
Yhteishaku-
infotilaisuus



Peruskoulun jälkeen?

• ammatillinen koulutus

• lukio

• kaksoistutkinto

• TUVA

• oppisopimus

• ammatillinen koulutus - vaativa erityinen tuki

• TELMA

• kansanopistovuosi oppivelvollisille



Peruskoulun jälkeen?
→ ammatillinen koulutus

→ lukio

→ kaksoistutkinto

→ TUVA

→ oppisopimus

ammatillinen koulutus - vaativa erityinen tuki

TELMA

→ kansanopistovuosi oppivelvollisille



Oppivelvollisuuslaki
Tavoitteena on että kaikki peruskoulunsa päättäneet suorittavat toisen asteen koulutuksen. 

• Oppivelvollisuuden ikä nostetaan 18 v. Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 
vuotta tai kun oppivelvollinen on tätä ennen hyväksytysti suorittanut toisen asteen koulutuksen.

• Maksuttomuus sisältää opetuksen edellyttämät oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja -aineet. 
Myös lounas, ylioppilaskokeet (mukaan lukien hylättyjen kokeiden uusiminen) ja koulumatkat yli 7 
km sisältyvät.

• Laajennettua ohjausta ja valvontaa: 9 luokan aikana oppivelvollinen tulee hakea toisen asteen 
koulutukseen tai oppivelvollisille tarkoitettuun koulutukseen.

• Huoltajan laajempi vastuu: On huoltajan vastuulla että hänen lapsensa hakee koulutukseen ja 
suorittaa oppivelvollisuutensa. 

•
https://minedu.fi/-/oppivelvollisuus-laajenee-elokuussa-2021-edellytyksia-nuorten-oppimiseen-ja-hyvinvointiin-parannetaan-tyollisyysast
etta-nostetaan

https://minedu.fi/-/oppivelvollisuus-laajenee-elokuussa-2021-edellytyksia-nuorten-oppimiseen-ja-hyvinvointiin-parannetaan-tyollisyysastetta-nostetaan
https://minedu.fi/-/oppivelvollisuus-laajenee-elokuussa-2021-edellytyksia-nuorten-oppimiseen-ja-hyvinvointiin-parannetaan-tyollisyysastetta-nostetaan


Yhteishaku   21.2 - 21.3.2023 (kl. 15)

Ammatillinen perustutkinto 

Lukiokoulutus 

Koulutus vaativalla erityisellä tuella 

TUVA, tutkintoon valmistava koulutus 

Kansanopistovuosi oppivelvollisille

HAKU:

7 hakukohdetta

prioriteettijärjestyksessä

1 opiskelupaikka

9 luokkalaiset ohjataan hakemaan 

yhteishaussa. Jatkuvassa haussa yhteishaun 

jälkeen. 



www.opintopolku.fi

 Tietoa kaikista suomen 
koulutuksista

 sähköinen demo-hakemus

 opinto-ohjaaja pystyy 
seuraamaan oppilaan 
hakemusta opintopolussa



Hakuohjeita

Hallintolakia sovelletaan

Huoltaja kuullaan prosessissa. 

Oppilaan hakukohteet eivät tarvitse huoltajan hyväksyntää.

Huoltajan sähköposti kannattaa laittaa hakemukseen. Silloin huoltaja saa s-postia seuraavista: 

➔ vahvistusviesti vastaanotetusta hakemuksesta 

➔ viesti haun muutoksista

➔ ennakkokirje ja kirje tuloksista 



Miten teemme?

