
YHTEISHAKU 2023
PÄHKINÄNKUORESSA

Salpausselän peruskoulun 
vanhempainilta 30.11.2022

Opinto-ohjaajat Jyrki 
Lempinen, Suvi Pölönen ja 
Juhani Salakka



Illan kulku
18.00 Yhteishaun käytännön järjestelyt ja oppivelvollisuus, 
opinto-ohjaaja Suvi Pölönen

18.30 Lukio-opinnot, opinto-ohjaaja Jyrki Lempinen

18.45 Ammatillinen koulutus, opinto-ohjaaja Juhani Salakka

Kysymyksiä



Oppivelvollisuus

• Oppivelvollisuus jatkuu 18 ikävuoteen asti

• Hakeutumisvelvoite jatko-opintoihin

• Oppivelvollisuus päättyy, kun tutkinto on suoritettu tai kun 
oppivelvollisuusikä täyttyy.
• Toisen asteen opiskelijat saavat maksuttomat kirjat (sähköiset), 

tietokoneet ja muun materiaalin.

• Toisen asteen maksuttoman koulumatkan raja on seitsemän 
kilometriä. ( Voi olla rajoitteita, lähin oppilaitos)







Yhteishaku 21.2.-21.3.2023

•Kaikki oppivelvollisille tarkoitettu koulutus on 
samassa haussa:
• Lukioon ja ammatilliseen koulutukseen

• TUVA-koulutukseen (1 vuosi)

• Kansanopistolinjoille (1 vuosi)

• Vaativana erityisenä tukena järjestettävään 
ammatilliseen koulutukseen.



Hakuprosessi alusta loppuun
• Hakuaika on 21.2.–21.3.2023 hakuaika päättyy klo 
15.00

• Yhteishaun tulokset julkaistaan 15.6.2023.

• Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 
29.6.2023.

•Yhteishaku tehdään pääsääntöisesti koululla. Jos 
oppilas tekee kotona, niin ilmoitus opolle etukäteen 
asiasta.



Harjoitushaku ja huoltajan kuuleminen
• Oppilas täyttää yhteishakusuunnitelman helmikuussa 

ennen varsinaista hakua.

• Hallintolaki edellyttää huoltajan kuulemista → oppilas 
laittaa yhteishakusuunnitelmassa ilmoitetun huoltajan 
sähköpostin yhteishakuun, jolloin järjestelmä lähettää 
tehdystä hausta kuittauksen huoltajan sähköpostiin.

• Yhteishakusuunnitelmasta pitää tarkistaa, että tärkeät 
tiedot ovat oikein:

• Henkilötiedot
• Toimiva oma sähköposti (elokuun loppuun asti!)
• Huoltajan/huoltajien tiedot (sähköpostiosoite!)



Tärkeitä huomioita
• Enintään seitsemän hakutoivetta (vähintään kolme)

• Hakija voi muuttaa hakutoiveita tai 
hakutoivejärjestystä vain hakuaikana. Sähköpostiin 
tulee muokkauslinkki.

• Huom! Yhteishaussa haetaan kevään 
päättötodistuksella!

•Urheilijakysymykset ovat hakulomakkeella –
valmistaudu!

• TUVA-koulutus varavaihtoehdoksi hakutoiveisiin?



Hakutoivejärjestys on tärkeä!
Valitaan vain yhteen opiskelupaikkaan = ylin hakukohde, johon hakijan 
keskiarvo/hakupisteet riittävät

1. Lahden lyseon lukio, urheilulinja

2. Lahden lyseo, yleislinja

3. Lahden lukio Gaudia

4. Koulutuskeskus Salpaus, liiketoiminnan perustutkinto

5. Koulutuskeskus Salpaus, kasvatus- ja ohjausalan 
perustutkinto

6. TUVA-koulutus Salpausselän peruskoulu

7. TUVA-koulutus Koulutuskeskus Salpaus



Pääsy- tai soveltuvuuskokeet

•Mikäli koulutuksen järjestäjä järjestää 
pääsykokeen, siihen kutsutaan kaikki 
hakukelpoiset hakijat (sähköposti!).

•Kutsut pääsykokeisiin 11.4. alkaen.

• Huom! Jos ei osallistu pääsykokeeseen, ei voi tulla 
hyväksytyksi kyseiseen koulutukseen.



