
Ysit 2020
Toimintaohjeita
kesää varten

• Yhteishaun tulokset ja opiskelupaikan 
vastaanottaminen – huom! 
muutoksia

• Perusopetuksen jälkeisen
valmistavan koulutuksen kevään
2020 hakuprosessi
• Lisäopetus (10.lk)

• Valma ja 

• Luva



Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 11.6.2020

• Opetushallituksesta lähetetään sähköpostiin tuloskirje kaikille, jotka 
laittoivat sähköpostiosoitteen yhteishakukulomakkeelle
• hyväksytyt hakijat saavat linkin paikan vastaanottamiseen
• ota opiskelupaikka vastaan mieluiten heti
• menetät saamasi opiskelupaikan, jollet ota sitä vastaan!

• ota vastaan opiskelupaikkasi viimeistään 25.6.2020
• varasijalta voi saada opiskelupaikan vasta tämän jälkeen

• varasijat ovat voimassa 14.8.2020 asti

• katso mahdollisia vapaaksi jääviä opiskelupaikkoja 12.6. 
alkaen www.opintopolku.fi
• Voi jäädä sekö ammatillisista, että lukioista (vähemmän lukioista)

http://www.opintopolku.fi/


Opiskelupaikan 
vastaanottaminen

-tarkista ajantasaiset ohjeet oppilaitosten 
kotisivuilta kesäkuussa

Lukiot

• Ota paikka vastaan sähköpostin (ilmoitit 

opintopolkuun) ja koulun kotisivun ohjeiden 

mukaisesti

• Lisäksi: lue lukion kotisivuilta muut ohjeet; 

esimerkiksi tarvitseeko päättötodistusta viedä? 

Tehdäänkö alustavia ainevalintoja kesäkuussa?

Ammatilliset oppilaitokset

• Ota paikka vastaan sähköpostin (ilmoitit 

opintopolkuun) ja oppilaitoksen kotisivun ohjeiden 

mukaisesti

• Lisäksi: lue hyväksymiskirjeen ohjeet ja toimi 

annettujen ohjeiden mukaan. Muista palauttaa 

lomakkeet jos sellaisia pyydetään täyttämään.



Tehtävä koulussa tunnin lopuksi:

• Muistele mihin lukioihin hait ja käy katsomassa lukioiden kotisivuilta 
tämän hetkiset tiedot liittyen opiskelupaikan vastaanottamiseen:
• Pyydetäänkö tuomaan päättötodistus?

• Milloin ainevalinnat tehdään: kesäkuussa alustavat vai vasta elokuussa kaikki?

• Ainevalinnat, joita kysytään esimerkiksi:
• Suomi: äidinkieli ja kirjallisuus vai suomi toisena kielenä oppimäärä?

• Kielet, joita opiskelet
• Oltava toinen kotimainen eli ruotsi (A- tai B1-oppimäärä) sekä yksi vieras kieli

• Matematiikka- lyhyt vai pitkä alustavasti

• Katsomusaine- uskonto vai et?

• Luonnontieteitä fyssa ja kemma enemmän kuin yksi kurssi vai useampi alustavan 
ajatuksesi mukaan!



Jäitkö ilman paikkaa yhteishaussa?

Ei hätää, tarjolla on useita eri vaihtoehtoja 

Esittelemme niitä tässä esityksessä



Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen ("kymppiluokka", Luva, Valma)

kevään 2020 hakuaikataulu

19.5.2020 klo 08:00—21.7.2020 klo 15:00
Tee sähköinen hakemus: www.opintopolku.fi

• Saat tiedon valinnoista aikaisintaan 31.7.2020.
• Muista aina laittaa oma sähköpostiosoitteesi ja huoltajan myös: saat tulokset myös 

s-postiisi.

• Ota paikka vastaan viimeistään 14.8.2020.
• varasijat ovat voimassa 20.9.2020 asti

Täällä kaikki tieto hakuvaihtoehdoista koottuna:

• https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-peruskoulun-jalkeen/mita-peruskoulun-jalkeen

http://www.opintopolku.fi/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-peruskoulun-jalkeen/mita-peruskoulun-jalkeen


Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus

• "kymppiluokka" = perusopetuksen lisäopetus

• VALMA = ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus

• LUVA = lukioon valmistava koulutus/ maahanmuuttajataustaisille 
oppilaille



Seuraavaksi lyhyt esittely vaihtoehdoista



Jatkuva haku
• Ammatilliseen perustutkintokoulutukseen voi hakeutua myös jatkuvan haun

kautta ympäri vuoden (nettisivut-->jatkuva haku).

• Saat tietoa tarkemmista hakuajoista, hakumenettelyistä ja valintaperusteista 
oppilaitoksista tai koulutusten kuvauksista (koulujen kotisivut ja opintopolku.fi).