Tammikuu v.6 Huoltajien tiedotus Wilman kautta.   
Demo-hakemus opotunnilla  

Helmikuu   Keskustelu kotona tulostetun demo-hakemuksen
pohjalta 

Maaliskuu v.9   Yhteishaku opotunnilla  (/kotona)

Kesäkuu Koulu siirtää arvosanat Koski-palveluun



Hakukohteiden muuttaminen 

•Ainoastaan oppilas voi muuttaa hakukohteitaan

•Jos oppilas antaa huoltajien s-postiosoitteet hakemuksessa, 
he saavat myös viestin mahdollisista muutoksista 

•Pyytäessä, oppilaan-ohjaaja tiedottaa huoltajaa oppilaan 
hakukohteista 



Hakemuksen liitteet ja lisätiedot

Hakemuksen liitteet ja lisätiedot:

• lukioiden erityislinjat ja erityislukiot

• harkinnanvarainen haku 

• Jos koulutuksen järjestäjä vaatii liitteitä, siitä ilmoitetaan hakemuksen 
lopussa

…lähetetään suoraan oppilaitokselle hakemus ajan sisällä

• ammatillinen koulutus urheilijoille (lisätiedot kirjoitetaan sähköiseen 
hakemukseen)



Millä todistuksella haetaan?

Peruskoulun päättötodistuksella, jonka oppilas saa 
kesäkuussa.



 

Yhteishaun tulokset
Tulokset julkaistaan aikaisintaan 15.6.2023

•Oppilaitos ilmoittaa tuloksesta. 

•Tämän lisäksi oppilas saa s-postia tuloksista ja mahdollisuuden 
vahvistaa opiskelupaikkansa sitä kautta(16.6)

Jälkiohjauskirjeet ilman opiskelupaikkaa jääneille postitetaan myös 
aikaisintaan 15.6.2023

Haku vapaana oleville opiskelupaikoille tehdään jatkuvan haun kautta 
16.6.2023 alkaen.

Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 29.6.2023.



KOULUTUSVAIHTOEHDOT
Lukio ja ammatillinen koulutus



Mistä opinnot koostuvat?



Lukio-opinnot
● Yleissivistävä koulutus. Opinnot vaativat 

että opiskelija ottaa vastuuta opintojen 
edistymisestä ja työskentelee 
määrätietoisesti sekä koulussa että 
kotona.

● Lukio-koulutusta voi suorittaa seuraavilla 
tavoilla: yleisessä päivälukiossa, 
erikoislukiossa, etä-lukiossa tai 
aikuislukiossa.

● Opiskelija saa lukion päättötodistuksen 
suoritetuista opinnoista ja 
ylioppilastodistuksen suoritettuaan 
vähintään viisi ainetta ylioppilaskokeissa.

● Suoritetut lukio-opinnot antavat 
korkeakoulukelpoisuuden, eli oikeus 
hakea jatko-opintoihin 
ammattikorkeakouluun, korkeakouluun 
tai yliopistoon. Tarkoitus on valmistautua 
korkeakouluopintoja varten.



Opetussunnitelma
● edistää isompia ja monialaisia 

opintokokonaisuuksia sekä laaja-alaista 
osaamista

● pakollisia, valinnaisia ja paikallisia 
valinnaisia opintojaksoja 

● opintojaksojen rakenteet voivat vaihdella 
eri lukioiden välillä 



Valintaperusteet - lukio

Keskiarvo päättötodistuksen lukuaineista. (valinnainen B2-kieli lasketaan mukaan).

Koulutuksen järjestäjät voivat määrittää keskiarvorajan (usein 7,0 ruotsinkielisissä lukioissa) 

Koulu jolla on erikoislinja tai painotus voi myös: 

• huomioida arvosanat yhdessä tai useammassa aineessa jotka liittyvät koulun 

painotukseen

• huomioida hakijan muista koulutuksia, harrastuksia tai muita suorituksia

• hyödyntää pääsy- tai soveltuvuuskokeita



Ammatilliset opinnot 
• Ammatillinen perustutkinto antaa laajan ammattitaidon ja eritysosaamista tietyllä alalla. Opiskelu 

vaatii pitkäjänteistä ja määrätietoista harjoittelua sekä koulussa että harjoittelupaikoilla. 

• Ysiluokkalaiset hakevat ensisijaisesti yhteishaussa keväällä. On myös mahdollista hakea ammatilliseen 
koulutukseen jatkuvan haun kautta ympäri vuoden. 

• Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa: ammattikoulussa, ammattikoulussa jossa erityistä 
vaativaa tukea ja yhdistelmä-opintoina sekä oppisopimuksella. 

• Perustutkinto antaa korkeakoulukelpoisuuden, eli oikeus hakea jatko-opintoihin 
ammattikorkeakouluun, korkeakouluun tai yliopistoon. 



Valintaperusteet ammatilliseen koulutukseen

6p suoritetusta peruskoulusta / TUVA / kansanopistovuosi

1–16 p yleisestä koulumenestyksestä

1–8 p painotettavista arvosanoista 

2 p ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta 

0-10 p pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 

19



Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

• Kutsu lähetetään hakijan sähköpostiin.

• huhti-toukokuussa

• Et voi tulla valituksi koulutukseen, jos et ole osallistunut pääsy- tai 

soveltuvuuskokeeseen.

• Pääsykoeryhmät – pisteet siirretään kaikkiin hakukohteisiin

• On saatava vähintään 1 p tullakseen valituksi  ammatilliseen perustutkintoon 

jossa on erityiset terveydentilavaatimukset



Terveydentila vaatimukset 

Terveydentilavaatimukset määritellään tutkinnon perusteissa.

Kielikokeet
Koulut voivat tarkistaa hakijan kielitaidot valinnaisella tavalla. 

Hakijalla joka on käynyt suomalaista peruskoulua katsotaan 
olevan riittäviä taitoja. 

Hakija voi hakea harkinnanvaraisessa haussa jos kielitaidot 
eivät ole riittävät.



Harkintaan perustuva valinta  ammatilliseen koulutukseen.
Ammatillisen koulutuksen järjestäjä voi valita erityisen syyn perusteella enintään 30 % kuhunkin 
hakukohteeseen otettavista opiskelijoista valintapistemääristä riippumatta.

Hakijan erityisiä henkilökohtaisia syitä voivat olla 
•oppimisvaikeudet
•sosiaaliset syyt
•koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
•riittämätön tutkintokielen kielitaito
•yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä. 

Harkintaan perustuvaa valintaa ei voi käyttää hakiessaan koulutuksiin, joiden opiskelijavalinnassa 
käytetään koulutuksen järjestäjän omaa koetta.

UUTTA:
Hakijalla jolla on yksilöllistetyt oppimistavoitteet sekä äidinkielessä että matematiikassa hakevat 
automaattisesti ja ainoastaan harkinnanvaraisessa haussa. (sekä lukio että ammatillinen koulutus)



Oppisopimus
Kunnandet inhämtas främst på arbetsplatsen och vid behov i andra lärmiljöer. 

- 15 v
- työsuhde, vähintään 25 h/viikko keskimäärin
- sopimuskohtainen palkka
- kokonainen tutkinto tai osa tutkinnosta 
- suunnitellaan yhdessä työnantajan ja ohjaajan kanssa 
- työpaikkaohjaaja
- opiskelija, työnantajan ja koulutuksen järjestäjän välinen sopimus

➔ Prakticums läroavtalsbyrå
➔ Axxells läroavtalsbyrå
➔ Omnian / Luksian oppisopimustoimisto



KOULUTUSVAIHTOEHDOT
Ammatillinen koulutus - erityinen vaativa tuki



Ammatillinen koulutus - erityinen vaativa tuki

Hakemukseen liitetään:
- Asiantuntijalausunto (esim. läkärin B-lausunto)
- viimeisin koulutodistus
- Henkilökohtainen opintosuunnitelma 

Hakijan on osallistuttava koulutuskokeiluun haun yhteydessä.

