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1 TARKISTA TODISTUKSESI HETI LAUANTAINA 4.6. 
 
 
Olet viimeisten viikkojen aikana käynyt useimmissa oppiaineissa 
arviointikeskustelun, jossa olet saanut aineenopettajalta tiedon 
päättöarvosanastasi ko. aineessa. Tarkista todistuksesi mielellään heti 
lauantaina 4.6. Jos jokin arvosana todistuksessasi ei vastaa 
arviointikeskustelussa kerrottua arvosanaa (näppäilyvirhe), ota yhteyttä 
kyseisen aineen opettajaan Wilmalla mahdollisimman pian, kuitenkin 
viimeistään maanantaina 6.6. klo 10.00 mennessä.  
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2 YHTEISHAUN TULOSTEN JULKISTAMINEN TORSTAINA 16.6. 
 
 

 
 
 
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 16.6. 
opiskelupaikan kolmannesta hakutoiveestasi. Olet tällöin varasijalla 1. ja 2. 
hakutoiveeseesi. Jos paikkoja vapautuu ylemmistä hakutoiveista, voit 
saada opiskelupaikan myös niistä. Saat tällöin valita, minkä opiskelupaikan 

 

YHTEISHAUN TULOKSET JULKISTETAAN TORSTAINA 16.6.: 
• ammatillinen ja lukiokoulutus 

• vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävä ammatillinen 
koulutus 

• tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) 

• opistovuosi oppivelvollisille -koulutus 
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vastaanotat. Varasijat ovat voimassa 19.8. asti, joten varasijalta voi saada 
paikan vielä koulujen alkaessa. Saat tiedon varasijalta pääsystä 
oppilaitokselta. 

 

• Olet hakenut yhteishaun lisäksi johonkin yhteishaun ulkopuoliseen 
koulutukseen (esim. englanninkielinen merkonomi). Voit saada 
opiskelupaikan sekä erillishausta että yhteishausta. Saat tällöin valita, 
kumman opiskelupaikan vastaanotat. 
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3 OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN 
 
 

 
 
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: 
Saat tiedon yhteishaun tuloksesta sähköpostitse 16.6.2022. Saat sähköpostiisi 
linkin, jonka kautta voit ottaa opiskelupaikan vastaan. Vaihtoehtoisesti voit 
ottaa opiskelupaikan vastaan kirjautumalla Opintopolun Oma Opintopolku -
palveluun. Kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen (esim. 
verkkopankkitunnukset). Jos et ota paikkaa vastaan, tee siitäkin ilmoitus 
välittömästi saman sähköpostilinkin kautta (tai kirjautumalla Oma 
Opintopolkuun). 

Huolehdi, että otat paikan vastaan em. sähköisen palvelun kautta vastaan 
mahdollisimman ripeästi. Lisäksi saat Kangasalan lukiosta sähköpostia, jossa 

 
Perusohje on: 
JOS SAIT OPISKELUPAIKAN YHTEISHAUSSA, OTA PAIKKA VASTAAN 
MAHDOLLISIMMAN PIAN!  
 
OPISKELUPAIKKA PITÄÄ VASTAANOTTAA VIIMEISTÄÄN TO 30.6.2022. 
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saat tarkempaa tietoa lukuvuoden aloituksesta. Toimi sähköpostin ohjeiden 
mukaan. 

 
Tampereen kaupungin 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: ”Lukioon 
ilmoittautuminen ja ainevalinnat”. Lomakkeella kysytään henkilötiedot sekä 
lukion ainevalintoja (äidinkieli/S2, katsomusaine, kielivalinnat, alustava 
matematiikan valinta; lyhyt/pitkä), huoltajien yhteystiedot ja 
sähköpostiosoitteet.  
 
Tampereen yksityisiin lukioihin valitut: 
Lukioiden käytänteet voivat vaihdella, joten lue huolellisesti valintakirjeen 
ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiseksi sekä mahdollisten ainevalintojen 
tekemiseksi. Lisäksi koulujen kotisivuilta voi löytyä lisätietoa. 

• Kalevan lukio 

• Tampereen Steinerkoulun lukio 

• Tampereen yhteiskoulun lukio 

• Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio 
 
Tampereen ympäristökuntien lukioihin valitut: 
Lukioiden käytänteet voivat vaihdella, joten lue huolellisesti valintakirjeen 
ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiseksi sekä mahdollisten ainevalintojen 
tekemiseksi. Lisäksi koulujen kotisivuilta voi löytyä lisätietoa. 
 
