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Syksyn vanhempainilta 25.10.2018

 Pääsyperusteet (lukiokoulutus, ammatillinen koulutus)

 Harkintaan perustuva haku

 Terveydelliset tekijät, linkki opintopolku.fi: 

https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila

 Kaksoistutkinto, kolmoistutkinto

 Oppisopimuskoulutus

 Yhteishaku (Huoltajatiedote: Tiedote_huoltajille_2019 )

 Syksyn vanhempainillan diat: YHTEISHAKUILTA 25.10.2018

https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila
https://opintopolku.fi/wp/wp-content/uploads/2018/11/Tiedote_huoltajille_2019.pdf
https://blog.edu.turku.fi/lyseo/files/2018/10/YHTEISHAKUILTA-25.10.2018.pptx


Yhteishaun kohteet ja koulutustarjonnasta
 Lukiot (lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto)

 Ammatilliset oppilaitokset (toisen asteen ammatillinen tutkinto) Peruskoulun 
päättäneet hakevat peruskoulupohjaisiin (pk) koulutuksiin

 Kaksoistutkinto ammatillisessa oppilaitoksessa (toisen asteen ammatillinen 
tutkinto ja ylioppilastutkinto)

 Kolmoistutkinto

 YHTEISHAKU TEHDÄÄN OSOITTEESSA opintopolku.fi

 Yhteishaussa voi hakea enintään viiteen koulutukseen (hakutoivejärjestys 
on sitova, hakuajan päätyttyä toiveita ei voi muuttaa, valinta aina ylimpään 
hakutoiveeseen, johon hakijan pisteet riittävät-alimmat hakutoiveet 
peruuntuvat eikä hakija voi tulla valituksi niihin, vaikka pisteet olisivat 
riittäneet)

 DEMOHAKU 15.2.2019  asti 

 Koulutustarjonta opintopolku.fi:ssä

 E-perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi

(opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet)

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi


Yhteishaun aikataulu 2019
 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA LUKIOKOULUTUKSEN YHTEISHAKU :

 Hakuaika 19.2.-12.3.2018. Hakuaika päättyy 12.3. klo 15.00

 Yhteishaun tulokset aikaisintaan 13.6.2019

 Opiskelupaikka otettava vastaan viimeistään 27.6.2019

 ERITYISOPETUKSENA JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HAKU:

 Hakuaika 13.3.-3.4.2019. Hakuaika päättyy 3.4. klo 15.00

 Haun tulokset aikaisintaan 13.6.2019

 Opiskelupaikka otettava vastaan viimeistään 27.6.2019

 PERUSOPETUKSEN JÄLKEISTEN VALMISTAVIEN KOULUTUSTEN HAKU:

 Hakuaika 21.5.-23.7.2019. Hakuaika päättyy 23.7. klo 15.00

 Haun tulokset aikaisintaan 2.8.2019

 Opiskelupaikka otettava vastaan viimeistään 16.8.2019

 JATKUVA HAKU AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN

 Ammatilliset oppilaitokset voivat muiden hakujen ohella järjestää jatkuvia hakuja ympäri vuoden

 Tietoa jatkuvan haun hakuajoista ja valintaperusteista saat oppilaitoksilta 

(Turun ammatti-instituutti: http://www.turkuai.fi/jatkuva_haku)

http://www.turkuai.fi/jatkuva_haku


Lisätiedot ja neuvonta

 Opintopolun hakuneuvonta:

 Sähköpostiosoite: neuvonta@opintopolku.fi

 Puhelinnumero: 029 533 1010 (ti-to klo 9.30-13)

 8.1.-18.2.2019 TI-TO KLO 9.30-13

 19.2.-12.3.2019 MA-PE KLO 9.30-13, (12.3.2019 klo 15 asti!!)

 Postiosoite: Opintopolun hakuneuvonta, Opetushallitus, PL 380, 00531 HELSINKI

 KOULUTUKSEN VALINTA – opintopolku.fi -sivustolla

mailto:neuvonta@opintopolku.fi


Yhteishaku Turun Lyseon koulussa
 Hallintolaki edellyttää huoltajan kuulemista (itse haku ei edellytä huoltajan 

allekirjoitusta)

 Huoltajan kuuleminen toteutetaan ennen hakua huoltajan allekirjoituksella 

koulun omaan YHTEISHAKU 2019 HUOLTAJAN KUULEMINEN – lomakkeeseen, 

joka jaettu oppilaille tammikuun alussa HUOM! PALAUTUS OPOLLE 

VIIMEISTÄÄN 6.2.2019!!!.

 VARSINAINEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN:

 A. Oppilas voi täyttää hakemuksen koulussa ohjatusti opo-tunnilla TAI 

yksitellen opon kanssa  viikolla 9 tai 10 (kuitenkin viimeistään 12.3.2019), kun 

huoltajan kuulemislomake on mukana allekirjoituksineen.

