
ILLAN OHJELMA
18:00 Sähköinen yhteishaku ja toiselle asteelle 
siirtyminen

• Tapiolan koulun oppilaanohjaat Milla Kangas ja 
Kaisa Käär

18:30 Ammatilliset opinnot Espoossa

• Omnian ammattiopiston opinto-ohjaaja Satu 
Mähönen

18.50 Lukiokoulutus Espoossa

• Tapiolan ja Etelä-Tapiolan lukioiden opinto-
ohjaaja Laura Haajanen

19:10 Vastauksia kysymyksiinne



SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2022
JA TOISELLE ASTEELLE 

SIIRTYMINEN

Tapiolan koulun oppilaanohjaajat

Milla Kangas (9A, 9C, 9E)

ja Kaisa Käär (9B, 9D, 9F, 9G)



YHTEISHAKU 2023 

Yhteishaku ammatillisiin peruskoulutuksiin ja lukioihin

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku
(Haku TUVA –koulutukseen eli aikaisempi Valma ja 10-luokka yhdistettynä)

Haku ammatillisiin erityisoppilaitoksiin



• Hakuaika on 21.2.–21.3.2023

• Hakuaika päättyy 22.3.2021 klo 15.00 
tämän jälkeen ei voi enää tehdä mitään hakukohdemuutoksia tai 
järjestyksen muutoksia!

• Mahdolliset pääsykokeet järjestetään huhti-toukokuussa

• Tiedot yhteishaun tuloksista aikaisintaan 15.6.2023

• Opiskelupaikka vastaanotettava viimeistään 29.6.2023

• Varasijojen voimassaolo päättyy 18.8.2023

https://opintopolku.fi/wp/fi/


KAKSOIS-
TUTKINTO

PERUSKOULUN JÄLKEEN YHTEISHAUSSA  
HAETAAN TOISELLE ASTEELLE

PERUSOPETUS TUVA

YHTEISHAKU

AMMATILLINEN 
PERUSKOULUTUS

LUKIOKOULUTUS

YLEINEN JATKO-OPINTOKELPOISUUS 
ELI

MAHDOLLISUUS HAKEUTUA OPISKELEMAAN AMMATTIKORKEAKOULUIHIN JA 
YLIOPISTOIHIN

Kansan-
opistojen oppi-

velvollisille 
suunnattu 
koulutus



YHTEISHAKUUN VALMISTAUTUMINEN
• Oppilaan oman mielenkiinnon ja mahdollisuuksien selvittäminen

• Huoltaja ja oppilaanohjaaja nuoren tukena
• Opotunnit ja ohjauskeskustelut
• Tutustumiset toisen asteen oppilaitoksiin
• Demo-haku opotunnilla

• Haku keväällä saatavan päättötodistuksen arvosanoilla
• Realistiset toiveet kevään arvosanoille
• Arvosanat siirtyvät koululta sähköisesti

• Yhteishaussa valitaan seitsemän kiinnostavaa hakukohdetta
• Hakutoivejärjestys on sitova.
• Kiinnostavin kohde ensimmäiseksi. Hakutoiveen toteutuessa alemmat haut 

peruuntuvat.
• Ainakin yksi ”varma” kohde – huomaa että sisäänpääsyrajat vaihtelevat vuosittain 

paljonkin.



HAKU TUVA -koulutukseen

Uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA-koulutus) korvaa 
aiemmat:

• perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka),
• lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) ja
• ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA).

• Koulutukseen voi hakea, jos 
• tarvitsee lisäaikaa jatko-opintojen valintaan
• haluaa korottaa perusopetuksen arvosanoja
• tutustua eri jatko-opintovaihtoehtoihin.

• Valmistavassa koulutuksessa saa valmiuksia jatko-opintoihin 
ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa.

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/tutkintokoulutukseen-valmentava-koulutus-tuva

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/tutkintokoulutukseen-valmentava-koulutus-tuva


OPPIVELVOLLISUUS JATKUU 18-VUOTIAAKSI SAAKKA

• Oppivelvollisuus jatkuu 18 ikävuoteen saakka tai kunnes nuori on 
suorittanut toisen asteen koulutuksen.

• Oppivelvollisuuslain (1214/2020) 10 §:n mukaan oppivelvollisen on 
hakeuduttava koulutukseen ennen perusopetuksen viimeisen 
vuosiluokan päättymistä (HAKUVELVOLLISUUS!).

• Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos oppivelvollinen ei saa tai vastaanota 
opiskelupaikkaa.

• Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollinen suorittaa 
oppivelvollisuuden.

