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1 TARKISTA TODISTUKSESI HETI LAUANTAINA 5.6.
Olet viimeisten viikkojen aikana käynyt useimmissa oppiaineissa
arviointikeskustelun, jossa olet saanut aineenopettajalta tiedon
päättöarvosanastasi ko. aineessa. Tarkista todistuksesi mielellään heti
lauantaina 5.6. Jos jokin arvosana todistuksessasi ei vastaa
arviointikeskustelussa kerrottua arvosanaa (näppäilyvirhe), ota yhteyttä
kyseisen aineen opettajaan Wilmalla mahdollisimman pian, kuitenkin
viimeistään maanantaina 7.6. klo 10.00 mennessä.
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2 YHTEISHAKUJEN TULOSTEN JULKISTAMINEN TORSTAINA 17.6.

YHTEISHAKUJEN TULOKSET JULKISTETAAN TORSTAINA 17.6.:
 ammatillinen ja lukiokoulutus
 erityisopetuksena järjestettävä ammatillinen koulutus
 perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus (10-luokka ja
VALMA)

TULOKSET ILMOITETAAN
 Hakulomakkeessa annettuun oppilaan sähköpostiosoitteeseen (tai kotiin
tulevalla kirjeellä). Valinnasta ilmoittavat sekä Opintopolku että
oppilaitos, johon olet tullut valituksi. Opintopolku ja suurin osa
oppilaitoksista ilmoittaa valinnasta sähköpostilla. Paperikirje lähetään
kuitenkin aina niille, jotka eivät ole antaneet hakulomakkeella
sähköpostiosoitettaan.
 Yleensä oppilaitosten verkkosivuilla (vain valitut ja luvan antaneet)
EPÄSELVISSÄ TAPAUKSISSA (SÄHKÖPOSTIA TAI KIRJETTÄ EI KUULU, NIMEÄ
EI NÄY OPPILAITOSTEN LISTOILLA…)
 Ota yhteys opoon.
 Voit myös ottaa yhteyttä niihin oppilaitoksiin, joihin olet hakenut ja
tiedustella tilannettasi.
LÄHTÖKOHTAISESTI JOKAINEN HAKIJA SAA VAIN YHDEN OPISKELUPAIKAN
Poikkeuksia:
 Saat myöhemmin paikan varasijalta. Esimerkki: Olet saanut 17.6.
opiskelupaikan kolmannesta hakutoiveestasi. Olet tällöin mahdollisesti
varasijalla 1. ja 2. hakutoiveeseesi. Jos paikkoja vapautuu ylemmistä
hakutoiveista, voit saada opiskelupaikan myös niistä. Saat tällöin valita,
minkä opiskelupaikan vastaanotat. Varasijat ovat voimassa 20.8. asti,
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joten varasijalta voi saada paikan vielä koulujen alkaessa. Saat tiedon
varasijalta pääsystä oppilaitokselta.
 Olet hakenut ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa,
erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen yhteishaussa
sekä perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen yhteishaussa (10luokka ja VALMA). Voit saada opiskelupaikan kaikista yhteishauista. Saat
tällöin valita, minkä opiskelupaikan vastaanotat.
 Olet hakenut yhteishaun lisäksi johonkin yhteishaun ulkopuoliseen
koulutukseen (esim. Tredun englanninkielinen liiketoiminta). Voit saada
opiskelupaikan sekä erillishausta että yhteishausta. Saat tällöin valita,
kumman opiskelupaikan vastaanotat.
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3 OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN

Perusohje on:
JOS SAIT OPISKELUPAIKAN YHTEISHAUSSA, OTA PAIKKA VASTAAN
MAHDOLLISIMMAN PIAN!
OPISKELUPAIKKA PITÄÄ VASTAANOTTAA VIIMEISTÄÄN 1.7.2021.

