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Ennen yhteishakua

 Ohjauskeskustelut oman opon kanssa

 Opotunteja kerran viikossa

 Tutustumiskäynnit lukioissa ja ammattiopistoissa

 Koulutuskokeilut erityisen tuen oppilaille

 Hallintolaki edellyttää huoltajan kuulemista

 Keskustelkaa hakusuunnitelmasta hyvissä ajoin 

(siirtymäsuunnitelma)



Yhteishaku kevät 2023 

 21.2.-21.3. klo 15.00

 Yhteishaussa mukana

 Lukio

 Ammatillinen perusopetus

 TUVA (tutkintoon valmistava koulutus ammatillisissa- ja 
erityisammattiopistoissa)

 Vaativan erityisen tuen ammatillinen koulutus 
(erityisammattioppilaitoksessa)

 TELMA (työelämään valmentava koulutus)

 Kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetut linjat



Yhteishaku jatkoa

 Osoitteessa www.opintopolku.fi sähköisesti

 Yhteishaussa voi hakea enintään seitsemään 
hakukohteeseen

 Haku tehdään pääsääntöisesti kotona yhdessä huoltajan 
kanssa. Jos haku tehdään opon kanssa, hallintolaki 
edellyttää huoltajan kuulemista

 Huoltaja on vastuussa oppivelvollisen yhteishausta ja 
opintojen aloittamisesta toisella asteella

 Yhteishaun valinnassa käytetään kevään päättötodistusta, 
arvosanat siirtyvät koululta automaattisesti valintaan



Yhteishaku jatkoa

 Yhteishaussa oppilas hakee hakutoiveisiin 

mieluisuusjärjestyksessä

 Hakutoivejärjestys on sitova – hakuajan päätyttyä toiveita ei 
voi muuttaa

 Oppilas voi tulla valituksi vain ylimpään hakutoiveeseen, 
johon omat pisteet riittävät – alemmat hakutoiveet 

peruuntuvat eikä hakija voi tulla valituksi niihin, vaikka 

pisteet olisivat riittäneet.



Hakemuksesta

 Hakemukseen laitettava oppilaan ja huoltajan 
sähköpostiosoite, joka voimassa elokuun loppuun saakka

 Kuittaus sähköpostiin hakemuksen vastaanottamisesta

 Hakija voi muokata hakemusta hakuaikana 
sähköpostivahvistuksen mukana tulevan linkin kautta

 Hakija saa ennakkokirjeen valintojen aikataulusta ja 
menettelytavoista

 Tuloskirje sähköpostiin

 Voi ottaa opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi 

 Gmail-osoite on haastava



Valintaperusteet

 Lukioihin valitaan lukuaineiden keskiarvon perusteella, joka 

on pääsääntöisesti vähintään 7,0

 Erityislinjoille saatetaan painottaa joitain oppiaineita tai 
voi olla pääsykokeet ja/tai ennakkotehtäviä

 Ammatilliseen koulutukseen haetaan kaikkien aineiden 
keskiarvolla sekä painotettavien kolmen parhaan aineen 

perusteella. Nämä pisteytetään opetushallituksen 

valintaperusteiden mukaisesti.

 Jos hakijan ensimmäinen hakutoive on ammatillinen 

koulutus, saa hän 2 lisäpistettä kyseiseen hakutoiveeseen.



Harkinnanvarainen haku 

ammattioppilaitoksiin

 Voit hakea harkinnanvaraisesti kaikkiin ammatillisen koulutuksen 

hakutoiveisiin, jos sinulla on jokin erityinen syy, johon haluat 

vedota. Harkinnanvaraisen valinnan syitä ovat:

 oppimisvaikeudet

 sosiaaliset syyt

 koulutodistusten puuttuminen tai todistuksen vertailuvaikeudet

 riittämätön tutkintokielen kielitaito

 Harkinnanvaraisen haun lausunnot toimitettava hakukohteeseen 

hakuaikana

 Tällöin pelkät hakijan peruskoulun arvosanat eivät vaikuta 

hakuun, vaan valinta tehdään harkinnanvaraisesti



Harkinnanvarainen haku jatkuu

 Jos hakijalla yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa JA 

äidinkielessä, hakija on mukana ainoastaan harkintaan 
perustuvassa valinnassa

 Voimassa myös lukiohaussa



Valintakokeet

 Lukion erityislinjoille/ erityislukioihin (esim. yrittäjälinja)

 Tietyille ammatillisen koulutuksen aloille (sosiaali- ja 

terveysala, perustason ensihoito, parturi-kampaaja)

 Valintakokeisiin on osallistuttava!

 Pääsykokeet ovat huhti-toukokuussa, kutsut aikaisintaan 

11.4.2023.



SORA-tutkinnot

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

 SORA-tutkinnot ovat 

 Sosiaali- ja terveysalan pt

 Lääkealan pt

 Hammastekniikan pt

 Välinehuoltoalan pt

 Kasvatus- ja ohjausalan pt

 Lentokoneasennuksen pt

 Merenkulkualan pt

 Turvallisuusalan pt

 Liikunnanohjauksen pt



Valinta pelkän pääsykokeen perusteella

 Huomioidaan vain koulutuksen järjestäjän oma koe

 Taideteollisuusalan pt

 Media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt

 Tanssialan pt

 Musiikkialan pt

 Sirkusalan pt

 Lentokoneasennuksen pt

 Liikunnanohjauksen pt

 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisala



Valinta TUVAan, TELMAan, kansanopintojen 

opistovuodelle ja vaativan erityisen tuen 

hakukohteisiin

Koulutuksen järjestäjä päättää 

valintaperusteista

Valintaperusteiden on oltava yhdenvertaisia

Voi olla pääsy- ja soveltuvuuskokeita ja/ tai 

haastatteluja



Oppivelvollisuuden laajeneminen

 Oppivelvollisuusikä 18 vuotta

 Toisen asteen koulutus oppivelvollisilla maksutonta

 TUVA= tutkintoon valmistava koulutus, jota Kanta-Hämeen 
alueella tarjoaa Ammattiopisto Tavastia ja 
erityisammattioppilaitos Kiipula.

 Hämeenlinnassa ilman opiskelupaikkaa oleva hakija ohjataan 
TUVAn opiskelijaksi Tavastiaan.

 (TUVA= entinen kymppiluokka, VALMA, LUVA)



Tulosten julkaisu ja opiskelupaikan 

vastaanottaminen

 Valinnan tulokset julkaistaan 15.6.2023. 

 OPH lähettää sähköisen tuloskirjeen sekä hyväksytyille että 
valitsematta jääneille hakijoille.

Opiskelupaikka pitää vastaanottaa 
viimeistään 29.6., muuten sen menettää!

 Varasijat ovat voimassa 18.8. asti

 OPH toimittaa jälkiohjauskirjeet ilman opiskelupaikkaa jääneille

 Opot ovat tavattavissa koululla 15.-16.6. ja sovittaessa



Valintojen jälkeen

 Valtakunnallisissa hauissa vapaaksi jääneille opiskelupaikoille voi hakea

jatkuvassa haussa.

 Tämä edellyttää, että oppilaitos järjestää jatkuvan haun





Linkkejä:

www.opintopolku.fi

https://www.kktavastia.fi

www.hami.fi


