
Perusopetuksen jälkeisen 
koulutuksen yhteishaku 

22.2. - 23.3.2022 klo 15 asti



Suomen koulutusjärjestelmä - 
oppivelvollisuus jatkuu 
ammatilliseen ja lukiokoulutukseen



Yhteishakuun kuuluvat koulutukset

● Ammatillinen koulutus (ammatillinen perustutkintokoulutus)
● Lukiokoulutus 
● Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) (ent. 

VALMA, 10-luokka)
● Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatut vapaan sivistystyön 

linjat (esim. STEP-koulutus Lapualla (ent. Seurakuntaopisto), 
Etelä-Pohjanmaan opisto Ilmajoella)

● Vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävä ammatillinen 
koulutus ja TUVA-koulutus (Luovi) 

● Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) 
(Luovi)



Hakuohjeita
Hakeutumisvelvoite perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä tarkoittaa 
jokaista oppivelvollista. Oppivelvollisuuden maksuttomuus

Koulutustarjontaan voi tutustua ja haku tapahtuu Opintopolun palvelussa opintopolku.fi. Haku tehdään opotunnilla hiihtolomaa 
edeltävällä viikolla (8).

Opiskelijaksi ottamisessa käytetään perusopetuksen päättötodistusta

Yhteishaussa voi hakea enintään seitsemään koulutukseen, mieluisuusjärjestys

Hakutoivejärjestys on sitova - hakuajan päätyttyä toiveita ei voi muuttaa

Hakijan kannattaa täyttää oma sähköpostiosoite hakemukseen (kuittaus perillemenosta, voi muokata hakemusta hakuaikana linkin 
kautta, tuloskirje, opiskelupaikan vastaanottaminen)

Ammatinvalintaan vaikuttavat terveydelliset seikat on otettava huomioon hakutoivetta pohdittaessa 

Hallintolaki edellyttää huoltajan kuulemista - oppilaille jaettavaan hakusuunnitelmaan huoltajan allekirjoitus



Harkintaan perustuva valinta
Koulutuksen järjestäjä voi ottaa opiskelijoita koulutuksiin enintään 30 % hakijoista 

harkinnan perusteella, jolloin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta

Hakijan erityisiä henkilökohtaisia syitä voivat olla oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt

Jos hakija opiskelee matematiikkaa ja äidinkieltä yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, 

hakija on mukana automaattisesti vain harkintaan perustuvassa valinnassa

Harkintaan perustuvan valinnan perustelut (esim. erityisopettajan lausunnot) on 

toimitettava hakuaikana suoraan oppilaitokseen

Oppimisvalmiuksia mittaava koe (sanallinen, matemaattinen ja kuvallinen päättely)



Opiskelijaksi ottaminen lukioon

Perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon 
perusteella 

Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti perusopetuksen 
päättötodistuksen oppiaineiden (äidinkieli ja kirjallisuus, 
toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai 
elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, 
matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto ja 
maantieto) arvosanojen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä



Opiskelijaksi ottaminen lukioon

Koulutuksen järjestäjä voi lisäksi päättää, että 

painotetaan arvosanaa (Kuortaneen urheilulukio/ liikunta)

käytetään pääsy- ja soveltuvuuskokeita

huomioidaan muuta koulutusta, harrastuksia tai muita näyttöjä 
(Kaustisen musiikkilukio)

Koulutuksen järjestäjä voi asettaa keskiarvorajan lukioon 
valittaville - Lapuan lukioon haettaessa lukuaineiden keskiarvo 7.0



Opiskelijaksi ottaminen 
ammatilliseen perustutkintoon
Perusopetuksen suorittaminen hakuvuonna 6 p 

Yleinen koulumenestys 1 - 16 p

Painotettavat arvosanat 1 - 8 p (kolme parasta taide- ja taitoainetta)

Ammatillinen hakutoive on 1. hakutoive 2 p

Mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe 0 - 10 p    (Lapualla sotealan 
pt Sedussa, kasvatus- ja ohjausalan pt Step-koulutuksessa)



Pääsy- ja soveltuvuuskokeet
Koulutuksen järjestäjät lähettävät kutsun pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen sekä 

mahdollisen ennakkotehtävän huhtikuusta alkaen hakijan hakulomakkeessa 

ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen

Jos hakija ei osallistu kokeeseen tai palauta mahd. ennakkotehtävää määräaikaan 

mennessä, hän ei voi tulla valituksia koulutukseen

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan kokeeseen

Hakija kutsutaan kokeeseen valintakoeryhmän ylimpään hakukohteeseen, joka 

järjestää kokeen

Hakijan saama koetulos siirtyy myös kaikkiin saman valintakoeryhmän muihin 

hakutoiveisiin



Opiskelijavalinnan tulokset
Tiedot valinnasta antaa koulutuksen järjestäjä aikaisintaan 16.6. hakijan 
hakulomakkeessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen

Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 30.6. oppilaitoksen ohjeistamalla 
tavalla (sähköisen tuloskirjeen mukana)

Valinta kohdistuu ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteet/ keskiarvo riittävät - 
alimmat hakutoiveet peruuntuvat eikä hakija voi tulla valituksi niihin, vaikka 
pisteet olisivat riittäneet

Yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille haetaan jatkuvassa haussa Opintopolun 
palvelussa opintopolku.fi



Yhteishaun tilastoja 

197 Lapuan yläkoulun oppilasta haki keväällä 2021 
lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen (keväällä 
2022 hakijoita 165)

50 % haki ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen kun se 
valtakunnallisesti oli 53 %

Lapuan lukioon haki 44 %

Sedu Lapualle haki 36 % 



Valinnan edessä - mikä suunta, 
mikä vaikuttaa?
Nuori ja hänen arvot, itsetuntemus, itsetunto, minäkuva, tavoitteet, 
kiinnostus, vahvuudet, haaveet, mahdollisuudet, ennakkoluulot

Ystävien kannustus ja malli

Huoltajien antama malli, odotukset, tuki ja kannustus

Koulun ohjaus ja opetus (esim. henkilökohtainen ohjaus)

Yhteiskunnan ja median vaikutus, ammatit muutoksessa



Opinto-ohjaajien ohjausluokat

Riina Ala-Panula 

9 ABGHIJ

Maria Rantasalo

9 CDEF

                                                Wilma


