
TERVETULOA VASARAMÄEN KOULUN 
YHTEISHAKUILTAAN 

ILLAN OHJELMA:

• Vasaramäen koulun opinto-ohjaaja Kristiina Hellén –

Toisen asteen koulutuksesta yleisesti ja hakuaikataulut



SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 
muodostuu…

• varhaiskasvatuksesta, jota 
järjestetään lapsille pääsääntöisesti 
ennen oppivelvollisuuden alkamista

• esiopetuksesta, jota järjestetään 
lapsille pääsääntöisesti 
oppivelvollisuutta edeltävänä 
vuonna

• yhdeksänvuotisesta yleissivistävästä 
perusopetuksesta (peruskoulu)

• peruskoulun jälkeisestä toisen 
asteen koulutuksesta, johon 
kuuluvat ammatillinen koulutus ja 
lukiokoulutus

• korkea-asteen koulutuksesta, jota 
annetaan ammattikorkeakouluissa 
ja yliopistoissa

• aikuiskoulutusta on lisäksi tarjolla 
kaikilla koulutusasteilla

https://minedu.fi/koulutusjarjestelma#varhaiskasvatus
https://minedu.fi/koulutusjarjestelma#esiopetus
https://minedu.fi/koulutusjarjestelma#perusopetus
https://minedu.fi/koulutusjarjestelma#toinenaste
https://minedu.fi/koulutusjarjestelma#korkea-aste


ERILAISIA LUKIOITA

Yleislukio

(esim. 

Luostarivuoren 

Lyseon lukio)

Steinerlukio

Erikoislukio 

esim. 

Kerttulin 

urheilulukio

Kansainväliseen 

ylioppilastutkintoon 

tähtäävä lukio IB

Kansanopistossa suoritettava 

lukio- ja ylioppilastutkinto



LUKIOKOULUTUKSEN PÄÄSYPERUSTEET

• Valinta tehdään päättötodistuksen lukuaineiden (ädinkieli ja kirjallisuus, 
toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, 
historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, 
terveystieto, maantieto) keskiarvon perusteella

• Erikoislukioissa mahdollinen valintakoe (esim. urheilulukiot) ja/tai muut 
ansiot antavat enintään 10 lisäpistettä, jotka lisätään lukuaineiden keskiarvoon 
(max. 20 p.) Turussa esim. Kerttulin urheilulukio, Klassikon lukion ilmaisulinja 
HUOM! LUKUAINEIDEN KA:SSA PAINOTETTAVAT AINEET

Esittelyillat vuoden 2021  hakuoppaassa Hakuoppaan sähköinen desktopversio 
(pdf)

wilmaviesti, oppilaille jaettu paperinen hakuopas

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yhteishakuopas_2021_verkkoversio.pdf


Turun lukioiden sisäänpääsyrajat 2020:

1. TSYK, luonnontiedelinja: 9,24

2. Kerttulin lukio, ICT-linja: 9,13

3. Puolalanmäen lukio, yleislinja: 9,08

4. Kerttulin lukio, yleislinja: 9,00

5. TSYK, yleislinja: 8,83

6. TSYK, merilinja: 8,6

7. Turun normaalikoulun lukion IB-linja: 8,53

8. Turun klassillinen lukio, yleislinja: 8,25

9. Turun normaalikoulun lukion yleislinja: 8,08

10. Luostarivuoren Lyseon lukio: 7,92

11. Katedralskolan i Åbo: 7,42

Turun lukioiden erikoislinjojen pisterajat 2020:

1. Turun klassillinen lukio, ilmaisulinja: 14,83

2. Kerttulin lukio, urheilulinja: 14,73

3. Puolalanmäen lukio, musiikkilinja: 12,08

Steinerlukio: 7,00



Turun lähiseudun lukioiden keskiarvorajoja

• Liedon lukio 7,08

• Liedon lukion kansainvälinen linja 8,17

• Kaarinan lukio 7,25

• Kaarinan lukion musiikkiteatterilinja 16,15

• Raision lukio 7,5

• Naantalin lukio 7,17

• Paimion lukio 7,08

• Paraisten lukio 6,83



Vähän vertailua

Nykyinen LOPS Uusi LOPS

• Opintojakso

• Opintopisteet

• Opintotarjotin (?)

