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Mitä ysin jälkeen?
Peruskoulun jälkeen voit

• hakea ammattioppilaitokseen

• hakea lukioon

• suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen perustutkinnon, ylioppilastutkinnon ja lukion 
oppimäärän (ns. kaksois- tai kolmoistutkinto)

• korottaa arvosanoja kymppiluokalla

• käydä vuoden ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA) tai 
työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA)

• mennä vuodeksi kansanopiston pitkälle linjalle

• lähteä opiskelemaan oppisopimuksella ammatillista perustutkintoa



Yhteishaun aikatauluja

• Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 20.2.–13.3.2018. Haku päättyy 
14.3. klo 15.00.

• Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku 14.3.- 4.4.2018 .

• Perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten haku 22.5.–24.7.2018.

• 14.6.2018 jälkeen saat kirjeen yhteishaun tuloksista.

• Ota vastaan saamasi opiskelupaikka viimeistään 28.6.2018.

• Joihinkin koulutuksiin on ns. jatkuva haku

Haettavissa olevat paikat löydät Opintopolusta..



Yhteishaku

• Yhteishaku tehdään kouluaikana opinto-ohjaajan kanssa 

Opintopolku.fi-palvelussa.

• Ennen yhteishakua, huoltajat saavat allekirjoitettavaksi tulostetun 

yhteishakutietolomakkeen. Varsinainen yhteishaku tehdään huoltajan 

allekirjoittaman lomakkeen pohjalta.

• Itse nettihaku ei vaadi hakijan tai huoltajan allekirjoitusta. 



• Oppilas voi hakea enintään viiteen hakutoiveeseen.

• Valintajärjestys tärkeä  hyväksytyksi voi tulla ylimpään 
hakutoiveeseen, johon pisteet/keskiarvo riittävät.

• Päättötodistuksella on keskeinen merkitys yhteishaussa.

• Yhteishaussa haetaan kevään päättöarvioinnin arvosanoilla.

• Jos oppilaitos järjestää pääsy-/soveltuvuuskokeen, kaikki hakijat 
kutsutaan kokeeseen (esim. IB-lukion pääsykokeisiin ei tule kutsua).

• Yhteishakuoppaista ja opintopolusta löydät alat ja yksiköt, joissa 
järjestetään pääsykokeet keväällä 2018.



• Valinnassa suositaan juuri peruskoulun päättäneitä opiskelijoita.

• Tutkintokohtaiset terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimukset on 

säädetty joillekin koulutusaloille (mm. alat, joihin liittyy potilas- ja 

asiakasturvallisuutta sekä alaikäisten turvallisuutta) . 

• Opiskelijaksi voidaan valita myös harkintaan perustuvalla valinnalla 
(esim. oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt)

• Hakujärjestys tulee miettiä tarkasti!!



Haku lukioon• Valinta tapahtuu lukuaineiden 
keskiarvon perusteella:

• äidinkieli ja kirjallisuus

• toinen kotimainen kieli

• vieraat kielet

• uskonto tai elämänkatsomustieto

• historia

• yhteiskuntaoppi

• matematiikka

• fysiikka

• kemia

• biologia

• terveystieto

• maantieto

• Pääsääntöisesti lukiot vaativat 
vähintään 7,0 keskiarvon.

• Lukioissa voi olla myös pääsy- ja 
soveltuvuuskokeita. 

• Lukiot voivat ottaa huomioon 
myös hakijan muun koulutuksen, 
harrastukset tai muita lisänäyttöjä.

• Näiden kaikkien ”ylimääräisten” 
pisteiden pistemäärä voi olla 
korkeintaan puolet 
enimmäispistemäärästä.

• Kts. Ouluun Lukioon 2017-
2018(löytyy netistä)



Haku ammatilliseen peruskoulutukseen
• Valittavana yhdeksän eri koulutusalaa, 53 perustutkintoa, n. 120 koulutusohjelmaa.

• humanistinen ja kasvatusala (esim. vapaa-aika, nuorisotyö, viittomakielen tulkki)

• kulttuuriala (esim. käsi- ja taideteollisuus, viestintä, kirjastoala, kuvataide, musiikki, sirkus, teatteri ja 
tanssi)

• yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (esim. liiketalous ja kauppa)

• luonnontieteiden ala (tietojenkäsittely)

• tekniikan ja liikenteen ala (esim. rakentaminen, kone-, metalli- ja energiatekniikka, tieto- ja 
tietoliikennetekniikka, ajoneuvo- ja kuljetustekniikka)

• luonnonvara- ja ympäristöala (esim. maatalous, puutarhatalous, metsä- ja kalatalous, luonto ja 
ympäristö)

• sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (esim. hoitoala, kuntoutus ja liikunta, kauneudenhoito)

• matkailu-, ravitsemis- ja talousala (esim. matkailu, hotelli- ja ravintola-ala, catering, kotitalous, 
puhdistuspalvelut)

