
TERVETULOA POROLAHDEN 

9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN!

YHTEISHAKU 2018

- yhteishaun aikataulu ja muutokset

- hakuprosessi meidän koulussa

- nettihaku: www.opintopolku.fi

- opiskelupaikan varmistaminen

Opinto-ohjaajat Tarja ja Minna

http://www.opintopolku.fi/


KEVÄÄN 2018 YHTEISHAKU 

• Toisen asteen koulutus eli lukiot ja ammatilliset  oppilaitokset 

• Kevään 2018 koulutustarjontaan voi tutustua  

www.opintopolku.fi sivuilla

• Samat valintaperusteet koko maassa

• Yleinen pääsyvaatimus on perusopetuksen päättötodistus

• Hakuaika helmi-maaliskuussa 2018.
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syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka

2017 2018

Ammatillisiin 

erityisoppi-

aitoksiin

haku maalis-

huhtikuussa

Oppilaitokset voivat 

järjestää lisähakuja 

vapaiksi jääneisiin 

opiskelupaikkoihin 

kesällä 2018.

Mahdolliset pääsy-, 

soveltuvuuskokeet

huhti-toukokuussa 2018

Ammatillisen koulutuksen ja 

lukiokoulutuksen kevään 

yhteishaku  helmi-

maaliskuussa.
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Tulokset 

julkistetaan 

aikaisintaan 

kesäkuussa 2018.

Opiskelupaikan 

vastaanottaminen 

viim.

Kesäkuun lopussa 

2018

Yhteishaun tärkeät ajat

Haku perusopetuksen 

jälkeiseen valmistavaan 

(+10 .lk)

touko-heinäkuussa    



PISTEET AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN 

PYRITTÄESSÄ 

• Ei opiskelupaikkaa ammatillisessa opetuksessa  tai lukiossa  

8p

• perusopetuksen suorittaminen hakuvuonna 6p.

• yleinen koulumenestys 1-16 p.

• painotettavat arvosanat  1-8 p. 

• ammatillinen hakutoive on 1. hakutoive 2p.

• vähemmistösukupuoli (alle 30% ensisijaisista hakijoista) 2p.

• mahdolliset pääsy- ja soveltuvuuskokeet 0-10p.

• Yleinen työkokemus 1-3 p (edellyttää 16v.+ päättötodistus)
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Esimerkkejä ammattikoulun pisteistä 2017

• Lähihoitaja (SDO) 26p

• Lääkealan perustutkinto. 29p

• Kauneudenhoitoalan pt. 27p

• Datanomi (SLK) 28p

• Turvallisuusalan pt. 25p

• Matkailualan pt (2-tutkinto) 38p

Monille aloille kaikki hakijat pääsivät sisään!
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LUKIOT

• Yleislukioon otetaan opiskelijat lukuaineiden keskiarvon 

mukaisessa järjestyksessä (12 lukuainetta)

• Alle 7,0 keskiarvolla ei Helsingissä pääse lukioon

• Viime kesänä (2017) alin keskiarvo oli (Vuosaaren lukio ja 

HYL 7,25 ) ja ylin (SYK 9,69 ja Kulosaari 9,50)

6.9.2017



Porolahden  koulussa toimitaan yhteishaussa 

seuraavasti:

• Helmikuussa huoltajille lähetetään wilmaan 

TIEDOTE/KYSELY,  jossa on kaksi kysymystä:

1. Missä hakemus tehdään?

2. Hakutoiveet 1-5?

• Huoltajilta toivotaan viestiin vastaus  ennen hiihtolomaa.           
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TOIMINTAVAIHTOEHDOT HAKUVAIHEESSA

A. Oppilas täyttää sähköisen hakulomakkeen yhdessä 

huoltajan kanssa kotona mielellään ensimmäisellä 

yhteishakuviikolla. 

B. Oppilas täyttää sähköisen hakulomakkeen 

koulussa opon kanssa.
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5 HAKUTOIVETTA

• Hakutoiveiden järjestys on sitova! Sitä ei voi muuttaa 
hakuajan päättymisen jälkeen.

• Oppilas valitaan ensimmäiseen hakutoiveeseen, johon hänen 
pisteensä  tai lukuaineiden  keskiarvot riittävät.

• Kun hakemus on lähetetty, hakija saa välittömästi tiedon 
sähköpostiinsa (/tekstiviestin) hakemuksen saapumisesta 
Opetushallitukseen.

• Printtaa hakemuksesta kopio tai kirjoita muistiin hakutoiveet ja 
hakemuksen numero!

