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Oppisopimus

KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

Peruskoulu

Lukiot Ammattikoulut

Yliopistot & 

Korkeakoulut

Ammatti-

korkeakoulut

Yhdist*

TUVA / Kansanopistovuosi

*) kaksois-, kolmoistutkinto



Laajennettu 
oppivelvollisuus

alkaen 2021

● Laajennettu oppivelvollisuus 18 

vuotiaaksi asti

● Velvollisuus hakea koulutukseen 

peruskoulun jälkeen 

● Huoltajan laajennettu vastuu 

● Maksuttomuus

● Lisääntynyttä ohjausta ja valvontaa 

● Tehostettu henkilökohtainen 

oppilaanohjaus



Tehostettu 
henkilökohtainen 

oppilaanohjaus

● tarjotaan oppilaille jotka tarvitsevat tukea 

hakea jatko-opintoihin 

● vl 8 ja 9

● painopisteenä kehittää oppilaan jatko-

opinto valmiuksia sekä ohjata oppilasta 

eteenpäin 

● jatko-opinto suunnitelma

● oppilaanohjaaja arvioi tuen tarvetta

● voidaan toteuttaa moniammatillisesti ja 

monialaisesti

● Ottakaa mielellään yhteyttä meihin 

opoihin matalalla kynnyksellä!



Yhteishaku

21.2 - 21.3.2023

Haku seuraaviin koulutuksiin:

○ ammatilliseen perustutkintoon

○ lukiokoulutukseen 

○ vaativan erityisen tuen opintoihin

○ TUVA, tutkintoon valmistavaan 

koulutukseen

○ kansanopiston opintoihin 

oppivelvollisille 



Yhteishaku

● Sähköinen hakulomake

● Oppilas voi valita korkeintaan 7 

hakutoivetta lomakkeelle.

● Hakutoiveiden järjestys on sitova. 

● Hakija voi saada vain YHDEN 

opiskelupaikan yhteishaussa. 

● Oppilas täyttää itse hakemuksensa ja 

voi muuttaa hakutoiveittaan 

hakemusajan sisällä. 



Yhteishaku

demo-haku koulussa ennen yhteishakua 

informaatio/ huoltajan kuuleminen

Yhteishaku helmi-/maaliskuussa

kieli- ja sisäänpääsykokeet 

yhteishaun tulokset kesäkuussa

opiskelupaikan vastaanottaminen



Utbildningsutbud / Koulutustarjonta

OBS - Förändringar möjliga!
HUOM! - Muutoksia mahdollista!



Svenskspråkig  
yrkesutbildning 
i närregionen

Axxell

Karis - fordonsmekaniker, husbyggare, frisör, 

programutvecklare, plåtslagare-

svetsare/verkstadsmekaniker, rörmontör, 

merkonom, närvårdare, fastighetsskötare, kock,

målare, metallsmed, barnledare, snickare, 

närvårdare, elmontör, lokalvårdare

Pargas - kock, husbyggare, 

elmontör/automationsmontör, kosmetolog, 

närvårdare

Åbo - maskinmästare, styrman, reseexpert, närvårdare, 

merkonom 

Kimito - djurskötare, skogsserviceproducent, 

landsbygdsföretagare, hästskötare, ridinstruktör

Esbo - Artesan (guldsmide, inredning, keramik, textil), 

barnledare, skogsbrukare, 

måttbeställningssömmerska, trädgårdsmästare



Svenskspråkig  
yrkesutbildning 

i närregionen

Prakticum

Helsingfors - närvårdare, utövare av 
medietjänster, merkonom, 
programutvecklare, 
datanätsinstallatör, elmontör, 
automationsmontör, 
fordonsmekaniker, 
reservdelsförsäljare, frisör, 
kosmetolog, kosmetikrådgivare, 
receptionist, servitör, kock 

Borgå - artesan, husbyggare, IT-
stödperson, datanätsinstallatör, 
närvårdare, fordonsmekaniker, 
kombinationsfordonsförare, 
verkstadsmekaniker, utövare av 
visuell framställning 



Svenskspråkig  
yrkesutbildning 

i närregionen

Solvalla idrottsinstitut
Esbo - idrottsledare

STEP
Helsingfors - barnledare, 
ungdomsledare



Suomenkielinen 
ammatillinen 

koulutus 
lähialueella

Omnia

Espoon keskus:
Leipuri-kondiittori

Kampaaja

Kosmetiikkaneuvoja

Kosmetologi

Parturi

Laborantti

Merkonomi

Matkailupalvelujen tuottaja

Matka-asiantuntija

Vastaanottovirkailija

Kuvallisen ilmaisun toteuttaja

Mediapalvelujen toteuttaja

Kiinteistönhoitaja

Toimitilahuoltaja

Puutarhuri

Puuseppä

Talonrakentaja

Kokki

Tarjoilija

Lähihoitaja

Metallialan artesaani

Puualan artesaani

Mittatilausompelija

Muotiassistentti

Kirkkonummi:
Merkonomi

Talonrakentaja

Lähihoitaja

Sähköasentaja

IT-tukihenkilö

Veneenrakentaja



Suomenkielinen 
ammatillinen 

koulutus 
lähialueella

Omnia

Leppävaara:

