
9-luokkien 
vanhempainilta

Syksy 2021

Tervetuloa!



Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoite 
on nostaa koulutus- ja osaamistasoa 
kaikilla koulutusasteilla, kaventaa 

oppimiseroja sekä kasvattaa 
koulutuksellista tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta.
Tavoitteena on, että jokainen nuori 
suorittaa toisen asteen koulutuksen. 

Osaamisvaatimusten kasvaessa 
työllistyminen edellyttää nykyisin 
vähintään toisen asteen tutkinnon 

suorittamista.



Suomen koulutusjärjestelmä



9-luokan aikataulu 2021-2022
SYKSY 2021
KOULUTUSMAHDOLLISUUDET
JA KIINNOSTUKSENI

Hämeenlinnan 
koulutusmahdollisuudet         
TET-hakemus / CV                                                        
TET 01.11.-26.11.2021
vierailut  
vierailijat                                                             
koehaku
henkilökohtaiset ohjaukset            
vanhempainilta koululla

KEVÄT 2022
OMAT VALINTANI

toisen asteen infot                                     
henkilökohtaiset ohjaukset
YHTEISHAKU päättyy 
maaliskuussa 22.3.2022
Kaurialan koulussa pyrimme 
siihen, että kaikki olisivat 
tehneet hakunsa 15.3. 
mennessä

lukiovalinnat (alustavat)           
4.6. peruskoulu päättyy 

KESÄ 2022
Yhteishaun tulokset julkaistaan 
aikaisintaan 16.6. Ilman 
opiskelupaikkaa jääneille haku 
alkaa ... 



Kevään 2022 yhteishaussa peruskoulun 
jälkeiseen koulutukseen voit hakea

• lukioon

• ammatilliseen perustutkintokoulutukseen

• vaativan erityisen tuen perusteella 
järjestettävään ammatilliseen koulutukseen

• tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA)

• työhön ja itsenäiseen elämään valmistavaan 
koulutukseen (TELMA)

• kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetuille 
vapaan sivistystyön linjoille.



Yhteishaku 2022
• Kevään 2022 perusopetuksen jälkeisen 

koulutuksen yhteishaun hakuaika on 22.2.-
22.3.2022.

• Kaurialan koulussa toteutetaan sähköisesti 
( opintopolku.fi )

• Tavoitteena on, että oppilas tekee haun 
yhdessä huoltajansa kanssa

• Hakija voi hakea enintään 7 hakutoiveeseen



• Hakemuksen on oltava tallennettuna 
viimeistään 22.3.2022 kello 15.00. 

• Sovitaan, että Kaurialan koulussa 
kaikki ovat tehneet haun hyvissä ajoin 
eli 15.3.2022 mennessä.

• Opiskelijaksi ottamisen tulokset 
ilmoitetaan hakijoille aikaisintaan 
16.6.2022

• Hakijan on ilmoitettava 
opiskelupaikan vastaanottamisesta 
koulutuksen järjestäjälle viimeistään 
30.6.2022









YHTEISHAKU KAURIALASSA TILANNE 
17.6.2021

140 OPPILASTA yleisopetuksessa, 6 pienluokilla ( Eha )

1. HAKUTOIVEESEEN   64 %

2. HAKUTOIVEESEEN   22 %

3. HAKUTOIVEESEEN   7 %

4. HAKUTOIVEESEEN   2 %

5. HAKUTOIVEESEEN   0 %

Kaurialan lukio        tiede      Lyseon lukio     urli         yri             muut   

t        p          t       p     t      p       t       p    t      p         t       p

17      16       4      6    17   8      4     4   5     2       7      1

LUKIOIHIN 65 %   IKÄLUOKASTA 17.6.  TILANTEESSA                 

Ammatillinen koulutus ja kansanopistot

t                      p 

Tavastia                      14                        25

Hami                           - 1

muut ammatill.                3                         0

VALMA/KYMPPI              1                         0

Ilman opiskelupaikkaa 5 oppilasta !



LUKIOASIAA

Hämeenlinnan lyseon lukio yht. 180

– yleislinja 129

– urheilulinja 36

– yrittäjyyslinja 15 

Kaurialan lukio  yht. 192

- yleislinja   158

- tiedelukio    34     (painotettu keskiarvo) ?

