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Syksyn vanhempainilta 5.11.2021

´ Pääsyperusteet (lukiokoulutus, ammatillinen koulutus)

´ Harkintaan perustuva haku

´ Terveydelliset tekijät

´ Kaksoistutkinto, kolmoistutkinto

´ Oppisopimuskoulutus

´ Perusopetuksen jälkeiset valmistavat koulutukset

´ Yhteishakuillan 5.11. diat

https://edumailturku-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/khellen_edu_turku_fi/EXzUGIsREBFBsafYi8vdKpMBVBrbO7L8Y4nuuYyFClj4-w?e=uz5EUS


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
´ Urheilijan ammatillinen koulutus
´ 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)

´ Perusopetuksen jälkeisen valmistavan opetuksen hakuun voi laittaa kolme
hakukohdetta

´ DEMOHAKU 19.2.2021 asti opintopolussa
´ Koulutustarjonta opintopolku.fi:ssä
´ E-perusteet (opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet)

https://eperusteet.opintopolku.fi/


Yhteishaun aikataulu 2021
´ Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku
´ Hakuaika on 23.2.–23.3.2021
´ Hakuaika päättyy 23.3.2021 klo 15.00
´ Saat tiedon yhteishaun tuloksista aikaisintaan 17.6.2021. Jos olet antanut

sähköpostiosoitteesi hakemuksella, saat tulokset myös sähköpostiisi.
´ Ota vastaan opiskelupaikkasi viimeistään 1.7.2021.
´ Haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen
´ Hakuaika on 23.2.−23.3.2021
´ Hakuaika päättyy 23.3.2021 klo 15.00.
´ Saat tiedon valinnoista aikaisintaan 17.6.2021. Jos olet antanut s-postiosoitteesi

hakulomakkeella, saat tulokset myös s-postiisi.
´ Ota opiskelupaikkasi vastaan viimeistään 1.7.2021.
´ Haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen
´ Hakuaika on 23.2.–23.3.2021
´ Haku päättyy 23.3.2021 klo 15.00
´ Saat tiedon valinnoista aikaisintaan 17.6.2021. Jos olet antanut s-postiosoitteesi

hakulomakkeella, saat tulokset myös s-postiisi.
´ Ota paikka vastaan viimeistään 1.7.2021.



Lisätiedot ja neuvonta

´ Opintopolun hakuneuvonta:

´ Sähköpostiosoite: neuvonta@opintopolku.fi

´ Puhelinnumero: 029 533 1010 (ti-to klo 9-11)

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

´ Huoltajatiedote_2021 (pdf)

´ https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/ (KOULUTUKSEN VALINTA)

mailto:neuvonta@opintopolku.fi
https://opintopolku.fi/wp/wp-content/uploads/2020/10/Huoltajatiedote_2021.pdf
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/


Yhteishaku Vasaramäen  koulussa
´ Hallintolaki edellyttää huoltajan kuulemista (itse haku ei edellytä huoltajan

allekirjoitusta)

´ Huoltajan kuuleminen toteutetaan ennen hakua huoltajan allekirjoituksella
koulun omaan YHTEISHAKU 2021 HUOLTAJAN KUULEMINEN – lomakkeeseen,
joka on jaettu oppilaille tammikuun alussa. HUOM! PALAUTUS OPOLLE
11.2.2021!!!

´ VARSINAINEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN sähköisesti OPINTOPOLKU.FI:
´ A. Oppilas voi täyttää hakemuksen koulussa opon kanssa viikolla 9 tai 10

(kuitenkin viimeistään 23.3.2021), kun huoltajan kuulemislomake on mukana
allekirjoituksineen.

´ B. Oppilas voi täyttää hakemuksen kotona yhdessä huoltajan kanssa.

´ KAIKKI LAUSUNNOT JA LOMAKKEET OPOLLE MYÖS VIIMEISTÄÄN 11.2.2020,
JOS HUOLTAJA TOIVOO OPON HOITAVAN PAPERIASIAT.



Oppilaaksi ottamisen perusteista

´ Opiskelijaksi ottaminen päättötodistuksen perusteella
´ Pelkkä valintakoe voi ratkaista pääsyn seuraaville aloille(jos pääsykokeesta

saa 0 pistettä, ei voi tulla valituksi!):
´ 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
´ 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.
´ JOS HAKIJA EI OSALLISTU KOKEESEEN, HÄNTÄ EI VOIDA VALITA OPISKELIJAKSI!!
´ Jos hakija saa 0 pistettä SORA-tutkinnon kokeessa, hän ei voi tulla valituksi

koulutukseen!
SORA-tutkinnot: sotealan pt, lääkealan pt, hammastekniikan pt, välinehuoltoalan
pt, kasvatus- ja ohjausalan pt, lentokoneasennuksen pt, merenkulkualan pt,
turvallisuusalan pt