Treduun valitut: 
 
Saat sähköpostiisi Opintopolun tuloskirjeessä hyväksymislinkin. Ota 
opiskelupaikka vastaa linkkiä klikkaamalla. Lisäksi saat Tredusta kirjeen 
valintojen tuloksista sähköpostilla, joka sisältää ohjeet oppilaitokseen 
ilmoittautumisesta. Toimi sähköpostin ohjeiden mukaan. Ilmoittautuminen 
tapahtuu Wilman kautta, saat tunnukset ja ohjeet Wilman käytöstä 
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sähköpostiisi. Wilmassa täytät lomakkeen, jossa sinulta kysytään opiskeluun 
liittyviä asioita, mm. lukio-opintoihin hakeutuminen ammatillisen 
perustutkinnon rinnalla sekä erityisopetuksen tarpeesta. Jos olet 
kiinnostunut lukio-opinnoista, sinun tulee täyttää lomakkeelle 
päättötodistuksen arvosanoja. Tieto lukio-opintoihin pääsystä tulee 
heinäkuussa. 
 
Tredun uudet opiskelijat aloittavat opinnot keskiviikkona 3.8.2022. 
 
Kangasalan TUVA:an valitut: 
Ensisijaiset hakijat kutsutaan haastatteluun toukokuun alussa. Valitut ottavat 
opiskelupaikan vastaan Opintopolussa.  
 
Jos olet saanut haluamasi opiskelupaikan lukiosta tai ammatillisesta 
oppilaitoksesta, ota lukio- tai ammatillisen oppilaitoksen paikka vastaan.  
 
 
Uuden opiskelijan muistilista: 
Tredu: https://www.tredu.fi/opiskelijalle/uudenopiskelijanmuistilista.html 
 
Infoa yhteishaussa hakeneille 2022: 
Sasky: https://sasky.fi/hakijalle/hakija-ja-uraohjauspalvelu/ 
 
 

 
 
  

 
JOS ET VASTAANOTA OPISKELUPAIKKAA MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ, 
MENETÄT OPISKELUPAIKAN. 
 
 
 

https://www.tredu.fi/opiskelijalle/uudenopiskelijanmuistilista.html
https://sasky.fi/hakijalle/hakija-ja-uraohjauspalvelu/
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4 MITÄ TEET, JOS JÄÄT ILMAN OPISKELUPAIKKAA? 
 
 
MAHDOLLISUUTESI: 

• Voit vielä saada opiskelupaikan varasijalta. 

• Voit hakea vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja jatkuvan haun kautta. 

• Voit hakea vielä TUVA-koulutukseen jatkuvan haun kautta. 
 
Varasijalta pääsy 
 
Voit vielä saada opiskelupaikan varasijalta (Opintopolusta saapuneesta 
sähköpostista pitäisi näkyä, millä varasijalla olet mihinkin hakutoiveeseesi). 
Varasijat ovat voimassa 19.8. asti, joten varasijalta voi saada paikan vielä 
koulujen alettua. Saat tiedon varasijalta pääsystä oppilaitokselta. 
 
Haku vapaaksi jääneille opiskelupaikoille 
 
 

 
 
 
TREDU 
 
Tredun info ilman opiskelupaikkaa jääneille ma 20.6. klo 17.00. Linkki 
julkaistaan lähempänä ajankohtaa Tredun etusivulla. 
 
 
 
 

 
VAPAAKSI JÄÄNEITÄ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 
OPISKELUPAIKKOJA HAETAAN NS. JATKUVASSA HAUSSA. LISÄTIETOJA 
HAKUMENETTELYSTÄ JA VAPAANA OLEVISTA OPISKELUPAIKOISTA 
SAAT OPPILAITOSTEN NETTISIVUILTA. 
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Ammatillisten oppilaitosten hakutoimistot avoinna myös kesällä: 
 
TreduNavi, Sammonkatu 45 (sivurakennus) 
Avoinna: ma klo 9-15, ti klo 12-15 ja ke-pe 9-15 
Puhelin: 040 170 5649 
Sähköposti: tredu.haku@tampere.fi 
 
 
Sasky/Tampereen palvelualan ammattiopisto, TPA 
Oppilaitoksen toimisto vastaa kyselyihin vapaaksi jääneistä opiskelupaikoista: 
p. 040 706 0760.  
Sasky Avain auttaa opintoihin liittyvässä ohjauksessa ja neuvonnassa: 
Avoinna: ma-pe 9-12 ja 13-15, tiistaisin klo 17 asti 
Puhelin: 040 590 0709 
Sähköposti: hakijapalvelu@sasky.fi 
Sasky palvelee myös ajanvarauksella, voit varata ajan palveluohjaajalle 
sähköisestä ajanvarauskalenterista. 
Saskyn jatkuva haku on avoinna koko kesän.  
 