• Tarvittaessa nuorelle voidaan osoittaa opiskelupaikka

• Asuinkunnalla on velvollisuus huolehtia siitä, että ilman paikkaa jäänyt tai 
opintonsa keskeyttänyt nuori ohjataan opintoihin. Yläkoulun opo seuraa vielä 
syksyllä opintojen aloittamista.

• Oppimateriaalit (pois lukien soittimet, urheiluvälineet ja reissut) maksuttomia



HUOLTAJAN KUULEMINEN 

• Hallintolaki edellyttää, että huoltajaa kuullaan yhteishaussa

• Huoltajaa tiedotetaan ja kuullaan Wilma-lomakkeella
” Huoltajan kuuleminen perusopetuksen jälkeistä yhteishakua 2023 varten”.

• Lomake täytetään huoltajan Wilmassa 9.1.- 7.2.2023 välillä

• Kuulemislomakkeella oppilas ja huoltaja kirjaavat tekeekö nuori hakunsa 
koulussa vai kotona.

• Hakukohteet nuori valitsee itse hakutilanteessa.

Kaikille 9.lk huoltajille ja oppilaille on lähetetty 9.1.2023 ohjeet Wilman kautta. 



• Haku tehdään opintopolku.fi palvelussa

• Hakijan kannattaa täyttää oma sähköpostiosoitteensa hakemukseen, koska:
⮚ hänelle tulee kuittaus sähköpostiin hakemuksen perillemenosta
⮚ hän voi muuttaa hakutoiveitaan hakuaikana sähköpostivahvistuksen mukana tulevan linkin kautta
⮚ hän saa ennakkokirjeen valintojen aikataulusta ja menettelytavoista
⮚ hän saa tuloskirjeen sähköpostiin
⮚ hän voi ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti ja ilmoittautua läsnäolevaksi
⮚ Hakijan sähköpostiosoitteen tulee olla sellainen, joka on voimassa elokuun loppuun asti!

• Hakemukseen on hyvä täyttää myös huoltajan tiedot
➢ Sähköiselle hakulomakkeelle voi lisätä kahden huoltajan tiedot
➢ Huoltajalle lähtee kuittaus hakemuksen perillemenosta ja mahdollisista hakuaikana tehdyistä hakukohteiden 

muutoksista
➢ Huoltajalle lähetetään myös ennakkokirje valintojen aikataulusta ja menettelytavoista
➢ Sähköinen tuloskirje lähetetään myös huoltajien sähköpostiin.

SÄHKÖINEN HAKU 



• Perusopetuksen oppimäärän suorittaminen samana tai hakua edellisenä 
vuonna 6p.

• Yleinen koulumenestys eli kaikkien aineiden keskiarvo 0-16p.
• Painotettavat arvosanat, eli kolmen parhaan taide- ja taitoaineen keskiarvo 0-8p.
• Ammatillinen perustutkinto 1. hakutoiveena 2p.
• Mahdolliset pääsy- ja soveltuvuuskokeet 0-10p

➢ Kaikki hakijat saavat kutsun pääsykokeisiin, jos sellainen on. Koulutukseen valinta edellyttää 
pääsykokeeseen osallistumisen.

➢ Saman pistemäärän saanet hakijat asetetaan järjestykseen seuraavasti: hakutoive, 
mahdollisen pääsy -tai soveltuvuuskokeen pistemäärä, yleinen koulumenestys, 
painotettavat arvosanat

OPISKELIJAKSI OTTAMINEN 
AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN



• 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 vertailuvaikeudet
⮚Riittämätön tutkintokielen kielitaito

• Harkintaan perustuvasta valinnasta kannattaa keskustella oman koulun opon 
kanssa ja tarpeen mukaan olla yhteydessä suoraan hakukohteena olevaan 
oppilaitokseen

• Harkintaan perustuvan valinnan perustelut (koulutodistukset, lausunnot ym.) on 
toimitettava hakuaikana suoraan hakukohteena olevaan oppilaitokseen, niiden 
toimittaminen on hakijan ja huoltajan vastuulla

HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA 
AMMATILLISEEN KOUTUTUKSEEN 



OPISKELIJAKSI OTTAMINEN 
LUKIOON

• Pääasiassa lukioihin valitaan opiskelijat peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden 
keskiarvon perusteella

• Lukuaineet: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, 
historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto, maantieto

• Koulutuksen järjestäjä voi asettaa keskiarvorajan lukioon valittaville (esim. 7,0)

• Lukiot valitsevat opiskelijat keskiarvon osoittamassa järjestyksessä 

• Mikäli useammalla hakijalla on sama keskiarvo valinnan ratkaisee:
1. Hakutoivejärjestys

2. keskiarvo, johon lasketaan edellä mainittujen arvosanojen lisäksi myös liikunnan, käsityön, kotitalouden, 
musiikin ja kuvataiteen arvosanat

