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Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku
● Hakuaika on 21.2. klo 8 –21.3.2023 klo 15.

● Yhteishaku tehdään opotunnilla talviloman jälkeen osoitteessa opintopolku.fi

● Yhteishakuun kuuluvat seuraavat koulutukset:

○ ammatillinen koulutus

○ lukiokoulutus

○ TUVA-koulutus (tutkintokoulutukseen valmentava koulutus)

○ vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävä ammatillinen koulutus ja TUVA-koulutus

○ TELMA-koulutus (työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus)

○ kansanopistojen oppivelvollisille suunnatut vapaan sivistystyön linjat



Mitä ottaa huomioon opiskelupaikkaa pohtiessa?
● Hakukriteerit (nuoren koulumenestys/keskiarvo —> realistiset vaihtoehdot)

● Koulumatkan pituus ja kesto

● Erityislinjat ja kielivalinnat lukioissa

● Nuoren omat vahvuudet

● Oppimistapojen ja opiskelutyylien mielekkyys ja sopivuus

● Avointen ovien tilaisuuksista jäänyt fiilis

Ennen kaikkea nuoren oma kiinnostus!



Hakuprosessi



Hakuun valmistautuminen
● Kevään 2023 koulutustarjontaan voi tutustua osoitteessa 

www.opintopolku.fi. Koulutuksen yhteydestä löydät myös 
valintaperusteet.
○ Lisäksi muut vinkkaamani linkit diapaketin lopussa.

● Eri oppilaitosten nettisivuihin tutustuminen, esim. kielivalikoima, 
alavaihtoehdot Stadin AO:lla…

● Opintopolun demo-yhteishaku (esim. urheilijan lisäkysymykset)

● Huoltajan kuuleminen ennen yhteishaun tekemistä.

http://www.opintopolku.fi


Hakutoivejärjestys

● Yhteishaussa voi hakea enintään seitsemään hakukohteeseen.

● Kannattaa miettiä tarkkaan → valinta on aina ylimpään hakutoiveeseen, johon 
hakijan keskiarvo/pisteet riittävät → alemmat hakutoiveet peruuntuvat

● Hakutoivejärjestys on sitova → hakuajan päätyttyä (21.3. klo 15) toiveita ei voi 
enää muuttaa.

● Ammatillisen tutkinnon 1. hakutoiveesta saa 2 lisäpistettä. Lukiossa ei saa 
lisäpisteitä hakutoivejärjestyksestä.



Hakukohteiden muuttaminen
● Jos hakukohteita haluaa muuttaa yhteishaun tekemisen jälkeen, on 

toivottavaa, että se tehdään opon kanssa.

● Muutoksen voi tehdä ainoastaan hakija: ei opo eikä huoltaja
○ Hakutoivemuutokset tehdään sähköpostivahvistuksen mukana tulevan linkin kautta tai 

ottamalla yhteyttä sähköpostitse Opintopolun neuvontaan

● Tehdyistä muutoksista tulee vahvistusviesti sekä hakijan että huoltajan 

sähköpostiin.



Yhteystiedot hakemuksessa
● Yhteystiedot kerätään ennen yhteishakua huoltajan kuulemisen yhteydessä.

● Nuoren sähköpostiosoite hakemuksessa tärkeä!
○ mm. kuittaus onnistuneesta hakemuksesta (osoitteesta noreply@opintopolku.fi viesti otsikolla 

”Opintopolku: hakemuksesi on vastaanotettu”) , ennakkokirje valintojen aikataulusta, tuloskirje, 

opiskelupaikan vastaanottaminen

○ Sähköpostiosoitteen tulee olla sellainen, joka on voimassa elokuun loppuun asti.

● Hakija voi ilmoittaa hakemuksella kahden huoltajan yhteystiedot.
○ Huoltajalle lähtee kuittaus hakemuksen perillemenosta, ennakkokirje ja sähköinen tuloskirje.



Muiden tietojen muuttaminen

● Opo voi muokata oppilaan hakulomaketta hakutoiveita lukuun ottamatta 
→ ilmoitathan, jos yhteystiedot muuttuvat.

● Opintopolun neuvonnassa voi tarvittaessa muuttaa tiedot 
sähköpostiosoitetta lukuun ottamatta.



Liitteet

● Hakija saa tiedon liitepyynnöistä ja palautusosoitteista hakulomakkeella ja 
sähköpostitse.

○ Esim. musiikkialan perustutkinto, harkinnanvarainen valinta, ammatilliset 
erityisammattioppilaitokset, lukioiden linjat…



Haku erityisammattioppilaitokseen tai 
harkinnanvaraisen valinnan kautta
● Jos nuoresi on hakemassa harkinnanvaraisen valinnan kautta tai 

erityisammattioppilaitokseen, olkaa yhteydessä omaan opoon.