Koneasentaja

Koneautomaatioasentaja

Koneistaja

Levyseppähitsaaja

Merkonomi

Automaatioasentaja

Sähköasentaja

Putkiasentaja

Suunnitteluassistentti

Elektroniikka-asentaja

IT-tukihenkilö

Ohjelmistokehittäjä

Tietoverkkoasentaja

Turvallisuusvalvoja

Suomenoja:

Ajoneuvomyyjä

Autokorimekaanikko

Automekaanikko

Diagnoosimekaanikko

Huoltomyyjä

Varaosamyyjä



Suomenkielinen 
ammatillinen 

koulutus 
lähialueella

Luksia

Lohja:
ajoneuvoasentaja
automaatioasentaja
sähköasentaja
kampaaja
parturi
kosmetologi
kokki
tarjoilija
leipuri-kondiittori
koneistaja
levyseppähitsaaja
talonrakentaja
putkiasentaja
maalari
prosessinhoitaja
turvallisuusvalvoja
lähihoitaja
mediapalvelujen toteuttaja

Vihti/ Nummela:
ajoneuvoasentaja
autonkuljettaja
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
varastonhoitaja
sähköasentaja
kokki
tarjoilija
talonrakentaja
maarakennuskoneenkuljettaja
putkiasentaja
turvallisuusvalvoja
merkonomi
artesaani
toimitilahuoltaja
vastaanottovirkailija
lähihoitaja



Suomenkielinen 
ammatillinen 

koulutus 
lähialueella

Kelloseppäkoulu

Tapiola:

● kelloseppä

● mikromekaanikko

Huom!

Oma hakujärjestelmä



Svenskspråkig 
yrkesutbildning 
med krävande 
särskilt stöd

Optima Specialyrkesläroanstalt

Jakobstad (lokalvårdare, 
fordonsmekaniker)
Nykarleby (fastighetsskötare, 
artesan, kock, merkonom, 
djurskötare)
Vasa (fastighetsskötare)

+ handledande utbildningar 
(Helsingfors, Pargas, Borgå 
m.fl.)



Suomenkielinen 
ammatillinen 

koulutus, vaativa 
erityinen tuki

Uusimaa:

Ammattiopisto Live (pääkaupunkiseutu)

Ammattiopisto Luovi (20 paikkakunnalla koko 

maassa)

Muu Suomi:

Ammattiopisto Spesia (Jyväskylä, Järvenpää, 

Pieksämäki ja Turku)

Aitoon koulutuskeskus (Pälkäne, Tampere)

Kiipulan ammattiopisto (Janakkala, Turenki, 
Hämeenlinna, Forssa, Lahti, Kouvola, Riihimäki, 
Tampere, Vantaa ja Ypäjä)



Svenskspråkig
gymnasieutbildning i 

närregionen

Allmänna 

Kyrkslätts gymnasium

• företagarlinjen

Gymnasiet Grankulla samskola

Virkby gymnasium

Brändö gymnasium

Gymnasiet Lärkan

Helsinge gymnasium

Karis-Billnäs gymnasium

Tölö gymnasium

Mattlidens gymnasium

Specialisering

Tölö gymnasium
• Bildkonst
• Musik
• Humanekologi

Mattlidens 
gymnasium
• IB

Brändö gymnasium
• Idrott

Rudolf 
Steinergymnasiet



Porkkalan lukio, tulevaisuuslinja

Lohjan yhteislyseon lukio

Espoon yhteislyseo

Espoonlahden lukio

Etelä-Tapiolan lukio

Haukilahden lukio, urheilulinja

Kaitaan lukio, kuvataidelinja

Kuninkaantien lukio

Leppävaaran lukio, urheilulinja

Otaniemen lukio, teatteri- ja medialinja

Tapiolan lukio

Viherlaakson lukio, taidelinja

Erityislukiot:

