Info opintonsa elokuussa aloittaville opiskelijoille
Tästä infopaketista löydät tiedon mistä kannattaa katsoa, jos opintojesi aloitusajankohta on unohtunut, tai
jos tarvitset opintoihin liittyviä todistuksia tai opinto-ohjausta. Tarvittaessa oma opintoimistosi auttaa sinua
(yhteystiedot infopaketin lopussa). Huom! muista ettei kouluun tulla kipeänä. Ole yhteydessä infopaketin
lopussa mainittuihin opintotoimistoihin tai opinto-ohjaajiin, jos olet kipeä opintojen alkaessa.
1. Yhteishaussa valittujen aloituksen ajankohdat
Yhteishaussa olet tehnyt hakemuksen helmi-maaliskuussa opintopolku.fi –palvelussa ja saanut tiedon
opiskelupaikasta 14.6.2020 jälkeen. Opinnot alkavat kaikissa tutkinnoissa 3.8.2020, poikkeuksena
seuraavat:
-

Lääkealan perustutkintoon valitut aloittavat opinnot 4.8.2020
Vilppulantien lähihoitaja –opintoihin valitut aloittavat joko 3.8.2020 tai 4.8.2020

Olet saanut tervetuloa opiskelemaan -kirjeen kotiisi jossa kerrotaan opintojen alkamisen
ajankohta ja tarkempi kellon aika. Osassa tutkinnoista on useita eri aloittamisajankohtia, joten katso
mikä kellon aika, omassa kirjeessäsi on mainittu. Mikäli kirje on kadonnut, katso alempaa www-sivuilta
yhteishaun ohjeistus tai opintotoimistosi yhteystiedot jolta asiaa voi kysyä.
Poikkeus tekstiili- ja muotialan perustutkinnossa, jossa opintojen aloittamisen ajankohta ilmoitetaan
sinulle heinäkuun viimeisellä viikolla (opettaja soittaa sinulle tai lähettää tekstiviestin).
Voit myös katsoa, jos aloituksesi ajankohta yhteishaussa valituille olisi kerrottu suoraan www-sivuilla
(huom! jos olet jatkuvassa haussa valittu opiskelija, katso oma ohjeistuksesi alempaa):
https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/opiskelijalle/lisatietoa-valituille/opiskelu_alkaa
2. Jatkuvassa haussa valittujen aloituksen ajankohdat
Jatkuvassa haussa olet tehnyt hakemuksen huhti-toukokuun välisenä aikana, tai kesäkuussa
StadinAO:n www-sivuilla ja ollut opinto-ohjaajan kanssa puhelinhaastattelussa. Olet saanut tiedon
opiskelupaikasta joko tekstiviestillä kesäkuussa (huhti-toukokuun hakijat) tai sähköpostilla heinäkuussa
(kesäkuun hakijat).
Opiskelupaikan vastaanotto on tehty tekstiviestillä tai sähköpostilla. Saamassasi jatkuvan haun
sähköisessä tervetuloaviestissä on ollut internet linkki, josta pääset katsomaan milloin opintosi alkavat.
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[Kuva 1. Esimerkki jatkuvan haun sähköpostitse saamasta tieto opiskelupaikasta, jossa ohje paikan
vastaanottamiseen ja linkki missä opintojen aloitus tieto (kesäkuussa opintoihin hakeneet)]
Opinnot alkavat jatkuvassa haussa valituille pääsääntöisesti 3.8.2020 ja tarkat aloitusajankohdat
on kerrottu saamassasi linkissä. Mikäli tutkinnossa on useita eri aloituksen ajankohtia, katso oman
sukunimesi alkukirjaimen mukaan missä ryhmässä olet.

[kuva 2. Esimerkki jatkuvan haun porrastuksesta tutkinnossa, jossa usea aloitusajankohta]

Jatkuvassa haussa valituille on myös postitettu opiskelutodistus ja vastaanottolomake. Mikäli se puuttuu
sinulta, voit kysyä näitä lomakkeita omalta opettajalta, opintojen alettua.
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3. Jatkavien (aiemmin aloittaneiden) opiskelijoiden aloituksen ajankohdat
Opintonsa aiemmin aloittaneiden aloitusajankohta on sovittu omaopettajan kanssa. Mikäli ajankohta on
unohtunut, tarkista onko työjärjestyksesi merkitty Wilmaan. Tarvittaessa ole yhteydessä suoraan
omaopettajaasi ja kysy milloin opinnot alkavat. Mikäli et saa omaa opettajaasi yhteyttä, katso alempaa
opintotoimistojen yhteystiedot ja kysy asiaa tarvittaessa oman opiskelupaikkasi opintosihteeriltä.
4. Opintoihin liittyvät todistukset ja muut asiat
Opintotoimistot pyrkivät saamaan aloittaville opiskelijoille ns. tervetuloapaketin ensimmäistä
lähiopetuspäivää varten, jossa on mukana mm. opiskelutodistus, ATK-tunnukset yms. tarvittavat
dokumentit, jotka omaopettaja jakaa opiskelijoille. Mikäli sinulla on kysyttävää opintotoimistojen
palveluista, voit olla yhteydessä opintosihteeriisi. Katso oman tutkintosi opintotoimiston yhteystiedot
täällä: https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/yhteystiedot/opiskelijapalvelut/opintotoimistot
5. Opinto-ohjaus
Jos tarvitset opinto-ohjausta, voit katsoa oman tutkintosi opinto-ohjaajan yhteystiedot, täältä:
https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/yhteystiedot/opiskelijapalvelut/opinto-ohjaajat
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