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Yhteishaku

• Hakuaika 21.2.-21.3.2023 klo 15.00

• Haussa voi hakea kaikkeen oppivelvollisille 
tarkoitettuun koulutukseen:

– Lukioihin

–Ammattioppilaitoksiin

–Erityisammattioppilaitoksiin

– Tuva-koulutukseen eli tutkintoon valmentavaan koulutukseen

–Kansanopistoihin opistovuosi oppivelvollisille -koulutukseen



Hakeminen

• Haku tehdään koulussa oppilaanohjauksen tunnilla

• Sähköinen haku osoitteessa opintopolku.fi

• Max 7 hakutoivetta— 1 opiskelupaikka

• Hakutoiveet laitetaan mieluisuusjärjestykseen. Hakija valitaan ylimpään 
hakutoiveeseen, johon hänen pisteensä riittävät, ja alemmat hakutoiveet 
peruuntuvat.

• Huoltajan kuuleminen ja yhteishakusuunnitelma

• Huoltaja saa tiedon oppilaan hausta sähköpostiinsa

• Haetaan päättötodistuksella



Lukiot Lahdessa

• Lahden lukio Gaudia

• Yleislinja

• Musiikkilinja

• Kuvataidelinja

• IB-linja

• Lahden Lyseo

• Yleislinja

• Urheilulinja kilpaurheilijoille

• Luonnontiede-, matematiikka- ja teknologialinja

• Lahden yhteiskoulun lukio

• Yleislinja

• Yhteiskunta- ja talouslinja

• Steiner-lukio



Lukioihin hakeminen

• Haetaan lukuaineiden keskiarvolla

• Alin keskiarvoraja on 7

• Erikoislinjoille saattaa lisäksi olla ennakkotehtäviä ja pääsykoe

• Lahden lukioiden sähköinen esitysmateriaali

https://www.lahti.fi/tiedostot/lahden-lukiokoulutus-esittelymateriaali-2023/


Ammatilliset 
oppilaitokset

• Koulutuskeskus Salpaus

• Lahden konservatorio

• Kolmen kampuksen urheiluopisto, 
Lahti

• Suomen Diakoniaopisto, Lahden 
kampus

• Suomen urheiluopisto, Vierumäki

• Erityisammattioppilaitokset

• Kiipulan ammattiopisto

• Kaarisilta ry



Valintaperusteet 
ammatilliseen
koulutukseen

Opintopolku 
valintaperusteet

6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun tai TUVA-
koulutuksen samana tai edellisenä vuonna kuin haet

1–16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä,

1–8 pistettä painotettavista arvosanoista,

0–10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta, ja

2 pistettä ammatillista koulutusta 
koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta.

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/perusopetuksen-jalkeisen-koulutuksen-yhteishaun-valintaperusteet


Harkinnanvarainen haku

• Ammatillinen oppilaitos voi ottaa opiskelijaksi erityisen syyn vuoksi 
valintapisteistä riippumatta

• Syitä voivat olla:

• Oppimisvaikeudet

• Sosiaaliset syyt

• Erityisen tuen oppilaat, joilla on matematiikka ja 
äidinkieli yksilöllistetty, huomioidaan vain harkinnanvaraisessa haussa

• Perustelut (esim. erityisopettajan tai psykologin lausunto) toimitetaan 
oppilaitokseen hakuaikana



Jatkuva haku

• Oma erillinen hakunsa

• Koulutuksia tulee hakuun ympäri vuoden

• Hakuajat ja valintaperusteet vaihtelevat oppilaitoksittain ja 
koulutuksittain
• Valinnoissa vaikuttavat koulumenestys ja usein haastattelu

• Myös yhdeksäsluokkalaiset voivat hakea
• osa ammatillisen koulutuksen tutkinnoista vain jatkuvassa haussa esim. 

