
9.-LUOKKALAISTEN 
VANHEMPAINILTA 
30.11.2021

AHTIALAN JA KIVIMAAN KOULUT

PIDÄTHÄN KAMERAN 
JA MIKROFONIN 
SULJETTUNA 
KOKO ESITYKSEN 
AJAN.

VOIT KYSYÄ 
KYSYMYKSIÄ CHATIN 
KAUTTA.



Tervetuloa!

Illan aikataulu:

klo 17.30 Tervetuloa (rehtorit)

Klo 17.40 - 18 Yleistä kevään 2022 
yhteishausta (opot)

Klo 18 - 18.30 Ajankohtaista 
lukiokoulutuksesta

Klo 18.30 - 19.00 Ajankohtaista 
Salpauksesta



Oppilaanohjaajat

Helena Salakka, Ahtiala

Pinja Hietanen, Ahtiala (9C&9F) & Kivimaa (9C)

Anneli Tikkanen, Kivimaa



Valmistautuminen yhteishakuun

• Itsetuntemus: omat kiinnostukset, vahvuudet, tulevaisuuden 
haaveet, toisaalta rajoitteet...

• Opotunnit

• Toisen asteen oppilaitoksien infotilaisuudet ja tutustumiset

• Ohjauskeskustelut opon kanssa

• Keskustelut kotona huoltajien kanssa



Yhteishakuaikataulu

• Hakuaika 22.2.-22.3.2022

• Haku päättyy 22.3.2021 klo 15

• Mahdolliset soveltuvuuskokeet 
kevään aikana

• Tiedot valinnoista aikaisintaan 
16.6.2022

• Kesäkuussa mahdollisesti tulevassa 
oppilaitoksessa käynti (lukion 
ainevalinnat ja ilmoittautuminen...)

• Opiskelupaikka otettava vastaan 
viimeistään 30.6.2022



Hakemisesta

Lukioon lukuaineiden 
keskiarvolla

Lukioiden 
erityislinjoille 
lukuaineet ja 

pääsykoe

Ammatilliseen 
koulutukseen pisteillä

Ammatilliseen 
erityisoppilaitokseen 

haastattelu ja tuen 
tarve

Haetaan 
päättötodistuksella 

(kevättodistus)



Hakemisesta

Koulussa 
demohaku

Varsinainen haku 
tehdään 

opotunnilla 
koulussa

opintopolku.fi 
sähköinen 

hakujärjestelmä

Max 7 hakutoivetta 
– 1 opiskelupaikka

Hakija vastaa 
hakemisesta, 

huoltajaa kuultava

Huoltaja saa tiedon 
sähköpostiinsa, jos 
hakija ilmoittaa sen 

hakemuksessa



Sitova hakujärjestys

• Jos hakija saa 
paikan ylemmästä 
hakutoiveesta, peruuntuvat 
alemmat hakutoiveet 
automaattisesti, eikä niiltä voi 
enää saada paikkaa.

• Hakujärjestystä ei voi vaihtaa 
hakuajan päättymisen jälkeen.

• Hakukohteet laitetaan 
mieluisuusjärjestykseen.

1. Salpaus, hius- ja kauneusalan pt

2. Kannaksen lukio

3. Salpaus, kone- ja tuotantotekniikan pt

4. Salpaus, TUVA

5. Salpausselän peruskoulu, TUVA



Huoltajan kuuleminen ja oppivelvollisuus

• Nuori täyttää jatko-opintosuunnitelman, jonka huoltaja allekirjoittaa.

• Allekirjoitettu suunnitelma palautetaan opinto-ohjaajalle. Hakutilanteessa 
varmistetaan, että huoltajan sähköpostiosoite laitetaan hakulomakkeelle.

• Oppivelvollisella on velvollisuus hakea ainakin yhteen koulutukseen, joka 
voi olla
• ammatillinen perustutkinto
• lukio
• tutkintoon valmistava (tuva)
• oppisopimuskoulutus
• Opistovuosi oppivelvolliselle -koulutus kansanopistossa



Yhteishausta 
löytyvät koulutukset

• Lukio

• Ammatilliset perustutkinnot

• TUVA (Valma, LUVA, kymppiluokka)

• Ammatilliset erityisoppilaitokset

• TELMA

• Opistovuosi oppivelvolliselle



TUVA-koulutus

• Tutkintoon valmistava: vanha kymppiluokka, Valma ja Luva

• TUVAssa voi korottaa päättöarvosanoja, tutustua ammatillisiin 
koulutuksiin, vahvistaa opiskelu- ja elämänhallinnantaitoja ja selkiyttää ura-
ja koulutussuunnitelmia. TUVAsta saa valmiuksia jatkaa lukioon tai 
ammatilliseen.