• turvallisuusala (palo, pelastus ja nuohous, poliisiala, vartiointi)

https://opintopolku.fi/wp/fi/ammatillinen-koulutus-2/mita-ammatillisessa-voi-opiskella/humanistinen-ja-kasvatusala/
https://opintopolku.fi/wp/fi/ammatillinen-koulutus-2/mita-ammatillisessa-voi-opiskella/kulttuuriala/
https://opintopolku.fi/wp/fi/ammatillinen-koulutus-2/mita-ammatillisessa-voi-opiskella/yhteiskuntatieteiden-liiketalouden-ja-hallinnon-ala/
https://opintopolku.fi/wp/fi/ammatillinen-koulutus-2/mita-ammatillisessa-voi-opiskella/luonnontieteiden-ala/
https://opintopolku.fi/wp/fi/ammatillinen-koulutus-2/mita-ammatillisessa-voi-opiskella/tekniikka-ja-liikenne/
https://opintopolku.fi/wp/fi/ammatillinen-koulutus-2/mita-ammatillisessa-voi-opiskella/luonnonvara-ja-ymparistoala/
https://opintopolku.fi/wp/fi/ammatillinen-koulutus-2/mita-ammatillisessa-voi-opiskella/sosiaali-terveys-ja-liikunta-ala/
https://opintopolku.fi/wp/fi/ammatillinen-koulutus-2/mita-ammatillisessa-voi-opiskella/matkailu-ravitsemis-ja-talousala/
https://opintopolku.fi/wp/fi/ammatillinen-koulutus-2/mita-ammatillisessa-voi-opiskella/turvallisuusala/


Valintaperusteet ammatilliseen perustutkintoon tähtäävään koulutukseen

Saat 

• 6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana tai edellisenä 
vuonna kuin haet, TAI:

• 6 pistettä tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, 
esimerkiksi kymppiluokasta

• 1 – 16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä

• 1 – 8 pistettä painotettavista arvosanoista

• 1 – 3 pistettä työkokemuksesta

• 0-10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta

• 2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä 
hakutoiveesta.

https://opintopolku.fi/wp/fi/ammatillinen-koulutus/ammatillisen-koulutuksen-valintaperusteet-
kayttoon/valintaperusteet-peruskoulupohjaisiin-ammatillisiin-perustutkintoihin-2/ 

https://opintopolku.fi/wp/fi/ammatillinen-koulutus/ammatillisen-koulutuksen-valintaperusteet-kayttoon/valintaperusteet-peruskoulupohjaisiin-ammatillisiin-perustutkintoihin-2/


Keskiarvo pisteitä

5,50—5,74 1

5,75—5,99 2

6,00—6,24 3

6,25—6,49 4

6,50—6,74 5

6,75—6,99 6

7,00—7,24 7

7,25—7,49 8

7,50—7,74 9

7,75—7,99 10

8,00—8,24 11

8,25—8,49 12

8,50—8,74 13

8,75—8,99 14

9,00—9,24 15

9,25—10,00 16

Keskiarvo seuraavista oppiaineista: 

Äidinkieli ja kirjallisuus

Toinen kotimainen kieli

Vieraat kielet

Uskonto tai elämänkatsomustieto Historia

Yhteiskuntaoppi

Matematiikka

Fysiikka

Kemia

Biologia

Maantieto

Liikunta

Terveystieto

Musiikki

Kuvataide

Käsityö

Kotitalous



Keskiarvo pisteitä

6,00—6,49 1

6,50—6,99 2

7,00—7,49 3

7,50—7,99 4

8,00—8,49 5

8,50—8,99 6

9,00—9,49 7

9,50—10,00 8

Kolmesta parhaasta painotettavasta aineesta 

lasketaan valinnassa niiden keskiarvo.

Liikunta

Kuvataide

Käsityö

Kotitalous

Musiikki



• Päivälukion ja perinteisen ammatillisen koulutuksen lisäksi opiskelija voi opiskella:

• Ammattilukiossa (kaksois- ja kolmoistutkinto)

• Aikuislukiossa (usein mahdollisuus opiskella joustavasti päivä-, ilta- ja 

monimuoto-opintoja)

• Nettilukioissa (opiskelu verkossa)

• Vuoden Valma-koulutuksessa,  jos oma ala ei vielä tiedossa tai jos nuori jää 

yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa. Vuoden Telma-koulutuksessa.

• Vuoden kymppiluokalla (voi korottaa päättötodistuksen arvosanoja, jolloin 

yhteishaussa haku helpottuu)

• Vuoden valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa

• Oppisopimuksella



Tärkeimpiä asioita yhteishaussa!
• Päättötodistuksen arvosanoihin voi vaikuttaa koko peruskoulun ajan. 

• Tärkeää, että nuori löytää yhteishaussa koulutuspaikat, jotka aidosti kiinnostavat 

häntä.

• Eri vaihtoehtojen läpikäynti niin kotona kuin koulussakin on tärkeää.

• Ilman koulupaikkaa jäävä nuori voi hakea jatkuvassa haussa ammattikouluihin, 

sekä hakea perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin.



• Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi ja tasapainoisiksi 

ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, 

harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja 

taitoja. Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja 

muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. (Lukiolaki 629/98 2§.)

• Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon 

saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen.

• Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi 

ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä 

persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea 

elinikäistä oppimista. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630)



• www.opintopolku.fi

• Harjoitelkaa yhteishakua myös kotona 

www.demo.opintopolku.fi

http://www.opintopolku.fi/
http://www.koulutus.opintopolku.fi/

