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Ohjelma
• Rehtorin tervehdys
• Yhteishaku

– Suomen koulutusjärjestelmä (lyhyesti)
– Yhteishaku (ammatillinen peruskoulutus ja lukiokoulutus)
– Opiskelu englanniksi
– Päättöarviointi
– Tärkeitä päivämääriä

• Haku Kulosaaren yhteiskoulun lukioon



Yhteishaku



Education system 
in Finland

The most important thing is to find the right 
place for each individual

Tärkeintä on löytää jokaiselle nuorelle 
oikea paikka



Opiskelu ammatillisessa oppilaitoksessa

∗ Opintojen laajuus 180 osp, joka koostuu ammatillisista tutkinnon osista 145 
osp ja yhteisistä tutkinnon osista 35 osp (esim. viestintää, matematiikkaa ja 
työelämätietoutta).

∗ Opiskelu on joustavaa
∗ Jokaiselle laaditaan HOKS
∗ Monipuoliset oppimisympäristöt
∗ Osaamisen arviointi näyttöjen perusteella



Opiskelu lukiossa

∗ Opintojen laajuus 75 kurssia
∗ Kurssit voivat olla pakollisia, syventäviä ja soveltavia
∗ Yleislukiot, erityislinjat, erityistehtävän saaneet lukiot, IB-lukiot
∗ Opiskellaan laajempia kokonaisuuksia ja nopeampaan tahtiin kuin 

peruskoulussa
∗ Jatko-opintoihin haetaan ylioppilastutkinnolla



Valmistautuminen yhteishakuun

∗ OPO-tunnit, Google Classroom
∗ Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut
∗ Opintopolun demo: Demo-opintopolku.fi (auki hakua edeltävään perjantaihin 

asti)
∗ Oppilaitosten avoimet ovet
∗ Keskustelut kotona ovat tärkeitä



Yhteishaku 19.2.-12.3.2019 klo 15.00
∗ Yhteinen sähköinen haku ammattioppilaitoksiin ja lukioihin osoitteessa 

www.opintopolku.fi
∗ Hakemus tehdään koulussa tai huoltajan kanssa
∗ Hakemukseen kirjataan viisi hakutoivetta suosituimmuusjärjestyksessä
∗ Huoltajia tulee kuulla asiassa →  suunnittelulomakkeen palautus 

allekirjoitettuna ennen talvilomaa keskiviikkona 13.2.2019
∗ Haku koululla tehdään pienryhmissä ti-ke 26.- 27.2.2019
∗ Kaikkien haku tulisi olla tehtynä ke 6.3.2019 mennessä
∗ Yhteishaussa haetaan kevään päättötodistuksen arvosanoilla
∗ Valintojen tulokset ilmoitetaan aikaisintaan torstaina 13.6.2019

∗ HUOM! Erityisammattioppilaitosten haku 13.3.-3.4.2019

http://www.opintopolku.fi/


Mitä tietoja yhteishaun tekemiseen tarvitaan?
• Viisi (5) kouluvaihtoehtoa 
• Sosiaaliturvatunnus 
• Huoltajan puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
• Oma sähköpostiosoite (Huom. Ei koulun osoite eli   

etunimi.sukunimi@ksyk.fi -osoite) 

mailto:etunimi.sukunimi@ksyk.fi


Hakutoiveiden muuttaminen

• Hakutoiveita voi muuttaa vain hakuaikana
• Muutoksen voi tehdä ainoastaan hakija (ei siis opo eikä hakijan huoltaja)
• Hakija voi tehdä itse hakutoivemuutokset sähköpostivahvistuksen mukana 

tulevan linkin kautta tai osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi haussa 
ilmoitetusta sähköpostiosoitteesta

• Tehdyistä muutoksista tulee vahvistusviesti sekä hakijan että huoltajan 
sähköpostiin

mailto:neuvonta@opintopolku.fi


Hakutoivejärjestys

• Hakutoivejärjestys on sitova eli hakuajan päätyttyä toiveita ei voi muuttaa
• Ammatillinen hakutoive 1. hakutoiveena → Hakija saa lisäpisteitä
• Valinta aina ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteet/keskiarvo riittävät

→ Alimmat hakutoiveet peruuntuvat eikä hakija voi tulla   valituksi 
niihin, vaikka pisteet olisivat riittäneet



Tärkeää huomioida!

