
YHTEISHAKU
19.2.-12.3.2019

Sähköisen yhteishaun ohjeistus

Pikkola kevät 2019



ILLAN TEEMAT

• Mikä yhteishaku on?
• Miten opiskelijat valitaan yhteishaussa koulutuksiin?
• Miten yhteishaku toteutetaan Pikkolassa?



SÄHKÖINEN YHTEISHAKU
• Kaikki hakevat jatko-opintoihin täyttämällä

yhteishaun sähköisen lomakkeen netissä,
www.opintopolku.fi

• Yhteishaussa voi esittää 5 hakutoivetta
tärkeysjärjestyksessä sekä ammatilliseen että
lukiokoulutukseen.

• Oppilas voi tulla hyväksytyksi yhteishaussa vain
yhteen opiskelupaikkaan eli ylimpään
hakutoiveeseensa, johon hänen pisteensä (ao) tai
lukuaineiden keskiarvonsa (lukio) riittävät.
(Erityislukioissa voidaan harrastuneisuus yms.
huomioida keskiarvon lisäksi)

http://www.opintopolku.fi/


AIKATAULUT
• Hakuaika 19.2.-12.3.2019 (viimeisenä

hakupäivänä hakuaika loppuu klo 15.00)
• Jos hakutoiveissa on pääsy- tai

soveltuvuuskokeita, kaikki hakijat kutsutaan
kokeisiin, valintakoeryhmän ylimpään
hakutoiveeseen.

• Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet
• (esim. Tredu/datanomi 2.5. ja lentokoneasennus

7.5.2019 - erillinen kutsu kotiin)
• Tieto valinnoista aikaisintaan 13.6.2019.
• Opiskelupaikan vastaanottaminen oppilaitoksen

ohjeiden mukaan, viim. 27.6.2019



YHTEISHAUN VALINTOJEN
TULOKSET SÄHKÖISESTI?

• Täytä hakulomakkeelle voimassa oleva
sähköpostiosoite. Saat Opetushallituksesta yhteishaun
valintojen tuloksista sähköisen tuloskirjeen.
Opiskelemaan hyväksytyt saavat linkin opiskelupaikan
vastaanottamiseen sähköpostilla.

• OPH:N sähköisen tuloskirjeen lisäksi saat Tredusta
valintakirjeen. Uutena asiana yhteishaun
hakulomakkeella sinulta kysytään "Hyväksyn, että
oppilaitos voi toimittaa päätöksen opiskelijavalinnasta
sähköpostiini". Valittuasi tämän vaihtoehdon
lähetämme Tredusta valintakirjeen sekä muut tiedot
opintojen aloituksesta sinulle vain sähköpostitse.



PÄÄTTÖTODISTUS

• Opiskelijaksi ottamisessa käytetään
perusopetuksen päättötodistusta.

• Peruskoulun päättävältä hakijalta ei kysytä
Opintopolussa arvosanoja, arvosanatiedot
lähtevät sähköisesti koululta toukokuussa.



AMMATILLINEN KOULUTUS
Hakijat valitaan saamansa pistemäärän ja hakutoivejärjestyksen
perusteella, pisteet koostuvat seuraavista:

• perusopetuksen suorittaminen hakuvuonna tai sitä seuraavana
vuonna, lisäopetuksen oppimäärän suorittaminen,
valmentavan/ohjaavan/valmistavan koulutuksen suorittaminen
(6p)

• yleinen koulumenestys (1-16p)
• painotettavat arvosanat (li, ku, ko, mu, kä)(1-8p)
• ammatillinen hakutoive on 1. hakutoive (2p)
• mahdolliset pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet (1-10p)



AMMATILLINEN KOULUTUS
(HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA)

• Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella
ottaa enintään 30 % opiskelijoista
valintapistemäärästä riippumatta.

• Erityinen syy: oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt ja
todistusten vertailuvaikeudet

• Voidaan käyttää kaikissa hakutoiveissa, opo
toimittaa liitteet (esim. lääkärintodistukset)
ammatillisiin oppilaitoksiin. Toimita liitteet opolle
7.3.2019 mennessä!

