
YHTEISHAKUILTA 
8.12.2022, PAIMIOSALI

opinto-ohjaaja Suvianna Seppälä



Mitä 9. luokan OPO-syksyyn kuuluu?
◦ TEHDYT  VIERAILUT: 

◦Paimion lukio, Avoimet ovet ja –työmaat  (Turku, Salo)

◦MEILLÄ KÄYNEET/KÄYVÄT:

◦ TAO

◦ Livia

◦ Turun ammatti-instituutti 

◦ Salon seudun ammattiopisto

◦Paimion lukion opinto-ohjaaja ja tutor-opiskelijat

◦Ammattimessut 24.1.2023, yhteistyössä Paimion kirjasto



Salon seudun ammattiopisto;
tutustumispäivät  

syksy 2022 ja kevät 2023

Lokakuusta lähtien on järjestetty koulutusalakohtaisia 

tutustumispäiviä.

Kotiväki hoitaa kuljetuksen, ammattiopisto puolestaan 

tarjoaa ruoan. Päivän kesto 09.00-15.00.

https://sskky.fi/hakijalle/opiskelijavalinta/koulutuksiin-tutustumiset/
https://www.sskky.fi/


TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI
◦ Turun ammatti-instituutti

◦ https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/hakijalle/yhteishaku

◦ Tutustumispäivät eri koulutaloihin tammikuussa. 

◦ Ilmoittautuminen Vistan opon kautta

◦Huoltaja vastaa kuljetuksista.

◦ Turun ammatti-instituutin koulutusalat esittäytyvät myös omalla 

youtube –kanavalla.

https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/hakijalle/yhteishaku
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/hakijalle/videoesittelyt-turun-ammatti-instituutista


TURUN AMMATTIOPISTOSÄÄTIÖ (TAO)

◦ http://www.taos.fi/

◦ TAO  - Kaikki Paimion ysit tutustuvat  viikolla 3. (26.1.)

◦ TAO:n koulutusalojen videot: 

◦ https://www.taos.fi/ammatillinen-koulutus/videot

◦Maalari, pintakäsittelijä, lattianpäällystäjä, veneenrakentaja, 
rakennuspeltiseppä, verhoilija, sisustaja, restauroija, 

kiinteistönhoitaja

http://www.taos.fi/
https://www.taos.fi/ammatillinen-koulutus/videot


LIVIA

◦https://livia.fi/hakijalle/tutustumispaivat

◦Esimerkiksi Tuorla 11.1. ja Paimio12.1. (klo 12.00-14.00) 

◦ Ilmoittautumiset suoraan oppilaitokseen: marja-leena.suomi@livia.fi

viimeistään 8.1.2023

◦ Livia:  

◦Maaseutuopisto Tuorla / Paimio 

◦Kalatalous- ja ympäristöopisto, Parainen 

◦ Sosiaali- ja terveysopisto, Kaarina

https://livia.fi/hakijalle/tutustumispaivat
mailto:marja-leena.suomi@livia.fi


Muita Turun oppilaitoksia: 

◦ Turun konservatorio, musiikkialan perustutkinto

◦ Turun Kristillinen opisto, Kasvatus- ja ohjausalan 

perustutkinto, lastenhoitaja,  ja TUVA eli tutkintoon 

valmentava koulutus 

◦Paasikivi-Opisto, Media-alan ja kuvallisen ilmaisun 

perustutkinto



TURUN LUKIOIDEN INFOT 
(1/2023)

◦ Kerttulin lukio

urheilulukio 30.1.

yleislukio ja ICT-lukio 31.1.

◦ Luostarivuoren Lyseon lukio 

16.1.

◦ Puolalanmäen lukio

17.1. (musiikki)18.1. (yleis)

◦ Turun klassillinen lukio

24.1. (ilmaisu), 25.1. (yleis)

◦ Turun normaalikoulun lukio + IB lukio

12.1.

◦ Turun Steiner-koulun lukio

◦ 19.1.

◦ Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

23.1.  (kaikki linjat;  yleis-, luonnontiede-, meri-)

Katso tarkemmat ohjeet Turun 

yhteishakuoppaan s.54-55.  

Kannattaa tarkistaa 

ajankohtaiset uutiset kunkin 

lukion kotisivuilta



PERUSASTE

LUKIO

KORKEA-ASTE

YHTEIS
-HAKU

AMMATTIKOULU

• AMMATTIKORKEAKOULUT 

(3,5-4 v) JA  YLIOPISTOT 
(5-6 v)

9 v

3 v (2,5-3,5 v)Oppivelvollisuus 

kestää 18 v asti



SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

•Pääperiaate: mikään koulutusvalinta ei ole muita poissulkeva. 
•Elinikäinen oppiminen / kouluttautuminen! 

•Todistukset korostuvat haettaessa korkeakouluun; niin 
ylioppilastodistus ja/tai ammattikoulun päättötodistus.

• Sekä ammattikoulusta että lukiosta pääsee hakemaan 
omaa väylää pitkin ammattikorkeakouluun:

•A) todistusvalinnassa tai 
•B) valintakokeella

•Kaksoistutkinto EI ole välttämätön korkeakouluopintoihin.