• Kannattaa ja saa unelmoida, mutta muista myös realismi
• Hakijat vaihtuvat vuosittain → piste- ja keskiarvorajat vaihtelevat
• Valitse oman kiinnostuksesi ja omien vahvuuksiesi mukaan
• Opiskelu on nykyään elinikäistä ja mahdollisuuksia monia

→ Aiempien suoritusten hyväksiluvut
• Kannusta ja tue, anna myös tilaa



Haku ammattioppilaitoksiin
pisteiden mukaan

Pisteitä saa seuraavasti:
∗ Perus- tai lisäopetuksen oppimäärän suorittamisesta hakuvuonna 6p
∗ Ensimmäisestä hakutoiveesta 2p
∗ Yleinen koulumenestys (keskiarvo) 

1-16p
∗ Painotettavat arvosanat (taito- ja taideaineet) 1-8p
∗ Mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 1-10p

∗ Harkinnanvarainen haku



Pääsy- ja soveltuvuuskokeet
ammatilliselle puolelle

∗ Koulun kotisivulta ja Opintopolusta saa tiedon järjestetäänkö pääsy- ja 
soveltuvuuskokeita 

∗ Pääsy- ja soveltuvuuskokeet huhti-toukokuussa, yleensä niihin lähetetään 
kirjallinen kutsu

∗ Riittävä suomenkielen taito pitää osoittaa pyydettäessä
∗ Huomaa! Kaikkien tutkintojen terveydentilavaatimukset/ -suositukset



Haku lukioon
∗ Lukuaineiden keskiarvon perusteella
∗ Erityistehtävän saaneet lukiot ja lukioiden erityislinjat omina hakukohteinaan 

ja omilla hakukriteereillään yhteishaussa

Lukuaineiden keskiarvon lisäksi pisteytetään esim. harrastuneisuus, 
ennakkotehtävät, pääsykokeet, haastattelu, painotetut arvosanat



Haku kaksoistutkintoon
∗ Haku ammatilliseen peruskoulutukseen
∗ Helsingissä kaksoistutkinto-opiskeluun hyväksyttävien keskiarvo on 7,00
∗ Kaikki suorittavat lukio-opinnoista pakollisina:

∗ Äidinkieli- ja kirjallisuus
∗ Englanti (A-kieli)
∗ Muita lukio-opintoja alakohtaisesti

∗ Mahdollisuus täydentää opintoja aikuislukion yksittäisillä lukiokursseilla 
omien tavoitteiden mukaisesti



Studying in English
Upper secondary
● Ressun lukio, IB-linja
● Helsingin Suomalainen yhteiskoulu, 

IB-linja
● Etelä-Tapiolan lukio, IB-linja
● Mattlidens gymnasium, IB-linja
● Tikkurilan lukio, IB-linja
● Kulosaaren yhteiskoulu, 

englanninkielinen linja
● Englantilainen koulu, englannin kielen 

ja kulttuurien kohtaamisen linja

Vocational school
https://studyinfo.fi/wp2/en/vocational-education-and-training/

• Stadin ao: Game Art and Game 
Development 

Luva-program

Maksullinen:
International school of Helsinki
Helsingin eurooppalainen koulu

https://studyinfo.fi/wp2/en/vocational-education-and-training/


Päättöarviointi
∗ Kussakin oppiaineessa on omat päättöarvioinnin kriteerit
∗ Tyypillisesti painotus on 9. luokan kursseissa
∗ A2- ja B2-kielien arvosanatieto toukokuussa/ Language grades announced 

in May
∗ Osa aineista on päättynyt jo 7. ja 8. luokalla:

∗ Historia
∗ Musiikki
∗ Kuvataide
∗ Tekstiili- ja tekninen käsityö



Tärkeitä päivämääriä
∗ Tieto opiskelupaikoista aikaisintaan 13.6. → opiskelupaikan 

vastaanottaminen
∗ Opiskelupaikka on otettava vastaan 27.6. mennessä!
∗ Myös valitsematta jääneille lähetetään kirje
∗ Haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen 21.5.—23.7. 

netissä www.opintopolku.fi → Kolme hakutoivetta
∗ Kymppiluokat 
∗ Valma (eli ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus)
∗ Luva (eli lukiokoulutukseen valmistava koulutus maahanmuuttaja- 

taustaisille)
∗ Jatkuva haku vapaille opiskelupaikoille läpi vuoden

http://www.opintopolku.fi


Lisätietoa

∗ Eri oppilaitosten kotisivut
∗ Eri oppilaitosten opot
∗ www.opintopolku.fi 

Kulosaaressa opot ovat 
kesällä 2019 koululla:

13-14.6. klo 10-15

Tarvittaessa ja sovitusti Ma 17.6.

Varaa aika tapaamiseen etukäteen 
(yhteystiedot koulun kotisivuilla)



Kiitos!


