LAHDEN
PERUSOPETUKSEN
YSIEN KESÄINFO 2022
Hei 9.-luokkalainen!
Tähän tiedotteeseen on koottu ne jatko-opintoihin liittyvät tärkeät asiat, jotka pitää vielä muistaa
kevään ja kesänkin aikana. Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan torstaina 16.6.2022.
Huomaa, että opinto-ohjaaja on tavoitettavissa TO-PE 16.-17.6. yhteishaun tuloksiin liittyvissä
asioissa. Jos tarvitset apua, voit soittaa tai lähettää viestiä opinto-ohjaajalle ja sovittaessa myös tulla
käymään koululla. Huomaa, että Wilma-tunnukset eivät välttämättä ole enää kesäkuussa
käytettävissäsi.
Tsemppiä kevään opintoihisi, ja kaikkea hyvää tulevaisuudelle!

T: Anneli Tikkanen (9A, 9B, 9D, 9E, 9F, 9J), 050 387 9790, anneli.tikkanen@edu.lahti.fi
Pinja Hietanen (9C), 044 482 6833, pinja.hietanen@edu.lahti.fi

PÄÄTTÖTODISTUS
Pidä kevätjuhlassa 4.6. saamasi päättötodistus hyvässä tallessa, tarvitset sitä myöhemmin vielä monta
kertaa. Sinulla tulee olla päättötodistus mukana opiskelupaikkaa vastaanottaessasi tai ensimmäisenä
koulupäivänä.

YHTEISHAUN TULOKSET 16.6.2022
Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan torstaina 16.6.2022. Tulokset ilmoitetaan joko kirjeellä
tai sähköpostilla. Seuraa sähköpostiasi tulosten julkaisupäivänä (myös roskapostikansio). Kirjeet
tulevat yleensä postissa muutaman päivän sisällä. Jos olet yhteishaun lomakkeella antanut luvan
julkaista nimesi internetissä, saattavat jotkut lukiot julkaista kotisivuillaan nimilistat heti 16.6. aamulla.

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN
Opiskelupaikka tulee vastaanottaa ihan viimeistään 30.6.2022 mennessä, muuten sen menettää.
Saamassasi sähköpostissa tai kirjeessä on ohjeet paikan vastaanottamiseksi. Lue tämä viesti huolella
ja toimi niiden ohjeiden mukaisesti. Yleensä paikan voi ottaa vastaan sähköpostin linkin kautta, mutta
joskus vaaditaan henkilökohtainen käynti paikan päällä tai kirjallisen vastaanottoilmoituksen
toimittaminen oppilaitokseen.

Tärkeää on, että toimit aina oppilaitokselta tulleen ohjeen mukaan. Tässä infossa oleva tieto on
toukokuussa olleiden ohjeiden mukaista. Tarkista kesällä oppilaitokselta ajankohtainen tieto ja
tilanne.
Huomaa, että aikaisempien vuosien käytännöt ovat voineet muuttua, joten luethan kaikki ohjeet ja
saamasi viestit tarkasti.
Jos olet hakenut myös jatkuvassa haussa johonkin koulutukseen, voit saada kaksi tai useamman
paikan. Muistathan perua paikkasi siitä koulutuksesta, jota et aio ottaa vastaan.

LUKIOT
Tietoa opiskelupaikan vastaanottamisesta löydät lukioiden nettisivuilta hakijalle -osiosta.
Opiskelupaikka otetaan pääsääntöisesti vastaan valintasähköpostissa tulleen linkin kautta.
Otathan opiskelupaikan vastaan mahdollisimman pian tulosten saavuttua. Ilmoitathan lukioon myös,
jos et aio ottaa paikkaa vastaan.
Lukioiden ohjeita paikan vastaanottamisesta:
Lyseo: https://www.lahdenlyseo.fi/hakijalle/hakeminen/
Gaudia: https://www.gaudialahti.fi/hakijalle/hakeminen/
LYK: https://www.lyk.fi/haku/lukioon/
HUOM! Jos aloitat opintosi Gaudian lukiossa, olet valinnut lyhyen matematiikan ja haluat
starttikurssille (peruskoulun matematiikan kertaus), ilmoittauduthan omalle opollesi viimeistään
16.6.!