Tämän jälkeen saman pistemäärän saaneet opiskelijat valitaan sattumanvaraisessa järjestyksessä



Yhteishaun alimmat keskiarvot 2020-2022
Espoon suomenkieliset lukiot

Lukio/ linja Alin keskiarvo 2020 Alin keskiarvo 2021 Alin keskiarvo 2022

Espoon yhteislyseon lukio 7,83 7,67 7,58

Espoonlahden lukio 8,67 8,50 8,50

Etelä-Tapiolan lukio, yleislinja 8,83 8,83 8,85

Haukilahden lukio, yleislinja 8,92 8,77 8,83

Kaitaan lukio (Matinkylän lukio) 8,08 8,00 8,17

Kauniaisten lukio, yleislinja 8,67 8,58 8,50

Kuninkaantien lukio 9,08 9,00 9,08

Leppävaaran lukio, yleislinja 8,00 8,17 8,08

Otaniemen lukio, yleislinja 9,31 9,08 8,92

Tapiolan lukio, yleislinja 8,17 9,00 8,67

Viherlaakson lukio, yleislinja 8,00 7,92 7,58

Espoon Steinerkoulun lukio, erityislukio 7,53 7,53 7,53



ERITYISLUKIOT, LUKIOLINJAT 
JA PAINOTETTU OPETUS

• Erityislinjoille ja painotettuun opetukseen valintaan voivat vaikuttaa:
• Lukuaineiden keskiarvo 

• Painotettavat oppiaineet

• Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

• Muu koulutus, harrastukset tai muut lisänäytöt

• Hakemukset ja mahdolliset liitteet tulee toimittaa hakukohteena olevalle 
koululle. Hakemusten toimittaminen hakijan ja huoltajan vastuulla.

• Katso tarkemmat vaatimukset koulun kotisivulta ja opintopolusta.



OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN
• Opetushallitus lähettää (sähköisen) tuloskirjeen kaikille hakijoille 15.6.2023
• Sekä hyväksytyt että ilman paikkaa jääneet saavat kirjeen.

• Hyväksytyille hakijoille lähtee linkki paikan vastaanottamiseksi.
• Paikka täytyy ottaa vastaan määräpäivään mennessä, muuten sen menettää.
• Oppilaitokset voivat edellyttää, että hyväksytty hakija ilmoittaa paikan vastaanottamisesta lisäksi 

oppilaitokseen. Nämä tiedot löytyvät oppilaitosten nettisivuilta ja hakijan saamasta kirjeestä.

• Hakija voi päästä myös varasijalle.
• Mahdollisesti aukeavista varasijoista tulee sähköposti, jossa on linkki paikan vastaanottamiseen.
• Mikäli vastaanottaa paikan varasijalta, täytyy mahdollisesti aiemmin vastaanotettu paikka perua 

ilmoittamalla siitä suoraan oppilaitokseen, josta paikka on vastaanotettu.

• Yhteishaussa voi saada vain yhden paikan

https://opintopolku.fi/wp/fi/


ILMAN 
JATKO-OPINTOPAIKKAA 
JÄÄNEIDEN OHJAUS

• Ilman jatkokoulutuspaikkaa jääneet:
• Saavat jälkiohjauskirjeen Opetushallituksesta
• Ovat yhteydessä oman koulun opoon saadakseen ohjausta. Opo tiedottaa keväällä, milloin on 

paikalla kesällä.
• Ovat velvollisia hakemaan opiskelupaikkaa jatkaakseen oppivelvollisuutensa suorittamista.

• Oman opon jäätyä kesälomalle saa OHJAAMOTALOSTA tarpeen mukaan apua koko kesän

https://www.espoo.fi/fi/nuoret/ohjaamotalo

https://www.espoo.fi/fi/nuoret/ohjaamotalo
https://opintopolku.fi/wp/fi/


MISTÄ TIETOA? 

• Ammatilliset oppilaitokset ja lukiot -opas

• Painettu opas jaettu kaikille 9.-luokkien oppilaille
• Löytyy myös sivulta: www.espoo.fi/fi/tietoa-yhteishausta

• Lukioiden ja ammattioppilaitosten infotilaisuudet

• Oppilaitosten kotisivut

• Opetushallituksen sivut: www.opintopolku.fi 

• Henkilökohtainen ohjaus, jota tarjoaa oman koulun opo

• Keskiarvon- ja pisteidenlaskemista helpottamaan esim. 

www.yhteishakulaskuri.fi

https://opintopolku.fi/konfo/fi/
https://www.yhteishakulaskuri.fi/
https://opintopolku.fi/wp/fi/