Hakijoille ja huoltajille tulevat sähköpostiviestit OPH:lta

Huom! Vain hakija voi muokata hakutoiveita! Haun 
vahvistusviestissä on muokkauslinkki.



Oppilaitoksilta hakijalle tulevat 
sähköpostiviestit:

Huhtikuu:
• Kutsu pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin
• Kutsu oppimisvalmiustestiin ja haastatteluun (harkintaan 

perustuvalla haulla hakeneet)
Kesäkuu:
• Oppilaitokselta sähköpostiviesti, jossa ohjeita opiskelujen 

aloittamiseen
• Lahden kaupungin lukioilta viesti, jossa linkki ainevalintojen 

tekemiseen (kesäkuu)





Opiskelijavalintojen tulokset

• Tulokset julkaistaan 15.6.2023

• Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 29.6.2023

• Lahden kaupungin lukioista tulee kysely sähköpostilla 
ainevalinnoista (vastattava huolella – vaikuttaa ryhmien 
muodostamiseen lukiossa)



Opo on kesälläkin tavoitettavissa

Oppilaanohjaaja ohjaa ja auttaa 
kesällä 15. – 16.6.

Jos oppilas jää ilman opiskelupaikkaa…

Opo on yhteydessä kaikkiin ilman opiskelupaikkaa 
jääneisiin oppilaisiin.

Voi tulla myös koululle yhdessä huoltajan kanssa 

pohtimaan vaihtoehtoja.

Elokuussa tarkistetaan, että onko nuori aloittanut 
opinnot.

Opoilla on ohjaus- ja valvontaveloite 9. luokkalaisista 
elokuun loppuun asti. Tämän jälkeen ohjaus- ja 

valvontavastuu siirtyy asuinkunnalle.

VALPAS-palvelusta seurataan tilannetta.



Miten tukea nuorta päätöksen teossa?
Anna vinkkejä, kerro omaa tarinaa --> ”tunnet omasi ja tue oppilaan 
valintaa” omien valintaperusteittesi julki tuominen

Jutustele -> väärää valintaa ei ole! Hyvin perusteltuja huonoja 
ratkaisuja olemme tehneet kaikki, onneksi virheistä oppii

Kannusta – ole realisti

Ota nuoren kanssa selvää

Vinkkaa aloja, kouluja, tet-paikkoja

Huolehdi terveydelliset rajoitteet / harkinnanvaraisen valinnan 
käyttö tarvittaessa -> liitteet



TUVA-OPINNOT
Tutkintokoulutukseen valmistava koulutus



TUVA = Tutkintokoulutukseen valmistava 
koulutus ja Salppurin TUVA

• Salpausselän koulun TUVA:
• Tavoitteena korottaa peruskoulun arvosanoja ja vahvistaa opiskelun perustaitoja

• Oppimisympäristössä toimitaan yksilöllisesti yhdessä perusvalmiuksia vahvistaen.

• Jokaiselle oppilaalle tehdään oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

• Huomioidaan opiskelijan yksilölliset jatko-opintotavoitteet eriyttämällä oppiaineiden sisältöjä 
ja opiskeltavia aineita, mm. lukio- ja ammatilliset opintojaksot mahdollisia

• Vahva useamman opettajan tuki edistää opiskelijoiden osaamisen kasvua

• Osallisuuden edistäminen

• Kokonaisvaltainen ohjaus ja tuki

• Arjen ja työelämän taidot



LUKIO-OPINNOT 
LYHYESTI

Jyrki Lempinen



Lukio-opinnot

• Yleissivistävä koulutus, opinnot jatkuvat lukion jälkeen

• Kenelle lukio-opinnot sopivat?
• Tieto- ja teoriapainotteinen opiskelu kiinnostaa

• Laaja yleissivistys → laajat jatko-opintomahdollisuudet

• Jos on hankkinut riittävät perustiedot lukuaineissa

• Lisää aikaa pohtia tulevaisuutta ja uranvalintaa



Lahden lukiot 2021 2022

Lahden lyseo (880)

• Yleislinja,liikuntapainotus (210)

• Lumate-linja (30)

• Urheilulinja (30-36)

8,31
8,55

14,99 p.

8,25
9,34

14,93 p.

Lahden lukio Gaudia (1400)

• Yleislinja (360)

• Kuvataide-muotoilulinja (31)

• Musiikkilinja (35)

• IB-lukio (30-34)

14,31 p.