• Hakija voi tehdä muutoksia / korjauksia hakemukseensa vain 
sähköpostitse hakuaikana (3 vk)  hakemuksessa olevasta 
sähköpostista
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VALTAKUNNALLINEN YHTEISHAUN 

PALVELUPISTE

OPINTOPOLUN  HAKUNEUVONTA

OPETUSHALLITUS

PL  380

00531 HELSINKI
Neuvontapalvelu: 0295 331010

Sähköposti: neuvonta@opintopolku.fi
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ARVOSANAT JA VAPAAEHTOISET KIELET

• Keväällä päättötodistuksen arvosanat siirretään 

Opetushallituksen yhteishakurekisteriin suoraan koulusta.

• Mikäli oppilaan huoltaja pyytää, ettei oppilaan

yhteishakuun eikä päättötodistukseen merkitä

numeroarvosanaa valinnaisesta A2- tai B2-kielestä

(joka ei ole ruotsi), numeroarvosana jätetään pois ja

todistukseen merkitään arvosanan tilalle (S)

suoritettu.
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PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEET

• Ei kaikilla aloilla

• Jos koulutuksen järjestäjä järjestää pääsy- ja 

soveltuvuuskokeen, kokeisiin on kutsuttava kaikki 

hakukelpoiset hakijat.

• Pääsykokeet huhti-toukokuussa

• Koekutsu kirjeitse kotiin ammatillisista oppilaitoksista, 

HUOM! Ei lukioista!

• Hyväksytystä kokeesta voidaan antaa 0-10 pistettä. 
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Ammatillisia koulutusaloja, joihin on pääsykoe

• Nuoriso-ohjaaja

• Lentokoneasentaja

• Kaikki artesaanikoulutukset kulttuurialalla

• Merkonomi, matkailu, kokki tai tarjoilija (Liiketalousopisto Perho)

• Audiovisuaalinen viestintä (media-assistentti)

Näihin voi tulla muutoksia, tarkista oppilaitoksen kotisivuilta!
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YHTEISHAUN TULOKSET 2018

• Tulokset julkistetaan koulujen kotisivuilla kesäkuussa niiden 

hakijoiden kohdalla, jotka ovat antaneet siihen luvan 

hakulomakkeessaan.

• Oppilaitokset postittavat myös kirjeet valituille. 
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OPISKELUPAIKAN VARMISTAMINEN KESÄKUUN 

LOPPUUN MENNESSÄ 

• Ammatilliset oppilaitokset:

– Ohjeet tulevat kirjeessä kotiin

– Yleensä täytetään lomakkeita, jotka postitetaan 

palautuskuoressa oppilaitokseen

• Lukio:

– Varmistaminen tapahtuu toimittamalla 

peruskoulun päättötodistus lukioon

– Samalla vahvistetaan alustavat ainevalinnat
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JOS ET SAANUT OPISKELUPAIKKAA?

• Jos et tullut valituksi koulutukseen, saat 

jälkiohjauskirjeen, jossa kerrotaan pistemääräsi ja 

sijoittumisesi varasijoille niihin koulutuksiin, joihin 

olet hakenut.

• Varasijalta voi saada peruutuspaikan.

• Oppilaitokset voivat järjestää yhteishaussa vapaaksi 
jääneille opiskelupaikoille erillishaun. 
www.opintopolku.fi

http://www.opintopolku.fi/


Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin 

koulutuksiin

• Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviinkoulutuksiin  

1. VALMA ammatillisiin valmentava

2. VALMA Strada Maahanmuuttajien ammatilliseen 

peruskoulutukseen valmistava koulutus

3. KYMPPILUOKAT

4. LUVA maahanmuuttajien lukiokoulutukseen 

valmistava koulutus

• Hakuaika touko-heinäkuussa 2018. Hakeminen on netissä 

www.opintopolku.fi. 
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LISÄÄ TIETOA

• http://www.opintopolku.fi

• http://stadinammattiopisto.fi

• http://www.hel.fi/wps/portal/Opetusvirasto/  lukiot

• http://www.lukioon.fi

• http://www.hel.fi/www/peruskoulut/fi/koulut/porolahden-
peruskoulu/opetus/tukea-oppilaalle/opo-sivut
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TOISEN ASTEEN OPPILAITOKSET ESITTÄYTYVÄT 

• Stadin ao:ssa (Prinsessantie 2) keskiviikkona 11.10.2017 klo 

15 -19.00. Helsingin ammattikoulut ja lukiot esittäytyvät. 

Huoltajat ja oppilaat ovat tervetulleita tilaisuuteen. 

• Yhteishaun Startti 9.luokkalaisille 29.9.2017 Prinsessantiellä 

• Oppilaitokset ilmoittavat omilla nettisivuillaan avoimista 

ovista. 
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TET-JAKSOT 2017

• Luokat puoliksi aakkosjärjestyksessä

I-TET  30.10. – 10.11.2017

II-TET 13.11. – 24.11.2017

– musiikkiluokat soitinryhmien mukaan 
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