• Viisi periodia (?)

• Arviointiviikko

• Valtakunnalliset pakolliset 
ja valinnaiset opinnot

• Kurssi

• Kurssikertymä

• Kurssitarjotin

• Viisijaksojärjestelmä

• Arviointiviikko

• Pakolliset ja 
syventävät kurssit



LUKIOSSA OPISKELUSTA

• Lukion voi suorittaa 2–4 vuodessa, mutta suurin osa opiskelijoista 
käy lukion kolmessa vuodessa. 

• Lukuvuosi on jaettu 4-6 jaksoon (periodiin). 

• Jos jaksoja on viisi, jakson pituus on 7,5 viikkoa. Jakso loppuu 
päätösviikkoon.

• Oppiaineita opiskellaan opintojaksoittain. Yksi opintojakso=n. 2 
opintopistettä.

• Lukion aikana on suoritettava vähintään 150 opintopistettä!

• Pakollisia opintoja on 94/102 ja valinnaisia opintoja väh. 20 
(kiinnostuksen kohteet/kirjoitukset), temaattisia opintoja 

( esim.eri oppiaineita yhdistäviä kokonaisuuksia)

• Ensimmäisenä vuonna lähinnä pakollisia opintoja.



LUKIO-OPINTOJEN RAKENNE

• Nuorten lukiokoulutus väh. 150 op, joista vähintään 20 op 
valtakunnallisia valinnaisia opintoja

• 1 op = 11,4 x 75 min (vrt. 1 kurssi = 2 op = 22,8 x 75 
min)

• Turku: pyrkimys pääasiassa 2 op:n opintojaksoihin

• Valtakunnalliset pakolliset opinnot & valtakunnalliset valinnaiset 
opinnot (+ muita opintoja sekä mahdollisia lukiodiplomeja)

• Opintojaksot koostuvat oppiaineiden 1-3 op:n moduuleista.

• Opiskelijat valitsevat opintojaksoja, moduulit vain OPS-teksteissä.



YLIOPPILASTUTKINTO

• Ylioppilastutkinnossa suoritetaan viisi koetta, joihin sisältyy:

• äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe

sekä oman valintasi mukaan vähintään kolme koetta seuraavista (YHDEN KOKEEN ON OLTAVA PITKÄN 

OPPIMÄÄRÄN KOE):

• matematiikka

• toinen kotimainen kieli

• vieras kieli ja

• reaaliaineessa järjestettävä koe.

• VIIDES KOE: valitaan vapaasti edeltävästä ryhmästä!

• Pakollisten kokeiden lisäksi voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. Kun on suorittanut 
kaikki pakolliset kokeet hyväksyttävästi saa ylioppilastutkintotodistuksen. Todistus annetaan sinä tutkintokertana, 
jolloin on suorittanut kaikki pakolliset kokeet hyväksytysti. Lukion oppimäärä 150 opintopistettä) tulee suorittaa
ennen ylioppilastutkintotodistuksen saamista.

• Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. Voi lisätä tutkintoon uusia 
ylimääräisiä aineita, kunnes tutkinto on valmis tai kolme tutkintokertaa on käytetty.

• Voi uusia hyväksytyn tai hylätyn kokeen seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Voi myös täydentää tutkinnon 
oppiaineissa, joiden kokeisiin et ole aikaisemmin osallistunut tai suorittaa aineen eritasoisen kokeen.



AMMATILLINEN KOULUTUS 

-

-yksilöllinen opintopolku HOKS= henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

(aiemmin hankittu, puuttuva osaaminen, mitä ohjausta ja tukea tarvitsee)

-ysiluokan jälkeen suoritetaan koko ammatillinen tutkinto

-tutkinnot laajempia (mukana useampia aloja, jotka ovat lähellä toisiaan, esim. kone-ja tuotantotekniikan

perustutkinnossa asennuksen, automaation sekä tuotanto- ja valimotekniikan osaamista)

-erilaiset oppimisympäristöt (oppilaitos, virtuaaliset oppimisympäristöt, työpaikat)

-osaaminen arvioidaan näyttöjen avulla (opettaja ja työnantaja yhdessä)

-opiskelu joustavaa – opinnot omassa tahdissa (voit valmistua kahdessa vuodessa tai kaksoistutkinnossa

vähän kauemmin)

- Oppisopimus - Koulutussopimus 

http://minedu.fi/documents/1410845/4297550/OKM+uusi+ammatillinen+koulutus.pdf/7390dfe9-4ef0-4fd2-aaed-5e5db3a784ca


AMMATILLINEN KOULUTUS



HAKUKOHTEET

• Yhteishaussa hakeudutaan pääsääntöisesti perustutkintoon. 

