TIEDOTE HUOLTAJILLE
9. LUOKKALAISTEN YHTEISHAUSTA 2021
Hyvä 9. luokkalaisen huoltaja!
Nuorellanne on edessä tärkeä valinnan paikka, sillä hän hakee yhteishaussa
peruskoulun jälkeiseen koulutukseen. Jatko-opintopaikan valitseminen voi olla
vaikea ja vaativa prosessi. Samaan aikaan se on mielenkiintoinen ja jännittävä
mahdollisuus, sillä kyseessä on yksi elämän tärkeistä valinnoista. Suomen
koulutusjärjestelmä on nykyisellään joustava ja tarjoaa mahdollisuuden valita
uudelleen tai jatkaa edelleen, valitsipa sitten minkä vaihtoehdon tahansa. Mikään
vaihtoehto ei ole toistaan huonompi. Tärkeää kuitenkin on, että
nuorella on mahdollisuus pyrkiä hänelle sopivimpaan vaihtoehtoon.
Jokaisella nuorella on omia toiveita, mielenkiinnon kohteita,
yksilöllisiä piirteitä, vahvuuksia ja lahjakkuuksia. Mikä tärkeintä,
kaikkien alojen osaajia tarvitaan! Onkin tärkeää, että tulevaisuutta
pohditaan ja suunnitellaan rakentavasti, ajan kanssa, niin koulussa
kuin kotonakin. Pelkkä tieto erilaisista kouluista ei kuitenkaan riitä,
sillä ammatinvalinnassa itsetuntemus on kaikkein tärkein lähtökohta.
Perustietoa koulutusvaihtoehdoista ja hakeutumisesta käydään läpi
oppilaanohjauksen tunneilla. Konkreettisia tietoja yhteishausta saa tämän vihkosen
lisäksi osoitteesta www.opintopolku.fi. Oppilailla on tämän lisäksi käytössä 9. luokan
Opon Classroom, informaatiota on tarjolla myös koulun kotisivuilla.
Oppilaita rohkaistaan käymään vierailuilla eri oppilaitoksissa (korkeintaan 3
kohdetta kouluaikana, mutta kouluajan ulkopuolisten vierailukohteiden määrä on
rajoittamaton). Myös huoltajat voivat tutustua oppilaitoksiin yhdessä nuoren kanssa
oppilaitoksien järjestäminä avoimien ovien päivinä.
Henkilökohtaista ohjausta saa omalta opolta. Huoltajat voivat myös olla yhteydessä
luokan omaan opinto-ohjaajan Wilman kautta, sähköpostilla tai puhelimitse.
Yhteishaussa huoltajan kuuleminen tapahtuu suunnittelulomakkeella, joka
palautetaan talviloman jälkeen omalle opinto-ohjaajalle.
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Yleistä yhteishausta
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Kevään 2021 yhteishaussa haetaan valtakunnallisesti syksyllä 2021
alkavaan lukiokoulutukseen tai ammatillisiin opintoihin.
Yhteishaku tapahtuu verkossa 23.2.2021-23.3.2021 klo 15.00.
Opintopolku -sivustolla täytetään yksi hakulomake (opintopolku.fi).
Lomakkeeseen voi merkitä 5 eri hakutoivetta. Huom. hakutoivejärjestys
on sitova ja hakukohteet on laitettava mieluisuusjärjestykseen!
Yhteishaku tehdään joko koulussa opinto-ohjaajan kanssa tai huoltajan
kanssa kotona.
Oppilasvalinnat suoritetaan perusopetuksessa olevien osalta
päättötodistuksen numeroiden perusteella.
Jos soveltuvuus- tai pääsykokeita järjestetään, tarkista tuleeko niihin kutsu
vai ei. Varmista asia koulujen omilta kotisivuilta tai Opintopolusta.
Oppilaitokset ilmoittavat valintatulokset aikaisintaan torstaina 17.6.2021.
Saatu opiskelupaikka on ehdottomasti varmistettava oppilaitokseen
1.7.2021 mennessä!

Hakuaikataulut 2021
Yhteishaun aikataulu
Prosessin vaihe

Aikataulu

1. Hakuaika ammatilliseen peruskoulutukseen ja
lukiokoulutukseen (ja liitteiden toimittaminen)

23.2.2021-23.3.2021

2. Kutsu mahdollisiin pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin
viimeistään (kaikki koulut eivät lähetä erillistä kutsua).
Kokeet järjestetään huhti-toukokuussa.

Huhti-toukokuussa

3. Tieto valituille ja ei-valituille hakijoille alkaen

17.6.2021

4. Ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta
koulutuksen järjestäjälle viimeistään

1.7.2021

Perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokka) ja valmentavan
koulutuksen (VALMA ja LUVA) hakuaikataulu
Hakuaika valmentaviin koulutuksiin järjestetään yhtä aikaa yhteishaun kanssa.