● Hakeminen harkinnanvaraisen valinnan kautta → lisää tietoa täällä 
(Opintopolku)

● Erityisammattioppilaitokset → koulutuksen järjestäjien omat nettisivut 
(Live, Luovi, Spesia) ja Opintopolku

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakeminen-harkinnanvaraisen-valinnan-kautta
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakeminen-harkinnanvaraisen-valinnan-kautta
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/erityinen-tuki-ammatillisessa-koulutuksessa


Jatkuva haku
- Yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille haetaan jatkuvassa haussa. 

Jatkuvan haun opiskelupaikat näkyvät Opintopolussa.
- Jos nuori jää ilman opiskelupaikkaa, oma opo auttaa jatkuvan haun tekemisessä 

kesäkuussa. 

- TUVA-koulutukseen voi hakea ympäri vuoden.



Pääsy- ja soveltuvuuskokeet
● Koulutuksen järjestäjät voivat lähettää kutsun pääsy- ja 

soveltuvuuskokeeseen 11.4.2023 alkaen.
○ Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan kokeeseen.
○ Koulun nettisivujen seuraaminen → ilmoittavat siellä pääsykoepäivistä
○ Hakija kutsutaan kokeeseen valintaryhmän ylimpään hakukohteeseen, joka järjestää 

kokeen.
○ Jos hakija ei osallistu kokeeseen, hän ei voi tulla valituksi koulutukseen.
○ TUVA-koulutukseen voi olla haastattelu, hakija saa kutsun

Valintaryhmä = Ryhmä niistä koulutuksista, jotka käyttävät opiskelijavalinnassaan samaa 
pääsy-ja soveltuvuuskoetulosta (esim. matkailualan pt on valintaryhmä).



Valinta



● Yhteishaussa hakijat asetetaan järjestykseen keskiarvon tai pisteiden 
mukaisessa järjestyksessä:
matalin keskiarvo - - - - - korkein keskiarvo

● Hakijoita valitaan aloituspaikkoja vastaava määrä. Mitä enemmän hakijoita 
jonnekin koulutukseen on, sitä korkeammalle keskiarvo-/pisteraja nousee.

Keskiarvo- ja pisterajojen muodostuminen



Opiskelijaksi ottaminen ammatillisiin koulutuksiin
Hakijat valitaan saamansa pistemäärän ja hakutoivejärjestyksen perusteella, 
pisteet koostuvat seuraavista:

● perusopetuksen oppimäärän tai valmentavan/valmistavan koulutuksen 
suorittaminen hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna

● yleinen koulumenestys (lukuaineiden ja yhteisten taide- sekä taitoaineiden keskiarvo)

● painotettavat arvosanat
● ammatillinen hakutoive on 1. hakutoive
● mahdolliset pääsy- ja soveltuvuuskokeet



Opiskelijaksi ottaminen ammatillisiin koulutuksiin
Saman pistemäärän saaneet hakijat asetetaan järjestykseen seuraavasti:

● hakutoivejärjestys
● mahdollinen pääsy-tai soveltuvuuskokeen pistemäärä
● yleinen koulumenestys
● painotettavat arvosanat
● sattumanvarainen järjestys



Opiskelijaksi ottaminen lukioon
● Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti perusopetuksen päättötodistuksen 

lukuaineiden arvosanojen keskiarvon perusteella.

Koulutuksen järjestäjä voi lisäksi päättää, että

● keskiarvoa laskettaessa huomioidaan lukion opetussuunnitelmassa painotettavien 
oppiaineiden arvosanat

● käytetään keskiarvon lisäksi pääsy- ja soveltuvuuskokeita
● keskiarvon lisäksi huomioidaan muu koulutus, harrastukset tai muut lisänäytöt.
● Koulutuksen järjestäjä voi asettaa alimman hyväksyttävän keskiarvon lukioon 

valittaville.



Opiskelijaksi ottaminen lukioon
Hakijat, joilla on sama keskiarvo/pistemäärä asetetaan järjestykseen 

seuraavasti:

● Hakutoivejärjestys

● Sekä lukuaineiden että yhteisten taide- ja taitoaineiden keskiarvo

● Tämän jälkeen hakijat, joilla on sama keskiarvo/pistemäärä otetaan 

sattumanvaraisessa järjestyksessä



Valinta TUVAan, TELMAan, kansanopistojen 
opistovuodelle ja vaativan erityisen tuen hakukohteisiin
● Koulutuksen järjestäjä päättää valintaperusteista.
● Koulutuksen järjestäjä voi järjestää halutessaan pääsy- ja 

soveltuvuuskokeen tai haastattelun.