MITEN VASTAANOTAT PAIKAN?
Paikan vastaanottamiseksi sinun tulee tehdä kaksi asiaa:
1. Saat Opintopolusta sähköpostiviestin siihen osoitteeseen, jonka olet
antanut hakulomakkeessa. Ota opiskelupaikka vastaan sähköpostin
ohjeiden mukaan.
2. Saat sähköpostia tai kirjeen kotiin siitä oppilaitoksesta, johon sinut on
valittu. Ota opiskelupaikka vastaan sähköpostin/kirjeen ohjeiden
mukaan.
ENNAKKOTIETOA OPPILAITOSKOHTAISISTA KÄYTÄNNÖISTÄ
Kangasalan lukioon valitut:
Ota opiskelupaikka vastaan Opintopolussa. Lisäksi saat Kangasalan lukiosta
sähköpostia. Toimi sähköpostin ohjeiden mukaan. Jos et ota opiskelupaikkaa
vastaan, ilmoita siitä välittömästi Kangasalan lukion kansliaan puh. 050 336
4659 tai rehtorille 044 481 3133.
Tampereen lukioihin valitut:
Ota opiskelupaikka vastaan Opintopolussa. Lisäksi saat lukiosta sähköpostia
(tai kirjeen). Toimi sähköpostin ohjeiden mukaan. Ainakin Tampereen
kaupungin lukiot lähettävät sähköpostissa Wilma-tunnukset ja pyytävät sinua
täyttämään opiskelijatietolomakkeen. Lomakkeella kysytään henkilötiedot
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sekä lukion ainevalintoja (äidinkieli/S2, katsomusaine, vapaaehtoiset kielet,
lyhyt/pitkä matematiikka, fysiikka).
Treduun valitut:
Ota opiskelupaikka vastaan Opintopolussa. Lisäksi saat Tredusta sähköpostia.
Toimi sähköpostin ohjeiden mukaan. Ilmoittautuminen tapahtuu Wilman
kautta, saat tunnukset ja ohjeet Wilman käytöstä sähköpostiisi. Wilmassa
täytät lomakkeen, jossa sinulta kysytään opiskeluun liittyviä asioita, mm.
haluatko suorittaa lukio-opintoja ammatillisen perustutkinnon rinnalla sekä
erityisopetuksen tarpeesta. Jos olet kiinnostunut lukio-opinnoista, sinun
tulee täyttää lomakkeelle päättötodistuksen arvosanoja. Tieto lukioopintoihin pääsystä tulee heinä-elokuussa.
Tredun kesäopinnot:
Tredun kaikki uudet, yhteishaussa valitut opiskelijat voivat aloittaa opinnot jo
maanantaina 28.6.2021 etäopintoina. Kesäopinnot ovat vapaaehtoisia.
Lisätietoa kesäopinnoista saat hyväksymiskirjeen mukana sähköpostissa.
Uusien opiskelijoiden lähiopetus alkaa torstaina 5.8.2021.
Kangasalan 10-luokalle valitut:
Ota opiskelupaikka vastaan Opintopolussa. Vain paikan vastaanottaneet
saavat sähköpostia 10-luokan opettajalta.
Jos olet saanut haluamasi opiskelupaikan ammatillisesta oppilaitoksesta tai
lukiosta, ota ammatillisen oppilaitoksen tai lukion paikka vastaan. Muista
ilmoittaa Opintopolussa hetimiten, että et halua ottaa vastaan 10-luokan
paikkaa.
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JOS ET VASTAANOTA OPISKELUPAIKKAA MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ,
MENETÄT OPISKELUPAIKAN.
UUDEN OPPIVELVOLLISUUSLAIN MYÖTÄ OPPIVELVOLLISUUSIKÄ ON
NOUSSUT 18 IKÄVUOTEEN. LAKI VELVOITTAA JATKAMAAN OPINTOJA
PERUSKOULUN JÄLKEEN.
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4 MITÄ TEET, JOS JÄÄT ILMAN OPISKELUPAIKKAA?
MAHDOLLISUUTESI:
 Voit vielä saada opiskelupaikan varasijalta.
 Voit hakea vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja.
 Voit hakea vielä lisähaussa 10-luokalle tai jatkuvassa haussa VALMAkoulutukseen.

Varasijalta pääsy
Voit vielä saada opiskelupaikan varasijalta (Opintopolusta saapuneesta
sähköpostista pitäisi näkyä, millä varasijalla olet mihinkin hakutoiveeseesi).
Varasijat ovat voimassa 20.8. asti, joten varasijalta voi saada paikan vielä
koulujen alettua. Saat tiedon varasijalta pääsystä oppilaitokselta.

Haku vapaaksi jääneille opiskelupaikoille

VAPAAKSI JÄÄNEITÄ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN
OPISKELUPAIKKOJA HAETAAN NS. JATKUVASSA HAUSSA. LISÄTIETOJA
HAKUMENETTELYSTÄ JA VAPAANA OLEVISTA OPISKELUPAIKOISTA
SAAT OPPILAITOSTEN NETTISIVUILTA.