 
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, VAAO (vaao.fi) 
Minna Mäki p. 044 9060 452, minna.maki@vaao.fi (paikalla 17.6. asti) 
Hannele Valtonen p. 044 7061 109, hannele.valtonen@vaao.fi (paikalla 17.6. 
asti) 
VAAO:n jatkuva haku avoinna koko kesä. Hakijoihin otetaan yhteyttä 
elokuussa. Lisätietoihin tieto siitä, että ”toivoo paikkaa yhteishaun kautta 
tulleiden ryhmään”. 
 
 

 
 

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

https://www.tredu.fi/hae-opiskelemaan/nain-haet-koulutukseen/ohjaus-ja-hakupaivat.html.stx#kysylisaahakeutumisesta
https://sasky.fi/hakijalle/hakija-ja-uraohjauspalvelu/
mailto:hakijapalvelu@sasky.fi
mailto:hannele.valtonen@vaao.fi
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Jatkuva haku Tredun TUVAan 
 

• Tredun TUVA-koulutukseen haetaan jatkuvan haun kautta. 

• Jatkuva haku avautuu 1.5.2022. Hakijat kutsutaan haastatteluun, jotka 
pidetään 3.-5.8.2022.  

• Yhteishakuun osallistuneille suositellaan jatkuvaa hakua vasta yhteishaun 
tulosten julkaisun jälkeen. Opinnot alkavat 8.8.2022. 

• TUVA-koulutus alkaa useissa Tredun toimipisteissä, myös Kangasalla. 

• Lisätietoa TUVA-koulutuksesta tämän lehtisen lopussa (LIITE 1). 
 
 
Muita vaihtoehtoja: 
 
✓ Ilman opiskelupaikkaa -opas (löytyy osoitteesta ammattipolku.fi 

etusivulta). 
✓ Tampereen palvelualan ammattiopiston (Sasky) TUVA-koulutus. 

Koulutukseen haetaan jatkuvassa haussa 2.5.2022 alkaen ja lisätietoja 
oppilaitoksen kotisivuilta. 

✓ Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston TUVA-koulutus. Koulutukseen 
haetaan jatkuvassa haussa ja lisätietoja oppilaitoksen kotisivuilta. 

✓ Opistovuosi oppivelvollisille kansanopistoissa. Vapaita opiskelupaikkoja 
voit tiedustella suoraan opistoista myös lukuvuoden aikana. 
 
 
 

 

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. 
 
 

 
 
 
Kaikkea hyvää jatkoon ja 
aurinkoista kesää toivottaen, 

  

Sanna Ahola ja Miira Luukkonen 

 
Opot ovat tavattavissa koululla, etänä Meetissä sekä puhelimitse 
kesäkuussa seuraavasti: 
 
Torstaina 16.6. klo 9–14 (yhteishaun tulokset julkaistaan)(koululla) 
Perjantaina 17.6. klo 9–14 (koululla) 
Maanantaina 20.6. klo 9–14 (etänä) 
 
Jos jokin yhteishakuun liittyvä asia mietityttää kesällä, tule käymään 
koululla tai ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. Puhelimitse voit 
sopia myös Meet-tapaamisen. 
 
Miira: p. 050 373 8644, miira.luukkonen@kangasala.fi 
Sanna: p. 040 133 6301, sanna.ahola1@kangasala.fi 
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LIITE 1: TUVA 
 

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, TUVA  
 

Mieti tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta, jos: 
✓ tavoitteenasi on hakeutua toisen asteen opintoihin: ammatillisiin tai lukio-

opintoihin. 
✓ tavoitteenasi on saada ammatinvalinnan ohjausta, kehittää opiskelutaitojasi ja 

selviytyä toisen asteen opinnoista sekä kehittää suomen kielen taitoa 
 
Mitä opinnot sisältävät? 
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus kestää enintään lukuvuoden (38 viikkoa), 
opiskelijan yksilöllisen tarpeen mukaan. Valmentavan koulutuksen sisältöjä ovat mm.: 
✓ ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen tutustuminen ja hakeutuminen 
✓ opiskelutaitojen vahvistaminen 
✓ arjen taidot ja yhteiskunnassa toimiminen 
✓ työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen 
✓ maahanmuuttajille suomen kielen taidon vahvistaminen 
✓ valinnaiset opinnot 
✓ henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa opintoja 

suunnitellaan yksilöllisesti 
 
 
Lähiseudun TUVA-koulutuksen yhteystiedot 
Tredu:  
TreduNavi hakupalvelu p. 040 170 5649, tredu.haku@tampere.fi 
Tampereen palvelualan ammattiopisto (Sasky): 
Saskyn hakija- ja uraohjauspalvelu, Sasky Avain p. 040 590 0709, hakijapalvelu@sasky.fi 
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, VAAO:  
Sanna Inkinen, p. 044 7061 042, sanna.inkinen@vaao.fi  
 
 

 

  

mailto:hakijapalvelu@sasky.fi
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