13,58 p.

7,63

7,17

14,97 p.

11,50 p.

8,40

Lahden yhteiskoulu (450)

• Yleislinja

• Yhteiskunta- ja talouslinja

8,38

12,21 p.

8,25

12,58 p.

Lahden Steinerkoulun

lukio (100)

7,06 7,25

Opiskelijat valitaan 
päättötodistuksen 
lukuaineiden 
keskiarvon 
perusteella

Erityislinjoille voi olla 
painotettuja 
arvosanoja, 
ennakkotehtäviä ja 
pääsykoe.



• Urheilulinja Lahden lyseossa

• Urheilijan ammatillinen tutkinto Koulutuskeskus Salpaus ja Liikuntakeskus Pajulahti

• Yhteishaun hakulomakkeella kysytään urheilijatiedot - oltava valmistautunut 
täyttämään!

Urheilijan urapolku ja kaksoisura

Lahden lyseo, urheilulinja Max pistemäärä 20 pistettä

Lukuaineiden + liikunnan keskiarvo
(lukuaineiden keskiarvon oltava kuitenkin 
vähintään 7)

Max 10 pistettä

Lajiliittopisteet (saatava vähintään 2,1 p.,
että saa kutsun pääsykokeisiin)

Max 5 pistettä

Koulun oma testi (Haastattelu + 
painopistelajeissa lajitesti, muilla 
yleistesti)

Max 5 pistettä



Lukio-opinnot
• Lukio-opintojen laajuus on vähintään 150 opintopistettä

• Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon

• Oppitunnit ovat 75 minuutin mittaisia.

• 2 opintopistettä = noin 22 oppituntia + itsenäinen 
työskentely

• Päättöviikko (koeviikko) on noin kuuden viikon välein. 
Koeviikon pituus 1,5 viikkoa.



Pohdittavaa lukion ainevalintoihin
• Mistä aineesta opiskelee enemmän kuin pelkät pakolliset kurssit?

• Oma kiinnostus ja innostus

• Hyödyllisyys jatko-opintojen kannalta?

• Pitkä vai lyhyt matematiikka?

• Fysiikan ja kemian oppimäärä?

• Vieraiden kielten opiskelu
• Kaksi A-kieltä? (esim. A1-ranska/saksa ja A2-englanti)

• B2- kieli eli 8. luokalla alkanut vieras kieli ja B3-kieli eli lukiossa alkava vieras kieli?

• Lyseon ja Gaudian välillä voi tehdä valintoja toisen lukion 
opintotarjonnasta esimerkiksi vieraissa kielissä.

• Sähköinen/paperinen ainevalintakortti yhteishaun aikana, kesällä lopulliset 
valinnat.



Miten valmistautua lukio-opintoihin?

• Lukuaineiden keskiarvo vähintään 7.

• Opiskelurutiinien ja opiskelutekniikan oltava kunnossa:
• Lukeminen, kirjoittaminen ja laskeminen

• Osaaminen osoitetaan pääsääntöisesti kirjoittamalla

• Kotitehtävät kotona

• Arkeen aikaa opiskelua varten

• Lukiossa hyvä yhteishenki ja paljon yhteisiä aktiviteetteja ja 
perinteitä.

• Ekaluokkalainen tarvitsee taas vanhempien tukea ☺



• 5 pakollista ylioppilaskoetta

• Suurin osa kirjoittaa viisi 
ainetta (7-8 ok)

• Koko yo-
tutkinto suoritetaan 
digitaalisesti

• Korkeakouluopintoihin noin 
puoleen opiskelupaikoista 
opiskelijat 
valitaan ylioppilastodistuks
en perusteella ja puoleen 
paikoista pääsykokeen 
perusteella





AMMATILLISET 
OPINNOT



Ammatillista koulutusta Päijät-
Hämeessä

•Koulutuskeskus Salpaus

•Suomen Diakoniaopisto

•Liikuntakeskus Pajulahti

•Suomen Urheiluopisto (Vierumäki)

•Kiipula (vaativa erityinen tuki)



Ammatilliset perustutkinnot

▪Laajuus 180 osaamispistettä:

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osaamispistettä

Yhteiset tutkinnon osat YTO 35 osaamispistettä

• 43 perustutkintoa

• Voidaan suorittaa myös oppisopimuksella.

