
TERVETULOA 
YHTEISHAKUINFOON 2023

Ohjelma:

klo 17.30-17.45

• Yhteishaun aikataulu ja hakuprosessi, Pukinmäenkaaren 

peruskoulun opot Tarja ja Matleena

Klo 17.45-18.00

• Lukio-info, Alppilan lukion opinto-ohjaaja Antti Vesivalo

Klo 18.00-18.15

• Ammattikouluinfo, Liiketalousopisto Perhon opinto-

ohjaaja Karoliina Kemppainen

Klo 18.15-18.30

• Kysymyksiä ja keskustelua



Etunimi Sukunimi



Suomen koulutusjärjestelmä
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Perusopetuksen jälkeisen
koulutuksen YHTEISHAKU 2023

• Hakuaika: 21.2.2023-21.3.2023 klo 15.00

• Yleinen hakukelpoisuus on perusopetuksen päättötodistus

• Haku tehdään opintopolku.fi- sivustolla

• 7 hakukohdetta, mieluisuusjärjestys!!!

• Hakukohteet: ammatillinen koulutus, lukio,TUVA, 

kansanopistojen oppivelvollisille suunnatut vapaan sivistystyön

linjat, vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävä ammatillinen koulutus ja 

TUVA, TELMA(työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus)
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Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen 
yhteishaun 2023 aikataulu

• Kevään 2023 yhteishaun hakuaika on 21.2.-21.3.2023

• Saat valintatuloksen aikaisintaan 15.6.2023

• Ota opiskelupaikkasi vastaan viimeistään 29.6.2023

• Jos olet varasijalla voit saada paikan 18.8.2023 asti
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TUVA=tutkintokoulutukseen 
valmentava koulutus
• Mietitkö vielä, mitä haluaisit opiskella tai tarvitsetko apua unelmiesi koulutukseen 

pääsemiseksi?

• Koulutus kestää enintään vuoden. Voit kuitenkin siirtyä lukioon tai ammatillisiin 

opintoihin heti, kun olet saavuttanut riittävät valmiudet ja tiedät, mitä haluat 

opiskella.

• TUVA-koulutuksessa voit

- tarkentaa suunnitelmiasi jatko-opinnoista

- korottaa perusopetuksen arvosanoja

- opiskella osia lukio- ja ammatillisesta koulutuksesta.
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LUKIOT

• Yleislukioon otetaan opiskelijat lukuaineiden keskiarvon mukaisessa 

järjestyksessä (12 lukuainetta)

• Tänä vuonna, 2022, yleislinjan alin keskiarvo oli Helsingin medialukiossa 

7,25 ja ylin Ressussa 9.67.

• Pukinmäenkaaren peruskoulun OPO-sivut | Helsingin kaupunki
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https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/pukinmaenkaaren-peruskoulu/opetus/tukea-oppilaalle/pukinmaenkaaren+peruskoulun+opo-sivut


AMMATILLISEEN KOULUTUKSEN SAA 
PISTEITÄ:

• Yleinen koulumenestys (1-16p)

• Painotettavat arvosanat (1-8p) LI, KU, MU, KÄS, KOT

• Pääsy- ja soveltuvuuskokeet (0-10p)

• Ensimmäinen hakutoive (2p)

• Lisäksi saat 6 pisteitä hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna 

suoritetusta perusopetuksesta tai tietyistä valmentavista 

koulutuksista.



HUOLTAJAN KUULEMINEN

• Hallintolaki edellyttää huoltajan kuulemista yhteishakua koskien.

• Huoltajan kuuleminen tehdään Wilma-viestillä tammi-helmikuussa 2023.

• Viestissä huoltaja ilmoittaa, tekeekö nuori yhteishaun kotona vai koulussa, 

ja hakutoiveet



YHTEISHAUN TULOKSET 2023
• Tulokset julkistetaan aikaisintaan 15.6.2023

• Tulokset ilmoitetaan hakijalle yhteishaussa ilmoitettuun sähköpostiin. 
Huom! Koulun s.posti EI kelpaa, koska se lakkaa koulun päättyessä.

• Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 29.6.2023

• Ohjeet paikan vastaanottamiseen ovat samassa sähköpostissa tulosten kanssa

• Seuratkaa aktiivisesti sähköpostia ja noudattakaa annettuja ohjeita.

• Varasijat ovat voimassa 18.8.2023
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Oppivelvollisuus laajeni – Nuoren on 
jatkettava opiskelua peruskoulun jälkeen

• Uusi oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021

• Lakiin kuuluu velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa

• Oppivelvollisuuden laajentaminen oikeuttaa maksuttomaan koulutukseen

• Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen 

asteen tutkinnon.