Lukio on yleissivistävä koulu  

•Kaikki Suomen lukiot antavat korkeatasoista opetusta.

•Pienessä ja keskisuuressa ohjausresursseja on yleensä 
enemmän!  HOKS tehdään myös lukiossa

•Lukiossa voi / ja ”pitää” erikoistua joihinkin aineisiin. 
(esimerkiksi reaaliaineet, taito- ja taideaineet, vieras kieli 
B2/B3-kieli)

•Taito- ja taideaineita on vähemmän pakollisina kuin 
yläkoulussa.

•Matematiikka, äidinkieli ja A-kieli (Englanti)



Ammatilliset opinnot

• Kevään yhteishaussa hakevat peruskoulun päättävät. 
• Myös jatkuvan haun kautta voi hakea, jos ala ei ole 
mukana yhteishaussa.

• 180 osaamispistettä, 2-3 vuoden opiskelu
• Paljon työssä oppimista !
• Myös oppisopimus mahdollinen osana ammatillista 
perustutkintoa

• Jokaiselle oppilaalle tehdään oma HOKS
(=henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma) ja 
jokaisella oppilaalla  on oma ohjaava opettaja



Lukion pääsyperusteet

•Valinta tehdään yleislinjoille päättötodistuksen 
lukuaineiden keskiarvon perusteella. 

•Erityislinjoilla on monesti valintakoe (esim. Puolalan lukio 
(musiikki), Kerttulin lukio (urheilulukio), Turun klassillinen 
lukio (ilmaisulinja). 

•TSYK:in luonnontiedelinjalla ei ole valintakoetta, mutta 
on  painotettavia aineita (ma, fy, ke, bi, mt)

•Valintakokeesta max 10 lisäpistettä, lukuaineiden 
keskiarvosta max 10 pistettä. 
Erityislinjojen max. Pisteet 20 p.



Kaksoistutkinto
•Yleensä ammatillinen koulutus on pääasiallinen tutkinto. 
•Lukion opintojaksoista opiskellaan ne, jotka tarvitset 
ylioppilaskirjoituksia varten. (väh. 5 ainetta, ~  50 op)

• Turun Ammatti-instituutti (TAI) + Turun Iltalukio
• Turun Ammattiopistosäätiö (TAO) + Turun Normaalikoulun lukio
• Salon seudun ammattiopisto + Salon lukio
• Livia + Paimion lukio

•Turun ammatti-instituutissa lukioaineita opiskellaan 2 pv/ viikossa 
päiväaikaan

•Päättötodistuksen arvosana vähintään ”7” opiskeltavissa 
lukioaineissa. Joillakin aloilla karsitaan kaksoistutkintoon hakevia.



Maksimipisteet perusopetuksen päättötodistuksella hakeville  (32 p)

◦ Hakemusvuonna (tai seuraavana) peruskoulun päättävä  6

◦ Yleinen koulumenestys              0-16

◦ Painotettavat arvosanat (3 parasta taito-/taideainetta) 0-8

◦ 1. hakutoive (yhteensä voi hakea max. 7 kohteeseen) 2

Mahdollinen pääsy- tai soveltuvuuskoe 10

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 
PÄÄSYPERUSTEET

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


TERVEYDELLISET TEKIJÄT

◦ Terveydentila tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei yleensä ole este opiskelijaksi 
ottamiselle, mutta...

◦ Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole kykenevä opintoihin 
liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen tai ei täytä 
turvallisuusvaatimuksia. 

◦ jos oppilaan ammatinvalinnan ja terveyteen liittyvien asioiden kanssa on 
mietittävää, ota yhteys kouluterveydenhoitaja Monika Vanhatalo, puh 02-
4746365

◦ ALAKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET: tietoa hakuoppaista, 
oppilaitosten nettisivuilta tai opintopolku.fi-sivustolta

◦ Terveydentilavaatimukset on määritelty tutkintokohtaiesti. 

◦ Etukäteen tulee selvittää ERITYISESTI seuraavat sairaudet: astma, diabetes, 
epilepsia ja tasapainosairaudet, sydän-ja verisuonitaudit, allergia ja käsi-
ihottuma, näön tai kuulon heikkous, tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakijan-terveys-ja-toimintakyky


OPPIVELVOLLISUUDEN LAAJENTAMINEN

Laki astui voimaan 1.8.2021

- OPPIVELVOLLISUUTTA PIDENNETÄÄN 18 VUOTEEN ASTI

- ERITYINEN HUOMIO NIVELVAIHEESEEN (peruskoulu -> toinen aste)

- KOULUMATERIAALI (KIRJAT JA MUUT VÄLINEET) ON MAKSUTONTA.

- KOULUMATKA MAKSUTON, JOS autoteitse MATKAA KOTOA KOULUUN ON 

YLI 7 KM.

- Esityksen tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa sekä varmistaa 

jokaiselle nuorelle mahdollisuus toisen asteen tutkinnon suorittamiseen.