TREDU
Tredussa vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja (perustutkinnot ja VALMA)
haetaan täyttämällä hakulomake Tredun nettisivuilla ja menemällä ohjaus- ja
hakupäivään. Jatkuvan haun hakujaksot kesällä:
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1. 20.5.-23.6., ohjaus- ja hakupäivät 22.-23.6.
2. 24.6.-28.7., ohjaus- ja hakupäivät 27.-28.7.
3. 29.7.-18.8., ohjaus- ja hakupäivät 17.-18.8.
Kaikissa Tredun hakuasioissa auttaa Tredun hakupalvelu, TreduNavi,
Sammonkatu 45 (sivurakennus)
Avoinna: ma-pe klo 9-15
Puhelin: 040 170 5649
Sähköposti: tredu.haku@tampere.fi
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, VAAO (vaao.fi)
Minna Mäki p. 044 9060 452, minna.maki@vaao.fi
Hannele Valtonen p. 044 7061 109, hannele.valtonen@vaao.fi
Tampereen palvelualan ammattiopisto, TPA (sasky.fi/tpa)
Minna Vainio p. 044 774 5005, minna.vainio@sasky.fi, paikalla 17.-18.6.2021

LUKIOT: Kysy vapaista opiskelupaikoista ja hakumenettelystä suoraan
lukioiden rehtoreilta mahdollisimman pian tulosten julkistamisen
jälkeen.

Lisähaku Kangasalan 10-luokalle (TÄYSOSUMA)
 Hakuaika on 17.6.–31.7.2021.
 Haku tapahtuu sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi sekä omalla
sähköisellä lomakkeella, joka löytyy Pitkäjärven koulun kotisivuilta.
 Kaikkiin hakijoihin otetaan yhteys puhelimitse 2.-6.8. (viikko 31).
 Lisätietoa 10-luokasta tämän lehtisen lopussa (LIITE 1).
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Jatkuva haku Tredun VALMAAN
 Tredun VALMA-koulutukseen haetaan täyttämällä hakulomake Tredun
nettisivuilla ja menemällä ohjaus- ja hakupäivään (mikäli koronatilanne
sallii). Jatkuvan haun hakujaksot kesällä:
1. 20.5.-23.6., ohjaus- ja hakupäivät 22.-23.6.
2. 24.6.-28.7., ohjaus- ja hakupäivät 27.-28.7.
3. 29.7.-18.8., ohjaus- ja hakupäivät 17.-18.8.
 VALMA-koulutus alkaa useissa Tredun toimipisteissä, myös Kangasalla.
 Lisätietoa VALMA-koulutuksesta tämän lehtisen lopussa (LIITE 1).

Muita vaihtoehtoja:
 Tampereen palvelualan ammattiopiston (Sasky) VALMA-koulutus
Koulutukseen haetaan jatkuvassa haussa ja lisätietoja oppilaitoksen
kotisivuilta.
 Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston VALMA-koulutus. Koulutukseen
haetaan jatkuvassa haussa ja lisätietoja oppilaitoksen kotisivuilta.
 Ammattipolku.fi –sivustolla julkaistaan kesäkuun aikana ”Ilman
opiskelupaikkaa”-opas, jossa tietoa eri koulutusvaihtoehdoista
Pirkanmaalla.
 HUOM! Tampereen 10-luokat ovat tarkoitettu ensisijaisesti
tamperelaisille nuorille. Näillä näkymin Tampereen 10-luokille ei ole
tulossa kesällä lisähakua.

OPO OTTAA KESÄKUUSSA YHTEYTTÄ KAIKKIIN OPPILAISIIN, JOTKA
EIVÄT SAA YHTEISHAUSSA OPISKELUPAIKKAA. Jos olet aktiivinen ja
motivoitunut opiskelupaikan etsijä, löydät opiskelupaikan syksyksi.
Tutkinnosta ja/tai oppilaitoksesta voit toki joutua tinkimään.
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5 WILMA-TUNNUSTEN SULKEUTUMINEN JA OPOJEN KESÄPÄIVYSTYS
Oppilaiden ja huoltajien Wilma-tunnukset saattavat lakata toimimasta jo
kesäkuun ensimmäisellä viikolla, joten yhteishaun tulosten julkistamisen
aikaan yhteydenpito ei enää onnistu Wilman kautta.

Opot ovat tavattavissa koululla, etänä Meetissä sekä puhelimitse
kesäkuussa seuraavasti:
Torstaina 17.6. klo 9–14 (yhteishaun tulokset julkistetaan)
Perjantaina 18.6. klo 9–14
Maanantaina 21.6. klo 9–14
Tarvittaessa vielä tiistaina 22.6. klo 9–14
Jos jokin yhteishakuun liittyvä asia mietityttää kesällä, tule käymään
koululla tai ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. Puhelimitse voit
sopia myös Meet-tapaamisen.
Hanna: p. 050 373 8644, hanna.koskinen@kangasala.fi
Sanna: p. 040 133 6301, sanna.ahola1@kangasala.fi

