
Yhteishakuilta

Hiidenkiven peruskoulun yhteishaun infoilta ke 24.11.2021 klo 18

• Tarkista, että mikki ja kamera ovat pois päältä!

• Kirjoita kysymykset chattiin.



OPOT

• Taru Paasiluoto

• luokat 9A, 9C, 9D ja 9E

• puhelin: 040 334 5108

• Mervi Tiusanen

• luokat 9B, 9F ja 9G

• puhelin: 040 6706210

24.11.2021 Etunimi Sukunimi 2



KEVÄÄN 2022 YHTEISHAKU

Haussa peruskoulun jälkeiseen koulutukseen voit hakea

• lukioon

• ammatilliseen perustutkintokoulutukseen

• vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen 

koulutukseen

• tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA)

• työhön ja itsenäiseen elämään valmistavaan koulutukseen (TELMA)

• kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetuille vapaan sivistystyön linjoille.
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Asetusmuutokset

• Yhteishaku
• Kaikki kolme hakua samaan yhteishakuun

• 7 hakukohdetta

• Kesällä jatkuvat haut ylijääneisiin paikkoihin

• Toisen asteen suorittaneet eivät voi hakea

• Lukioiden ja ammatillisten opiskelijavalinnat
• MA+AI yksilöllistetty = harkinnanvarainen haku

• Ei enää työkokemuspisteitä ammatilliseen

• https://wiki.eduuni.fi/display/ophpolku/Yhteishakuasetukset

24.11.2021 Etunimi Sukunimi 4

https://wiki.eduuni.fi/display/ophpolku/Yhteishakuasetukset


KEVÄÄN 2022 YHTEISHAKU

• Kevään 2022 koulutustarjonta www.opintopolku.fi sivuilla

• Samat valintaperusteet koko maassa

• Yleinen pääsyvaatimus on perusopetuksen 

päättötodistus

• Hakuaika helmi-maaliskuussa 22.2-22.3.2022
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LUKIOT

• Yleislukioon otetaan opiskelijat lukuaineiden keskiarvon 
mukaisessa järjestyksessä (12 lukuainetta)

• Alle 7.0 keskiarvolla ei Helsingissä päässe lukioon

• Keskiarvorajat kesällä 2021
• alin 7.27 (Helsingin kielilukio)
• ylin 9.83 (Helsingin suomalainen yhteiskoulu A-eng -linja)

• Pääkaupunkiseudun lukioiden keskiarvorajat 2021

https://sites.google.com/site/itiksenopo/pisterajat/lukio


LUKIO-OPISKELUSTA

• Lukio = lukukoulu, paljon lukemista ja kirjoittamista 

• Laaja yleissivistys ja ajattelun taitojen kehittyminen

• Hyvin opiskeltu lukio → Monipuoliset jatko-opintomahdollisuudet

• Lukio-opiskelu vaatii vankkaa ja hyvää suomen kielen/ruotsin kielen 

hallintaa!

• Kyky suunnitella omaa ajankäyttöä ITSENÄISESTI. Vastuu opintojen 

etenemisestä on lukiolaisella itsellään.
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PISTEET AMMATILLISEEN 
KOULUTUKSEEN PYRITTÄESSÄ 
(max. 32 p)

• 6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana tai edellisenä vuonna 

kuin haet, TAI

• 6 pistettä tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, esimerkiksi 

kymppiluokasta tai VALMASTA

LISÄKSI:

• 1 – 16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä

• 1 – 8 pistettä painotettavista arvosanoista

• 2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta

Työkokemuksesta ei enää saa pisteitä.



Esimerkkejä ammatillisten 
oppilaitosten pisteistä 2021

• Sosiaali- ja terveysala: 5-18p

• Lääkeala (Stadin AO): 24p

• Tieto- ja viestintätekniikka (Business College): 20p

• Hius- ja kauneudenhoitoala: 0-23p

• Turvallisuusala: 4-17p

• Liiketoiminta: 15-21 p

• Sähkö- ja automaatiotekniikka: 16-22 p

• Talotekniikka: 6-16 p

• Pääkaupunkiseudun ammatillisten oppilaitosten pisterajat 2021

https://sites.google.com/site/itiksenopo/pisterajat/ammatillinen-koulutus


AMMATILLINEN OPISKELU

• Opiskelussa paljon enemmän käytäntöä

• Työssä oppiminen oleellisena osana opiskelua

• Nopeampi reitti työelämään

• Kiinnostus opiskeltavaa alaa kohtaan

• Jatko-opintokelpoisuus sama kuin lukioissa
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Kaksoistutkinto

• Ammatillinen perustutkinto + ylioppilastutkinto

• Opiskelija opiskelee lukiossa äidinkieltä sekä vähintään neljää 

seuraavista:

• toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka, reaali

• Kiinnostus ilmaistaan yhteishaun lomakkeella haettaessa 

ammatilliseen koulutukseen

• Vaatii motivaatiota ja sitoutumista + riittävää koulumenestystä 

peruskoulusta!
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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.

Lisää teksti 

napsauttamalla



7 HAKUTOIVETTA LUKIOIDEN JA 
AMMATILLISTEN KOHTEIDEN 
YHTEISHAKUUN
• Hakutoiveiden järjestys on sitova! = ei voi muuttaa hakuajan päättymisen 

jälkeen!

• Oppilas valitaan 1. hakutoiveeseen, johon hänen pisteensä tai 
lukuaineiden keskiarvot riittävät.