Tulokset ja 
opiskelupaikan 
vastaanottaminen



Ennakkokirje

● OPH lähettää noin kaksi viikkoa ennen valintoja hakijalle ja huoltajille 
ennakkokirjeen
○ mm. paikan vastaanottaminen ja muita ohjeita



Opiskelijavalintojen tulokset
● Koulutuksen järjestäjät saavat julkaista valintojen tulokset hakijoille 

aikaisintaan 15.6.2023.

● OPH lähettää sähköisen tuloskirjeen hyväksytyille hakijoille sekä 
valitsematta jääneille hakijoille 15.6.2023.

● Jälkiohjauskirje ilman opiskelupaikkaa jääneille postitetaan myös 
aikaisintaan 15.6.2023.



Opiskelupaikan vastaanottaminen
● Hyväksytyille hakijoille lähtee erillinen sähköpostiviesti, jossa on linkki 

paikan vastaanottamiseen siinä vaiheessa, kun opiskelupaikka on 
vastaanotettavissa.

● Oppilaitokset voivat edelleen edellyttää, että hyväksytty hakija ilmoittaa 
paikan vastaanottamisesta lisäksi oppilaitokseen (oppilaitoksen 
ohjeistamalla tavalla).



Opiskelupaikan vastaanottaminen
● Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 29.6.2023.

● Varasijat ovat voimassa 18.8.2023 asti.
○ Vaikka jäisi odottamaan varasijoilta toista paikka, täytyy saatu opiskelupaikka ottaa 

vastaan!



Lukion ainevalintakortti
● Omat tiedot ja alustavat oppiainevalinnat

● Osa lukioista toivoo ainevalintakortin täyttämistä jo hakuaikana, osa 
opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

● Lukiot tiedottavat ainevalintakorttien täyttämisestä omilla nettisivuillaan. 
Omilla nettisivuilla myös linkki ainevalintakortin täyttämiseen.



Jälkiohjaus meidän koulussa
● Opot ovat koululla yhteishaun 

tulosten julkistamisen aikaan.

● Autamme erilaisissa 
pulmatilanteissa ja vastaamme 
kysymyksiin.

● Saatamme olla koululta 
yhteyksissä nuoreen.

● Paras tapa ottaa yhteyttä:
○ soitto tai tekstari
○ sähköposti



Avoimet ovet
● Myös huoltajille järjestetään 

avointen ovien tilaisuuksia. 

● Katso aikataulut oppilaitoksen 
kotisivuilta tai Wilma-viestin 
linkistä, johon koottuna avointen 
ovien aikatauluja.



Kysymyksiä?



Yhteishaun 2023 tärkeät päivämäärät
● Yhteishaku 21.2. - 21.3.

● Pääsy- ja valintakokeet huhti-toukokuussa

● Tulokset aikaisintaan 15.6.

● Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 29.6.

● Varasijat voimassa 18.8. asti



Linkkejä ja vinkkejä
● Yhteishakulaskuri: oman keskiarvon laskeminen

● Yhteishaku-sivusto: kootusti tietoa keskiarvo- ja pisterajoista ym. yhteishakuun liittyen

● Opintopolku: yhteishaun tekeminen, tietoa koulutuksista ja valintaperusteista

○ Muista rajata, esim. Helsinki

● Oppilaitokset kartalla: kootusti oppilaitoksia kartalla, päivitetään pikkuhiljaa

● Ammatilliset perustutkinnot

● Kasvatus ja koulutus: Helsingin kaupungin sivusto

● Kasvatus ja opetus: Espoon kaupungin sivusto

● Kielitarjonta ja painotukset/linjat Helsingin lukioissa: koottu lista

● Kielitarjonta ja painotukset/linjat Espoon lukioissa: koottu lista

● Avoimet ovet: koottu lista

https://www.yhteishakulaskuri.fi/
https://sites.google.com/edu.hel.fi/yhteishaku2022/keskiarvo-ja-pisterajat
https://opintopolku.fi/konfo/fi/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=fi&mid=1tDAY-S_QCzpyd6Cpxe5P_468Nx5GHrY&ll=60.25556818109139%2C24.902666499999977&z=10
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/ammatilliset-perustutkinnot
https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus
https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus
https://docs.google.com/document/d/1KjhC6XcUHpZpKFpiYlrsn8-HJyb9vGCY/edit?usp=sharing&ouid=100096561846180226570&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1myzAWiie0kCQjvcB6HU6anCBomjZmN1QupKjUTMKKDI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pBfW83StdN8bqclWonATt1TMyENJLT8R/edit?usp=sharing&ouid=100096561846180226570&rtpof=true&sd=true


Kiitos!
Helmi Sipola (9abcd)

p. 050 336 7793

Mico Sirén (9efku)

p. 045 7732 4038