Kaikkea hyvää jatkoon ja
aurinkoista kesää toivottaen,

Hanna Koskinen ja
Sanna Ahola
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LIITE 1: 10-LUOKKA JA VALMA
Perusopetuksen lisäopetus eli 10-luokka
Kymppiluokalla
 korotetaan peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja.
 tutustutaan toisen asteen koulutukseen.
 tutustutaan työelämään.
Koulutuksen alussa sinulle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa
tarkennetaan, mitä päättötodistuksen arvosanoja haluat korottaa ja mitä muuta opintoohjelmaasi kuuluu (esim. TET-jaksot).
Lisäopetuksen laajuus on 1100 tuntia (n. 30h/vko). 10-luokan suorittaminen edellyttää
läsnäoloa ja aktiivista opiskelua. 10-luokka on perusopetuksen lisäopetusta, joten
opiskeluun kuuluu aina perusopetuksen oppisisältöjä. Keskeisenä tavoitteena on
peruskoulussa opiskeltujen tietojen ja taitojen vahvistaminen sekä päättötodistuksen
arvosanojen korottaminen opiskelijan oman valinnan mukaan.
10-luokan päätteeksi opiskelijalle annetaan todistus kymppiluokan suorittamisesta ja
korotetuista peruskoulun päättötodistuksen arvosanoista (opiskelija ei siis saa uutta
päättötodistusta).
Kangasalan 10-luokka ”TÄYSOSUMA”
 Opetus on tarkoitettu ensisijaisesti kangasalalaisille nuorille.
 Luokalle valitaan 16 opiskelijaa. Luokalla on oma opettaja. Lisäksi luokalla on
käytössään koulunkäynninohjaajan ja oppilaanohjaajan resurssia.
 Opiskelija voi korottaa vuoden aikana mitä tahansa lukuainetta. Taide- ja
taitoaineiden korotuksesta sovitaan tapauskohtaisesti.
 Opiskelija voi suorittaa jonkin osan opinnoistaan toisessa oppilaitoksessa (esim.
opintojakso lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa)
 Opiskelija saa tiedon valinnasta 17.6.2021. Paikan vastaanottaneille opettaja
lähettää sähköpostia. Etusijalla ovat kangasalalaiset hakijat, joilla ei ole
opiskelupaikkaa.
 Lisähaku 10-luokalle on vielä 17.6.-31.7.2021 ja haku tapahtuu sähköisesti
osoitteessa opintopolku.fi sekä omalla sähköisellä lomakkeella, joka löytyy
Pitkäjärven koulun kotisivuilta.
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LIITE 1 (jatkuu): 10-luokka ja VALMA
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus, VALMA
Mieti ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta, jos:
 et vielä peruskoulun jälkeen tiedä mitä tekisit, mutta olet kiinnostunut
ensisijaisesti ammatillisesta koulutuksesta.
 kaipaat lisää tietoa ammatillisista perustutkinnoista ja haluat tutustua eri
vaihtoehtoihin.
 haluat parantaa peruskoulun päättötodistustasi. (Huom. arvosanojen
korottamismahdollisuudet ovat rajatummat kuin 10-luokalla.)
Mitä opinnot sisältävät?
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus kestää noin lukuvuoden (60
osaamispistettä). Valmentavassa koulutuksessa voit:
 parantaa tiedonhankintataitoja
 kehittää kielitaitoasi
 tutustua eri aloihin ja miettiä, mikä sinulle sopisi
 kehittää opiskelu- ja elämäntaitoja
 tutustua työelämään työpaikkavierailujen ja työpajatoiminnan kautta
 tutustua erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin
 valmentautua suorittamaan ammatillisen perustutkinnon ammatillisena
peruskoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena.
Koulutuksen alussa opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa
tarkennetaan, mitä opintoja suoritat ja miten. Toisinaan VALMA-opiskelija voi siirtyä
opiskelemaan ammatillista perustutkintoa kesken VALMA-vuoden, jos opiskelijaa
kiinnostava tutkinto löytyy ja koulutuksessa on vapaa paikka.
Lähiseudun VALMA-koulutuksen yhteyshenkilöt
Tredu:
TreduNavi hakupalvelu p. 040 170 5649, tredu.haku@tampere.fi
Tampereen palvelualan ammattiopisto (Sasky):
Minna Vainio p. 044 774 5005, minna.vainio@sasky.fi
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, VAAO:
Sanna Inkinen, p. 044 7061 042, sanna.inkinen@vaao.fi (lomalla 4.6.-2.8.)
Kesällä yhteyshenkilöinä: opinto-ohjaajat Hannele Valtonen p. 044 7061 109,
hannele.valtonen@vaao.fi ja Minna Mäki p. 044 9060 452, minna.maki@vaao.fi
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