• Seuraavien tutkintojen osalta voidaan hakeutua suoraan 
osaamisalaan: 

• taideteollisuusalan perustutkinnon osaamisalat | musiikkialan 
perustutkinnon osaamisalat | media-alan ja kuvallisen ilmaisun 
perustutkinnon kuvallisen ilmaisun osaamisala | sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisala • 

• Musiikkialan ja tanssialan perustutkintojen osalta opiskelijat 
voidaan ottaa myös muuhun koulutuksen järjestäjän päättämään 
hakukohteeseen.



AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 
PÄÄSYPERUSTEET

• Hakiessasi ammatilliseen perustutkintoon peruskoulun jälkeen saat:

• 6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana tai edellisenä 
vuonna kuin haet, TAI:

• 6 pistettä tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, 
esimerkiksi kymppiluokasta

• LISÄKSI:

• 1 – 16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä

• 1 – 8 pistettä painotettavista arvosanoista

• 1 – 3 pistettä työkokemuksesta

• 0-10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta

• 2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä 
hakutoiveesta.



YLEINEN KOULUMENESTYS

• Saat 1–16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä keskiarvon 
perusteella. Valinnassa lasketaan keskiarvo seuraavista oppiaineista: 
äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto 
tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, 
fysiikka, kemia, biologia, maantieto, liikunta, terveystieto, musiikki, 
kuvataide, käsityö, kotitalous.

• Jos sinulla on arvosana useammasta samaan yhteiseen oppiaineeseen 
kuuluvasta vähintään kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaineesta, 
lasketaan valinnassa ensin niiden keskiarvo. Pisteesi yleisestä 
koulumenestyksestä lasketaan siis yhteisen aineen arvosanan ja siihen 
kuuluvan valinnaisaineen keskiarvosta tai valinnaisaineiden keskiarvosta.



YLEINEN KOULUMENESTYS pisteytys

Keskiarvo pisteitä

5,50—5,74 1

5,75—5,99 2

6,00—6,24 3

6,25—6,49 4

6,50—6,74 5

6,75—6,99 6

7,00—7,24 7

7,25—7,49 8

7,50—7,74 9

7,75—7,99 10

8,00—8,24 11

8,25—8,49 12

8,50—8,74 13

8,75—8,99 14

9,00—9,24 15

9,25—10,00 16



PAINOTETTAVAT ARVOSANAT ja pisteytys

• Peruskoulutodistuksella hakevilta huomioidaan kolmen parhaan 
aineen aritmeettinen keskiarvo seuraavista oppiaineista:

• Liikunta, kuvataide, käsityö, kotitalous, musiikki (PERUSKOULUN 7-9 
VUOSILUOKILTA YHTEISEEN AINEESEEN HUOMIOIDAAN VÄHINTÄÄN KAHDEN 
VUOSIVIIKKOTUNNIN LAAJUISET NUMEROIN ARVOSTELLUT 
VALINNAISAINEET)

KESKIARVO: PISTEET:

6,00-6,49 1

6,50-6,99 2

7,00-7,49 3

7,50-7,99 4

8,00-8,49 5

8,50-8,99 6

9,00-9,49 7

9,50-10,00 8



PÄÄSY-JA SOVELTUVUUSKOKEET

• Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan kokeeseen. 

• Hakija kutsutaan kokeeseen valintaryhmän ylimpään 
hakukohteeseen, joka järjestää kokeen. 

• Hakijan saama koetulos siirtyy myös kaikkiin saman 
valintaryhmän muihin hakutoiveisiin.

• Jos hakija ei osallistu kokeeseen, hän ei voi tulla valituksi 
koulutukseen.