• Kun hakemus on lähetetty, hakija saa välittömästi tiedon sähköpostiinsa 
hakemuksen saapumisesta Opetushallitukseen.

• Hakija voi tehdä muutoksia/korjauksia hakemukseensa vain hakuaikana

• 7. hakukohde kannattaa olla TUVA



TUVA

Opiskelijan opinnot rakentuvat kaikille tutkintokoulutukseen valmentavasta 

koulutukseen osallistuville yhteisestä Opinto- ja uraohjaus -koulutuksen osasta 

(2-10 viikkoa) sekä vähintään kahdesta valinnaisesta koulutuksen osasta:

• Perustaitojen vahvistaminen (1-30 viikkoa)

• Ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)

• Lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen (1-30 viikkoa)

• Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus (1-20 viikkoa)

• Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen (1-20 viikkoa)

• Valinnaiset opinnot (1-10 viikkoa)
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VALTAKUNNALLINEN YHTEISHAUN 
PALVELUPISTE

OPINTOPOLUN HAKUNEUVONTA

OPETUSHALLITUS

PL 380

00531 HELSINKI

Neuvontapalvelu: 0295 331010

Sähköposti: neuvonta@opintopolku.fi



ARVOSANAT JA VALINNAISET 
KIELET

• Keväällä päättötodistuksen arvosanat siirretään Opetushallituksen 
yhteishakurekisteriin suoraan koulusta.

• 9. luokan joulutodistus on ennuste päättöarvioinnista (joistakin 
aineista on jo päättöarviointi joulutodistuksessa), mutta 
yhteishaussa haetaan kevään päättötodistuksen numeroilla.

• Mikäli oppilaan huoltaja pyytää, ettei oppilaan päättötodistukseen 
merkitä numeroarvosanaa valinnaisesta A2- tai B2-kielestä 
(joka ei ole ruotsi), numeroarvosana jätetään pois ja 
todistukseen merkitään arvosanan tilalle (S) suoritettu.



PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEET

• Ei kaikilla aloilla

• Jos koulutuksen järjestäjä järjestää pääsy- ja soveltuvuuskokeen, 

kokeisiin on kutsuttava kaikki hakukelpoiset hakijat.

• Pääsykokeet huhti-toukokuussa

• Ammatillisista oppilaitoksista saa koekutsun mutta

HUOM! Ei lukioista! (Selvitettävä itse opintopolku.fi tai 

oppilaitoksen kotisivuilta)



Kohteita, joihin voi olla pääsykoe

Ammatillisia koulutusaloja, joihin voi olla pääsykoe
• media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt, liikunnanohjauksen pt, 

kasvatus- ja ohjausalan pt

• Lukiosta pääsy/soveltuvuuskokeita voi olla esim. 
erityistehtävän saaneissa lukiossa tai lukioissa, joissa on 
jokin painotuslinja

 Tarkista sisällöt aina oppilaitoksen kotisivuilta tai 
Opintopolusta!



YHTEISHAUN TULOKSET 2022

• 16.6.2022 Opiskelijaksi ottamisen tulokset 

ilmoitetaan hakijoille aikaisintaan

• 30.6.2022 Hakijan on ilmoitettava 

opiskelupaikan vastaanottamisesta koulutuksen 

järjestäjälle viimeistään

• 19.8.2022 Varasijoilta hyväksyminen päättyy



OPISKELUPAIKAN VARMISTAMINEN 

• Ammatilliset oppilaitokset:

• Ohjeet tulevat joko sähköpostitse ja/tai kirjeessä kotiin

• Lue huolella ohjeet, miten ilmoittautua läsnäolevaksi

opintoihin

• Lukio:

• Varmistaminen tapahtuu toimittamalla peruskoulun 

päättötodistus lukioon

• Samalla vahvistetaan alustavat ainevalinnat



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.

• Lisähaku mahdollisille vapaille paikoille: opintopolku.fi

• Ammatillisilla oppilaitoksilla jatkuva haku (TUVA & 

perustutkinnot, joihin on vapaita paikkoja): ota yhteys 

suoraan oppilaitokseen

http://opintopolku.fi/


HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

• http://www.opintopolku.fi/
• Hakeminen tapahtuu tällä nettisivulla ja koko yhteishaun 

koulutustarjonta löytyy täältä

• http://www.yhteishakulaskuri.fi/
• Tämän avulla voit helposti laskea keskiarvosi ja 

ammatillisen koulutuksen hakupisteet
• Sivun alalaidassa on suorat linkki pääkaupunkiseudun 

lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten piste- ja 
keskiarvorajoihin

http://www.opintopolku.fi/
http://www.yhteishakulaskuri.fi/


Ajankohtaista

AVOIMET OVET OPPILAITOKSISSA

• Osa etätoteutuksena  voi seurata oppitunnin aikana
• Kysy lupa opettajalta tai siirry luokan ulkopuolelle seuraamaan

• Ota mukaan oman kuulokkeet, jos mahdollista ja lataa etukäteen 

kännykään tarvittava etäsovellus (esim. Teams, Zoom, Meet)

• Mahdollisuus osallistua useampaankin

• Tarkista aika ja päivämäärä oppilaitoksen nettisivuilta

• VAHVA SUOSITUS OSALLISTUMISEEN  konkretiaa 

päätösten tueksi!



KYSYMYKSIÄ?
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