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Toukokuu  2018

Arvoisat 9. luokkalaiset ja huoltajat!

Lukuvuosi on kohta lopuillaan ja on tullut aika tiedottaa yhteisvalinnan tuloksiin ja
jälkiohjaukseen liittyvistä asioista.

Yhteishaun tulokset tulevat aikaisintaan torstaina 14.6.2018.

Opot ovat tavoitettavissa koululla perjantaina 15.6.2018 klo 9–13 ja puhelimitse
maanantaina 18.6.2018 klo 10-13. Jos haluat neuvotella opiskelupaikan varmistamiseen
liittyvistä kysymyksistä, jatko-opintopaikoista, peruutuspaikkojen hakemisesta,
kymppiluokalle hakemisesta tai oppisopimuksesta, niin tulethan käymään tai soitat.

Myös OHJAAMOON voit soittaa 040-7046818, kuten Opintopolku palveluun 029-5331010

Hauskaa kesää ja onnea jatko-opintoihin!

Johanna Viitala Joonas Kuokkanen
Opinto-ohjaaja Opinto-ohjaaja
040 334 9050 040 3340842



TULOSTEN JULKISTAMINEN

Yhteisvalinnan tulokset julkistetaan 14.6.2018. Hakijoille lähetetään kirjallinen päätös
valitusosoituksineen postitse. Lisäksi kuhunkin oppilaitokseen valittujen lista on
nähtävillä oppilaitoksessa. Nimilista niistä hyväksytyistä opiskelijoista, jotka ovat
antaneet hakulomakkeessa luvan julkaista opiskelijavalinnan tuloksen Internetissä, löytyy
myös oppilaitosten sivuilta. Mikäli hakija ei ole antanut lupaa julkaista tulosta internetissä,
hän voi käydä kysymässä hakutuloksen oppilaitoksen kansliasta.

Kannattaa käydä katsomassa tuloksia siinä ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa,
jonka on merkinnyt ensimmäiseksi hakutoiveeksi. Nähtävillä on nimilista kyseiseen
kouluun tai oppilaitokseen hyväksytyistä opiskelijoita.

Jos nimeä ei löydy koulussa tai oppilaitoksessa olevista listoista, kannattaa lisätietoja
kysyä lukiossa rehtorilta, ammatillisessa oppilaitoksessa opinto-ohjaajalta tai
opintotoimistosta. Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla lääninhallitukseen 14
päivän kuluessa siitä, kun opiskelijavalinnat on saatettu tiedoksi.

OPISKELUPAIKAN VARMISTAMINEN

Hakija saa Opetushallitukselta tiedon yhteishaun valintojen tuloksista omaan
sähköpostiinsa. Opiskelijalle tulee myös perinteisesti valintojen tuloksista kirje, joka
lähetetään tulosten julkaisemispäivänä.

Hakijoiden on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään 28.6.2018
mennessä. Ammatilliseen oppilaitokseen pyrkineet saavat kotiin hyväksymiskirjeen, jonka
mukana ovat ohjeet opiskelupaikan varmistamisesta → varmista paikkasi kirjeen ohjeen
mukaisesti. Lue huolellisesti kaikki kotiin lähetetyt paperit!

Lukioon hyväksytyn tulee varmistaa lukiopaikkansa viemällä alkuperäinen päättötodistus
siihen lukioon, johon hänet on valittu. Määräajan mentyä umpeen hakija menettää
paikkansa ja varmistamattomat paikat täytetään lukuaineiden keskiarvon mukaisessa
järjestyksessä. Mahdollisista peruutuspaikoista tai lukion vaihtamisesta kannattaa kysyä
suoraan lukioiden rehtoreilta.

Jos et ota opiskelupaikkaa vastaan, toimi sähköpostiviestin/kirjeen ohjeiden mukaan.
Oppilaitokset ryhtyvät välittömästi täyttämään vapaiksi jääneitä paikkoja
www.opintopolku.fi –palvelussa. Seuraa ja ole aktiivinen opiskelupaikkojen haussa!

http://www.opintopolku.fi/


OHJEITA ILMAN OPISKELUPAIKKAA
JÄÄNEILLE

Jos jäit ilman opiskelupaikkaa, saat ohjausta

· omalta opinto-ohjaajaltasi, ks. päivystysajat etusivulta
· OHJAAMOSTA. Ohjaamo tarjoaa neuvontapalveluja ympäri vuoden Kampissa,

osoitteessa Fredrikinkatu 48 katutaso ti-pe klo 10-17 ja ma klo 12-17.
http://ohjaamo.hel.fi/

Oppilaanohjaajat siirtävät myös automaattisesti niiden opiskelijoiden tiedot,
jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa. Näin etsivän nuorisotoimen henkilöstö voi
ottaa yhteyttä nuoreen, joka mahdollisesti ei aktiivisesti käytä
jälkiohjauspalveluita.

