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ILLAN OHJELMA

• Ammatillisten opintojen esittely,

Espoon ammatillinen oppilaitos Omnia,

opo Tanja Piirainen

• Lukio-opintojen esittely, Kuninkaantien lukio, 

opo Niina Tonder

• Yhteishaun keskeiset asiat käytännössä, Kirkkojärven 

opot 



OPPIVELVOLLISUUDEN 

LAAJENTUMINEN

• Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä 

oppivelvollisuus jatkuu 18 ikävuoteen saakka tai siihen 

asti kunnes nuori on suorittanut toisen asteen 

koulutuksen.

• Oppivelvollisuuslain (1214/2020) 10§:n mukaan 

oppivelvollisen on hakeuduttava koulutukseen ennen 

perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä.

• Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että 

oppivelvollinen suorittaa oppivelvollisuuden.



KEVÄÄN 2022 YHTEISHAKU

• Yhteishaku 22.2.-22.3.2022 (hakuaika päättyy 22.3.klo 

15.00)

• Hakuosoite: www.opintopolku.fi

• ammatillinen perustutkintokoulutus ja lukio

• erityisammattioppilaitokset (www.ameo.fi)

• TUVA (tutkintoon valmentava koulutus)

• Kansanopistovuosi oppivelvollisille

• TELMA (työhön ja itsenäiseen elämään valmistava 

koulutus)

Hakuaika päättyy viime



HUOLTAJAN KUULEMINEN JA 

INFORMOINTI

• Huoltajaa tiedotetaan ja kuullaan Wilma-lomakkeella 10.1.-

9.2.2022

Wilma → Lomakkeet→ ”Huoltajan kuuleminen 

perusopetuksen jälkeistä yhteishakua 2022 varten”

• Oppilas ja huoltaja päättävät, tehdäänkö yhteishaku koululla 

vai kotona

• Lomakkeella kysytään myös yhden huoltajan 

sähköpostiosoitetta.

• Muista painaa Tallenna lomake painiketta



MISTÄ TIETOA?

• www.opintopolku.fi

• Ammatilliset oppilaitokset ja lukiot 2022-2023 Espoo-

Kauniainen-Kirkkonummi, painettu opas ja myös 

www.espoo.fi/fi/tietoa-yhteishausta

• www.espoonyhteishaku.fi 

• www.omnia.fi/yhteishaku

• Lukioiden ja ammattioppilaitosten avoimet ovet ja 

infotilaisuudet

• Oppilaitosten kotisivut

• Koulussa oman opon ohjaus

http://www.opintopolku.fi
http://www.espoo.fi/yhteishaku
http://www.espoonyhteishaku.fi
http://www.omnia.fi/yhteishaku


SÄHKÖINEN YHTEISHAKU
• Demohaku koululla tammikuussa 

• Varsinainen haku valinnan mukaan kotona tai 

koulussa

• Tarvitaan henkilötiedot sekä oma + huoltajan 

sähköpostiosoite
• kuittaus sähköpostiin hakemuksen perillemenosta

• voi muuttaa hakutoiveitaan hakuaikana 

sähköpostivahvistuksen mukana tulevan linkin 

kautta 

• ennakkokirje valointojen aikataulusta ja 

menettelytavoista

• tuloskirje

• voi ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti ja 

ilmoittautua läsnäolevaksi

• hakijan sähköpostiosoite tulee olla voimassa 

elokuun loppuun asti



SÄHKÖINEN YHTEISHAKU (2)

• 7 hakutoivetta
– Hakutoivejärjestys on sitova !

– Ammatillinen hakutoive 1. hakutoiveena 

→ 2 lisäpistettä

– Valinta ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteet / keskiarvo 

riittävät

• Valintaperusteet:
– ammatilliset oppilaitokset = pisteet

– lukio = lukuaineiden keskiarvo

– erityislukiot = lukuaineiden keskiarvo + pisteet (valintakoe, 

harrastuneisuus tms.)

• Tarvittavat liitteet täytyy toimittaa oppilaitokseen 

22.3.2022 klo 15.00 mennessä



SÄHKÖINEN YHTEISHAKU (2)

• Oppilaitoksiin tutustuminen kouluajalla/ omalla 

ajalla

• Oppilas kirjaa suunnitelmansa omatoimiset 

tutustumiset kirjautumalla Wilmassa lomakkeelle-> 

Oma opiskelusuunnitelmani ja 

tutustumissuunnitelma vahvistetaan huoltajan 

Wilmassa täppäämällä lomakkeelta huoltajan 

suostumus.