YHTEISHAKUILTA 
8.12.2022

opinto-ohjaaja Riitta Hietaranta





▪ Haussa ammatillinen perustutkintokoulutus, lukiokoulutus, vaativan erityisen tuen perusteella 
järjestettävä ammatillinen koulutus, tutkintoon valmentava koulutus (TUVA), työhön ja 
itsenäiseen elämään valmistava koulutus (TELMA) sekä kansanopistojen oppivelvollisille 
tarkoitetut vapaan sivistystyön linjat.

▪ Hakutoiveita voi olla enintään 7.

▪ Hakuaika alkaa 21.2.2023 kello 8:00 ja päättyy 21.3.2023 kello 15:00.
▪ Sähköpostiosoitteiden merkitys on suuri ja ne pitää merkitä hakemukseen!
▪ Muutama viikko ennen valintojen tuloksia sekä hakijan että huoltajan sähköpostiin tulee 

ennakkokirje, jossa kerrotaan valintaprosessista ja tärkeistä päivämääristä.
▪ Tulokset tulevat aikaisintaan 15.6.2023. → Sähköinen tuloskirje ja myös mahdollisuus ottaa 

opiskelupaikka vastaan sähköisesti. → Tuloskirje lähetetään myös huoltajalle.
▪ Tieto valinnasta voidaan lähettää myös kirjeitse ja siinä on usein mukana oppilaitoskohtaisia 

ohjeita sekä erilaisia lomakkeita. 
▪ Opiskelupaikka on varmistettava viimeistään 29.6.2023.→ VARMISTA OPISKELUPAIKKA AINA 

OPPILAITOKSEN ILMOITTAMALLA TAVALLA!



◦ Yhteishaussa voi hakea myös vaativana erityisenä tukena 
järjestettäviin ammatillisiin perustutkintoihin, TUVA-
koulutukseen sekä työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentavaan koulutukseen (TELMA).
▪ Haetaan kevään yhteishaussa.
▪ Hakuaika 21.2.2023 – 21.3.2023, päättyy kello 15:00.
▪ Tulokset tulevat aikaisintaan 15.6.2023.
▪ Opiskelupaikka on varmistettava viimeistään 29.6.2023.
▪ Esimerkiksi:

o Spesia, Turku

Lisää tietoa asiasta.

https://www.spesia.fi/
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/tutkintokoulutukseen-valmentava-koulutus-tuva#vaativa-erityinen-tuki


Tarvitsetko 

erityistä tukea 

oppimiseen tai 

opintojen 

onnistumiseen?

Ammatillinen 

koulutus tai lukio

Ammatillinen 

erityisopetus
Onko sinulla 

edellytyksiä 

suorittaa 

ammatillinen 

tutkinto ml. 

yto-aineet?

Tutkintokoulutus

TUVA

TELMA

Entä jos edellytyksiä 
onkin?

Tavallinen amis vai erityisamis?

Ei

Vähän

Kyllä

Ei

Kyllä



VALMA

Kansan-

opistot

Oppisopimus-

koulutus

KYMPPI-

LUOKKA

LUVA 

(maahan-

muuttajille)

TUVA

• YHTEISHAUN TULOKSET AIKAISINTAAN 
15.6.2023.

• OPISKELUPAIKKA ON VARMISTETTAVA 
VIIMEISTÄÄN 29.6.2023.

TUVA = tutkintokoulutukseen valmentava 
koulutus

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/opiskelu-kansanopistossa
https://oppisopimus.turku.fi/turun-oppisopimustoimisto
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/tutkintokoulutukseen-valmentava-koulutus-tuva


• Oppilaitos voi ottaa enintään 30% hakijoista harkintaan perustuvan haun 
kautta ja hakuperusteena voivat olla esimerkiksi oppimisvaikeudet tai 
sosiaaliset syyt.

• Jos hakijalla on yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä (tämä 
tieto kysytään hakulomakkeessa), hakija on mukana ainoastaan harkintaan 
perustuvassa valinnassa. → Koskee myös lukiokoulutukseen hakemista.

• Syy harkinnanvaraisen haun käyttöön on (edellistä ryhmää lukuun ottamatta) 
aina perusteltava ja asiantuntijalausunto/lausunnot lähetettävä hakukohteisiin 
yhteishakuaikana.

• Harkintaan perustuvaa hakua voi käyttää yhdessä tai useammassa hakutoiveessa 
ja tieto merkitään yhteishakua tehtäessä sähköiseen hakemukseen. (Ei voi 
käyttää kuitenkaan kohteissa, joiden opiskelijavalinnassa käytetään ainoastaan 
koulutuksen järjestäjän omaa koetta.)

HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA



• Oppilaitokset voivat käyttää valtakunnallista oppimisvalmiuksia mittaavaa 
koetta: kuvallisia, matemaattisia ja sanallisia päättelytehtäviä sekä luetun 
ymmärtämistä.

• Kyseeseen voi tulla myös oppilaan haastattelu.

• Oppimisvalmiuksia mittaavat kokeet ja haastattelut toteutetaan huhti-
toukokuussa.

• Sosiaalisten syiden tai oppimisvaikeuksien takia harkintaan perustuvaa 
hakua käyttävä oppilas on mukana myös normaalissa yhteishaussa.