• Esikarsinnasta läpi päässeet hakijat kutsutaan
haastatteluun



AMMATILLINEN KOULUTUS
(TERVEYDELLISET VAATIMUKSET)
• Terveydentilavaatimuksista määrätään tutkintojen

perusteissa
• Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä ,joka ei ole

terveydentilaltaan/toimintakyvyltään kykenevä opintoihin
liittyviin käytännön tehtäviin/harjoitteluun

• Hakijoita pyydetään Opintopolussa ilmoittamaan,
täyttävätkö he opinnoissa edellytettävät terveydelliset
vaatimukset – jos hakijan ilmoituksen perusteella ilmenee
aihetta, oppilaitos voi pyytää hakijalta tarkempia
terveydentilatietoja arvioidakseen sen, pystyykö hakija
suoriutumaan opinnoista



AMMATILLINEN
KOULUTUS

(YLIOPPILASTUTKINTOON
VALMENTAVA KOULUTUS)

• Yhteishaussa haetaan ammatilliseen
oppilaitokseen (www.opintopolku.fi)

• Kaksoistutkinto= ammatillinen tutkinto ja
ylioppilastutkinto (vähintään viisi pakollista
ainetta), useimmissa oppilaitoksissa suorittaminen
kestää 3 vuotta.

• Halukkuutta kysytään rastittamalla
Opintopolku.fi-haussa – ” Haluaisitko suorittaa
ammatillisen perustutkinnon ohella lukio-
opintoja/ylioppilastutkinnon?

• Oppilaitos kysyy sitovan ilmoittautumisen kesällä
valinnan selvittyä



AMMATILLINEN KOULUTUS
HUOMIOITAVAA HAKEMISESSA!
• Vaajakatu, Tampere on yhteishaun hakukohde, opetus

järjestetään muualla. Vaajakadun hakukohteet ovat:
• lentokoneasennuksen perustutkinto + lukio (Pirkkala)
• kone-ja tuotantotekniikan perustutkinto + sähkö-ja

automaatioalan perustutkinto (Hepolamminkatu 10)
• media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto,

audiovisuaalisen viestinnän osaamisala, pk,
(Mediapolis).



LUKIO

• Perusopetuksen päättötodistuksen keskiarvon perusteella
Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti perusopetuksen päättötodistuksen
lukuaineiden (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat
kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi,
matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto ja maantieto)
arvosanojen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä

• Koulutuksen järjestäjä voi lisäksi päättää, että
• Keskiarvoa laskettaessa painotetaan joitakin lukion

opetussuunnitelmassa painotettavia arvosanoja ja/tai
• käytetään keskiarvon lisäksi pääsy- ja soveltuvuuskokeita ja/tai
• huomioidaan keskiarvon lisäksi muuta koulutusta, harrastuksia

tai muita näyttöjä.
• Koulutuksen järjestäjä voi asettaa keskiarvorajan lukioon valittaville



LUKIO

• Lukiot, joihin tarvitaan yhteishaun ja kurssisuunnitelman lisäksi
liitteitä tai joihin on erillinen hakulomake/pääsykoe:
-Hatanpään lukio, musiikkilinja ja musiikkiteatterilinja, pääsykoe
-Kalevan lukio, musiikkilinja, musiikkiopettajan ja musiikkiharrastuksen
ohjaajan lausunto + musiikillinen omaelämänkerta ja tallenne
-Sammon keskuslukio, viestintälinja, ennakkotehtävä
-Sammon keskuslukio, urheilulinja (lisälomake)
-Tammerkosken lukio, kuvataide- ja designlinja, pääsykoe, itse
ilmoittauduttava ennakkoon e-lomakkeella
-Tampereen lyseon lukio, IB-linja, pääsykoe
-Tampereen yhteiskoulun lukio (TYK), harrastustodistukset
- Kangasalan lukio, musiikkilinja, pääsykoe, oma kurssivalintakortti
-Tietotien lukio, oma sähköinen kurssivalintalomake



LUKIO
Kurssivalintalomake Tampereen lukioihin

• Lomakkeelle kirjatut tiedot lähetetään sähköpostitse ensimmäisen hakutoiveen
lukion opinto-ohjaajalle, peruskoulun opinto-ohjaajalle sekä hakijalle.

