
Yhteishaku ammattikoulu, lukio, kaksoistutkinto, kymppiluokka, 

VALMA, LUVA 
 

Hakuajat kevät-kevä 2021 
- Yhteishaku toiselle asteelle (ammatilliset ja lukio) 23.2. - 23.3.2021 

- Haku peruskoulun jälkeiseen valmistavaan koulutukseen (Kymppi, Valma, Luva) 23.2. - 

23.3.2021 

- Haku erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja valmentavaan 

koulutukseen (Valma, Telma) 23.2. - 23.3.2021 

- Oppivelvollisuuden pidentäminen: koskee toteutuessaan tämän vuoden ysiluokkalaisia -> 

hakuvelvoite 

- Hakujen tulokset 17.6.2021 

Ammattikoulu eli amis 

Ammatillinen koulutus sopii opiskelijalle 
- Joka haluaa saada nopeasti ammatin ja päästä työelämään 

- Jolla kiinnostava ammatillinen ala on selvillä 

- Joka ei ole juurikaan kiinnostunut teoreettisista opinnoista 

- Joka haluaa tehdä asioita käytännössä 

- Joka suunnittelee jatko-opintoja ammattikorkeakoulussa 

Mitä tarkoittaa ammatillinen perustutkinto? 
- Ammatillinen perustutkinto: 180 osp (osaamispistettä) (noin 3 vuotta) 

- Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp 

 - Opiskelu ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman mukaan 

 - Työpaikalla tapahtuva oppiminen koulutussopimuksella tai oppisopimuksella 

- Yhteiset tutkinnon osta 35 osp (YTO-opinnot) 

 - viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 

 - matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp 

 - yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp 

 - valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp 

Ammatilliset perustutkinnot Stadin AO:ssa 
- Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutustarjonta kevään yhteishaussa osoitteessa: 

https://opintopolku.fi/app/#!/haku/stadin?upcomingLater&page=1&articlePage=1&organis

ationPage=1&itemsPerPage=25&sortCriteria=1&facetFilters=teachingLangCode_ffm:FI&tab=

los 

Kaikki ammatilliset tutkinnot suomessa 
- Koko Suomessa on: 

-  ammatillisia perustutkintoja 43 

- Tämän jälkeen voi vielä suorittaa: 

- ammattitutkintoja 65 

- erikoisammattitutkintoja 56 

- https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/ammatilliset-tutkinnot-1.1.2019.pdf 

https://opintopolku.fi/app/#!/haku/stadin?upcomingLater&page=1&articlePage=1&organisationPage=1&itemsPerPage=25&sortCriteria=1&facetFilters=teachingLangCode_ffm:FI&tab=los
https://opintopolku.fi/app/#!/haku/stadin?upcomingLater&page=1&articlePage=1&organisationPage=1&itemsPerPage=25&sortCriteria=1&facetFilters=teachingLangCode_ffm:FI&tab=los
https://opintopolku.fi/app/#!/haku/stadin?upcomingLater&page=1&articlePage=1&organisationPage=1&itemsPerPage=25&sortCriteria=1&facetFilters=teachingLangCode_ffm:FI&tab=los
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/ammatilliset-tutkinnot-1.1.2019.pdf


Lukio 

Opiskelu lukiossa 
- Lukiossa opiskellaan kaikille yhteisiä pakollisia opintoja sekä valinnaisia opintoja. 

- Lukio-opinnot kestävät yleensä 3 vuotta. 

- Pakollisia kursseja on noin 2/3 osaa opinnoista ja syventäviä sekä soveltavia valinnaisia on 

1/3 opinnoista 

- Lukio-opinnot päättyvät ylioppilaskirjoituksiin. Ylioppilaskirjoituksiin osallistutaan yleensä 

viimeisen vuoden syksyllä ja keväällä.  

- Lukiossa opiskellaan vähintään 150 opintopistettä. 

- Opinnot koostuvat erikokoisista opintojaksoista. Yleensä opintojakson koko on vähintään 2 

opintopistettä. 

- Jokaisessa lukiossa on erilaisia opintojaksoja riippuen lukion painotuksista. 

- Suurin osa opintojaksoista keskittyy yhteen oppiaineeseen. Joissain opintojaksoissa on 

yhdistelty useita eri oppiaineita. 

- Lukuvuosi jakautuu periodeihin. 

- Periodeja on vuodessa 4, 5 tai 6 riippuen lukiosta. 

- Lukujärjestys vaihtuu aina, kun periodi vaihtuu. 

- Voit yhteishaussa hakea mihin tahansa Suomen lukioon. 

- Pääkaupunkiseudulla on tarjolla 

- Valtakunnallisen erityistehtävän saaneita lukioita (esim. urheilu, taiteet, musiikki ja tanssi, 

luonnontieteet, matematiikka yms.) 

- Lisäksi monella ”yleislukiolla” on jokin painotus (yrittäjyys, media, kielet yms.) 

- Mahdollisuus suorittaa lukio-opinnot ja ylioppilastutkinto myös ruotsiksi ja englanniksi 

- Osa Helsingin lukioista on yksityisiä tai valtion lukioita, mutta niissä ei yleensä ole 

lukukausimaksuja. 

Lukioon pyritään lukuaineiden keskiarvolla. Erityistehtävän saaneissa lukioissa voi olla lisäksi 

pääsykoe, esim. harrastuksista annettu pisteytys tai joitakin lukuaineita on painotettu valinnassa. 