• Mikä on valintaryhmä? Ryhmä niistä koulutuksista, jotka 
käyttävät opiskelijavalinnassaan samaa pääsyja
soveltuvuuskoetulosta (esim. matkailualan pt on 
valintaryhmä).



PÄÄSY-JA SOVELTUVUUSKOKEET,  SORA-TUTKINNOT 
(ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen)

• Jos hakija saa 0 pistettä SORA-tutkinnon kokeessa, hän ei voi tulla 
valituksi koulutukseen.

• SORA-TUTKINNOT: sosiaali-ja terveysalan pt, lääkealan pt, 
hammastekniikan pt, välinehuoltoalan pt, kasvatus- ja ohjausalan 
pt, lentokoneasennuksen pt, merenkulkualan pt, turvallisuusalan 
pt

• Seuraavien osaamisalojen osalta valitsematta jättäminen pääsy- ja 
soveltuvuuskokeen perusteella ei ole mahdollista , sillä ko. 
osaamisaloista ei voi asetuksen mukaan muodostaa omia 
hakukohteita: kaivostyön osaamisala, kuljetuspalvelujen oa, 
lentoasemapalvelujen oa, metsäkoneenkuljetuksen oa ja 
maarakennuskoneenkuljetuksen oa



PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEET

• Valinta pelkän pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella 

• Seuraaviin tutkintoihin huomioidaan vain koulutuksen järjestäjän 
oma koe: 

• taideteollisuusalan perustutkinto |media-alan ja kuvallisen 
ilmaisun perustutkinto | tanssialan perustutkinto | musiikkialan 
perustutkinto | sirkusalan perustutkinto | lentokoneasennuksen 
perustutkinto | liikunnanohjauksen perustutkinto | sosiaali- ja 
terveysalan pt:n perustason ensihoidon osaamisala 

• Näillä aloilla hakija ei voi tulla valituksi, jos kokeen tulos on 0 
pistettä tai hakija ei osallistu kokeeseen.



HAKIJAN TERVEYDENTILA

• Ammatinvalintaan vaikuttavat terveydelliset seikat on otettava huomioon hakutoiveita pohdittaessa.

• Lähtökohtana on se, että hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla 
esteenä opiskelijaksi ottamiselle.

• Opiskelijaksi ei voida kuitenkaan ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan/toimintakyvyltään 
kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin/harjoitteluun.

• Hakijoilta kysytään hakemuksella, täyttävätkö he opinnoissa edellytettävät terveydelliset 
vaatimukset –jos hakijan ilmoituksen perusteella ilmenee aihetta, oppilaitos voi pyytää hakijalta 
tarkempia terveydentilatietoja arvioidakseen sen, pystyykö hakija suoriutumaan opinnoista. 

• ALAKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET (hakuoppaat, oppilaitosten nettisivut, opintopolku.fi)

• HAKIJAN TERVEYSTILA

• Jos oppilaan ammatinvalinnan ja terveyteen liittyvien asioiden kanssa on mietittävää, ota yhteys              
Jenni Kalasniemeen (Vasaramäen koulun terveydenhoitaja)      PUH. 040 861 7854

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


RIITTÄVÄN TUTKINTOKIELEN OSOITTAMINEN

• Koulutuksen järjestäjä arvioi, onko hakijalla riittävät edellytykset 
tutkinnon edellyttämän osaamisen hankkimiseen tai sen 
suorittamiseen.(Edellytykset voivat vaihdella tutkinnosta tai 
koulutuksesta riippuen.)

• Kielitaidon arviointi on hakutoivekohtainen, eli tieto ei siirry 
muihin hakutoiveisiin = hakija voi saada useamman kutsun, jos 
koulutuksen järjestäjä katsoo, että kielitaito tulee arvioida.

• Jos koulutuksen järjestäjä arvioi, että hakijan kielitaito ei riitä, 
hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen. 



KAKSOISTUTKINTO (kolmoistutkinto)

Ammatillinen 

perustutkinto Ylioppilastutkinto

Ammatillinen 

perustutkinto esim. 

parturi-kampaaja

Ammatillinen 

perustutkinto 

esim. kosmetologi

Lukion oppimäärä Ylioppilastutkinto
Ammatillinen 

perustutkinto

Kaksoistutkinnon voi 

suorittaa kolmessa 

vuodessa esim. Turun 

ammatti-instituutissa. 