• HUOM! Tämän hetken tiedon mukaan vain jotkut TUVAt järjestävät 
päättöarvosanojen korotusta.
• Salpausselän peruskoulun TUVA

• Lahden yhteiskoulun lukion TUVA

• Salpauksen ja Suomen Diakoniaopiston TUVAt eivät voi järjestää 
perusopetuksen päättöarvosanojen korotusta.





Terveydentilavaatimukset

• Joillakin aloilla on terveydentilaan liittyviä vaatimuksia, jotka voivat rajata 
hakeutumista tai alalle työllistymistä (esim. sosiaali- ja terveysala).

• Terveydenhoitajan kanssa kannattaa keskustella mahdollisista 
terveydentilaan liittyvistä rajoitteista, jotta tulevaisuutta ja 
ammattihaaveita voidaan miettiä nuoren kannalta järkevistä 
lähtökohdista.
• Hyvä kertoa myös opinto-ohjaajalle.

• Esim. epilepsia vaikuttaa kuljetusalalle työllistymiseen



SORA-tutkinnot 
- näitä 
koskevat erityiset 
säädökset 
hakeutumisesta 
liittyen 
terveydentilaan ja 
toimintakykyyn

• Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

• Turvallisuusalan perustutkinto

• Välinehuoltoalan perustutkinto

• Liikunnanohjauksen perustutkinto

• Logistiikan perustutkinto; kuljetuspalvelujen osaamisal
a ja lentoasemapalvelujen osaamisala

• Metsäalan perustutkinto; metsäkoneenkuljetuksen osa
amisala

• Hammastekniikan perustutkinto

• Lääkealan perustutkinto

• Lentokoneasennuksen perustutkinto

• Rakennusalan 
perustutkinto; maarakennuskoneenkuljetuksen 
osaamisala

• Merenkulkualan perustutkinto



Lisäksi jatkuva haku

• Koulutuksia tulee jatkuvaan hakuun 
ympäri vuoden

• Oma erillinen hakunsa

• Myös yhdeksäsluokkalaiset voivat 
hakea (osa ammatillisen puolen 
tutkinnoista vain jatkuvassa haussa)
• Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

• Kiinteistönhoito

• Valintaperusteet vaihtelevat 
(usein soveltuvuuskoe, haastattelu, 
ennakkotehtävät, katsotaan 
koulumenestystä...)



Jos ei tule valituksi mihinkään 
koulutukseen kesällä

OPH lähettää kaikille koulutukseen valitsematta jääneille kirjeen

Opinto-ohjaaja töissä kesäkuussa, kun tulokset tulevat

Ohjaamo

Ohjauspiste Suunta

Oppivelvollisuuslain ilmoitus kotikuntaan ilman opiskelupaikkaa jääneistä



Tärkeitä 
sivustoja

opintopolku.fi

• haku tehdään täällä (sähköinen 
lomake)

• koko Suomen koulutustarjonta

toiselleasteelle.fi

• kaikki Päijät-Hämeen alueen 
koulutustarjonta toisella asteella



Tärkeitä seuraavia päivämääriä

• to 13.1.2022 klo 17.30 - 18.30 Salpauksen infoilta ammatillisesta 
koulutuksesta (Teamsissa)

• ke 12.1.2022 Lahden lukio Gaudia klo 15 hakijat, klo 18 vanhemmat

• to 13.1. Lahden lyseon info, klo 15 hakijat, klo 18 huoltajat

• ma 17.1.2022 Lahden yhteiskoulun lukioinfo klo 18 hakijoille ja 
vanhemmille

• ti 18.1. SDO:n avoimet ovet

• ke 26.1.2022 Kiipulan etäesittelypäivä

• Ke 2.2. Vierumäen ja Pajulahden avoimet ovet

• Myös esim. Keudaan ja Hamiin pääsee tutustumaan



Opojen yhteystiedot

• Anneli Tikkanen, puh. 050 387 9790, 
anneli.tikkanen@edu.lahti.fi
• Kivimaa 9A, 9B, 9D, 9E

• Pinja Hietanen, puh. 044 482 6833,
pinja.hietanen@edu.lahti.fi
• Kivimaa 9C

• Ahtiala 9C & 9F

• Helena Salakka, puh. 044 482 0968, 
helena.salakka@edu.lahti.fi
• Ahtiala 9A, 9B, 9D, 9,E ja 9i

mailto:anneli.tikkanen@edu.lahti.fi
mailto:pinja.hietanen@edu.lahti.fi
mailto:helena.salakka@edu.lahti.fi


KYSYMYKSIÄ?

