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VESALAN PERUSKOULUN 
YHTEISHAKUINFOON MA 28.11 KLO 17.30



Ohjelma

• Vesalan peruskoulun opojen esittely

• Hakukäytänteet

• Helsingin kielilukion opo Jyrki Karjalainen: lukio-opiskelu

• Stadin ammattiopiston opo Riitta-Liisa Hovi: opiskelu 

ammatillisissa opinnoissa



Vesalan peruskoulun opot

• Anna-Leena Kinnunen, luokat 9B, 9D, 9F, 9G

Anna-leena.kinnunen@edu.hel.fi, 0403349139

Johanna lehtonen, luokat 9A, 9C, 9E, 9H

Riikka.j.lehtonen@edu.hel.fi, 0407265808

mailto:Anna-leena.kinnunen@edu.hel.fi
mailto:Riikka.j.lehtonen@edu.hel.fi


Suomen koulutusjärjestelmä on joustava

• Myös ammatillisesta koulutuksesta voi päästä korkea-

asteelle!

• Kaksoistutkinto toisella asteella

• Peruskoulun jälkeen mahdollisuus 1 vuoden koulutuksiin: 

TUVA tai opistovuosi. Niiden jälkeen haetaan lukioon tai 

ammattikouluun



Suomen koulujärjestelmä

Suomen koulutusjärjestelmä (okm.fi)

https://okm.fi/documents/1410845/15514014/Suomen+koulutusjarjestelma/8aa97891-0e44-b10d-7228-cf1c04c301d0/Suomen+koulutusjarjestelma.pdf?t=1663149843625


Oppivelvollisuuden laajeneminen

• Nuori on opppivelvollinen 18-vuotiaaksi asti tai kun hän on suorittanut toisen asteen tutkinnon

• Nuorella on velvoite hakeutua 2023 toisen astene opintoihin tai jatkaa toisen astene opinnoissa, TUVA:ssa tai 
kansanopistojen opistovuosi –oppivelvollisille koulutuksessa syksyllä 2023.

• Oppivelvollisuus voidaan keskeyttää painavista syistä, johon tarvitaan huoltajan tekemä hakemus: äitiys-
isyys- tai vanhempainvapaa, sairaus tai vamma

• Nuoren huoltaja valvoo että nuori hakeutuu ja suorittaa toisen asteen opinnot.Valvontavastuu päättyy kun 
nuori täyttää 18-vuotta tai on saanut toisen asteen opinnot päätökseen ennen tätä.

• Perukoulun tehtävänä on valvoa, että nuori hakee toisne asteen opintoihin ennen perusopintojen 
päättymistä. Opintojen aletua valvontavastuu siirtyy toisen asteen oppilaitokselle. Mikäli nuori ei ole ssaanut
opintopaikkaa tai aloittanut opintoja toisne astene opinnoissa elokuunnaikana, siirtyy valvontavastuu koululta 
Ohjaamolle.

• Perusopetus päättyy ns. Lasten perusopetuksessa sen lukuvuoden lopussa, jolloin nuori täyttää 17-vuotta. Jo 
opsintoja on jäljelä enää vähän, hän voi jatkaa syyslukukauden peruskoulun puolella. Tä,män jälkeen hän 
siirtyy aikuisten perusopetukseen, esim. Eiran aikuislukio, Helsingin aikuislukio, Töölön aikuislukio



Yhteishaku

• Hakuaika: 21.2.-21.3.2023 klo 15.00 mennessä

• Haussa haetaan: ammatilliseen koulutukseen, lukio-

opetukseen, vaativana erityisenä tukena järjestettävään 

koulutukseen (ammattikoulu), TUVA-koulutus, opistovuosi



Yhteishaku: kotona tai koululla

• Koulussa harjoitellaan hakemuksen tekemistä: DEMO-haku

• Nuori täyttää huoltajan kanssa opolta saatavan lomakkeen, johon 
listataan hakutoiveet

• Huoltajan allekirjoitus on tärkeä. Se varmistaa, että huoltajaa on 
kuultu.