Tapiolan lukio, musiikki

Etelä-Tapiolan lukio, IB-linja

Otaniemen lukio, luonnontiedelinja

Espoon steiner koulu, lukio

https://espoonyhteishaku.fi/lukiokoulutus/

Suomenkieliset lukiot (K:nummi, Lohja, Espoo)

https://espoonyhteishaku.fi/lukiokoulutus/


Suomenkieliset lukiot (Helsinki)
Alppilan lukio
Apollon yhteiskoulu
- design linja
Elias-koulun lukio (Steiner)
Englantilainen koulu
Etu-Töölön lukio 
Hgin Ranskalais-Suomalainen koulu 
- ranskankielen linja
Hgin Suomalainen Yhteiskoulu
Hgin Uusi yhteiskoulu
- kuvataide
Hgin kielilukio, englanti-suomi
- kansainvälisyys
Hgin luonnontiedelukio
Hgin medialukio
- media- ja yhteiskunta
Hgin normaalilyseo
Hgin yhteislyseo
- taito- ja taidelinja
Hgin yliopiston Viikin normaalikoulu
Herttoniemen yhteiskoulu
Lauttasaaren yhteiskoulu
Maunulan yhteiskoulu-Hgin matematiikkalukio

Kulosaaren yhteiskoulu
- englanti
- talous ja yhteiskunta
- tiede- ja teknologia
Munkkiniemen yhteiskoulu
- luonnontiede
- koripallo 
- yhteiskunta ja talous
Mäkelärinteen lukio
Oulunkylän yhteiskoulu
- musiikki 
- luonnontiede
Pohjois-Haagan yhteiskoulu
Ressun lukio
Rudolf Steinerin koulun lukio
- esittävä taide
Sibelius-lukio
Suomalais-venäläinen koulu
Suomen kristillinen yhteiskoulu
Töölön yhteiskoulu
Vuosaaren lukio
- musiikki
- teknologia

Erityislukiot:

Helsingin kuvataidelukio

Helsingin luonnontiedelukio, luonnontiedelinja

Sibelius-lukio, musiikki, tanssi

Kallion lukio, ilmaisutaito

Mäkelänrinteen lukio, urheilu

Englantilainen koulu, englanti-suomi

Helsingin Rudolf Steiner koulu

Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, IB, 
kielet
Lauttasaaren yhteiskoulu, yrittäjyys ja 
kansainvälinen liiketoiminta
Maunulan yhteiskoulu-Hgin matematiikkalukio,  
matematiikka ja luonnontiede
Pohjois-Haagan yhteiskoulu, urheilu

Suomalais-venäläinen lukio

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu

Helsingin saksalaisen koulun lukio

Ressun lukio, IB-linja



Utbildning som 
handleder för 

examen 

HUX

Tionde klass, VALMA och LUVA slagits 

ihop till en utbildning → HUX

● Prakticum (Helsingfors) 

● Axxell (Karis och Pargas)

● Upp till ettårig utbildning



Kymppiluokka, VALMA ja LUVA 

yhdistetty yhteen koulutukseen -> 

TUVA

• Omnia (Espoo)

• Luksia (Lohja, Vihti)

• Kanneljärven opisto (Lohja)

Vuoden kestävä koulutus

Tutkintoon 
valmentava koulutus

TUVA



Övrig utbildning

Muu koulutus

● Folkhögskoleår för läropliktiga / 

Kansanopistovuosi 

oppivelvollisille

● Rätt att söka till utbildning 

utomlands och åländsk utbildning 

/ Oikeus hakea ulkomaalaiseen-

sekä ahvenanmaalaiseen 

koulutukseen

● Läroavtalsutbildning / 

Oppisopimuskoulutus



TÄRKEÄÄ!
● Winellskan Yhteishaku infotilaisuus 

ysiluokkalaisille ja huoltajille
30.11 klo. 18-19.30

● Koulutusmessut Nissnikun koululla 
17.11 klo. 16-18.30

● Opintovierailut & avoimet ovet

● Ohjauskeskustelut ysiluokkalaisten 
kanssa. Huoltajalla myös 
mahdollisuus varata aikaa 
perhekeskusteluun. 



Opintovierailut 
koulupäivinä

● 3.10, klo 12-14/15 vierailu Kirkkonummen 
Omniaan

● 10.11 vierailu Yrkesinstitutet Praktcumiin 
(koko päivä, vain kiinnostuneille)

● 17.11, klo 16-18.30 Kolutusmessut Nissnikun 
koululla

● 22.11 vierailu Axxelliin (koko päivä, vain 
kiinnostuneille)

● tammikuu vierailu Porkkalan lukioon ja 
Kyrkslätts gymnasiumiin(vain kiinnostuneille)

Tämän lisäksi oppilaat saavat mennä kouluajalla 
kahteen tutustumissuunnitelmansa mukaiseen 
kouluun tutustumaan.