musiikkiteknologia ja sirkusala

• Salpauksen jatkuva haku

https://www.salpaus.fi/koulutus/jatkuva-haku/


Tuva eli tutkintoon valmistava koulutus

• Yhden vuoden valmistava koulutus (ent. Kymppiluokka ja valma)
• Vahvistaa jatko-opintovalmiuksia
• Vahvistaa suomen kielen taitoa
• Voi korottaa päättötodistuksen arvosanoja (ei välttämättä kaikissa Tuva-

koulutuksissa)
• Tuva-koulutusta järjestävät Lahdessa

• Koulutuskeskus Salpaus
• Suomen Diakoniaopisto
• Salpausselän peruskoulu
• Lahden yhteiskoulun aikuislukio

• Erityisopetuksena Tuva-koulutusta järjestävät
• Ammattiopisto Kiipula ja Kaarisilta Ry



Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

• Oppilaitos lähettää kutsun alkaen 11.4.2023

• Jos pääsykoe järjestetään, niin kaikki hakeneet pääsevät kokeeseen 
(paitsi URLU, Konservatorion Pop-jazzmusiikin linja)

• Pääsykokeeseen mentävä, muuten hakutoive nollautuu

• HUOM! Myös ennakkotehtävät mahdollisia



Opiskelupaikan vastaanottaminen

• OPH ilmoittaa valintojen tulokset hakijoille sähköisellä kirjeellä 
aikaisintaan 15.6.2023

• Hyväksytyt opiskelijat saavat linkin sähköiseen paikan 
vastaanottamiseen

• Lisäksi on noudatettava oppilaitosten ohjeita oppilaitokseen 
ilmoittautumisesta

• Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 29.6.2023 tai paikan 
menettää

• Opot jälkiohjaavat koululla 15.6.2023



Jos ei tullut valituksi

• Varasijat voimassa 18.8.2023 asti

• Jatkuva haku ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden vapaiksi 
jääneille opiskelupaikoille ja tuva-koulutukseen

• Koulutukseen valitsematta jääneille lähetetään jälkiohjauskirje 
Opetushallituksesta

• Ilman opiskelupaikkaa olevat saavat ohjausta opinto-ohjaajilta 
elokuuhun asti, jonka jälkeen ilman opiskelupaikkaa olevista tehdään 
ilmoitus kaupungin nuorisopalveluille

• Ohjausta saa myös Ohjaamosta tai Salpauksen ohjauspiste Suunnasta



Infotilaisuuksia

• Lahden lukio Gaudia
• Avoimet ovet ti 10.1.2023 klo 15 ja 18
• Avoimet ovat etänä ke 11.1.2023 klo 18

• Lahden lyseo
• Avoimet ovet to 12.1.2023 klo 18

• LYK
• Lukioinfo hakijoille ja vanhemmille ma 

16.1.2023 klo 18
• Avoimet ovet ti 17.1. ja ke 18.1.2023 9. 

luokkalasille

• Steiner-lukio
• Lukioinfo ma 9.1.2023 klo 18:00-19:30
• Avoimet ovet ti 10.1.2023 klo 9:00-12:15

• Koulutuskeskus Salpaus
• Ammatillisen koulutuksen 

infoilta 17.1.2023 klo 17.30 – 18.30

• Pajulahti ja Vierumäki
• Avoimet ovet 9.2.2023

• Suomen Diakoniaopisto
• Ysipäivä Ke 18.1



Hyödyllisiä linkkejä

• Toiselleasteelle.fi hakuopas peruskoulun jälkeiseen koulutukseen 
Päijät-Hämeessä (vielä vanha opas, mutta päivittyy pian)

• Ohjauspiste Suunta on Salpauksen palvelupiste, josta 
saa hakemiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa.

• Ohjaamo

• Lahden kaupungin lukioesite

http://toiselleasteelle.fi
https://www.salpaus.fi/koulutus/kysy-koulutuksesta/ohjauspiste-suunta/
http://ohjaamolahti.fi/
https://www.lahti.fi/tiedostot/lahden-lukiokoulutus-esittelymateriaali-2023/