Keskiarvoraja 7.0

Urli ja  Yri - pääsykokeet



Ammatillinen perustutkinto

• Antaa yleisen jatko-opinto 

kelpoisuuden

• Luo kontakteja työpaikkoihin  auttaa 

työllistymisessä

• Opettaa työelämän pelisääntöjä

• Opettaa kädentaitoja ja tekemistä, 

ammattilaisten koneilla ja laitteilla.

• 180 osp/ 3 vuotta , josta vähintään puoli vuotta 

työpaikoilla!
[



PISTEYTYS AMMATILLISEEN 
KOULUTUKSEEN 2022

1. Perusopetuksen suorittaminen hakeutumisvuonna     6 p
2.   Jos hakija on ilman toisen asteen koulutuspaikkaa     8 p
3.  Yleinen koulumenestys (päättötodistuksesta)           1-16 p
3.  Painotettavat arvosanat                                            1-8 p  

(kolme parasta seuraavista aineista:
liikunta, kuvataide, musiikki, käsityö ja kotitalous)

4.  Työkokemus                                                             1-3 p   
5.  Hakutoiveet:
Ensimmäiseksi asetettu ammatillinen vaihtoehto            2 p     

6.  Sukupuoli (jos omaa sukupuolta alle 30 %
ensisijaisista hakijoista)                 2 p

7. Harrastuneisuudesta tai urheilusaavutuksista          1-3 p

8.   Pääsy- tai soveltuvuuskokeet                                  0-10 p 

Painotettavat

Arvosanat 1-8 p

Yleinen 
koulumenestys

1-16 p

Ensisijainen 
hakukohde

2 p

Pääsy- ja 
soveltuvuuskokeet

0-10 p

Peruskoulu hakuvuonna tai 
sitä edeltävänä vuonna, 
lisäopetus, TUVA jne. 
hakuvuonna tai sitä 

edeltävänä vuonna, työpaja 
väh. 6 kk hakuvuonna tai 
sitä edeltävänä vuonna 

6 p



Harkintaan perustuva valinta 

• Koulutuksen järjestäjä voi ottaa hakijan henkilöön liittyvien syiden 
perusteella max 30 % hakukohteeseen otettavista opiskelijoista 
pistemääristä riippumatta 

• Perusteita hakemiselle ovat oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, 
koulutodistusten puuttuminen tai todistuksen vertailuvaikeudet, 
kielitaito

• Harkintaan perustuvaan hakuun muutos:

Jos yksilöllistetyn oppimäärän mukaiset opinnot matematiikassa ja    
äidinkielessä ja tästä merkintä perusopetuksen päättötodistuksessa, 
hakija voidaan valita vain harkintaa perustuvan haun kautta





Hattelmalantie 8

Hattelmalantie 25

Asuntola Punaportti

Hattelmalantie 6

Koljalantie 7, Turenki

Hattelmalantie 6

Hattelmalantie 25





Tuntuuko siltä, että 

piuhat on sekaisin?

Älkää huoliko. Asioilla on tapana 

selkiytyä!

TSEMPPIÄ  

OPISKELUUN!



SIIRTYMÄSUUNNITELMA

• Siirtymäsuunnitelman tavoitteena on 
– tukea 9.-luokkalaisen nuoren siirtymäprosessia peruskoulusta jatko-

opintoihin
– toimia keskustelun ja yhteistyön apuvälineenä niin kotona kuin koulussa
– välittää tietoa tulevaan oppilaitokseen mahdollisista opetuksen tai oppimisen 

tuen tarpeesta
• Siirtymäsuunnitelmalomakkeen täyttäminen aloitetaan peruskoulun 9-

luokan alussa. 



Muistathan 
infotilaisuudet:

• Hämeenlinnan lyseon lukio 25.1.2022

• Kaurialan lukio 26.1.2022 klo 18

• Ammattiopisto Tavastian esittelyilta 
tiistaina 18.1.2022 klo 16.30 – 18.30

• Muut oppilaitokset – Seuraa oppilaitoksen 
nettisivuja