PERUSOPETUKSEN JÄLKEINEN VALMISTAVA
KOULUTUS

Vapaaksi jääneisiin opiskelupaikkoihin voi hakea 24.5–26.7.2018. Tarjolla seuraavat
koulutukset:

· Kymppiluokka eli perusopetuksen lisäopetus
· VALMA eli ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus
· LUVA eli maahanmuuttajien lukioon valmistava koulutus

Koulutuksiin haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi.  Saat apua hakulomakkeen
täyttämiseen arkisin hakutoimistosta klo 9-13, puh. 029 533 1010.

Näihin voit hakea jatkuvasti:

· Nuorten oppisopimuskoulutus ja ennakkojaksot
www.oppisopimus.hel.fi

· Nuorten työpajat
https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/haussa-
nyt/ennen_ammatillista_koulutusta/nuorten-tyopajat

· Helsingin aikuislukio
www.helsinginaikuislukio.fi
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KYMPPILUOKALLE HAKEMINEN

Kymppiluokalla on mahdollisuus korottaa peruskoulun arvosanojaan ja koko kymppiluokan
suorittanut oppilas saa yhteishaussa kolme lisäpistettä. Kymppiluokalle haetaan
sähköisesti 24.5–26.7.2018. Hakulomake löytyy hakuaikana osoitteesta
www.opintopolku.fi

Kymppiluokka on hyödyllinen oppilaalle, joka ei ole päässyt haluamaansa
opiskelupaikkaan, mutta on motivoitunut korottamaan arvosanojaan saadakseen mieluisan
opiskelupaikan seuraavassa yhteishaussa. Arvosanat eivät kuitenkaan automaattisesti
nouse kympillä, vaan korottaminen vaatii oppilaalta sitoutumista ja ponnistelua.

Koulu lähettää sinulle kirjallisesti kotiin tiedon kymppiluokalle pääsystä aikaisintaan
3.8.2018 alkaen. Ilmoittautumaan mennessäsi ota mukaan alkuperäinen päättötodistus
ja asiakirja, jolla todistat henkilötietosi (passi yms.).

Helsingissä kymppiluokkaopetusta järjestävät (Pasilan peruskoulu, Käpylän peruskoulu,
Myllypuron, Stadin ammattiopisto ja Ruotsinkielinen kymppiluokka).

· https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-
opiskellaan/kymppiluokat/

AIKUISLUKIOT

Jos haluat korottaa joidenkin aineiden numeroita, mutta et halua sitoutua kymppiluokalla
edellytettävään säännölliseen läsnäoloon kaikilla tunneilla, voit hakeutua aikuislukioon
korottamaan yksittäisten aineiden numeroita. Säännöllistä läsnäoloa edellytetään silloin
valitsemiesi aineiden tunneilla. Voit myös suorittaa lukio-opintoja tai koko lukion
aikuislukiossa.  Aikuislukioon ei ole keskiarvorajaa. Jotta lukio-opinnot kuitenkin sujuisivat
mahdollisimman hyvin, suositellaan, että kirjoitettavista aineista on päättötodistuksessa
vähintään 7. Joissakin aikuislukioissa on mahdollista suorittaa opintoja myös
päivisin (esim. Eiran aikuislukiossa). Helsingissä toimivat seuraavat aikuislukiot:

- Eiran aikuislukio
- Helsingin aikuislukio
- Töölön yhteiskoulun aikuislukio

HUOM! Aikuislukioihin kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin, jotta kurssit eivät ehdi täyttyä!

http://www.katja-airaksinen.com/
http://www.opintopolku.fi/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/kymppiluokat/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/kymppiluokat/