Kaksois- ja 

kolmoistutkinnon 

suorittaminen vaatii 

opiskelijalta sitkeyttä 

ja paljon työtä. 

Tutkinnot vievät usein 

enemmän aikaa. 



Turun ammatti-instituutista

• Suosituimmat tutkinnot, joihin 1. hakutoiveen hakijoita enemmän 
kuin aloituspaikkoja: 

• 1. Sähkö- ja automaatioalan pt

• 2. Hius- ja kauneusalan pt 

• 3. Turvallisuusalan pt - uusi tutkinto TAIn viime yhteishaussa 

• 4. Liiketoiminnan pt 

• Myös: • Logistiikan pt, Lääkealan pt, Tieto- ja viestintätekniikan 
pt, Autoalan pt, Talotekniikan pt 



Turun ammatti-instituutista

• Tutkinnot, joihin 1. hakutoiveen hakijoita vähemmän kuin 
aloituspaikkoja: 

• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt, kiinteistönhoitaja sekä 
toimitilahuoltaja 

• Media- ja kuvallisen ilmaisun pt 

• Puuteollisuuden pt 

• Kone- ja tuotantotekniikan pt 

• Rakennusalan pt 

• Välinehuoltoalan pt - uusi tutkinto TAIn viime yhteishaussa 

• Elintarvikealan pt 

• Ravintola- ja cateringalan pt 

• Muut tutkinnot tasapainossa



Turun ammatti-instituutista 

• Perustutkinnot, jotka eivät ole yhteishaussa, vaan jatkuvassa haussa: 

• Sosiaali- ja terveysalan pt, perustason ensihoitaja 

• Prosessiteollisuuden pt, prosessinhoitaja 

• Liikunnanohjauksen pt, liikuntaneuvoja on Vierumäen urheiluopiston 
yhteishaussa – Yhteishakuoppaassa vanha tieto! 

• Maanmittausalan pt, kartoittaja on yhteishaussa – Yhteishakuoppaassa vanha 
vanha tieto!

• Yhteishaun jälkeen haku TAIn jatkuvassa haussa. 

• Jos varasijat eivät täyty elokuun puoleenväliin mennessä, laitetaan vapaat 
paikat jatkuvaan hakuun www.turkuai.fi/jatkuvahaku

• Huom! Vapaita paikkoja laitetaan hakuun aiemminkin, jos varasijoilla ei ole 
hakijoita! 

Jos tutkinto ei ole jatkuvassa haussa, ohjataan täyttämään tiedustelulomake, 
jolloin opo ottaa yhteyttä hakijaan



HARKINNANVARAINEN HAKU

• Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella valita enintään 30 % 
kuhunkin ammatillisen peruskoulutuksen valintayksikköön otettavista 
opiskelijoista valintapistemääristä riippumatta. 

Hakijan erityisiä henkilökohtaisia syitä voivat olla 

oppimisvaikeudet

sosiaaliset syyt 

koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet

riittämätön tutkintokielen kielitaito. 

• Harkintaan perustuvaa valintaa voi käyttää kaikissa ammatillisen 
koulutuksen hakukohteissa, lukuun ottamatta tutkintoja, joiden 
opiskelijavalinnassa käytetään koulutuksen järjestäjän omaa koetta. 



HARKINNANVARAINEN HAKU

• TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI:

• Vain 1. hakutoiveen hakijat haastatellaan (poikkeuksia on). 

• Tutkintoihin, joihin on vähän hakijoita, pääsee pisteytyksenkin kautta. 

• Harkintaan perustuvassa haussa voi tulla valituksi myös suosittuihin 
tutkintoihin, jos arvioidaan soveltuvaksi. 

• Jos hakijan perustaidoissa (esim. lukeminen, laskeminen) on paljon 
puutteita, nuorten valma on hyvä aloitusvaihtoehto. 

• Tarvittaessa yhteys Vasaramäen koulun oppilashuoltohenkilökuntaan. 
Mielellään jo ennen joulua!

• Harkintaan perustuvan valinnan perustelut (todistukset) on toimitettava 
hakuaikana suoraan oppilaitokseen (OPO kerää!!)