https://www.salpaus.fi/koulutus/yhteiset-tutkinnon-osat-yto/
http://salpaus.fi/koulutus/opiskele-oppisopimuksella/


Ammatillisen valintaperusteet 
peruskoulun suorittaneille

• Perusopetuksen oppimäärä tai muut suoritetut opinnot 6 
pistettä

• Yleinen koulumenestys 1 – 16 pistettä

• Painotettavat arvosanat 1 – 8 pistettä

• Ammatillinen hakutoive 1. sijalla 2 pistettä

• Mahdollinen pääsy ja soveltuvuuskoe 0 – 10 pistettä

• Pisterajat kevään 2022 yhteishaussa

https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammatillisen%20koulutuksen%20ja%20lukiokoulutuksen%20yhteishaku%20-%20pisterajat.xlsb


Terveysvaatimukset ja 
harkinnanvarainen haku

•Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset 
tietyillä aloilla:

• Hakijan terveys ja toimintakyky , SORA

• Harkintaan perustuva valinta
• Perusteltu syy esim. oppimisvaikeudet ja 

sosiaaliset syyt linkki

•Liitteenä lausunnot ja perustelut

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakijan-terveys-ja-toimintakyky
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/sora-ratkaisuja-soveltumattomuuteen
https://www.salpaus.fi/koulutus/opiskelijavalinta/harkintaan-perustuva-valinta/


Jatkuva haku

• Jatkuva haku

• Jotkut perustutkinnot ovat haettavissa vain jatkuvassa 
haussa.

• Kaikki yhteishaussa olevat perustutkinnot ovat haettavissa 
myös jatkuvassa haussa.

http://salpaus.fi/koulutus/jatkuva-haku/


Opintopolku

• https://opintopolku.fi/konfo/fi/

• Demohaku

https://opintopolku.fi/konfo/fi/
https://opintopolku.fi/hakemus/haku/1.2.246.562.29.00000000000000021303?demo=true&lang=fi


Ammatillisten infotilaisuudet
infotilaisuudet Missä

Salpauksen TUVA-koulutustutustuminen
15.12. Klo 9-11

St Ståhlberginkatu 10 C

Koulutuskeskus Salpaus ti 17.1.2023 klo 17:30 – 18:30 (Teams)

Tallenteet ja materiaalit Salpauksen infoista linkki

Tammi- ja helmikuussa Salpauksen ala tutuksi tutustumispäivät -
oppilaiden kannattaa osallistua!

Pajulahti avoimet ovet 9.2.2023 Paikan päällä

Vierumäki avoimet ovet 9.2.2023 Paikan päällä

Diakoniaopiston Ysipäivä 18.1.2023 Paikan päällä

https://www.salpaus.fi/tapahtumat/infoilta-ammatillisesta-koulutuksesta/
https://www.salpaus.fi/koulutus/infoa-ohjaushenkilostolle/


Tulevat tapahtumat
• 9.lk TET-jakso 8.-21.12.2022

• Lahden kaupungin lukioiden avoimet ovet
• Lahden lukio Gaudia avoimet ovet ti 10.1.2023 klo 15.00 ja 18.00 

avoimet ovet ja etänä ke 11.1.2023 klo 18.

• Lahden lyseo avoimet ovet to 12.1.2023 klo 18.

• Lahden Yhteiskoulun lukion esittelytilaisuudet
• ma 16.1.2023 klo 18 Lukioinfo hakijoille ja vanhemmille ja avoimet ovet ti 

17.1. ja ke 18.1.2023 9. luokkalaisille.

• Steiner lukion infotilaisuus tammikuussa

https://www.gaudialahti.fi/
https://www.lahdenlyseo.fi/


Hyödyllisiä linkkejä

• toiselleasteelle.fi

• kunkoululoppuu.fi

• opintopolku.fi: koko maan koulutustarjonta, 
valintaperusteet, hakulomake

• yhteishakulaskuri.fi: laskee keskiarvot ja pisteet 
ammatilliseen koulutukseen

• Ammattinetti.fi

http://toiselleasteelle.fi/
https://www.kunkoululoppuu.fi/
http://www.opintopolku.fi
https://www.yhteishakulaskuri.fi/
http://www.ammattinetti.fi


Kiitoksin,

opinto-ohjaajat Jyrki Lempinen, Suvi Pölönen 
ja Juhani Salakka

Ole yhteydessä matalalla kynnyksellä. ☺