Tarkempaa tietoa harkintaan perustuvasta valinnasta.

HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakeminen-harkinnanvaraisen-valinnan-kautta




Huomaa opintopolku.fi-
sivulta löytyvät 

opetussuunnitelmien ja 
tutkintojen perusteet.

Sähköinen haku: 
www.opintopolku.fi

Demohaku:
harjoittelulomake

PERUSTUTKINNOT!

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi
http://www.opintopolku.fi/
https://opintopolku.fi/hakemus/haku/1.2.246.562.29.00000000000000021303?demo=true&lang=fi


YHTEISHAUN 
KOULU-

KOHTAINEN 
TOTEUTUS

•Hallintolain edellyttämä huoltajan kuuleminen 
todennetaan ennen hakua huoltajan 
allekirjoituksella koulukohtaiseen YHTEISHAKU 
2023/huoltajan kuuleminen -lomakkeeseen, 
joka jaetaan oppilaille ennen hiihtolomaa.

•Oppilaille jaetaan myös sähköisen 
yhteishakulomakkeen tarkemmat täyttöohjeet.

• Itse haku ei siis edellytä huoltajan 
allekirjoitusta.

• Yhteishaun demolomake on käytettävissä 
17.2.2023 kello 15 asti.

• Tutustumme opotunneilla demohaun avulla 
sähköisen hakulomakkeen täyttämiseen.

YHTEISHAKU 

KOULUSSA 

VIIMEISTÄÄN ti 

14.3.2023!



YHTEISHAUN 
KOULU-

KOHTAINEN 
TOTEUTUS

Hakemuksen täyttäminen:

1. Oppilas voi täyttää hakemuksen kotona yhdessä

huoltajan kanssa.

2. Oppilas voi tulla tekemään haun henkilökohtaisesti 

opon luokse 27.2. - 14.3.2023 välisenä aikana huoltajan 

allekirjoittaman YHTEISHAKU 2023/huoltajan 

kuuleminen -lomakkeen kanssa.

3. Oppilas voi täyttää hakemuksen koulussa ohjatusti 

opo-tunnilla (kuitenkin viimeistään ti 14.3.2023), kun 

täytetty ja huoltajan allekirjoittama YHTEISHAKU 

2023/huoltajan kuuleminen -lomake on mukana.

YHTEISHAKU 

KOULUSSA 

VIIMEISTÄÄN ti 

14.3.2023!



YHTEISHAUN 
KOULU-

KOHTAINEN 
TOTEUTUS

• Kaikki lausunnot ja lomakkeet opolle viimeistään ti 
14.3.2023, jos huoltaja toivoo opon hoitavan 
paperiasiat.
o harkintaan perustuva valinta: asiantuntijalausunnot, 

muut asiakirjat
o ainevalintakortti ylimpään lukiotoiveeseen 

(sähköinen ainevalintakortti Turkuun) 
o muut mahdolliset liitteet

o tarkistettava oppilaitoksen nettisivuilta tai 
opintopolku.fi -palvelusta -> 
oppilaitoksen/koulutuksen kohdalta

• Oppilas/huoltaja huolehtii itse yhteishakuun liittyvät 
asiat tiistain 14.3.2023 jälkeen. Jos kaipaat opon apua, 
toimi ajoissa.

YHTEISHAKU 

KOULUSSA 

VIIMEISTÄÄN ti 

14.3.2023!



HUOLTAJAN 
KUULEMINEN
→ velvoite

Oppilaille jaetaan keväällä 

ennen hiihtolomaa 

YHTEISHAKU 2023/huoltajan 
kuuleminen –lomake, joka 

täytetään sekä allekirjoitetaan 

kotona.

Lomake palautetaan huoltajan 

allekirjoittamana omalle opolle 

hiihtolomaviikkoa seuraavalla 

oppilaanohjauksen tunnilla 

(viikko 9).



LISÄ-
KYSYMYKSET

(OPH)

•Hakijalta voidaan kysyä hakulomakkeella 
oppilaitoskohtaisia lisäkysymyksiä, esim. toivetta 
suorittaa kaksoistutkinto, tietoa koulutuskokeilusta, 
kiinnostusta asuntolapaikkaan, tai muita yhteishakuun 
liittyviä tarpeellisia lisäkysymyksiä.

•Urheilijoiden lisäkysymykset kysytään yhteishaun 
hakulomakkeella.

→Lisäkysymykset kysytään, jos hakija hakee 
urheilulukioihin tai ilmoittaa olevansa 
kiinnostunut urheilijan ammatillisesta 
koulutuksesta (Turun ammatti-instituutti).

→Valmistaudu vastaamaan kysymyksiin etukäteen  
demolomakkeen avulla!

https://www.urheiluakatemia.fi/turun-seudun-urheiluakatemia/oppilaitokset/turun-ammatti-instituutti


LIITTEET
(OPH)

• Harkinnanvaraisessa haussa hakevilta sekä vaativan erityisen 
tuen perusteella järjestettävään koulutukseen hakevilta 
pyydetään liitteitä.

• Vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään 
koulutukseen vaadittavat liitteet ovat samanlaiset kaikissa 
erityisoppilaitoksissa:

➢erityisen tuen suunnitelma, kuten HOJKS tai HOKS

➢terveydentilaa tai toimintakykyä kuvaava 
asiantuntijalausunto, mikäli tuen tarve opinnoissa johtuu 
terveydellisistä syistä tai muusta toimintarajoitteesta

➢aikaisemmat koulu- ja opiskelutodistusjäljennökset.

• Hakija saa tiedon liitepyynnöistä ja palautusosoitteista 
hakulomakkeelle ja omaan sähköpostiinsa (hakukohteelle 
tallennettu liitepyynnön osoite).

• HUOM! Arkaluonteisten liitteiden toimitus tapahtuu 
kirjepostilla tai turvasähköpostilla.

Lisätietoja 

saatetaan 

pyytää 

musiikkialalle ja 

Opistovuosi 

oppivelvollisille 

–koulutukseen 

hakevilta.



SÄHKÖPOSTI-
OSOITE!
(OPH)

Hakijan kannattaa (PITÄÄ!) täyttää sähköpostiosoite 
hakemukseen, koska

• hänelle tulee kuittaus sähköpostiin hakemuksen 
vastaanottamisesta

• hän voi (ainoana) muokata hakutoiveitaan hakuaikana 
sähköpostivahvistuksen mukana tulevan linkin kautta

• hän saa ennakkokirjeen valintojen aikataulusta ja 
menettelytavoista 

• hän saa tuloskirjeen sähköpostiin

• hän voi ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti ja 
ilmoittautua läsnäolevaksi.

Hakijan sähköpostiosoitteen tulee olla sellainen, joka on 
voimassa elokuun loppuun asti. (ei koulun antama @)



HUOMAA: 
JATKUVA 

HAKU!

Jatkuvassa haussa on eri pääsyperusteet ja kriteerit, jotka 
ammatillinen oppilaitos voi itsenäisesti päättää. Jatkuvasta 
hausta saa tietoa eri oppilaitosten sivuja ja koulutustarjontaa 
seuraamalla sekä suoraan vaikkapa oppilaitoksen 
hakupalvelusta ko. tietoja pyytämällä. 

Turun ammatti-instituutin jatkuvassa haussa esimerkiksi:

▪perustason ensihoitaja, sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinto (viimeinen hakupäivä 24.3.2023). 

Salon seudun ammattiopiston jatkuvassa haussa esimerkiksi:

▪perustason ensihoitaja, sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinto (haku aukeaa helmikuussa)

▪ sisustussuunnittelija, käsi- ja taideteollisuusalan 
perustutkinto 

▪ suunnitteluassistentti, teknisen suunnittelun perustutkinto

TAI

SSAO

https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/hakijalle/jatkuva-haku/jatkuva-haku-haussa-olevat-koulutukset
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/hakijalle/jatkuva-haku/jatkuva-haku-haussa-olevat-koulutukset/perustason
https://www.sskky.fi/hakijalle/jatkuva-haku
https://sskky.fi/koulutukset/perustason-ensihoitajan-koulutus/
https://sskky.fi/koulutusalat/sisustusala/
https://sskky.fi/koulutusalat/tekninen-suunnittelu/
https://www.sskky.fi/hakijalle/hakupalvelu
https://www.turkuai.fi/ohjaus-ja-hakupalvelu


YHTEISHAUN TUTKINTOMME 2023 
AJONEUVOALAN PERUSTUTKINTO 
(35)
• Diagnoosimekaanikko
• Automekaanikko
• Hyötyajoneuvomekaanikko
• Autokorimekaanikko

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN 
PERUSTUTKINTO (16)
• Kampaajatyön osaamisala, kampaaja
• Parturityön osaamisala, parturi

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN 
PERUSTUTKINTO (20)
• Tuotantotekniikan osaamisala, 

koneistaja
• Tuotantotekniikan osaamisala, 

levyseppähitsaaja

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO (30)
• Kuorma-autonkuljettaja
• Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
• Palvelulogistiikkatyöntekijä
• Linja-autonkuljettaja 

LIIKETOIMINNAN PERUSTUTKINTO
• Merkonomi (40)

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 
(8)
• Matkailupalvelujen osaamisala, 

matkailupalvelujen tuottaja
• Majoituspalvelujen osaamisala, 

vastaanottovirkailija
• Matkapalvelujen myynnin osaamisala, 

matka-asiantuntija

PUHTAUS- JA 
KIINTEISTÖPALVELUALAN 
PERUSTUTKINTO 
• Kiinteistönhoidon osaamisala, 

kiinteistönhoitaja (15)

PINTAKÄSITTELYALAN 
PERUSTUTKINTO 
• Rakennusmaalauksen osaamisala, 

maalari (14)

RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN 
PERUSTUTKINTO (15)
• Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija
• Ruokapalvelun osaamisala, kokki

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 
• Maarakennuskoneenkuljettaja, 

maarakentaja (25)
• Talonrakennuksen osaamisala, 

talonrakentaja (20)

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN 
PERUSTUTKINTO 
• Lähihoitaja (45)