• Tätä lomaketta käyttävät:
Hatanpään lukio
Sammon keskuslukio
Tammerkosken lukio
Tampereen klassillinen lukio
Tampereen lyseon lukio
Tampereen teknillinen lukio
Kalevan lukio
Tampereen steinerkoulun lukio
Tampereen yhteiskoulun lukio
Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio

• Lukion kurssivalintakortit ja muut mahdolliset koulun vaatimat selvitykset palautetaan
omalle opolle 7.3.2019 mennessä.

• Jos olet hakemassa lukioon, missä on painotus ja tarvitset esim. harrastuslausuntoja,
nyt on aika hankkia niitä harrastusten ohjaajilta!



MITEN PIKKOLASSA TOIMITAAN?

• Pikkolan koulun hakuaika on 19.2.-
7.3.2019.

• Hakemuksen täyttämiseen kuluu noin 20
minuuttia ja siihen tarvitaan
henkilötunnus sekä nuoren ja huoltajan
sähköpostiosoite.

• Hakemus tehdään yhdessä nuoren
kanssa A) koululla tai B) kotona. Tiedon
hakupaikasta kysyimme joulutodistuksen
mukana tulleella liitteellä.



A ) JOS TEETTE YHTEISHAUN KOULULLA

• Nuori täyttää hakemuksen yhdessä
huoltajan kanssa. Tuo koululle mukaan
mahdolliset lisäliitteet.

Ammatilliselle puolelle hakeneet:
• Musiikkialan, tanssialan, liikunnanohjauksen, sirkusalan tai

kuvallisen ilmaisun perustutkintoon hakevan tulee täyttää
yhteishaun hakemuksen lisäksi mahdollisesti myös
oppilaitoksen oma lisätietolomake.

• Urheilijan ammatilliseen koulutukseen lisäksi
urheilijatietolomake.

• Harkintaan perustuvan haun liitteet
Lukioon hakeneet:
• Lukioiden kurssisuunnitelmat ja lisäliitteet



A ) HAKU KOULULLA VIIKOLLA 10

• Ti 5.3.2019 klo 17.00-18.00 9A ja 9B
Ti 5.3.2019 klo 18.00-19.00 9C ja 9D
Ti 5.3.2019 klo 19.00-20.00 9E ja 9F

• Ke 6.3.2019 klo 17.00-18.00 9G ja 9H
Ke 6.3.2019 klo 18.00-19.00 9I ja 9J

Muut ajat sopimuksen mukaan!



B ) JOS TEETTE YHTEISHAUN KOTONA
• Tehkää haku kotona yhdessä nuoren kanssa,

tulostakaa haku ja palauttakaa allekirjoitettu
tulostus hausta (=hallintolain mukainen huoltajan
kuuleminen) ja mahdolliset lisäliitteet opolle
viimeistään torstaihin 7.3.2019 mennessä.

Ammatilliselle puolelle hakeneet:
• Musiikkialan, tanssialan, liikunnanohjauksen, sirkusalan tai kuvallisen

ilmaisun perustutkintoon hakevan tulee täyttää yhteishaun
hakemuksen lisäksi mahdollisesti myös oppilaitoksen oma
lisätietolomake.

• Urheilijan ammatilliseen koulutukseen lisäksi urheilijatietolomake.
• Harkintaan perustuvan haun liitteet
Lukioon hakeneet:
• Lukioiden kurssisuunnitelmat ja lisäliitteet



ENTÄ JOS HALUAA MUUTTAA
HAKUTOIVEITA?

• Huoltaja tai opo ei voi muuttaa lähetettyä
sähköistä hakulomaketta hakutoiveiden osalta,
vain oppilas.

• Hakutoiveita voi muuttaa oppilaan sähköpostiin
tulleen linkin kautta yhteishaun hakuaikana.