• Kaikissa ammatillisissa oppilaitoksissa

• Esimerkkinä Stadin ammattiopiston jatkuva haku kesäkuussa 9.6.-16.6.

1. Ilmoittaudu hakijaksi 9.6. - 16.6. klo 14.00 https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/haussa-nyt/jatkuva-
haku/täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake (linkki avautuu 9.6. klo 10.00)

2. Stadin ammatti- ja aikuisopiston opinto-ohjaaja soittaa sinulle 18.6.2020 mennessä (muista vastata, sillä jos et vastaa 
puheluun/viestiin, haku raukeaa)
Opinto-ohjaaja tekee kanssasi puhelimessa hakemuksen.

Varaa valmiiksi opiskelutodistuksesi (esim. peruskoulun päättötodistus). Tarvitset tietoja puhelun aikana.

3. Puhelinkeskustelun aikana saat lisätietoja siitä, edellyttääkö hakusi muita toimenpiteitä.

4. Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla (aika ilmoitetaan puhelinkeskustelussa).

5. Elokuussa uusi jatkuva haku (huom! tutkinnot voivat vaihdella)

https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/haussa-nyt/jatkuva-haku/täyttämällä


Lisäopetus (entinen 10.-luokka)

• Lisäopetukseen haetaan Opintopolun kautta sähköisesti.

• Ehtona Helsingin kympeille on, että hakija on helsinkiläinen ja on saanut 
peruskoulun päättötodistuksen vuonna 2019 tai 2020

• Hakijan ei ole mahdollista esittää toiveita koulusta(10lk) hakuvaiheessa vaan hakijoille 
järjestetään aloitustapaaminen/haastattelu, jossa nuori ja opinto-ohjaaja keskustelevat 
lisäopetuksesta. Nuoren ja toisen asteen opinto-ohjaajan keskusteluissa selviää tulevan 
lisäopetuspaikan sijainti ja opetuksen aloituspäivä.

Lukuvuoden 2020-2021 kymppiluokat

• Pasilan peruskoulu

• Itäkeskuksen peruskoulu 

• Myllypuron peruskoulu

• Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Hattulantien toimipiste

https://opintopolku.fi/app/


Kymppiprosessi 2020-2021 Helsingissä

• Opiskelupaikka taataan kaikille helsinkiläisille ysiluokalta 
valmistuneille

• Yhteinen info + alustava haastattelu 10.-11.8., tämän jälkeen 
selviää lopullinen koulupaikka

• Koulutyö alkaa kouluilla pe 14.8.
• Opiskelusuunnitelman teko

• Koulutyöskentelyyn mahdollisimman pian ja itse kullekin sopivalla 
tavalla



Kymppivuoden tavoitteita

• Vahvistat jatko-opinnoissa tarvittavia tietoja ja taitoja

• Korotat perusopetuksen arvosanoja

• Vahvistat opiskeluvalmiuksia ja arjen taitoja

• Selkiytät jatko-opintosuunnitelmia

• Kouluilla on omia painotuksia ja käytänteitä, mutta yhteinen periaate 
on 1100 tuntia = 25-30 kurssia/vuosi



Lisäopetus Stadin ammatti- ja aikuisopistossa, 
(Hattulantien toimipiste)

• Kymppiluokka on tarkoitettu sinulle helsinkiläinen peruskoulun päättänyt nuori, 
jos haluat korottaa useampaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanaa.

• Koulutuksen tavoitteena on auttaa sinua pääsemään haluamaasi jatko-
opiskelupaikkaan. Opintoihisi kuuluu peruskoulusta tuttuja yhteisiä ja 
valinnaisia aineita.

• Mukana voi olla myös ammattiin valmentavia opintoja sekä työelämään 
tutustumista. Opetus suunnitellaan yksilöllisesti juuri sinulle.

• Opiskeluaika on yksi vuosi. Opetusta on jokaisena arkipäivänä. Saat ilmaisen 
lounaan opiskelupäivinä.



VALMA
Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA): https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-
koulutus/ammatillinen-koulutus/valmistava/valmistava

Mikä on VALMA?
• Opiskelet yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

• Perehdyt ammatteihin ja koulutusaloihin: tutustumispäivät- ja jaksot
• Vahvistat opiskeluvalmiuksia sekä arjen taitoja ja hyvinvointia

• Valmentaudut työelämään

• Suoritat halutessasi ammatillisia opintoja sekä lupa- ja korttikoulutuksia
• Mahdollisuuksien mukaan voit korottaa arvosanojasi (vähemmän kuin 10-luokalla)
• Sinulla on oma ryhmä ja oma opettaja

• Opetusta järjestetään/Haku: Helsingin kaupunki, Stadin ammattiopiston ja Suomen 
Diakoniaopisto

• Haku: 19.5.- 21.7.2020 Opintopolussa.

