
 

 

MUISTILISTA PÄÄTTÖLUOKKALAISILLE JA HUOLTAJILLE 

 

Yhteishaun tulosten julkistaminen 
 
Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan torstaina 14.6.2018. 

Saat kotiisi kirjeen oppilaaksi ottamisesta. Oppilaitokseen valittujen listat ovat näkyvillä myös ao. 
oppilaitoksissa. Jos olet antanut luvan julkaista opiskelijavalinnan tuloksen Internetissä, löydät 
nimesi myös oppilaitoksen kotisivulta.         
 
Opiskelupaikan vastaanottaminen 
 
Huomio! Opiskelupaikka on aina varmistettava, muuten sen menettää varasijalla olevalle! 
 

Tänä kesänä Opintopolusta tulee viesti myös s-postiisi opiskelupaikan saamisesta ja viestissä on 
linkki, millä opiskelupaikan voi vastaanottaa sähköisesti. MUTTA oppilaitokset vaativat edelleen 
sähköisen varmistamisen lisäksi seuraavaa: 
 
Jokaisen on varmistettava saatu opiskelupaikka viimeistään to 28.6.2018.  
Lukioon valittujen oppilaiden on toimitettava ko. lukioon alkuperäinen päättötodistus. Lukioon 
on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti, sillä uudet opiskelijat tekevät 1. vuoden kurssivalinnat 
opinto-ohjaajien ja tutorien opastuksella. Lukioiden kotisivuilla on tarkemmat ohjeet 
ilmoittautumisesta ja aikatauluista. Ilmoittautuminen kannattaa tehdä mahd. pian. 
Ammatilliset oppilaitokset lähettävät kirjeen mukana ohjeet opiskelupaikan varmistamisesta. 
Postita kirje ajoissa ja laita tarvittavat liitteet mukaan. 
  
Varmistamisen yhteydessä sekä lukioihin että ammatillisiin oppilaitoksiin toimitetaan 
opiskelijatietolomake (olet esitäyttänyt sen opo-tunnilla) allekirjoituksilla. 
Määräajan mentyä umpeen oppilaitokset ryhtyvät välittömästi täyttämään varasijoilla olevilla 
hakijoilla vapaaksi jääneitä oppilaspaikkoja.   
 
OPO on koulussa paikalla to 14.6., pe 15.6 ja ma 18.6. klo 9-15 auttamassa yhteishakuun 
liittyvissä asioissa. Puhelinpäivystykseni jatkuu vielä juhannusviikon. p 0931081471 
  
Jos jäit yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, niin Helsingissä voi silti saada opiskelupaikan 
syksyksi 
 
Tammikuusta 2018 lähtien Ammatillisiin oppilaitoksiin on voinut hakeutua jatkuvan haun kautta. 

Jatkuvan haun koulutuspaikkoja voit etsiä Opintopolusta tai oppilaitosten kotisivuilta. 
 
Kesän aikana löydät esim. Stadin ammattiopiston nettisivuilta ajankohtaisen infon opintoihin 
hakeutumisesta ja tärkeistä päivämääristä. 
Jatkuvan haun kesä-heinäkuun 2018 toteuttamistapa löytyy linkistä 

https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/haussa-nyt/jatkuva-haku/ 
Huom! Muista tutkinnoista poiketen sosiaali - ja terveysalan perustutkintoon haku on avoinna koko 
kesän Opintopolussa.   
Hakutoimisto p. 09 31089318 (ma-pe 10–14), hakutoimisto@edu.hel.fi, osoite Hattulantie 2 

https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/haussa-nyt/jatkuva-haku/
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Vaihtoehtoja ilman opiskelupaikkaa jääneelle 

 
www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-peruskoulun-jalkeen/mita-
peruskoulun-jalkeen 
 
Kymppiluokalla voit korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja. Helsinkiläiset voivat 
hakea vain Helsingissä oleville kymppiluokille.  Käpylän, Myllypuron ja Pasilan peruskoulujen 
kymppiluokat ovat yleiskymppejä. Löytyvät Opintopolusta nimellä Helsingin kaupunki. Nämä ovat 
hyviä vaihtoehtoja varsinkin niille oppilaille, jotka suunnittelevat lukio-opintoja kympin jälkeen. 
Ammattikympit ovat Stadin ammattiopistossa Hattulantien toimipaikassa. Kymppiluokka kestää 
koko lukuvuoden. 
 
Luva on maahanmuuttajille ja vieraskielisille oppilaille tarkoitettua lukioon valmistavaa opetusta. 

Luvassa pääpaino on suomen kielen opiskelussa. Koulutusta järjestetään Alppilan ja Vuosaaren 
lukioissa. Koulutus kestää koko lukuvuoden. 
 

VALMA on ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta. Koulutuksessa on yhteisiä 

opintoja, valinnaisia opintoja ja tutustumista eri koulutus- ja ammattialoihin. Opintojen aikana on 
mahdollisuus siirtyä tutkintotavoitteeseen koulutukseen. Valma voi kestää yhden lukukauden tai 
koko lukuvuoden, jolloin saat lisäpisteitä ammatillisiin opintoihin pyrkiessäsi. Helsingin alueella voit 
hakeutua mm. Stadin ammattiopistoon ja Helsingin Diakoniaopistoon. 
 
Hakuaika kympeille, Luvaan ja Valmaan on 22.5.–24.7.2018 osoitteessa www.opintopolku.fi 
Opiskeltuasi näissä koulutuksissa saat ammatillisiin jatko-opintoihin 6 lisäpistettä eli saman kuin 
peruskoulun päättöluokkalaiset saavat.  
Tulokset julkistetaan aikaisintaan 3.8. ja paikka on otettava vastaan viimeistään 17.8. 
 
Lisäksi nuoret voivat hakeutua  
 
oppisopimuskoulutukseen www.hel.fi/ammatillinen/fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/ 
 
nuorten työpajoihin www.nuortentyopajat.fi 
 
Helsingin aikuislukioon www.helsinginaikuislukio.fi 
 
Ohjaamo auttaa ja neuvoo nuoria koko kesän 
Ohjaamon osoite on Fredrikinkatu 48 (katutaso) 
aukioloajat ma 12–17, ti-pe 10-17 
ajanvaraus arkipäivisin klo 9-15, puh.0407046818/ 09 31025861 
s-posti:ohjaamo@hel.fi, www.ohjaamo.hel.fi 
  
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neuvonta arkisin klo 8-16 p. 0931086400 
 
Opintopolku-palvelussa saa neuvontaa ti-to klo 9.30–13, puh. 029 533 1010.  
 
 
Hyvää ja aurinkoista kesää kaikille toivottaen.  
 

Ulla Juolahti opo    
 
ulla.juolahti@edu.hel.fi 
p. 0931081471 
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