TOISEN ASTEEN TUTKINNOT

OPPILAAT HAKEVAT LUKIOON JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN YHTEISHAUSSA

Ammatillinen 
perustutkinto

Ylioppilastutkinto

Lukiotutkinto



MUITA VAIHTOEHTOJA YHTEISHAUN LISÄKSI

VALMA

KYMPPI-

LUOKKA

LUVA

Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus

Nuorten 

työpajat

Oppisopimuskoulutus

Kansanopistot



PERUSOPETUKSEN JÄLKEINEN VALMISTAVA 
KOULUTUS - KYMPPILUOKKA

a)PERUSOPETUKSEN LISÄOPETUS (Yhteishaussa saa 6 lisäpistettä)

Peruskoulun jälkeen voi hakea yhden lukuvuoden kestävään 
perusopetuksen lisäopetukseen eli KYMPPILUOKALLE

- HAKUAIKA: 23.2. – 23.3.2021

- Haku www.opintopolku.fi

- Samoja aineita kuin peruskoulussa

- Mahdollisuus korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja

- Opiskeluun kuuluu myös tutustumista ammatillisiin opintoihin, 
lukio-opintoihin ja työelämään

- Turun kristillinen opisto KYMPPILUOKKA

http://www.opintopolku.fi/
https://turunkristillinenopisto.fi/10-luokka/


PERUSOPETUKSEN JÄLKEINEN VALMISTAVA 
KOULUTUS- VALMA

b)AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS, 
VALMA 

(yhteishaussa saa 6 lisäpistettä. Opiskelu- ja elämäntaidot paranevat.)

-peruskoulun jälkeen voi hakea ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmentavaan koulutukseen.

-HAKUAIKA: 23.2. – 23.3.2021

-haku www.opintopolku.fi

-laajuus 0,5-1 lukuvuosi

-opintojen hyväksiluku mahdollista perustutkinnossa      

- ESIM. Turun ammatti-instituutti TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI VALMA

http://www.opintopolku.fi/
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/koulutukset/valma-koulutus
http://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/tain-koulutalot/aninkaisten-koulutalo


PERUSOPETUKSEN JÄLKEINEN VALMISTAVA 
KOULUTUS - LUVA

c) MAAHANMUUTTAJIEN LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS, LUVA (Yhteishaussa saa 6 
lisäpistettä. Opiskelu- ja elämäntaidot paranevat.)

-Peruskoulun jälkeen voi hakea maahanmuuttajien lukioon valmentavaan 
koulutukseen. Koulutuksen tehtävänä on parantaa maahanmuuttajien ja 
vieraskielisten opiskelijoiden mahdollisuuksia päästä lukiokoulutukseen ja menestyä 
lukio-opinnoissa.

- HAKUAIKA: 23.2. – 23.3.2021

- Haku www.opintopolku.fi

- Laajuus yksi lukuvuosi

- Turun iltalukio: Lukiostartti (oppitunnit 14.50-20.45 välisellä ajalla. Lukujärjestys 
henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Maksutonta, kirjat ja materiaalit opískelija
hankkii itse)

- LUKIOSTARTTI TURKU

http://www.opintopolku.fi/
http://www.turuniltalukio.fi/index.php/tutkinnot/starttilukio


KANSANOPISTOJEN KOULUTUS

• Yhteishaussa enintään 6 lisäpistettä

• Opiskellaan ja asutaan kansanopiston alueella

• Sisältää sekä ilmaisia että maksullisia opintoja

• Tarjoaa monenlaisia opintoja:
• Yleissivistävät opinnot

• Perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka)

• Ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus

• Ammatillinen lisäkoulutus



OPPISOPIMUSKOULUTUS

• Oppisopimus on opiskelijan ja työnantajan välillä kirjallisesti tehtävä työsopimus.

• Ammattiin opiskelu tapahtuu työpaikalla (70-80%).

• Teoriaopiskelu tapahtuu ammattioppilaitoksessa ja opintoihin voi sisältyä myös 
verkkokursseja. Opinnot suunnitellaan yhdessä opiskelijan, työpaikan ja 
oppisopimuskoulutuksen järjestäjän kanssa.

• Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen kestää oppisopimuksella 2-4 vuotta. 