 B. Oppilas voi täyttää hakemuksen kotona yhdessä huoltajan kanssa.

 KAIKKI LAUSUNNOT JA LOMAKKEET OPOLLE MYÖS VIIMEISTÄÄN 7.3.2019 

(mutta mielellään jo ennen hiihtolomaa), JOS HUOLTAJA TOIVOO OPON 

HOITAVAN PAPERIASIAT.



Oppilaaksi ottamisen perusteista

 Opiskelijaksi ottaminen päättötodistuksen perusteella

 Pelkkä valintakoe voi ratkaista pääsyn seuraaville aloille (näillä aloilla hakija 
voidaan jättää valitsematta, jos kokeen tulos on 0 pistettä tai hakija ei osallistu 
kokeeseen):

 Taideteollisuusalan pt

 Media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt

 Tanssialan pt

 Musiikkialan pt

 Sirkusalan pt

 Lentokoneasennuksen pt

 Liikunnanohjauksen pt

 Sosiaali- ja terveysalan pt:n perustason ensihoidon osaamisala



Hakutoivemuutokset
 Hakutoiveita voi muuttaa vain hakuaikana

 Muutoksen voi tehdä ainoastaan hakija (ei opo, eikä huoltaja)

 Hakija voi tehdä muutokset sähköpostivahvistuksen mukana tulevan linkin 
kautta

 Hakutoivemuutoksen voi tehdä myös lähettämällä hakutoivemuutospyyntö 
hakijan omasta hakemukseen merkitystä henk.koht. sähköpostiosoitteesta

 Tehdyistä muutoksista tulee vahvistusviesti sekä hakijan että huoltajan 
sähköpostiin (hakijalla tärkeää olla henkilökohtainen sähköpostiosoite, sillä 
koulun sähköposti lakkaa kesällä, samoin on tärkeää, että hakemuksessa on 
huoltajan sähköposti, että mahdolliset muutokset näkyvät myös hänelle)

 Jos hakijalla ei ole sähköpostiosoitetta, hakutoivemuutos voidaan lähettää myös 
faksilla tai kirjeitse Opetushallituksen Opintopolun hakuneuvontaan

 Jos hakija tekee hakutoivemuutoksen sähköpostilla, muutospyynnössä on 
mainittava: 

 Hakijan nimi

 Hakemusnumero

 Kaikki hakutoiveet selkeästi lopullisessa järjestyksessä

 Uuden hakutoiveen mahdollisten lisäkysymysten vastaukset

 Henkilötunnusta ei tule ilmoittaa sähköpostissa



Oma Opintopolku-palvelu

 Jos hakijalla on verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sähköinen 

henkilökortti, voi hän kirjautua opintopolku.fi-osoitteessa Oma Opintopolku-

palveluun.

 Oma Opintopolku-palvelussa:

 Voi muuttaa hakutoiveita hakuaikana

 Muokata hakutoiveisiin liittyvien kysymyksien aiempia vastauksia

 Muokata henkilötietoja myös hakuajan päätyttyä

 Katsella koko hakemusta ja tulostaa sen

 Nähdä valintojen tulokset

 Ottaa opiskelupaikan vastaan



Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

 Selvitetään hakijan alalle sopivuutta, motivaatiota, kiinnostusta ja 
opiskeluvalmiuksia.

 Esim. haastattelu, kirjallinen/suullinen tehtävä, käytännön tehtävä(t), 
ryhmätehtävä

 Pääsy-ja soveltuvuuskokeet huhti-toukokuussa

 Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan kokeeseen.

 Hakija kutsutaan kokeeseen valintakoeryhmän ylimpään hakukohteeseen, joka 
järjestää kokeen.

 Hakijan saama koetulos siirtyy myös kaikkiin saman valintakoeryhmän muihin 
hakutoiveisiin.

 Pääsykokeet eivät ole olleet karsivia, mutta hakuun tulossa mahdollisesti sosiaali-
ja terveysalan perustutkintoon karsiva soveltuvuuskoe – jos saa 0 pistettä ei voi 
tulla valituksi!

 JOS HAKIJA EI OSALLISTU KOKEESEEN, HÄNTÄ EI VOIDA VALITA OPISKELIJAKSI!!



Lukioiden pääsykokeita

TURUN LUKIOT (ei erillistä kutsua):

 Turun klassillinen lukio – taideviestintälinja Turun klassillisen lukion ilmaisulinjan 
(taideviestintä) pääsykokeet järjestetään koululla keskiviikkona 17.4.2019. Pääsykoe 
sisältää sekä etukäteistehtävän, että kirjallisen kokeen. Etukäteistehtävä tulee palauttaa 
pääsykokeeseen tultaessa! Ilmoittautuminen Turun klassillisen lukion (Eskelinkatu 4) 
aulassa alkaa noin klo 12.30 ja päättyy klo 13.00 (ole paikalla viimeistään klo 12.50). Klo 
13.15 alkaa kaikille pakollinen kirjallinen osuus.