Lukioiden pääsykokeita
´ TURUN LUKIOT (ei erillistä kutsua):

´ Turun klassillinen lukio – ilmaisulinja Pääsykoe ke 21.4.2021 klo 13.15-16.15
ilmoittautuminen alkaa klo 12.30. Huomioi myös: Etukäteistehtävä ja Pääsykoepisteytys

´ Kerttulin lukion Urheilulukio: Laji- ja ominaisuustestit 8.4.2021 klo 8.00-15.00 kaikissa lajeissa
– testipaikat ja tarkat ajat ilmoitetaan lähempänä testipäivää Kerttulin lukion ja Turun
Seudun Urheiluakatemian nettisivuilla Urheiluoppilaitosten hakulomake 2021

´ Turun Normaalikoulun IB-linja pe 16.4.2021 klo 10.00-12.30

´ Puolalanmäen lukion musiikkilinja Varaa haastattelu numerosta 040-5692535,
Haastattelut ti 6.5.2021 ja pe 7.5.2021 Musiikkilinjan hakuohjeet (pdf), Musiikinopettajan
lausunto (pdf)

https://blog.edu.turku.fi/klassillinen/hakijalle/hakeminen-ilmaisulinjalle/etukateistehtava/
https://blog.edu.turku.fi/klassillinen/hakijalle/hakeminen-ilmaisulinjalle/paasykoepisteytys/
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/urheiluoppilaitosten_hakulomake_2021.pdf
https://blog.edu.turku.fi/pml/files/2020/10/Ohjeet-musiikkilinjalle-pyrkiville-2021.pdf
https://blog.edu.turku.fi/pml/files/2020/10/Musiikinopettajan-lausunto-2021.pdf


Ammatillisten oppilaitosten
pääsykokeita

Liikunnanohjauksen perustutkinto:

Suomen urheiluopisto / Turku (opiskelu pääsääntöisesti Turussa)

Pääsykoe Turussa 5.5.2021

Kisakallion Urheiluopisto

Pääsykoe Lohjalla 10.5.-11.5.2021

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto:

Rasekon ammattiopisto

Pääsykoe Raisiossa 3.5.2021-4.5.2021

Novida- Ammattiopisto ja lukio Lieto

Pääsykoe Liedossa 26.4.2021 ja 28.4.2021 klo 8.00-16.00

Salon ammattiopisto

Pääsykoe Salossa 6.5.2021 klo 8.00-18.00

Maatalousalan perustutkinto:

Ammattiopisto Livia

Pääsykoe Paimiossa 24.5.-26.5.2021



Riittävän tutkintokielen osoittaminen

´ Ei yhtenäisesti määritettyjä 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 (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



Oppivelvollisuuden pidentäminen
-Oppivelvollisuuden laajentaminen koskee niitä nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai
sen jälkeen. Toisin sanoen kaikkien yhdeksäsluokkalaisten on haettava lukioon, ammatilliseen koulutukseen tai kansanopistojen
oppivelvollisuuskoulutukseen.

-Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon
(ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

-Opiskelijalle maksuttomia olisivat:

opetus (nykyisinkin maksutonta)

päivittäinen ruokailu (nykyisinkin maksutonta)

opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit

opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet

lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta
hylättyjen kokeiden uusiminen

vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat

joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset.

Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, joita
opiskelija käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä, jäisivät edelleen opiskelijan itsensä maksettaviksi (OVL 17 § 1 mom).



TÄRKEÄÄ MUISTAA!!

´ 23.3.2021 mennessä vastaanottavaan oppilaitokseen on toimitettava( ja jos
haluaa opon toimittavan paperit eteenpäin on ne oltava opolla 11.2.2021
mennessä):

´ 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) – haetaan tänä vuonna samaan aikaan yhteishaun kanssa, mutta
koulutuksiin pääsee kesällä myös jatkuvien hakujen kautta

´ Oppilaitosten jatkuvat haut
´ Opintopolku.fi
´ Kansanopistot

´ MUISTA OTTAA OPISKELUPAIKKASI VASTAAN MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ 1.7.2021,
MUUTEN MENETÄT SEN!

´ Jos saa paikan esim. vasta viidennestä hakukohteesta on mukana
varasijajärjestelmässä ylempänä olleisiin hakukohteisiin elokuun puoliväliin
saakka- saatu paikka KANNATTAA OTTAA SIIS HETI VASTAAN- muista peruuttaa
se, jos saat mieluisamman varasijapaikan!

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



KIITOS JA HYVÄÄ KEVÄTTÄ

OPPILAANOHJAAJA KRISTIINA HELLÉN

kristiina.hellen@turku.fi

Puh. 040-6308412

mailto:kristiina.hellen@turku.fi