KOULUTUSKESKUS SALPAUS
Opiskelupaikka otetaan vastaan valintasähköpostissa tulleen linkin kautta. Jos et ole sallinut sähköistä
asiointia, tulee sinun ottaa yhteyttä Salpauksen opintotoimistoon. Jatkuvan haun kautta saadut paikat
otetaan vastaan sähköpostin ohjeiden mukaisesti. Luethan kaikki saamasi viestit ja ohjeet tarkkaan.
Koulutukset alkavat eri aikaan. Tarkista oman koulutuksesi aloituspäivä valintakirjeestä. On tärkeää,
että olet koulutuksen alkaessa paikalla.
Salpauksen ohjeita:
https://www.salpaus.fi/koulutus/opiskelijavalinta/opiskelupaikan-vastaanottaminen/
https://www.salpaus.fi/opiskelija/infopaketti-uudelle-opiskelijalle/

YHDISTELMÄOPINTOIHIN HAKEMINEN
Yhdistelmäopinnoissa voit suorittaa samanaikaisesti kaksi tutkintoa: ammatillisen perustutkinnon ja
ylioppilastutkinnon. Salpauksessa voit yhdistää ylioppilastutkinnon kaikkiin perustutkintoihin. Voit
myös tiedustella mahdollisuutta opiskella yksittäisiä lukioaineita yhdistettynä ammatilliseen
perustutkintoosi. Pärjätäksesi opinnoissa tulisi peruskoulun arvosanojen olla ylioppilastutkintoon
sisältyvissä aineissa vähintään 7.
Haku opintoihin tapahtuu opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä täyttämällä
yhdistelmätutkinnon hakulomake (lomake päivittyy Salpauksen sivuille kesäkuussa 2022: Ammattiin
ja ylioppilaaksi yhdellä kertaa).

JOS JÄIT ILMAN OPISKELUPAIKKAA
Jos et saa opiskelupaikkaa yhteishaussa hakemaasi koulutukseen, Opetushallitus lähettää sinulle
kesäkuun aikana henkilökohtaisen kirjeen tai sähköpostiviestin, jossa kerrotaan saamasi pistemäärä
ja mahdolliset varasijat hakemillesi linjoille.
Opinto-ohjaaja ottaa yhteyttä ilman opiskelupaikkaa jääneisiin. Opolle voi myös soittaa 16.-17.6. Sovi,
jos haluat tulla koululle keskustelemaan suunnitelmista ja tekemään hakuja vapaisiin paikkoihin
yhdessä opon kanssa.
Koska olet oppivelvollinen, muistathan, että sinua koskee hakuvelvoite. Jos et saa opiskelupaikkaa,
on sinulla velvoite hakea johonkin koulutukseen kesän aikana.
Niihin koulutuksiin, joissa on vapaita aloituspaikkoja, voi hakea jatkuvassa haussa (ammatilliset
koulutukset, TUVA) tai lisähaussa (lukiot) www.opintopolku.fi -osoitteen kautta. Seuraa oppilaitosten
sivuja ja Opintopolkua, siellä tiedotetaan vapaista paikoista ja hakuajoista.
Tarkkaile vielä sähköpostiasi ja vastaa puhelimeen; sinulle voidaan tarjota peruutuspaikkaa
oppilaitoksesta, johon olet hakenut. Vielä koulujen alettua saattaa tulla keskeyttämisiä, joiden kautta
vapautuville paikoille otetaan varasijoilta.
Koululla on velvollisuus ilmoittaa ilman opiskelupaikkaa jääneiden nuorten yhteystiedot
oppivelvollisuutta valvovalle viranomaiselle, josta otetaan yhteyttä nuoreen ja tuetaan tekemään
jatkosuunnitelmia. (Nuorisolaki, 7c§). Usein tämä viranomainen on nuorisopalveluiden tai Ohjaamon
työntekijä.
Lahden Ohjaamosta nuori saa tietoa ja ohjausta koulutukseen ja työelämään liittyvissä asioissa, ja
siellä etsitään yhdessä ratkaisuja nuoren elämäntilanteeseen. Ohjaamo löytyy Kauppakeskus Trion 2.
kerroksesta Palvelutorilta, Aleksanterinkatu 18. www.ohjaamolahti.fi