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/ammatillinen-koulutus/valmistava/valmistava
https://opintopolku.fi/app/


Aikuislukiot
• Eiran aikuislukio, Töölön yhteiskoulun aikuislukio, Helsingin aikuislukio

Aikuislukioissa voit:
• Jatkaa loppuun keskeneräiset peruskouluopinnot
• Korottaa perusopetuksen oppimääriä eri aineissa
• Opiskella LUVAssa, lukioon valmistavassa koulutuksessa
• Suorittaa aikuislukion ja kirjoittaa ylioppilaaksi
• Jatkaa loppuun keskenjääneet lukio-opinnot
• Opiskella lukion yksittäisiä aineita tai kursseja
• Täydentää ja/tai korottaa lukion aineita tai yo-kirjoituksia
• Opiskella kieliä, oppia uuden kielen! Tällä hetkellä 

tarjolla ovat englanti, espanja, japani, ranska, ruotsi, saksa, venäjä



Eiran aikuislukio

• Alle 18-vuotias peruskoulun suorittanut hakija voidaan ottaa 
koulutukseen ainoastaan hakijaan liittyvästä erityisestä 
terveydellisestä tai sosiaalisesta syystä (henkilökohtainen 
elämäntilanne).

• Ennen alaikäisen opiskelijan oppilaaksiottoa täytyy opiskelijan 
ja hänen huoltajansa keskustella opinto-ohjaajan kanssa 
oppilaaksioton perusteista ja opiskelusta aikuislukiossa. 
Rehtori tekee lopullisen päätöksen.



LUVA

• Lukiokoulutukseen valmistava koulutus maahanmuuttajille (LUVA)

• Lukioon valmistavassa koulutuksessa saat valmiuksia lukio-opintoihin. 
Kenelle? Sinulle maahanmuuttaja- tai vieraskielinen nuori, joka haluat 
parantaa suomen kielen taitojasi. Haluat tulevaisuudessa hakea 
lukiokoulutukseen.

• Alppila, Vuosaari; Eiran aikuislukiossa myös LUVA 18-vuotta 
täyttäneille



Ohjaamo apunasi kesällä 

• Ohjaamo Helsinki tarjoaa ilman työ- ja opiskelupaikkaa oleville nuorille 
kattavasti tietoa ja tukea oman tulevaisuuden suunnitteluun.

• Yksilöllistä palvelua ilman ajanvarausta. 

• Avautuu 1.6. ja tehostetusti auki 15.6.-7.8. klo12-16/3 pvä viikossa

→Tarkista kuitenkin aukioloajat Ohjaamon sivuilta osoitteessa 
ohjaamo.hel.fi. Puhelin arkisin 040 704 6818 klo 9–15 Sähköposti: 
ohjaamo@hel.fi ohjaamo.hel.f

• Osoite: Fredrikinkatu 48 (katutaso), 00100 Helsinki Kesällä muutoksia 
aukioloajoissa. 



Stadin ammatti- ja aikuisopiston hakutoimisto 

• Hakutoimistosta saat tietoa ja neuvontaa koulutukseen 
hakeutumisesta ja jatkuvasta hausta. 

• Osoite: Hattulantie 2, 1. kerros, 00550 Helsinki

• Aukioloajat: ma–pe klo 10–14 Puhelin arkisin 09 310 89318 klo 10–14 
Sähköposti: hakutoimisto@edu.hel.fi stadinammattiopisto.fi 



Etsivä nuorisotyö
• Jos jäät ilman koulutuspaikkaa yhteishaussa, opot ilmoittavat tietosi ja 

etsivästä nuorisotyöstä otetaan sinuun yhteyttä

• Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä 
nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen 
aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja 
nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa 
palvelut.

• Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa ja auttaa alle 29-vuotiaita nuoria 
sellaisen palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan, 
itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaa sekä 
pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren 
vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.



Opojen kesäpäivystys kesäkuussa

Krunan opot Erja ja Satu päivystävät/ ovat 
apunanne yhteishaun tulosten 
julkaisemisen yhteydessä

- 11.6. puhelimella klo 10-13

- 12.6. koululta klo 10-13

Tavoitat meidät puhelimitse

Erja Silván 0403349163

Satu Hietala 0403349165



Jos jäät ilman opiskelupaikkaa tai haluat keskustella 
yhteishakuun/toiselle asteelle siirtymiseen liittyen, otathan rohkeasti 
yhteyttä kesäkuussa kesäpäivystysajallamme!

Kiitos yhteisestä matkasta ja nyt kohta Rentouttavaa & mukavaa Kesää ja kaikkea 
hyvää syksyyn – Olette upeita nuoria!

Krunan opot Erja ja Satu


