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Yhteishaku



Oppilaanohjaus Puropellon koulussa
▪Oppilaanohjauksen luokkatunnit

▪Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut

▪Ammatilliseen koulutukseen tutustuminen

▪TET-viikko 

▪Toisen asteen tutoreiden vierailut

▪Lukioiden esittelyillat (ks. Yhteishakuopas 2022-2023)

▪Yhteishaun hakulomakkeen DEMO-versio

▪Pienryhmäohjaus lukion ainevalinnoista



TUVA, TELMA, opintovuosi oppivelvollisille kansanopistossa



Osaaminen on koulutuksen tavoite 
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Ammatillinen 
perustutkinto

● Käytännön ammatillista osaamista alalta
● Jatko-opintokelpoisuus korkea-asteelle
● Ei laajaa osaamista lukuaineissa
● Tekeminen

Kaksoistutkinto 
(ammatillinen 
perustutkinto ja 
ylioppilastutkinto)

● Käytännön ammatillista osaamista alalta
● Jatko-opintokelpoisuuden lisäksi osaamista, jota tarvitaan korkea-asteen 

opinnoissa.
● 5 kirjoitettavaa lukion oppiainetta (ai, a1, ma/ru + 2)
● Tekeminen ja lukeminen 

Ylioppilastutkinto ● 14 lukuainetta, joista osaa syvennetään urasuunnitelmien perusteella. 
● Vähintään 5 kirjoitettavaa lukion oppiainetta (ai, a1, ma/ru + 2), joista 

pakollisten lisäksi opiskellaan valinnaiset valtakunnalliset lukio-opinnot 
● Ei ammatillisia opintoja  
● Lukeminen 



Sitoutuminen II-asteen jatkokoulutusvalintaan

Uratoive

Vahvuudet

Suunnitelmat Mahdollisuudet

Ylioppilastutkinto
Lukion ainevalinnat

Ammatillinen perustutkinto
Ammatinvalinta



Onnistunut jatkokoulutusvalinta

NUOREN VAHVUUDET
+

NUOREN TYÖSKENTELYTOTTUMUKSET
+

NUOREN KOULUMENESTYS
+

NUOREN OMA MOTIVAATIO



Yhteishaku

• Valtakunnallinen haku mm. lukiokoulutukseen, ammatillisiin perustutkintoihin ja 
TUVA-, TELMA- ja kansanopistojen oppivelvollisuuskoulutukseen

• Seitsemän hakutoivetta

• Toteutetaan osoitteessa www.opintopolku.fi

• Haku syksyllä alkavaan koulutukseen 21.2.-21.3.2023.(klo 15.00 mennessä)

• Oppilas hakee peruskoulun päättötodistuksella

• Peruskoulun päättöluokkalainen päättää viimekädessä itse, mihin hän hakee.

• Valintatuloksen aikaisintaan 15.6.2023

• Opiskelupaikan vastaanotto viimeistään 29.6.2023

• Varasijalla  18.8.2023 asti

5.2.2020

http://www.opintopolku.fi/


HAKUTOIVEET
❖7 hakutoivetta

 Siinä järjestyksessä kun haluaa tulla valituksi.

 Hakujärjestys on sitova. Hakuajan jälkeen toiveita 
ei voi muuttaa.

 Hakija voi tulla valituksi ainoastaan yhteen 
hakutoiveeseen.

 Varasijalta voi vielä tulla valituksi ylempiin 
hakutoiveisiin.



Sähköinen hakulomake (www.opintopolku.fi)

❖ Oppilas täyttää hakulomakkeen ohjatusti koulussa tai 
kotona huoltajan kanssa.

=> Wilma-viestillä tieto opolle, jos nuori tekee haun kotona!

❖ Koulussa haku tehdään viikoilla 9 ja 10

❖ Oppilaalla tulee olla toimiva sähköpostiosoite, joka 
ilmoitetaan hakemuksessa. 

➢ Haun tulokset + linkki opiskelupaikan vastaanottamiseen.

➢ Koulun sähköpostiosoite ei enää toimi kesällä!



Toisen asteen valintakriteerit
❖ Opiskelijaksi ottamisessa käytetään 

perusopetuksen PÄÄTTÖTODISTUSTA

❖ Joillekin aloille/erityislinjoille PÄÄSYKOE ja/tai 
pisteitä harrastuneisuudesta.

❖ Pääsykokeet huhti-toukokuussa.

❖ Arvosanoja ei kysytä hakuvaiheessa (siirtyvät 
automaattisesti koululta KOSKI-palveluun).



Yhteishaussa huomioitavaa:
❖ Terveydelliset seikat:

- Otettava huomioon hakutoiveita pohtiessa (SORA-
lainsäädäntö)

❖ Harkintaan perustuva valinta: 
• oppimisvaikeudet
• sosiaaliset syyt
• koulutodistuksen puuttuminen tai todistusten 

vertailuvaikeudet (asiantuntijalausunnot hakukohteisiin)
• Äidinkieli ja matematiikka yksilöllistetty



Valintakriteerit lukiokoulutukseen

❑ YLEISLUKIOT 

- Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo (kahden 
desimaalin tarkkuudella)

❑ ERITYISTEHTÄVÄN SAANEET LUKIOT 

- Pisteet/pääsykokeet

- Painotetut arvosanat



Valintaperusteet ammatilliseen koulutukseen 

▪ Perusopetuksen oppimäärän suorittaminen hakeutumisvuonna = 6 p.

▪ Yleinen koulumenestys = 1-16 p.

(kaikkien aineiden keskiarvo muutetaan pisteiksi)

▪ Painotettavat arvosanat = 1-8 p.

(kolmen parhaan taito- ja taideaineen keskiarvo muutetaan pisteiksi)

▪ Hakutoivepisteet = 2 p.

▪ Mahdolliset pääsy- ja soveltuvuuskokeet = 0-10 p.



Yhteystietoja:

❑ Oppilaanohjaaja Essi Riihinen, puh: 040-1863747 (9D, 9E, 9F)

❑ Oppilaanohjaaja Petri Niemi, puh: 044-9074673 (9A, 9B, 9C)

❑ Uraohjaaja Jussi Tuomela, puh: 040-6404199 (9H, 9I)

Sähköposti: etunimi.sukunimi@edu.turku.fi

Opintopolun neuvonta puh. 029 533 1010 1.2.2023 alkaen

neuvonta@opintopolku.fi 

mailto:etunimi.sukunimi@edu.turku.fi


Kiitos
PUROPELLON KOULU
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