• Opiskelijalle maksetaan sopimusten mukaista palkkaa ja työnantajalle korvausta.

• OPISKELUPAIKKA ON HANKITTAVA ITSE.

• Työ- ja elinkeinotoimisto ja oppisopimustoimistoista saa neuvoja ja lisää tietoja 
oppisopimuksesta. (Turun oppisopimustoimisto)

• Lue lisää: OPPISOPIMUS

http://oppisopimus.turku.fi/
https://opintopolku.fi/wp/oppisopimus/


NUORTEN TYÖPAJAT

• Yhteishaussa enintään 3 lisäpistettä.

• Vaihtoehto nuorelle, joka ei löydä heti koulutuksen jälkeen oman alansa 
työpaikkaa.

• Työpajoilla tuetaan nuorta työn tai opiskelupaikan haussa.

• Toimintaa nuorille, joilla on vaikeuksia suorittaa opintonsa loppuun. 

• Työpajan teemana voivat olla esimerkiksi käsityöt, puutyöt, 
kiinteistönhoito tai media. 

• Selkiyttää uravalintaa ja voi auttaa saamaan kesken jääneet opinnot 
loppuun. 

• Työpajoista saa tietoa työ- ja elinkeinotoimistoista ja esimerkiksi 
Ohjaamosta.



ETSIVÄ NUORISOTYÖ

• Peruskoulu on velvollinen ilmoittamaan ilman opiskelupaikkaa 
jäävät nuoret oman kotikunnan etsivälle nuorisotyölle.

• Toisen asteen koulut ovat velvollisia ilmoittamaan opintonsa 
keskeyttävät nuoret oman kotikunnan etsivälle nuorisotyölle. 

• Nuorelle pyritään löytämään opiskelu-, työpaja- tai 
työharjoittelupaikka tai muuta toimintaa.



HAKEMINEN JATKO-OPINTOIHIN

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA LUKIOKOULUTUKSEN YHTEISHAKU

- ammatilliset perustutkinnot ja lukiokoulutus

- HAKUAIKA: 23.2. – 23.3.2021

- Tulokset aikaisintaan: 17.6.2021

- Opiskelupaikka varmistettava viimeistään: 1.7.2021

HAKU PERUSOPETUKSEN JÄLKEISEEN VALMISTAVAAN KOULUTUKSEEN

- Haussa kymppiluokat, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus VALMA 
sekä LUVA- koulutus.

- HAKUAIKA: 23.2. – 23.3.2021

- Tulokset aikaisintaan: 17.6.2021

- Opiskelupaikka varmistettava viimeistään: 1.7.2021



HAKU ERITYISENÄ TUKENA JÄRJESTETTÄVIIN 
AMMATILLISIIN PERUSTUTKINTOIHIN

• Ammatillisen peruskoulutuksen valmentava koulutus VALMA

• Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus TELMA

• Hakuun max. 5 toivetta

• HAKUAIKA: 23.2. – 23.3.2021

• Tulokset aikaisintaan: 17.6.2021

• Opiskelupaikka varmistettava viimeistään: 1.7.2021

• Koulutuksen järjestäjät päättävät valintaperusteista ja valinnoista

• Esim. SPESIA

https://www.spesia.fi/


HAKUPROSESSISTA

• Haku tehdään pääsääntöisesti koulussa

• Haku tapahtuu opintopolku.fi sivuston kautta

• Hakuun yhteensä viisi hakutoivetta mieluisuusjärjestyksessä

• Voi olla sekä lukio-opintoja että ammattillisia perustutkintoja- järjestys sitova, 
muutoksia voi tehdä hakuaikana (huom. Ammatilliseen haettaessa 
ensimmäisestä hakukohteesta 2 lisäpistettä!)

• Valituksi voi tulla vain ylimpään toiveeseen, johon pisteet / keskiarvo riittävät –
MUUT HAKUKOHTEET PYYHKIYTYVÄT POIS!!