➔ Optima specialyrkesläroanstalt
➔ LIVE
➔ Specia
➔ Luovi



KOULUTUSVAIHTOEHDOT
TUVA ja kansanopistovuosi



● Parantaa opiskeluvalmiuksia ja pohtia koulutusvaihtoehtoja 

● Työelämän kontaktit

● Tutustuminen oppisopimus vaihtoehtoon

● Tutustuminen eri koulutuksiin

● Mahdollisuus kokeilla eri linjoja ammatillisessa koulutuksessa

● Mahdollisuus korottaa päättötodistuksen arvosanoja

➔ HUX i Prakticum, Axxell, VNF

➔ TUVA Omniassa, Luksiassa

TUVA



Kansanopistovuosi oppivelvollisille

• yksivuotinen linja

• ei tutkintoa mutta sivistystä

• hakemus yhteishaun kautta

 

➔ Västra Nylands folkhögskola
➔ Lärkkulla



Infotilaisuudet - ruotsinkieliset lukiot
Kyrkslätts gymnasium Tisdag 24.1 kl. 18  + öppet hus fredag  13.1 kl.9-11.30

Brändö gymnasium Onsdag 25.1 kl. 18 + öppet hus fredag 16.12 kl. 12.30-14

Gymnasiet Lärkan Måndag 23.1 kl. 18-20 

Tölö gymnasium Torsdag 26.1

Rudolf Steiner skolan Tisdag 24.1 kl. 18-20  + öppet hus kl. 16

Gymn. Grankulla samskola Onsdag 18.1 kl. 18

Mattlidens gymnasium Torsdag 19.1 kl. 18-19.30 + öppet hus tisdag 24.1 kl. 13:30-14:40  

Mattlidens gymnasium IB Torsdag 17.1 kl. 18-20  + öppet hus torsdag 19.1 kl. 13:30-14:30

Karis-Billnäs gymnasium Tisdag 7.2 kl. 18 + öppet hus 18.1 kl. 11

Virkby gymnasium

Helsinge gymnasium Tisdag 24.1 kl. 18:30



Infotilaisuudet -  lukiot (Kirkkonummi, Espoo, Kauniainen)
Porkkalan lukio Tiistai 24.1 kaikki alkavat klo. 18

Kauniaisten lukio Maanantai 16.1 Esittelypäivät hakijoille kaikissa 

Espoon yhteislyseo Tiistai 24.1 Espoon lukioissa:

Espoonlahden lukio Keskiviikko 25.1 to 19.1 ja ti 24.1 klo 13.30 alkaen

Haukilahden lukio, urheilulinja Torstai 26.1

Kaitaan lukio, kuvataidelinja (->Matinkylän  lukio) Torstai 19.1

Kuninkaantien lukio Torstai 26.1

Leppävaaran lukio, urheilulinja Keskiviikko 1.2

Otaniemen lukio, matematiikan ja luonnontieteiden erityislukio Maanantai 30.1

Otaniemen lukio, teatteri- ja medialinja Tiistai 31.1

Tapiolan lukio, musiikin erityislukio Tiistai 24.1

Viherlaakson lukio, taidelinja Maanantai 30.1

Etelä-Tapiolan lukio + IB Keskiviikko 25.1

Espoon Steiner koulu, lukio Torstai 26.1



Infotilaisuudet ja avoimet ovet ammatillinen koulutus
Yrkesinstitutet Prakticum   9.11 & 16.11.2021 vanhempaininfo (nauhoitus löytyy)

Axxell Axxell-päivä ja TET 

Solvalla Avoimet ovet 20.1.2023 ja infotilaisuus 18.1.2023 kl. 18

Omnian ammattiopisto Avoimet ovet 8.12/26.1 ja infotilaisuus 31.1 kl. 18
(teams)

Luksia Eri koulutuksilla eri päivät



Esittelyt

Kyrkslätts gymnasium

Specialiseringslinjerna vid Tölö 

gymnasium 

Idrottslinjen vid Brändö gymnasium 

Steiner gymnasiet

Sveps

Axxell

STEP

Solvalla idrottsinstitut

Yrkesinstitutet Prakticum

HUX– Prakticum

Västra Nylands folkhögskola

Lärkkulla (folkhögskola)