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALAN 
PERUSTUTKINTO (40)
• Automaatioasentaja
• Sähköasentaja

TAIDETEOLLISUUSALAN 
PERUSTUTKINTO
• Puusepän osaamisala, artesaani, 

(puuseppä) (5)
• Tuotteen valmistuksen osaamisala, 

artesaani, (visualisti) (16)

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO
• Putkiasennuksen osaamisala, 

putkiasentaja (18)

TEKSTIILI- JA MUOTIALAN 
PERUSTUTKINTO
• Design- tai sisustustekstiilien 

valmistaja (6)

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN 
PERUSTUTKINTO (40)
• Elektroniikka-asentaja
• Hyvinvointiteknologia-asentaja
• Ohjelmistokehittäjä

TUVA, TUTKINTOKOULUTUKSEEN 
VALMENTAVA KOULUTUS (45)

JATKUVA
HAKU

PUHTAUS- JA 
KIINTEISTÖPALVELUALAN 
PERUSTUTKINTO 
• toimitilahuoltaja ja

kodinhuoltaja

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN 
PERUSTUTKINTO 
• Perustason ensihoidon 

osaamisala, 
perustason ensihoitaja

TAIDETEOLLISUUSALAN 
PERUSTUTKINTO
• Sisustusalan osaamisala, 

artesaani, 
(sisustussuunnittelija)

TEKNISEN SUUNNITTELUN 
PERUSTUTKINTO
• Suunnitteluassistentti

ESIMERKKI



HAKUTOIVEMUUTOKSET

• Hakutoiveita voi muuttaa vain hakuaikana (yhteishaku päättyy 21.3.2023 kello 15:00)! 

• Muutoksen voi tehdä ainoastaan hakija (ei siis opo eikä hakijan huoltaja). 

• Muutoksen tekee oppilas itse, koska hän saa omaan sähköpostiinsa tiedon hakemuksen 

perille menosta ja tuossa sähköpostissa on linkki, jonka kautta hakutoivemuutokset voi 

tehdä.  

• Hakija saa aina kuittauksen sähköpostiinsa, kun muutos on tehty hakemukseen. Hakemus 

ja muutokset tulevat myös huoltajan tietoon, kun huoltajan sähköpostiosoite on merkitty 

hakemukseen.

Jos hakijalla tai huoltajalla ei ole henkilökohtaista sähköpostia,

niin kannattaa aivan ehdottomasti hommata.



PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEET
• Selvitetään alalle soveltuvuutta, motivaatiota, kiinnostusta ja opiskeluvalmiuksia. Sisältävät esim. 

haastattelun, kirjallisen/suullisen tehtävän, käytännön tehtävän, ryhmätehtävän.

• Pääsykoekutsu on lähetettävä kaikille pääsykoelinjoille hakeville.  Ei riitä, että tieto on koulun kotisivulla!

• Hakijat kutsutaan pääsykokeeseen valintaryhmän ylimpään hakukohteeseen.

• Valintakokeet pidetään huhti-toukokuussa ja ne ovat maksuttomia.

• Pisteytys 0-10 pistettä →

• Ei voi tulla valituksi koulutukseen, jos ei ole osallistunut pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen!

• Vaikka pääsykokeesta saisi 0 pistettä (aikaisempi hylätty), niin pääsykoe ei yleensä ole karsiva vaan 
lisäpisteitä antava. → HUOMAA: joissakin tutkinnoissa koe on hylkäävä, jos pääsykokeesta saa 0 
pistettä.

• Joihinkin koulutuksiin pääsyn ratkaisee pelkkä valintakoe, jolloin hylätty arvosana (kokeesta 0 
pistettä) estää valinnan opiskelijaksi.

• Pidämme pääsykoeharjoitustunnin keväällä ennen opotuntien päättymistä.



PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEET

Oppilaitos voi järjestää pääsykokeita oman valinnan mukaan ja niistä voi saada lisäpisteitä 
0-10. Hylätty koetulos (0 pistettä) on esteenä opiskelijaksi valinnalle seuraavissa 
tutkinnoissa:

o sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
o lääkealan perustutkinto
o hammastekniikan perustutkinto
o välinehuoltoalan perustutkinto
o kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
o lentokoneasennuksen perustutkinto
o merenkulkualan perustutkinto
o turvallisuusalan perustutkinto
o liikunnanohjauksen perustutkinto

o keväällä 2023 koulutuksen järjestäjien yhteinen koe 

Tarkista Opintopolusta tai oppilaitoksen kotisivuilta mahdolliset kokeet.

SORA-

tutkinnot



VALINTA PELKÄN PÄÄSY- JA 
SOVELTUVUUSKOKEEN PERUSTEELLA

Alla lueteltuihin tutkintoihin voidaan huomioida vain koulutuksen järjestäjän oma koe. Hyväksytystä 
kokeesta voi saada 1-10 pistettä. Hylätty koetulos on esteenä opiskelijaksi valinnalle (0 pistettä tai ei 
osallistunut kokeeseen).

o taideteollisuusalan perustutkinto
o media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
o tanssialan perustutkinto
o musiikkialan perustutkinto
o sirkusalan perustutkinto
o lentokoneasennuksen perustutkinto
o liikunnanohjauksen perustutkinto
o sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisala

Tarkista Opintopolusta tai oppilaitoksen kotisivuilta mahdolliset kokeet.