- Lukiot Helsingissä https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/lukiot/opiskelu/lukiot/ 

 

- Lukiot Vantaalla 

https://www.vantaa.fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/lukiot_ja_ammatillinen_koulutus/lukiok

oulutus 

 

- Lukiot Espoossa https://www.espoo.fi/fi-fi/kasvatus_ja_opetus/lukiokoulutus/Espoon_lukiot 

 

- Julia ja Ville kertovat, mitä mahdollisuuksia uudistunut lukiokoulutus antaa nuorelle 

https://www.youtube.com/watch?v=txWUok9WyFs&feature=youtu.be%E2%80%8B 

 

Kaksoistutkinto  

Kaksoistutkinto sopii opiskelijalle: 
- Joka tietää mistä alasta on kiinnostunut 

- Joka haluaa saada nopeasti ammatin ja varmistaa jatko-opintokelpoisuutensa 

- Joka suunnittelee jatko-opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa 

- Joka on kiinnostunut sekä teoreettisesta opiskelusta että käytännön tekemisestä 

- Jolla on hyvät perustaidot äidinkielessä ja kirjallisuudessa, kielissä ja matematiikassa 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/lukiot/opiskelu/lukiot/
https://www.vantaa.fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/lukiot_ja_ammatillinen_koulutus/lukiokoulutus
https://www.vantaa.fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/lukiot_ja_ammatillinen_koulutus/lukiokoulutus
https://www.espoo.fi/fi-fi/kasvatus_ja_opetus/lukiokoulutus/Espoon_lukiot
https://www.youtube.com/watch?v=txWUok9WyFs&feature=youtu.be%E2%80%8B


- Joka on valmis panostamaan opintoihin 

Perustietoa 
- Ammatillinen perustutkinto + ylioppilastutkinto 

- Suoritetaan ammattikoulussa 

- Yhteishaussa haetaan ammattikouluun ja merkataan yksi rasti (haluan suorittaa yo-

tutkinnon) 

- Opiskellaan vähintään viittä lukion oppiainetta: äidinkieli, englanti, ruotsi, matematiikka, 

kaksi reaalia (Helsingissä reaaliaineet opiskelijoiden toiveiden mukaan) 

- Stadin aol:n lukio-opinnot Hattulantiellä (Stadin AO) tai Myllypurossa (Metropolia), vuonna 

2020-21: opiskleijoita kaikista perustutkinnoista, tunnit ma+ke tai ti+to 8.30-116.45. 

- Jotkut ammattilukiolaiset saattavat ottaa lukiokursseja myös ilta- ja verkko-opintoina, jollei 

kyseisiä aineita tai kursseja ole tarjolla päiväopetuksessa. 

- Suurimalla osalla ammattilukion opiskelijoista tavoitteena on suorittaa yo-tutkinto ja 

ammatillinen perustutkinto (=kaksoistutkinto), mutta lisäksi on mahdollista suorittaa koko 

lukion oppimäärä (=kolmoistutkinto). 

- Ylioppilaslakin saaminen edellyttää, että ammatillinen perustutkinto on suoritettu. 

Kymppiluokka eli peruskoulun lisäopetus 

Perustietoa 
- Sopii opiskelijalle, joka haluaa lukioon, mutta jonka numerot eivät riitä sinne. 

- Kymppiluokalla opiskellaan peruskoulun oppiaineita ja lukuvuoden aikana on mahdollisuus 

korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja. 

- Helsingissä hakijalla ei ole mahdollista esittää toiveita koulusta hakuvaiheessa.  

- Esimerkkinä lukuvuoden 2020-2021 kymppiluokat: 

- Pasilan peruskoulu  

- Itäkeskuksen peruskoulu 

- Myllypuron peruskoulu 

Valma eli ammatilliseen koulutukseen valmentavat opinnot 

Perustietoa 
- Koulutus antaa vahvistusta ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen ja opiskeluun. Se on 

hyvä vaihtoehto nuorille ja myös aikuisille, jotka tarvitsevat urasuunnittelua ja 

opiskeluvalmiuksia. 

- Opiskelu etenee henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti ja tavoitteena on päästä 

mahdollisimman nopeasti ammatilliseen koulutukseen. Tavoitteena on henkilökohtaisen 

suunnitelman mukaisesti: 

- urasuunnitteluun ja oppimisen yleisvalmiuksien vahvistaminen 

- koulutuksiin ja työelämään tutustuminen 

- valmentautuminen ammatilliseen koulutukseen 

Luva eli maahanmuuttajien lukioon valmistava koulutus 

Perustietoa 
- Kesto 1 vuosi 

- Maahanmuuttajille ja vieraskielisille opiskelijoille, joiden tavoitteena on jatkossa lukion 

suorittaminen ja ylioppilastutkinto. 



- Opintoihin sisältyy lukio-opinnoissa tarvittavan suomen ja englannin kielten opiskelua, 

yhteiskunta- ja kulttuurituntemusta, matemaattisluonnontieteellisiä opintoja sekä 

opiskeluvalmiuksien vahvistamista. 

- Opintojen aikana saa realistisen käsityksen lukio-opinnoista. 

- Koulutuksessa voi suorittaa varsinaisia lukiokursseja yksilöllisen opintosuunnitelman 

mukaisesti. 

- Koulutuksessa voi suorittaa varsinaisia lukiokursseja yksilöllisen opintosuunnitelman 

mukaisesti.  

- Koulutuksessa voi korottaa lukuaineiden perusopetuksen arvosanoja. 

- Koulutus järjestetään nuorille Vuosaaren ja Alppilan lukioissa. 

 

 

 

 

 