• Huom! Perusopetuksen suorittaminen päättyy edelleen viimeistään sen vuoden 

kevätlukukauden päättyessä, kun oppilas täyttää 17 vuotta.



Ammatillisen koulutuksen pisteytys
Keskiarvo Pisteitä

5,50-5,74 1

5,75-5,99 2

6,00-6,24 3

6,25-6,49 4

6,50-6,74 5

6,75-6,99 6

7,00-7,24 7

7,25-7,49 8

7,50-7,74 9

7,75-7,99 10

8,00-8,24 11

8,25-8,49 12

8,50-8,74 13

8,75-8,99 14

9,00-9,24 15

9,25-10,00 16
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Kiitos!

Pidetään yhteyttä!
Tarja 0407511065

Matleena 0407691154



Lukio-opinnot

Opinto-ohjaaja Antti Vesivalo

Alppilan lukio



Lukiot Helsingissä

Helsingin kaupungin lukioita on 15, joista 11 on 

suomenkielisiä päivälukioita ja lisäksi yksi aikuislukio.
(Alppilan lukio, Helsingin kuvataidelukio, Helsingin kielilukio, Kallion lukio

Helsingin luonnontiedelukio, Helsingin medialukio, Mäkelänrinteen lukio

Etu-Töölön lukio, Ressun lukio, Sibelius-lukio ja Vuosaaren lukio)

Lisäksi Helsingissä on 23 yksityistä ja säätiön 

ylläpitämää lukiota, valtion lukiota ja erikoiskoulujen 

lukiota.



Opiskelijavalinta

• Yleensä valintaperusteena on peruskoulun 

päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo.

• Erityistehtävälukioissa voi olla pääsy- ja 

soveltuvuuskokeita, joitakin oppiaineita saatetaan 

painottaa (painotettu keskiarvo) tai lisäpisteitä voi 

saada harrastuksista ja lisänäytöistä.
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Millaisia valmiuksia tarvitaan 
menestymiseen lukiossa?
• Itsenäisyyttä: opiskelija on itse vastuussa opinnoistaan. Se vaatii häneltä 

aktiivisuutta ja omatoimisuutta.

• Arjen hallintaa: säännöllinen unirytmi ja kyky tehdä aikatauluja ja pitää niistä 

kiinni.

• Ahkeruutta: tehtäviä koulussa ja kotona sekä kokeet.

• Motivaatiota: opiskelumotivaatio on keskeinen oppimiseen vaikuttava tekijä.
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Lukion opetussuunnitelma (2021)

• Opintojen sisällöt jaetaan opintojaksoihin. Opintojakso sisältää yhden tai 

useamman oppiaineen osia (moduuleja).

• Opintojakson laajuus kuvataan opintopisteillä niin kuin 

korkeakouluopinnoissa. 

• Opiskelija suorittaa vähintään 150 opintopistettä lukiossa. Opinnot koostuvat 

pakollisista ja valinnaisista opintojaksoista.

• Pakollisia opintoja on noin ⅔ opinnoista. Loput opinnot ovat valtakunnallisia 

valinnaisia ja lukiotasoisia valinnaisia opintoja.
• Eniten pakollisia opintoja pitkässä matematiikassa, äidinkielessä/S2:ssa, 

pitkässä kielessä ja toisessa kotimaisessa kielessä.
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Helsingin kaupungin lukioiden 
yhteistyö
• Helsingin kaupungin lukiot tekevät paljon yhteistyötä 

keskenään. Jos nuori opiskelee jossakin kaupungin omassa 

lukiossa, niin hän voi ottaa opintoja myös yhteisiltä 

opintotarjottimilta. 

Esimerkkejä:
• vieraiden kielten opinnot kaupunkitarjottimelta (etä- ja hybriditunnit)

• verkkolukion opinnot (itsenäiset opintojaksot)

• aikuislukion lähi- ja verkko-opinnot

• kesälukion opinnot Helsingin aikuislukiossa

• lukiodiplomit
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Alppilan lukio

• Keskiarvoraja viimeiset kolme vuotta:
• vuonna 2020 lka 8,67

• vuonna 2021 lka 8,54

• vuonna 2022 lka 8,33

• Yleislukio, jossa on laaja opintotarjotin

• Painotuksena Globaalikansalaisuus > kansainvälisyyteen ja kulttuureihin 

perehdyttäviä opintojaksoja sekä opintomatkoja

• A-kielet: englanti, espanja, ruotsi

• B2- ja B3-kielet: espanja, ranska, saksa
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Kiitos!
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