
Hei kaikki päättöluokkalaiset ja huoltajat! 

Tämä on opojen kevätkirje ja sisältää monta tärkeää asiaa peruskoulun päättymiseen ja jatko-

opintoihin siirtymiseen liittyen.  

  

1. Ovatko yhteystietosi ajan tasalla? Mikäli oppilaan yhteystiedot ovat muuttuneet yhteishaun 

syöttämisen jälkeen (osoite, puhelin, sähköposti) tulee muuttunut tieto toimittaa minulle 

ennen kesälomaa. Päivitän muuttuneet tiedot yhteishaun Opintopolku-järjestelmään.  

 

Oppilaita vastaanottavat oppilaitokset lähettävät opiskelupaikoista päätöskirjeet 

järjestelmän osoitetiedon mukaiseen osoitteeseen tai sähköpostiin, mikäli siihen on 

hakulomakkeella annettu lupa ja oppilaitos on päättänyt luopua paperikirjeestä.  

Mikäli hakuvaiheessa on annettu koulun tarjoama sähköpostiosoite (@edu.espoo.fi tai 

@eduespoo.fi) opintopolku-järjestelmässä, tulee sekin muuttaa. Koulun sähköposti lakkaa 

oppilailla toimimassa kesäkuun alun jälkeen, kun oppilaat kirjataan peruskoulun päättymisen 

vuoksi ulos koulun rekisteristä.  

  

2. Tulosten tuleminen: Yhteishaun tulokset julkistetaan aikaisintaan torstaina 16.6.2022. 

Tällöin nuori saa ainakin kaksi sähköpostia: 

A. Opetushallitus lähettää hakijalle sähköpostin, jossa on tieto haun tilanteesta, eli 

mihin on kenties tullut valituksi ja onko varasijalla johonkin. Tämä sähköposti tulee 

jossain vaiheessa päivää, ei siis välttämättä heti aamusta. OPH:sta tulleessa 

sähköpostissa on linkki, josta oppilas voi ottaa tarjotun opiskelupaikan vastaan tai 

hylätä sen (älä hylkää saatua opiskelupaikkaa). Vastaanotto linkin kautta ei edellytä 

verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.  

B. Oppilaitos, josta oppilaalle tarjotaan paikkaa, lähettää päätöksen opiskelijaksi 

valituille joko kirjepostissa tai sähköpostilla. Oppilaitoksen lähettämässä 

päätöskirjeessä on yleensä ohjeistettu, mitä ja milloin oppilaitokseen täytyy 

toimittaa (sähköisen) opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi. Toimi ohjeiden 

mukaisesti. 

− Erityisen tuen oppilas saa päättötodistuksen yhteydessä tulosteen 

peruskoulun HOJKS-asiakirjastaan. Se tulee toimittaa siihen oppilaitokseen, 

josta oppilas ottaa opiskelupaikan vastaan, jotta oppilaitoksen on 

mahdollista tarjota tukea opiskeluun heti alusta saakka. 

 

3. Opiskelupaikan vastaanottaminen: Kaikesta opiskelupaikan vastaanottoon liittyvästä saatte 

tarkempaa tietoa hyväksymiskirjeessä ja oppilaitosten nettisivuilta. HUOMIO: Älä hylkää 

ainoaa tarjottua opiskelupaikkaa, koska sitten sinulla EI OLE MITÄÄN OPISKELUPAIKKAA. 

Ota siis tarjottu opiskelupaikka vastaan. Tarjottu opiskelupaikka on vahvistettava 

viimeistään torstaina 30.6.2022, mutta se kannattaa vahvistaa mahdollisimman pian. 

- Tarjotun opiskelupaikan vastaanottaminen EI aiheuta mahdolliselta 

varasijalistalta poistumista. Tarjottu opiskelupaikka kannattaa vastaanottaa ja 

perua opiskelupaikan varaus halutessaan vasta jos jostain tarjotaan varasijaa 

myöhemmin. 
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- Jos saat opiskelupaikan varasijalta, saat Opintopolusta uuden sähköpostiviestin 

(vastaanottolinkki). Jos otat varasijalta paikan vastaan, muistathan perua 

mahdollisesti jo aiemmin vastaanottamasi opiskelupaikan olemalla yhteydessä 

oppilaitokseen. Yhteishaun varasijojen voimassaolo päättyy 19.8.2022.  

− Paikan vastaanottamisesta lisätietoja nettisivulta: https://www.espoo.fi/fi/yhteishaun-

jalkeen  

− https://minedu.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-oppivelvollisuudesta 

  

4. Jos et saanut opiskelupaikkaa:  

- Mikäli sinulla ei ole opiskelupaikkaa, jossa jatkaa oppivelvollisuutesi 

suorittamista, olet velvollinen hakemaan opiskelupaikkaa.  

- Oppivelvollisuuden suorittamisesta lisätietoja sivuilta:  

− https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/peruskoulun-

jalkeen/oppivelvollisuus-perusopetuksen-jalkeen  

- Ilman opiskelupaikkaa jääneet ovat yhteydessä omaan opoon: 

Oppilaanohjaajat ovat tavoitettavissa Mainingin koululla 16.-17.6. kello 9-14. 

040 636 92 99, ulla.vapalahti@espoo.fi ja emmi.klink@espoo.fi  

- Jatko-opintopaikkojen haku jatkuu kesällä osoitteessa 

https://opintopolku.fi/konfo/fi/.  

  

5. Tukea kesällä: Etsivät nuorisotyönohjaajat ovat töissä nuoria varten myös kesällä. Etsiviä voi 

tavoitella koko kesän ma-pe klo 9-16 puhelimitse  043 824 3453 tai laittaa viestiä 

sähköpostiin etsivanuorisotyo@espoo.fi. He voivat auttaa esim. opiskelupaikan 

vastaanottamisessa ja opiskelupaikan hakemisessa. Lisätietoja: 

https://www.espoo.fi/fi/palvelut/etsiva-nuorisotyo  

Ohjausta saat koko kesän Ohjaamo-talosta: https://www.espoo.fi/ohjaamotalo 

Erityistä tukea opinnoissaan saaneet oppilaat voivat olla myös suoraan yhteydessä Liven   

ohjauspisteeseen: https://www.livesaatio.fi/hakijalle/palvelupiste  

  

 

  

Yhteistyöterveisin oppilaanohjaajat 

Ulla Vapalahti ja Emmi Klink 
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