
9. luokkien 
yhteishaku

Marja Heikkinen, opinto-ohjaaja



Suomen koulutusjärjestelmä



Toisen asteen koulutus

• Lukio

• Ylioppilastutkinto

• 3 vuotta (voi suorittaa 2-4 vuodessa)

• Vähintään 75 kurssia

• Ammatillinen koulutus

• Ammatillinen perustutkinto

• 3 vuotta

• 180 osp (ent. 120 ov)

• Yhdistelmäopinnot

• Kaksoistutkinto: ammatillinen perustutkinto + ylioppilastutkinto



Kevään 2020 yhteishaku

• Hakuaika 18.2.–10.3.2020

• Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi

• Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00

• Opiskelijavalinnan tulokset saa julkaista aikaisintaan
11.6.2020.

• HUOM! Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään
25.6.2020.

• Varasijat ovat voimassa 14.8.2020 asti.

http://www.opintopolku.fi


Yhteishaun eteneminen

• Opo käy jokaisen 9.-luokkalaisen kanssa henkilökohtaisen 
ohjauskeskustelun 2. tai 3. jaksossa.

• Harjoitushaku tehdään 3. jaksossa.

• Oppilaitosvierailut marras-helmikuussa
• SYK:n lukion ja IB-linjan esittely opo-tunneilla tammikuussa
• Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten avoimet ovet ja infotilaisuudet

• Kysely huoltajille yhteishausta ja hakutoiveista (ns. huoltajan 
kuuleminen)
• Lomakkeen palautus opolle talvilomaan mennessä eli viimeistään pe 

14.2.2020.

• Yhteishaku tehdään ohjatusti opon kanssa viikolla 9 eli ma 24.2.–
pe 28.2.2020.

• Hakulomakkeen voi myös täyttää kotona itsenäisesti.



Miten haetaan?

• Yhteishaussa voi hakea enintään viiteen koulutukseen.

• Samassa haussa voi hakea sekä lukioihin että 
ammatillisiin oppilaitoksiin.

• Ammatillisella puolella haetaan peruskoulupohjaisiin 
koulutuksiin (pk).

• Valituksi voi tulla vain yhteen hakutoiveeseen
• Ylin hakutoive, johon hakijan keskiarvo/pisteet riittävät.



Hakutoivejärjestys ja tietojen 
muuttaminen

• Hakutoivejärjestys on sitova – hakuajan päätyttyä 
toiveita ei voi muuttaa.

• Muutoksia voi tehdä hakuajan aikana ainoastaan hakija 
(ei siis opo eikä hakijan huoltaja).

• Muutospyyntö tehdään muokkauslinkistä, jonka hakija 
saa omaan, hakemukseen merkittyyn 
sähköpostiosoitteeseensa. HUOM! Oppilaan on 
käytettävä muuta kuin koulun sähköpostiosoitetta.

• Myös huoltaja saa tiedon muutoksista, jos hakija on 
ilmoittanut hakemuksessaan huoltajan s-postiosoitteen.



Opiskelijavalinta

• Lukioon: lukuaineiden keskiarvo

• Ammatillinen koulutus: pisteet

• Valinta tehdään kevään päättötodistuksen arvosanojen 
perusteella. Arvosanat ilmoitetaan hakujärjestelmään 
suoraan koululta toukokuun lopussa.



Opiskelijaksi ottaminen lukioon

• Lukioon pääsyn ratkaisee peruskoulun päättötodistuksen 
seuraavien arvosanojen keskiarvo:

• äidinkieli ja kirjallisuus
• toinen kotimainen kieli
• vieraat kielet
• uskonto tai elämänkatsomustieto
• historia
• yhteiskuntaoppi
• matematiikka 
• fysiikka
• kemia
• biologia 
• terveystieto
• maantieto.



Opiskelijaksi ottaminen lukioon
Koulutuksen järjestäjä voi lisäksi päättää, että

• keskiarvoa laskettaessa painotetaan joitakin arvosanoja 
ja/tai 

• käytetään keskiarvon lisäksi pääsy- ja soveltuvuuskokeita 
ja/tai 

• huomioidaan keskiarvon lisäksi muuta koulutusta, 
harrastuksia tai muita näyttöjä. 



Opiskelijaksi ottaminen lukioon

• Huomioitava lukion mahdollinen ainevalintakortti, johon 
merkitään ensimmäisen vuoden alustavat kurssivalinnat.

• Erityistehtävän saaneilla lukioilla usein myös omia haku-
ja lausuntolomakkeita.

• Lukioiden ainevalintakortit ja erityislukioiden muut 
hakulomakkeet tulee palauttaa opolle viimeistään 
tiistaina 3.3.2020.

• Lomakkeet voi myös palauttaa itse suoraan lukioon.



Opiskelijaksi ammatilliseen koulutukseen

• Ammatillista koulutusta koskeva ensimmäinen 
hakutoive: 2 pistettä

• On suorittanut peruskoulun samana tai edellisenä 
vuonna kuin hakee: 6 pistettä

• Yleisestä koulumenestyksestä: 1 – 16 pistettä

• Painotettavista arvosanoista: 1 – 8 pistettä

• Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta: 0-10 pistettä

• (Työkokemuksesta 1-3 pistettä)



Yhteishaun eteneminen

• Mahdolliset valinta- ja soveltuvuuskokeet järjestetään 
huhti–toukokuussa.

• Opiskelupaikka otetaan vastaan hakijan sähköpostiin 
lähetettävän sähköisen linkin kautta.

• Monissa oppilaitoksissa on käytävä lisäksi paikan päällä. 

• Opo ja tutorit ovat tavattavissa SYK:ssä to–pe 11.–12.6. 



Jälkiohjaus

• Kesällä jälkiohjausta koululla niille oppilaille, jotka eivät 
ole päässeet haluamaansa opiskelupaikkaan

• Peruskoulun opinto-ohjaaja paikalla to–pe 11.–12.6.2020. 

• Haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan 
koulutukseen (esim. kymppiluokille) 19.5–21.7.2020.



Yleisiä ohjeita

• Tärkeimmät kohdat pähkinänkuoressa
• Yhteystiedot oikein => varmistus sähköpostina

• Hakutoivemuutokset ainoastaan hakuaikana 

• Paikan vastaanotto määräaikaan mennessä

• neuvonta@opintopolku.fi
Opintopolun hakuneuvonta

Opetushallitus

puh. 029 533 1010

Palveluaika ti–to klo 9.30–13

Yhteishaun aikana ma–pe klo 9.30–13



HYVÄÄ 
YHTEISHAKUA!