• Neuvontaa ja ohjausta annetaan OPH:ssa
puhelimitse, mutta muutoksia ei tehdä puhelun
perusteella.



ERITYISOPETUKSEN HAKU
KEVÄT 2019

• Hakuaika on 13.3.-3.4.2019. Hakuaika päättyy 4.4. klo 15.00

Haussa ovat mukana: erityisopetuksena järjestettävä ammatillinen
koulutus, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus
sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus.

• Hakija asettaa hakutoiveet (max 5 hakutoivetta)
ensisijaisuusjärjestykseen

• Koulutuksen järjestäjät päättävät valintaperusteista, tekevät valinnat ja
merkitsevät hyväksytyt, varasijalla olevat ja hylätyt hakijat järjestelmään

• Sijoitteluajon jälkeen hakija valitaan ylimpään hakutoiveeseen, johon
hänet on merkitty hyväksytyksi



PERUSOPETUKSEN JÄLKEISEN
VALMISTAVAN KOULUTUKSEN KEVÄÄN

2019 HAKU
• Hakuaika on 21.5.-23.7.2019. Hakuaika päättyy 23.7. klo 15.00
Haussa ovat mukana: Kymppiluokat, maahanmuuttajien
lukiokoulutukseen valmistava koulutus (Luva) sekä ammatilliseen
peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma)
• Hakija asettaa hakutoiveet (max 3 hakutoivetta)

ensisijaisuusjärjestykseen
• Koulutuksen järjestäjät päättävät valintaperusteista, tekevät

valinnat ja merkitsevät hyväksytyt, varasijalla olevat ja hylätyt
hakijat järjestelmään

• Sijoitteluajon jälkeen hakija valitaan ylimpään hakutoiveeseen,
johon hänet on merkitty hyväksytyksi

• Tredun Valmaan oma haku: ”Haku elokuussa 2019 alkavaan
VALMA-koulutukseen on ajalla 15.4.-31.5.2019.” Kesällä Tredun
Valmaan jatkuva haku.



TIETOJENSIIRTOVELVOITE
TOISELLE ASTEELLE

• Lomakkeen tarkoituksena on toisen asteen opintojen
järjestämisen kannalta välttämättömien tietojen
siirtäminen perusopetuksesta toisen asteen
oppilaitokseen.

• Lomake täytetään vain tarvittaessa ja tarvittavin osin alle
18-vuotiaiden oppilaiden osalta (PoL40§).

• Lomake täytetään oppilaan, hänen huoltajansa ja
erityisopettajan/opettajan yhteistyönä perusopetuksen
päättöluokan aikana.

• Lomakkeen toimittamisesta toisen asteen oppilaitokseen
huolehtii ensisijaisesti oppilas tai huoltaja(t). Perusopetus
on velvollinen siirtämään tietoa toisen asteen pyynnöstä
seuraavana syksynä.



TOIMI NYT!
• Kerää tietoa eri vaihtoehdoista esim.

tutustumalla koulujen esitteisiin ja netissä
kotisivuihin.

• Kerää mahdolliset hakuun liittyvät liitteet.
• Päätä hakutoivejärjestys!
• Seuraa Wilma-viestejä.
• Erillishaut mm.: TREDU/Santalahdentie englanninkielinen

merkonomitutkinto ja ra-ca-tutkinto sekä  Päivölän
matematiikkalinja.

• Voit harjoitella hakua DEMO-versiolla 15.2.
asti (demohaku tehty myös opon tunnilla).



VINKIT (EDELLISESSÄ HAUSSA
OPITTIIN)

• Hakemuksen tekeminen teknisesti on
helppoa ja nopeaa- ehtiikö ajatus aina
aivoista sormeen?

• Kaavakkeiden ja lomakkeiden täyttö
• Täsmällisyys, huolellisuus ja siisteys ovat

hyveitä, joita kannattaa harjoitella! J
• Epäselvissä asioissa kannattaa kysyä apua

ja henkilökohtaista ohjausta.