• Omatoimisesti, huoltajan luvalla voi tutustua kaksi 

kertaa kouluajalla.

• Omalla ajalla voi osallistua niin moneen 

tutustumiseen kuin tahtoo.



HARKINTAAN PERUSTUVA 

VALINTA (ammatillinen koulutus)

• Koulutuksen järjestäjä voi valita enintään 30% 

opiskelijoista pistemääristä riippumatta.

• Perusteita:
– oppimisvaikeudet

– sosiaaliset syyt

– koulutodistusten puuttuminen tai vertailuvaikeudet

– riittämätön tutkintokielen kielitaito

- yksilöllistetty oppimäärä sekä AI että MA (tällöin mukana 

vain harkintaan perustuvassa valinnassa)



HARKINTAAN PERUSTUVA 

VALINTA (ammatillinen koulutus)

• Koulutuksen järjestäjä voi pitää oppimisvalmiuksia 

mittaavan kokeen (kutsu oppilaan sähköpostiin)

• Harkintaan perustuvan valinnan perustelut 

(koulutodistukset, lausunnot ym.) on toimitettava 

hakuaina suoraan hakukohteena olevaan 

oppilaitokseen. Niiden toimittaminen on hakijan ja 

huoltajan vastuulla.

• Harkintaan perustuvasta valinnasta kannattaa 

keskustella oman opon kanssa



HARKINTAAN PERUSTUVA 

VALINTA (ammatillinen koulutus)

• Harkinnanvaraisesti ei voi hakea seuraaviin 

perustutkintoihin:
• Taideteollisuusalan pt

• Media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt

• Tanssialan pt

• Musiikkialan pt

• Sirkusalan pt

• Lentokoneasennuksen pt

• Liikunnanohjauksen pt

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa perustason 

ensihoidon osaamisala



PÄÄSY- JA 

SOVELTUVUUSKOKEET

• Jos kokeita järjestetään, kutsutaan kaikki 

hakukelpoiset hakijat.

• Ammattioppilaitokset lähettävät kutsun, lukiot eivät 

aina -> kutsu ylimpään hakutoiveeseen

• Kokeet ovat huhti-toukokuussa

• Toisen asteen oppilaitokset saattavat myös kutsua 

kielikokeeseen oppilaat, joiden äidinkieli ei ole sama 

kuin opetuskieli (jos saa kutsun, olkaa yhteydessä 

opoon)

• Jos pääsy- tai soveltuvuuskoe järjestetään, siihen 

täytyy osallistua, muuten ei voi tulla valituksi.



Tutkintokoulutukseen 

valmentava koulutus (TUVA) 

1.8.2022 alkaen

Uusi TUVA-koulutus korvaa aiemmat

• Perusopetuksen lisäopetuksen (10-luokka)

• Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA)

• Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen 

(VALMA)

Koulutukseen voi hakea jos esim. tarvitsee lisäaikaa jatko-

opintojen valintaan, haluaa korottaa perusopetuksen 

arvosanoja tai tutustua eri jatko-opintovaihtoehtoihin.



YHTEISHAUN TULOKSET

• Yhteishaun tulokset ilmoitetaan hakijoille aikaisintaan 

16.6.2022

• Sähköistä tuloskirjettä ei lähetetä huoltajan sähköpostiin

• Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 

30.6.2022

linkki annettuun sähköpostiosoitteeseen

• Jos opiskelupaikkaa ei ota vastaan, sen menettää 

• Varasijat voimassa 19.8.2022 asti 

• Opiskelupaikan vastaanottaminen ei poista varasijalta

• Omat opot ovat koululla 16.6.22 (tarvittaessa 17.6.)



JOS ET SAANUT PAIKKAA

• Ilman jatkokoulutuspaikkaa jääneet saavat 

jälkiohjauskirjeen Opetushallituksesta ja ovat 

yhteydessä oman koulun opoon.

• ovat velvollisia hakemaan opiskelupaikkaa 

jatkaakseen oppivelvollisuutensa suorittamista

• Täyttämättä jääneet opiskelupaikat tulevat hakuun 

opintopolku.fi -sivustolle tulosten tultua.

• Ohjaamo / etsivä nuorisotyö auttaa kesällä hakujen 

tekemisessä. InfoOmnian ohjaajat ovat töissä koko 

kesän.



Kiitos!