VALINTA TUVAan, TELMAan, 
KANSANOPISTOJEN OPISTOVUODELLE JA 

VAATIVAN ERITYISEN TUEN 
HAKUKOHTEISIIN

• Koulutuksen järjestäjä päättää valintaperusteista!
• Valintaperusteiden on oltava yhdenvertaisia.
• Koulutuksen järjestäjä voi järjestää halutessaan 

pääsy- ja soveltuvuuskokeen tai haastattelun.

OPH



LUKIOIDEN PÄÄSYKOKEET JA LISÄNÄYTÖT
Turun lukiot:

• Kerttulin lukio, urheilulinjan laji- ja ominaisuustesti 13.4.2023 
(kaikki hakijat osallistuvat, ei erillistä kutsua). 

• Puolalanmäen lukio, musiikkilinjan pääsykoe 4. - 5.5.2023 
(ilmoittautuminen etukäteen p. 040 5692835). 

• Turun klassillinen lukio, ilmaisulinjan opiskelijat valitaan 
etukäteistehtävän ja lukuaineiden keskiarvon perusteella. 

• Turun normaalikoulun lukio, IB-linjan valintakoe on pe 21.4.2023 kello 
10:00 - 12:30. Opiskelijavalinta perustuu valintakokeeseen ja 
perusopetuksen päättötodistuksen painotettuun lukuaineiden 
keskiarvoon (MA, AI ja ENA x 2). 

https://www.turku.fi/kerttulin-lukio/hakijalle
https://blog.edu.turku.fi/pml/hakijalle/musiikkilinjan-hakuohjeet/
https://blog.edu.turku.fi/klassillinen/hakijalle/hakeminen-ilmaisulinjalle/
https://sites.utu.fi/tnk/ib-linja/


AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN PÄÄSYKOKEITA
● Salon seudun ammattiopisto

o Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoitaja                                                                  

o Valinta pelkän pääsykokeen perusteella: pääsykoe on karsiva.

• Turun ammatti-instituutti

o Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoitaja 1.-2.6.2023.

○ Kaikki hakijat kutsutaan pakolliseen infotilaisuuteen, joka pidetään 
etänä (TEAMS) 19.4.2023 klo 16.30 alkaen.

o Valinta pelkän pääsykokeen perusteella: pääsykoe on karsiva.

● Turun konservatorio
○ Musiikkialan perustutkinto 05/2023
○ Valinta pelkän pääsykokeen perusteella: pääsykoe on karsiva.

● Turun kristillinen opisto
○ Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto 3.-4.5.2023

● Ammattiopisto Livia
○ Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja 5.5., 12.5., 22.- 23.5.2023

Ei pääsykokeita yhteishaussa:
• Salon seudun ammattiopisto
• Turun ammatti-instituutti
• Paasikivi-Opisto
• Turun Ammattiopistosäätiö

https://sskky.fi/hakijalle/opiskelijavalinta/#paasykoe
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/hakijalle/jatkuva-haku/jatkuva-haku-haussa-olevat-koulutukset/perustason
https://opintopolku.fi/konfo/fi/toteutus/1.2.246.562.17.00000000000000005376
https://turunkristillinenopisto.fi/ammatillinen-koulutus/lastenohjaaja/lastenohjaaja-nuoret/
https://opintopolku.fi/konfo/fi/hakukohde/1.2.246.562.20.00000000000000023218/valintaperuste
https://opiskeluopas.sskky.fi/opiskelu/tutkinnot/
https://www.turkuai.fi/turun-ammatti-instituutti/hakijalle/yhteishaku
https://www.paasikiviopisto.fi/koulutukset/ammatillinen-koulutus/media-alan-ja-kuvallisen-ilmaisun-perustutkinto/
https://www.taos.fi/ammatillinen-koulutus/perustutkinnot


PÄÄTTÖTODISTUS (3.6.2023)

•Opiskelijaksi ottamisessa käytetään perusopetuksen 
päättötodistusta, ei välitodistusta.

•Joulutodistuksella ei ole jatko-opintoihin hakemisen 
kannalta merkitystä.

•Pelkkä valintakoe voi siis ratkaista pääsyn diassa 40
mainittuihin koulutuksiin.

”Me ollaan sankareita kaikki, ihan jokainen!” 



15.6.2023



OPETUSHALLITUS LÄHETTÄÄ SÄHKÖPOSTILLA 
TIEDON OPISKELIJAVALINTOJEN TULOKSISTA

• OPH lähettää sähköisen tuloskirjeen liitteineen hyväksytyille hakijoille 
sekä valitsematta jääneille hakijoille, kun hakija on antanut 
sähköpostiosoitteen hakemuksellaan.

• Liite sisältää tietoja hakijan valintatilanteesta (pisteet ja mahdolliset 
varasijat yms.).

• Jos hakijalla ei ole sähköpostiosoitetta hakemuksellaan, liitekirje 
tulee oppilaitoksesta paperisen päätöksen ohella.