• Lomake palautetaan opolle XX mennessä.

• Yhteishaun voi myös tehdä kotona osoitteessa Opintopolku.fi. Haku 
kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen haun päättymistä, jotta opo 
ehti tarkistaa lomakkeen.

• Yhteishaun tekeminen koululla: henkilökohtaisesti opon kanssa, 
parin/pienissä ryhmissä opon kanssa oppituntien aikana



Halukohteet: moneenko paikkaan voi 
hakea ja päästä

• Nuori voi hakea 7 eri oppilaitokseen ja päästä korkeintaan 

yhteen

• Hakija valitaan ylimpään hakutoiveeseen, johon 

hakupisteet riittävät. Toiveet kannattaa laittaa 

mieluisuusjärjestykseen.

• Hakujärjestystä ei voi muuttaa hakuajan loputtua.



Hakuvaihtoehdot: lukio, ammattikoulu, 
TUVA, opistovuosi

• TUVA-koulutus:

• Kesto 1 vuosi, jonka jälkeen haetaan lukioon tai ammattikouluun

• Koulutus koostuu:

• Yhteinen osa: Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (2-10 viikkoa)

• Valinnaiset koulutuksen osat:

• Perustaitojen vahvistaminen (1-30 viikkoa)

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

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

• Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen (1-30 viikkoa)

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

• Valinnaiset opinnot (1-10 viikkoa)



Opintovuosi oppivelvolliselle

• Arjen taidot ja elämänhallinta (vähintään 4 op)

• Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot (vähintään 4 op)

• Vuorovaikutus- ja viestintätaidot (vähintään 4 op)

• Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot 
(vähintään 4 op)

• Aktiivinen kansalaisuus (vähintään 4 op)

• Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (vähintään 4 op)

• Valinnaiset suuntautumisopinnot (max 29 op)

• ESIM: Helsingin Evankelinen opisto, Pekka Halosen Akatemia



Vaativana erityisenä tukena 
järjestettävä koulutus

• Ammatillista koulutusta

• Nuorelle joka tarvitsee erityistä tukea useammassa kuin 

yhdessä oppiaineessa tai sairauden tai vamman vuoksi 

tarvitsee erityistä tukea niin, ettei pärjää tavanomaisesti 

järjestetyissä ammatillisissa opinnoissa

• Opetusta tarjoaa Helsingissä: Ammattiopisto Live ja 

Ammattiopisto Spesia



Vaativana erityisenä tukena 
järjestettävä koulutus

• Ammatillista koulutusta

• Nuorelle joka tarvitsee eritystä tukea usemmassa kuin 

yhdessä oppiaaineessa tai sairauden tai vamman vuoksi 

tarvitsee erityistä tukea niin, ettei pärjää tavanomaisesti 

järjestetyissä ammatillisissa opinnoissa

• Opetusta tarjoaa Helsingissä: Ammattiopisto Live ja 

Ammattiopisto Luovi

• Lukiokoulutusta ei järjestetä vaativana erityisenä tukena.



Haun tulokset ja paikan vastaanotto

• Haun tulokset aikaisintaan: 15.6.2023

• Paikka otettava vastaan kirjallisesti 29.6.2023

• Varasijoilta hyväksyminen päättyy 18.8.2023



Hakeminen ammattiopintoihin

• Pisteitä kaikkien aineiden keskiarvosta max 16

• Kolmen parhaan taito-ja taideaineen keskiarvopisteet 
max 8p

• 1. hakutoiveeseen 2 LISÄPISTETTÄ

• Haku suoraan 9.-luokalta, TUVAsta tai opistovuoden 
jälkeen 6 LISÄPISTETTÄ

• Mahdollisen soveltuvuuskokeen pisteet max 10 pistettä 
lisätään todistuspisteisiin. Poikkeuksena koukutukset, joihin 
haetaan pääsykokeella.