• Huoltajien kuuleminen (lomake tammikuussa kotiin)

• Päättötodistusarvosanat siirtyvät opiskelijavalintarekisteriin

• Liitteet toimitettava hakuaikana (urheilijalomakkeet ja mahdolliset 
lisätietolomakkeet, harkinnanvaraisen paperit)

• Jos harkinnanvarainen haku: tieto ennen joulua Kristiinalle ja tarvittavat 
paperit hänelle helmikuun alkuun mennessä



HAKEMINEN JA OPISKELUPAIKAN 
VASTAANOTTAMINEN

• Hakijan sähköpostiosoitteen tulee olla sellainen, joka on voimassa elokuun loppuun asti 
(esim.gmail)

• Huoltajan tiedot on hyvä tallentaa hakemukseen; myös huoltajalle lähtee kuittaus 
hakemuksen perillemenosta.

• Hakutoiveita voi muuttaa vain hakuaikana.

• Muutoksen voi tehdä ainoastaan hakija (ei siis opo eikä hakijan huoltaja).

• Hakija voi tehdä hakutoivemuutokset sähköpostivahvistuksen mukana tulevan linkin kautta.

• OPH lähettää sähköisen tuloskirjeen liitteineen hyväksytyille hakijoille sekä valitsematta 
jääneille hakijoille (jos hakija on antanut sähköpostiosoitteen hakemuksellaan).

• Sähköistä tuloskirjettä ei lähetetä huoltajan sähköpostiin.

• Hyväksytyille hakijoille lähtee linkki paikan vastaanottamiseen siinä vaiheessa, kun 
valintaesitykset on hyväksytty ja hakijalla on opiskelupaikka vastaanotettavissa.

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



MUUTA TÄRKEÄÄ

- TET 19.10.-23.10.2020

- Ohjauskeskusteluja käydään syksyn aikana ja tarvittaessa uudet haastattelut ja huoltajatapaamiset

- Yhteishaku demo-ohjelma opon tunneilla (demo auki Opintopolussa!), yhteishakulomake tammikuussa 
kotiin, yhteishaku henkilökohtaisesti opon kanssa tai pienissä ryhmissä (myös mahdollista tehdä 
vanhempien kanssa kotona)

- TAI avoimia ovia ei tänä vuonna järjestetä koronaepidemian takia. Sähköiset esittelyt!

- Tekniikan alojen roadshow Vasaramäen koulussa kaikille yseille 23.9.

- Turun normaalikoulun lukio ja IB-lukio esittäytyivät Zoomin välityksellä viikolla 41

- TAITAJA –KISA sähköisesti joulukuussa Vasaramäen koulussa

- Turun lukioiden esittelyillat tammikuussa (mahdollisuuksien mukaan!)

- Oppilaat ovat saaneet seuraavia  materiaaleja: Paperinen Turun hakuopas 2021, Ammattiosaajalehti, 
Työelämän pelikäsi-vihkonen, RASEKON opas  

- Parhaiten saa tietoa oppilaitosten omilta nettisivuilta ja Opintopolku.fi-sivustolta



OPPILAITOSTEN OMIA SIVUJA (klikkaa 
oppilaitoksen nimeä!)

TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI JA TURUN LUKIOT:

TURUN HAKUOPAS hakuoppaan sähköinen desktopversio 
(pdf)

RASEKO

LIVIA

TURUN KRISTILLINEN OPISTO

TURUN AMMATTIOPISTOSÄÄTIÖ TAO

NOVIDA

KAARINAN LUKIO

RAISION LUKIO

LIEDON LUKIO

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/yhteishakuopas_2021_verkkoversio.pdf
https://www.raseko.fi/
http://www.livia.fi/
https://turunkristillinenopisto.fi/
https://www.taos.fi/
https://www.novida.fi/
https://kaarinanlukio.fi/
http://www.raisionlukio.fi/
https://www.liedonlukio.fi/


LOPUKSI

• Rajoita ja huolehdi

• Anna tilaa ja kunnioita nuoren omia valintoja

• Kiinnostu nuoren koulunkäynnistä ja ota 
tarvittaessa yhteys kouluun

• Anna aikaa ja auta tarvittaessa

• Sano, että rakastat



KIITOS!!

• YHTEISHAKUILTA 2 JÄRJESTETÄÄN 20.1.2021

• OHJELMASSA YHTEISHAKUUN LIITTYVÄT KÄYTÄNNÖN ASIAT

• Wilma, kristiina.hellen@turku.fi, puh. 040-6308412

mailto:kristiina.hellen@turku.fi