Opiskelijaksi ottamisen perusteet
Yhteishaussa olevaan koulutukseen yleisenä pääsyvaatimuksena on
perusopetuksen oppimäärän suorittaminen eli peruskoulun päättötodistus.
Ammatilliseen koulutukseen ei voida ottaa opiskelijaksi sellaista henkilöä, jonka
sairaus tai vamma on ilmeisenä esteenä koulutukseen osallistumiselle. Koulun
opinto-ohjaajat ja terveydenhoitaja auttavat selvittämään ammatinvalintaan liittyviä
terveydellisiä näkökohtia.
Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten sisäänpääsyn piste- ja keskiarvorajat
vaihtelevat vuosittain. Tyypillisesti sekä lukiokoulutukseen että kaksoistutkintoon
vaadittava lukuaineiden keskiarvon on oltava vähintään 7,00.
Koulutukseen voi hakeutua myös harkinnanvaraisessa haussa. Tällöin oppilaalla on
jokin erityinen syy kuten oppimisvaikeus, sosiaalinen syy, joka on vaikuttanut
koulumenestykseen, tai ulkomailla suoritettu tutkinto. Harkinnanvaraisen haun
perusteista tulee olla virallinen asiakirja, joka toimitetaan Opintopolun ohjeiden
mukaisesti.

Ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus
Hakijoille annettavat pisteet:
A.
B.
C.
D.
E.

Perus- tai lisäopetuksen oppimäärän suorittaminen hakuvuonna
Yleinen koulumenestys
Painotettavat arvosanat (taito- ja taideaineet)
Ensimmäinen hakutoive
Mahdollinen pääsy- tai soveltuvuuskoe

6p
max. 16p
max. 8p
2p
1-10p

Hakijat asetetaan opiskelijaksi ottamisessa järjestykseen edellä mainituista
tekijöistä koostuvan yhteispistemäärän mukaisesti. Tanssialan, musiikkialan ja
liikunnanohjauksen perustutkintoihin annetaan usein lisäksi pisteitä myös
aikaisempien opintojen, harrastusten ja muiden lisänäyttöjen perusteella. Lisätietoa
pisteistä löytyy koulujen kotisivuilta ja Opintopolku.fi -sivulta.

Yleisessä koulumenestyksessä annetaan pisteitä seuraavien oppiaineiden
aritmeettisen keskiarvon perusteella kahden desimaalin tarkkuudella:
●
●
●
●
●
●
●
●

Äidinkieli ja kirjallisuus/ Suomenkieli
ja kirjallisuus
Toinen kotimainen kieli
Vieraat kielet
Uskonto tai elämänkatsomustieto
Historia
Yhteiskuntaoppi
Matematiikka
Fysiikka

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kemia
Biologia
Maantieto
Terveystieto
Liikunta
Musiikki
Kuvataide
Käsityö
Kotitalous

Lukiokoulutus
Oppilaat otetaan lukioihin lukuaineiden keskiarvon (edellä mustalla merkityt aineet)
mukaisessa järjestyksessä. Joissain lukioissa keskiarvon
lisäksi oppilasvalinnassa on käytössä pääsykoe, haastattelu tai oppilaan oma
hakemus. Osaan lukioista haettaessa täytetään myös erillinen ainevalintakortti,
joka palautetaan ko. koulun ohjeiden mukaisesti. Ainevalintakortilla oppilas ilmoittaa
mitä aineita hän lukiossa haluaa 1. vuotena opiskella. Jos ainevalintakortti on
käytössä, se löytyy kunkin lukion kotisivuilta.
Ennen varsinaista yhteishakuaikaa (23.2.2021-23.3.2021) sähköisen lomakkeen
täyttämistä voi harjoitella. Demoversio löytyy osoitteesta: Demo-opintopolku.fi
Demoversio suljetaan noin viikkoa ennen yhteishaun alkamista.

Vaihtoehtoisia opiskelupolkuja
●
●
●
●
●
●
●

10. luokka (eli perusopetuksen lisäopetus)
VALMA-koulutus (eli ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus)
LUVA-koulutus (eli lukiokoulutukseen valmistava koulutus)
Lukioiden aikuislinjat (painavista syistä)
Oppisopimus
Kansanopistojen ammatilliset ja yleissivistävät linjat
Verkkolukiot

Näistä vaihtoehdoista voi kysyä lisää opolta tai katsoa tietoja Opintopolusta ja koulutuksen
tarjoajien kotisivuilta.
Yhteishaun ulkopuolisiin koulutuksiin haettaessa oppilaan tulee itse huolehtia hakemusten
täyttämisestä ja lähettämisestä ko. oppilaitoksiin kyseisten oppilaitosten hakuajan puitteissa.
Opinto-ohjaajat neuvovat tarvittaessa.