VARASUUNNITELMIA
TUVA-koulutus
Tuva-koulutus on korkeintaan vuoden mittainen tutkintoon valmentava koulutus, jonka jälkeen
opiskelijan tavoitteena on jatkaa opintoja lukiossa tai ammatillisessa perustutkinnossa. Lisätietoa
yleisesti
TUVAsta:
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/mita-tutkintokoulutukseenvalmentava-koulutus-tuva

TUVA-koulutus oli yhteishaussa, mutta koulutukseen voi olla mahdollista hakea vielä kesälläkin.
Lahdessa TUVA-koulutusta järjestää neljä eri toimijaa:
Salpausselän peruskoulu: Vapaita opiskelupaikkoja voi kysyä 16.6. - 21.6. ja 3.8. alkaen rehtori Markku
Karjalaiselta puh. nro. 050 559 7976, markku.karjalainen@lahti.fi. https://www.lahti.fi/kasvatus-jakoulutus/perusopetus/koulut/salpausselan-koulu/
Salpaus: TUVA-koulutukseen jatkuva haku 1.5.-31.7. https://www.salpaus.fi/koulutusesittely/tuvakoulutus/ . Koulutuksen aloitus 3.10.2022.
LYK: Kesällä mahdollista hakea TUVAlle täyttämällä hakulomake ja viemällä se suoraan koulun
kansliaan. https://www.lyk.fi/aikuislukio/tuva-koulutus/
Suomen diakoniaopisto: Suomen diakoniaopiston paikoista voi kysellä suoraan oppilaitokselta.
https://www.sdo.fi/hakijalle/hakupalvelu/

LAHDEN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO
Alle 18-vuotias voidaan ottaa opiskelijaksi aikuislukioon erityisin perustein, esimerkiksi terveydellisten
ja sosiaalisten syiden perusteella. Rehtori tekee päätöksen opiskelijaksi ottamisesta. Ilman
opiskelupaikkaa jääminen oppivelvollisena voidaan laskea erityiseksi syyksi.
Aikuislukioon pääsemiseksi ei ole tiettyä keskiarvorajaa, vaan tilanne arvioidaan tapauskohtaisesti.
Aikuisten lukiokoulutuksen oppimäärä on 44 kurssia. Aikuisten lukiokoulutus järjestetään sekä
lähiopetuksena että etäopetuksena. Opiskelija voi valita itselleen soveltuvan opiskelutavan.
Aikuislukioon voi hakeutua jatkuvan haun periaatteella, milloin vaan ennen seuraavan opetusperiodin
alkua. Aikuislukiossa opiskelu on oppivelvolliselle maksutonta.
Lisätietoa LAHDEN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO

KANSANOPISTOJEN LINJAT OPPIVELVOLLISILLE
Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös kansanopiston oppivelvolliselle suunnatuilla linjoilla. Linjoja
löytyy eri teemoittain ja ympäri Suomea. Lisää tietoa löydät sivulta kansanopistot.fi Linjat olivat
yhteishaussa, mutta vapaita paikkoja voi tiedustella suoraan oppilaitoksista.
Joissakin kansanopistoissa oppivelvolliset voivat myös korottaa peruskoulun päättötodistuksen
arvosanoja, suorittaa lukion opintoja, opiskella ammatillisia opintoja tai kurkistaa
korkeakouluopintoihin.

JATKUVA HAKU
Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan perustutkintoon ammatillisessa koulutuksessa ympäri
vuoden. Katso tarkempia ohjeita jatkuvasta hausta esimerkiksi SALPAUKSEN SIVUILTA ja SUOMEN
DIAKONIAOPISTON SIVUILTA.