VALMA = ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus

Koulutus auttaa nuorta miettimään omia kiinnostuksen kohteitaan sekä sopivaa
koulutusalaa ja ammattia. Se tutustuttaa ammatillisen koulutuksen vaihtoehtoihin,
työelämään ja eri ammatteihin sekä tukee opiskeluvalmiuksien ja elämänhallinnan
kehittämistä. Lisäksi on mahdollisuus täydentää yleissivistäviä opintoja. Koulutus alkaa
elokuussa ja kestää puolesta vuodesta yhteen lukuvuoteen. Opiskelu on päätoimista ja
sen jälkeen voi hakea mille tahansa koulutusalalle. Koulutuksen suorittamisesta saa
yhteishaussa kuusi lisäpistettä. Koulutusta järjestetään Helsingin kaupungin ammatillisissa
oppilaitoksissa. Hakuaika on myös 24.5.–26.7.2018 ja haetaan samassa paikassa kuin
kymppiluokalle www.opintopolku.fi.

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS (LUVA)

Lukioon valmistava koulutus on tarkoitettu niille, jotka eivät puutteellisen kielitaidon tai
muiden puutteellisten opiskeluvalmiuksien vuoksi pääse lukioon. Koulutuksen pääpaino on
kielitaidon vahvistamisessa, mutta samalla voi myös korottaa peruskoulun arvosanoja
sekä ottaa lukiokursseja. Koulutukseen haetaan sähköisesti 24.5.–26.7. 2018
www.opintopolku.fi. Koulutus lasketaan täysipäiväiseksi, mikä oikeuttaa opinto- tai
kotoutumistukeen ja kouluruokailu on maksuton. Yhteishaussa opiskelija saa Lukioon
valmistavan koulutuksen suorittamisesta kuusi lisäpistettä. Koulutusta järjestetään Alppilan
lukiossa ja Vuosaaren lukiossa.

  JATKUVA HAKU

Tammikuussa 2019 alkavaan koulutukseen ei ole enää olemassa syksyn yhteishakua
vaan oppilaitokset voivat ilmoittaa vapaista opiskelupaikoista suoraan www.opintopolku.fi
sivustoilla. Tietoja vapaista opiskelupaikoista saat OHJAAMOSTA (kts. edellä),
yhteishakutoimistosta, työvoimatoimista ja suoraan oppilaitoksista.

MUITA VAIHTOEHTOJA

· tiedustele oppisopimuksen mahdollisuutta
· tiedustele peruskoulunsa päättäneille suunnattua kansanopistojen ja

työvoimatoimistojen koulutusta sekä työharjoittelumahdollisuuksia

http://www.opintopolku.fi/
http://www.opintopolku.fi/
http://www.opintopolku.fi/
http://www.norfolk.library.on.ca/Contr


Helsingin opetusviraston nuorten työpajat tarjoavat työttömälle helsinkiläiselle nuorelle
mahdollisuuden tutustua itseensä ja omiin mahdollisuuksiinsa työharjoittelun avulla.
Työpajassa nuoret pääsevät tekemään harjoitus- ja tilaustöitä ja kehittämään näin
ammatillista osaamistaan. Työkokemus parantaa mahdollisuuksia päästä opiskelemaan.

Työpajat tarjoavat vuosittain keskimäärin viiden kuukauden mittaisen työharjoittelupaikan
270 nuorelle.

Pajat on tarkoitettu ensisijaisesti 15–19 -vuotiaille työttömille nuorille. Yläikäraja on 24
vuotta. Nuori voi osallistua pajoilla työharjoitteluun, työkokeiluun tai kuntouttavaan
työtoimintaan.

Jokainen työpaja on asettanut toiminnalleen tavoitteet. Lähtökohtana on ammatillisten
valmiuksien ja osaamisen lisääminen pajan erikoistumisalueella.

Työpajoja on neljä - Mediakylpylä, Metallica-paja, Sininen Verstas ja WooDoo-werstas

Nuorten työpajojen toiminnasta vastaa työpajaesimies Tarja Taskinen-Okungbowa, puh.
09 310 84053, tarja.taskinen@hel.fi .

Sähköinen hakulomake löytyy osoitteesta:
https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/haussa-nyt/ennen_ammatillista_koulutusta/nuorten-
tyopajat

https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/haussa-nyt/ennen_ammatillista_koulutusta/nuorten-tyopajat
https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/haussa-nyt/ennen_ammatillista_koulutusta/nuorten-tyopajat