 Kerttulin lukion Urheilulukio: Laji- ja ominaisuustestit to 4.4.2019 kaikissa lajeissa –
testipaikat ja tarkat ajat ilmoitetaan lähempänä testipäivää Kerttulin lukion, Turun 
ammatti-instituutin ja Turun Seudun Urheiluakatemian nettisivuilla

 Turun Normaalikoulun IB-linja IB-linjan pääsykoe järjestetään Turun normaalikoulussa 
(Annikanpolku 9) perjantaina 12.4.2019 klo 10.00 - 12.30. Pääsykoe koostuu äidinkielen, 
englannin ja matematiikan kokeista, jotka pohjautuvat perusopetuksen oppimäärään. 
IB-pääsykokeet järjestetään suomen lisäksi tarvittaessa myös ruotsiksi ja englanniksi. 

 Puolalanmäen lukion musiikkilinja haastattelut (varaa aika lukion kansliasta 26.4. 
2019mennessä!)Huom! Ennakkotehtävä palautettava viimeistään 1.4.2019

 Kaarinan lukio musiikkiteatterilinja Pääsykokeet pidetään 13.-15.5.2019. Jokaiselle 
hakijalle annetaan oma henkilökohtainen pääsykoeaika yhteishakuajan päätyttyä.

https://blog.edu.turku.fi/turunklassillinenlukio/hakeminen/ilmaisulinja/ilmaisulinja-etukateistehtava/


Ammatillisten oppilaitosten 

pääsykokeita

 Turun Ammatti-instituutti: Ei pääsykokeita!

 Raseko : Tekstiili- ja muotialan perustutkinto (aika tarkentumassa)

 Turun Kristillinen opisto (kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto) 16.-17.5.2019

 Paasikivi-Opisto : ei pääsykoetta media-alan ja kuvallisen ilmaisun 

perustutkintoon

 Turun AKK: HUOM! Turvallisuusalan perustutkintoa ei järjestetä rahoituspulan 

takia!

 Livia : ei kokeita!

 HUOM: Asetusmuutos: sosiaali-ja terveysalan perustutkinto, tulossa muutos !



Riittävän tutkintokielen osoittaminen

 Ei yhtenäisesti määriteltyjä kielitaidon todentavia tekijöitä

 Koulutuksen järjestäjä arvioi, että hakijalla on riittävät edellytykset 

hakukohteen edellyttämän osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon 

suorittamiseen (vaihtelevat tutkinnosta ja koulutuksesta riippuen)

 Kielitaidon arviointi on hakutoivekohtainen

 Jos koulutuksen järjestäjä arvioi, että hakijan kielitaito ei riitä, hakija ei voi 

tulla valituksi koulutukseen



TÄRKEÄÄ MUISTAA!!

 12.3.2019 mennessä vastaanottavaan oppilaitokseen on toimitettava( ja jos 

haluaa opon toimittavan paperit eteenpäin on ne oltava opolla 7.3. 

mennessä- mutta suositus jo ennen hiihtolomaa):

 Harkintaan perustuvaan hakuun liittyvät lausunnot (lääkärintodistus, 
psykologin lausunto, muut asiakirjat)

 Ainevalintakortit ylimpään lukiotoiveeseen ja lukioiden erikoislinjojen 
muut lomakkeet, esim. urheilijatietolomakkeet 

Musiikkialan, tanssialan, liikunnanohjauksen tai sirkusalan oppilaitosten 
omat lisätietolomakkeet, jos oppilaitos sitä vaatii (Tarkista oppilaitoksen 
nettisivut!!)

 Esimerkiksi Turun ammatti-instituuttiin haettaessa, kiinnostus 
kaksoistutkintoon ilmoitetaan sähköistä lomaketta täyttäessä.



Lopuksi
 Jos ei tärpännyt:

 Muista perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus (VALMA, kymppiluokka, 
LUVA)

 Oppilaitosten jatkuvat haut

 Opintopolku.fi

 Kansanopistot

 NUORISOTAKUU varmistaa työ- tai opiskelupaikan (Nuorisotakuu tarkoittaa sitä, 
että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle 
tarjotaan työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Työttömäksi 
työnhakijaksi ilmoittaudutaan TE-toimistoon. Katso lisää: TE-palvelut.fi.)

 MUISTA OTTAA OPISKELUPAIKKASI VASTAAN MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ, MUUTEN 
MENETÄT SEN!

 Opo päivystää koululla yhteishaun tulosten tultua ja auttaa, jos esimerkiksi 
paikka ei auennut yhteishaussa.

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/index.html


KIITOS JA HYVÄÄ KEVÄTTÄ

OPPILAANOHJAAJA KRISTIINA HELLÉN

kristiina.hellen@turku.fi

Puh. 044-9074701

mailto:kristiina.hellen@turku.fi