SEURAAVAKSI 
LUKIOKOULUTUKSEN 

OSUUS



AMMATILLINEN 
KOULUTUS JA 
YHTEISHAKU



Päijät-Hämeen ammatilliset oppilaitokset

• Koulutuskeskus Salpaus: toimipisteitä Asikkala, Heinola, Jokimaa, 
Keskusta, Vipusenkatu

• Lahden konservatorio: Musiikkialan perustutkinto

• Liikuntakeskus Pajulahti, Lahti: Liikunnanohjauksen perustutkinto

• Suomen Urheiluopisto, Vierumäki: Liikunnanohjauksen perustutkinto

• Suomen Diakoniaopisto, Lahden kampus: Kasvatus-

ja ohjausalan perustutkinto, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto



Harkintaan perustuva valinta

• Perusteet hakemiselle

• Todetut oppimisvaikeudet (liitteeksi lääkärin, erityisopettajan tai psykologin todistus)

• Sosiaaliset syyt (liitteeksi selvitys sosiaalisista syistä)

• Koulutodistusten puuttuminen (oppivelvollisuuden suorittaminen on keskeytynyt)

• Todistusten vertailuvaikeudet (ei suomalaista peruskoulun päättötodistusta)

• Riittämätön kielitaito (kielitaito testataan)

• Äidinkieli ja matematiikka yksilöllistetty

• Liitteet sekä viimeisin annettu opintojen arviointi toimitetaan oppilaitokseen hakuaikana.

• Harkintaan perustuva valinta koskee vain yhteishaussa hakevia.



Opiskelun kustannukset

• Opiskelu on maksutonta oppivelvollisuusiän
laajentamisen myötä.

• Koulupäivinä opiskelija saa oppilaitoksen kustantaman aterian ja monessa 
oppilaitoksessa myös aamupuuron.

• Tietoa opintososiaalisista eduista kela.fi

• Opiskelun tosiasialliset kustannukset vaihtelevat aloittain

• Esim. Kuljetusalan viranomaismaksut.

http://www.kela.fi/


Opiskelun arki

• Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen 
kehittämissuunnitelma (HOKS).

• Lähiopetus, työelämä, projektit, tapahtumat, oppimispajat, koulun työympäristöt, 
verkko-opinnot.

• Arviointi perustuu osaamisen arviointiin.

• Arviointiasteikko 1-5.



Perustutkinnon 
rakenne

Ammatilliset tutkinnon 
osat 145 osaamispistettä

Yhteiset tutkinnon osat 
35 osaamispistettä



Yhdistelmätutkinto

• Ammatillinen perustutkinto + ylioppilaskirjoitukset

• Yhdistelmätutkintoa opiskeleva tekee yhteisten tutkinnon osien sijaan lukio-
opintoja ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettavista viidestä aineesta.

• Salpauksessa tarjolla on:
• Äidinkieli

• Lyhyt matematiikka

• Englanti

• Ruotsi

• Terveystieto

• Yhteiskuntaoppi



Urheiluamis Salpauksessa

• Ikäluokassaan vähintään SM-tasolla olevilla kilpaurheilijoille, joiden tavoitteena on 
kehittyä huippu-urheilijaksi

• Urheilua tuetaan joustavilla opetusjärjestelyillä

• 180 osp tutkintoon voi sisällyttää jopa 37 osp urheiluvalmennusta

• Hakuaikana toimitettava liite, jonka perusteella valitaan haastatteluun



Motari-opinnot Salpaus

• Ammatillisen perustutkinnon aikana voi suorittaa AMK-opintoja LAB-
ammattikorkeakoulussa MOTARI-opintoina.

• MOTARI-opinnot voi sisällyttää perustutkintoon ja ne lyhentävät opiskeluaikaa 
LAB-ammattikorkeakoulussa, jos opiskelija jatkaa siellä myöhemmin tutkinto-
opiskelijana.

• Hyödyllinen opiskelijalle, joka ei halua tehdä yhdistelmätutkintoa, mutta 
haluaa silti haastaa itseään jo toisen asteen opintojen aikana.



Ammatillisen tuki vs. erityisammattioppilaitos



KYSYMYKSIÄ?