Hakeminen lukioon

• Lukion yleislinja: lukuaineinen keskiarvo

• Erityislinjoille haussa voi olla esim. soveltuvuuskoe ja / tai 
lausuntoja, joista saatavat pisteet lisätään lukuaineiden 
keskiarvoon

• Kts. Lukion omalta sivuiltamahdollinen ainevalintakortti ja 
erityislinjojen hakemusliitteet

• Helsingissä on non 30 lukiota. Alimmat lukuaineiden 
sisäänpääsykeskiarvot vaihtelevat. 

• Keskiarvon vähintään pitää olla: 7,0. Todellisuudessa sen pitää 
olla vähintään 7,5.



Hakeminen ammattiopintoihin

• Pisteitä kaikkien aineiden keskiarvosta max 16

• Kolmen parhaan taito-ja taideaineen keskiarvopisteet 
max 8p

• 1. hakutoiveeseen 2 LISÄPISTETTÄ

• Hau suoraan 9.-luokalta, TUVAsta tai opistovuoden jälkeen 
6 LISÄPISTETTÄ

• Mahdollisen soveltuvuuskokeen pisteet max 10 pistettä 
lisätään todistuspisteisiin. Poikkeuksena koukutukset, joihin 
haetaan pääsykokeella.



Terveydentilan huomioiminen

• Terveydentilan vaikutus ammatillisen opintojen 

suorittamiseen tai työelämässä selvitymiseen on hyvä 

selvittää jo ennen hakua

• Tietoa alakohtaisista terveydentilavaatimuksista saa 

oppilaanohjaajalta tai oppilaitoksista

• Terveydenhoitajan kanssa on mahdollista pohtia oman 

terveydentilan vaikutuksesta opiskeluun ja työhön

• Opinto-ohjaajan olisi hyvä tietää mahdollisista rajoitteista.



Harkintaan perustuva haku

• Koulutuksen järjestäjä voi ottaa ammatilliseen perustutkintoon opiskelemaan max
30% hakukohteisiin otettavista opiskelijoista pistemääristä riippumatta.

• Kriteerit:

• Oppimisvaikeudet: JOS SEKÄ MATEMATIIKKA ETTÄ SUOMI ON YKSILÖLLISTETTY 
HAKEE OPPILAS AUTOMAATTISESTI VAIN HARKINNANVARAISESTI.

• Sosiaaliset syyt

• Riittämätön kielitaito

• Lausuto/lausunnot tarvitaan, esim. Psykologi, hoitava lääkäri, hoitokontakti, 
kuraattori, erityisopettaja

• Mahdolinen HOJKS liitetään mukaan

• Liitteet toimitettava oppilaitokseen XX mennessä.



Entä jos nuori jää ilman 
opiskelupaikkaa?

• TUVA-haun ehtii tehdä kesällä yhetishaun tulosten 

saavuttua

• Jatkuva haku vapaille jääneille opiskelupaikoille

• Opintopolku.fi



Avoimet ovet

• Oppilas saa käydä 3 eri avoimissa ovissa koulupäivän 

aikana

• Avoimien ovien aikataulu löytyy Classroomista

• Huoltaja ilmoittaa opolle Wilmassa, tekstarilla, 

sähköpostitse tai tekstarilla jos / kun oppilas menee 

avoimiin oviin. Poissaolon voi selvittää jälkikäteen.

• Oppilas sopii opettajan kanssa etukäteen tehtävät mitä 

pitää tehdä kun on pois tunnilta.



Apua oppilaitosten valintaan

• Opo käy jokaisne oppilaan kanssa kahdenkeskiset 

keskustelut

• Avoimet ovet

• Huoltaja voi olla yhteydessä opoon. Opo voi tulla mukana 

oppimiskeskkusteluihin / vnahmepientapaamiseen

• Harkinnanvaraiset haut ja erityisammattioppilatoksiin 

hakijat- aina etukäteis yhteistyö opon ja perheen kanssa



Tietoa netissä

• Opintopolku.fi

• Yhteishakulaskuri.fi

• Opon Clasroom: avoimet ovet, aiempien vuosien piste ja 

keskiarvotaulukko

• Oppilaitosten kotisivut



• Kiitos!

• Ollaan yhteydessä!

• Anna-Leena ja Johanna