• Opetushallitus toimittaa lisäksi kirjepostina jälkiohjauskirjeet 
valitsematta jääneille hakijoille.

OPH



Hakijoille ja huoltajille lähtevät viestit 
- OPH lähettää 
Viesti Hakija Huoltajat

Vahvistusviesti hakemuksen perilletulosta X X
Vahvistusviesti hakemuksen muokkaamisesta X X
Ennakkokirje X X
Tuloskirje (kaikille hakijoille + huoltajille) X X
Sähköpostiviesti, jossa linkki paikan vastaanottamiseen X
Jälkiohjauskirje postitse ilman opiskelupaikkaa jääneille X

Hakija voi ilmoittaa hakemuksella kahden huoltajan yhteystiedot.



OPPILAITOKSET ILMOITTAVAT 
VALINTAPÄÄTÖKSESTÄ HYVÄKSYTYILLE HAKIJOILLE

Päätökset voi toimittaa sähköisesti, jos hakija on antanut luvan 
hakulomakkeella siihen, että päätös toimitetaan sähköisesti. →

MUISTA SIIS ANTAA YHTEISHAKULOMAKKEESSA

LUPA PÄÄTÖKSEN TOIMITTAMISEEN SÄHKÖISESTI!

OPH



OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN

•Hyväksytyille hakijoille lähtee linkki paikan vastaanottamiseen 
siinä vaiheessa, kun valintaesitykset on hyväksytty ja hakijalla on 
opiskelupaikka vastaanotettavissa. Aikaisintaan 15.6.2023!

•Oppilaitokset voivat kuitenkin edelleen edellyttää, että hyväksytty 
hakija ilmoittaa paikan vastaanottamisesta sähköisen ilmoituksen 
lisäksi jollakin muulla oppilaitoksen ohjeistamalla tavalla. → OLE 
TARKKA JA OTA SINULLE TARJOTTU PAIKKA VASTAAN!

OPH

JOS TULET HYVÄKSYTYKSI VARASIJALTA YLEMPÄÄN HAKUTOIVEESEEN, 
VOIT PERUA AIEMMIN VASTAANOTTAMASI PAIKAN.



Suunnitelma B on hyvä 
olla olemassa!



VAIHTOEHTOJA ILMAN OPISKELUPAIKKAA JÄÄNEILLE

● Turun iltalukion koulutustarjonta
o esim. peruskoulun päättötodistuksen arvosanojen korottaminen 

(TUVA)

● Eri oppilaitosten jatkuvat haut

● Opintopolun tiedotusten seuraaminen

● Kansanopistojen koulutustarjonta 

● Oppisopimuskoulutus

Ei hätää, oma 
opinto-ohjaajasi 
auttaa sinua!

https://www.turku.fi/turun-iltalukio/haku-ja-ilmoittautuminen
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/jatkuva-haku-perusopetuksen-jalkeiseen-koulutukseen
https://opintopolku.fi/konfo/fi/
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/opiskelu-kansanopistossa
https://oppisopimus.turku.fi/turun-oppisopimustoimisto


✓ jatko-opiskelupaikan miettiminen → vaihtoehtoihin tutustuminen
✓ tarvittaessa ohjausajan varaaminen omalta opinto-ohjaajalta
✓ avoimiin oviin ja tutustumispäiviin ilmoittautuminen & meneminen
✓ harkintaan perustuva haku → lausuntojen, asiakirjojen, dokumenttien hankkiminen ellei 

niitä jo ole (tietojen toimittaminen opinto-ohjaajalle 14.3.2023 mennessä)
✓ terveydelliset tekijät → jos epävarmuutta, ota pikimmiten yhteys terveydenhoitajaan
✓ jos on huolta koulunkäynnistä, ota yhteys koulun henkilökuntaan:

✓ luokanvalvoja, aineenopettaja, erityisopettaja, opo
✓ koulukuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja

✓ yhteishaun tekeminen ajallaan (21.2. - 21.3.2023 kello 15:00 mennessä)
✓ pääsy- tai soveltuvuuskokeisiin osallistuminen (välttämätöntä ja myös hyödyllistä!)
✓ opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 29.6.2023 sähköisesti sekä mahdollisesti 

myös jotenkin muuten = oppilaitoksen ilmoittamalla tavalla

https://www.paimio.fi/opetus-ja-kasvatus/perusopetus/oppimisen-ja-koulunkaynnin-tuki/esi-ja-perusopetuksen-oppilashuolto/


APUA, 
TIETOA JA 

NEUVONTAA

Opintopolun hakuneuvonta hakijoille ja 
hakijoiden huoltajille

Sähköposti: neuvonta@opintopolku.fi

Puhelin: 029 5331010 

1.2.2023 alkaen ti-to klo 9-11. 
Hakuaikana ma-pe 9:30-13.

Postiosoite: Opintopolun hakuneuvonta

Opetushallitus

PL 380

00531 Helsinki

Huoltajan 
muistilista!

mailto:neuvonta@opintopolku.fi
https://www.oph.fi/fi/uutiset
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/huoltajan-muistilista


http://www.paimio.fi/opetus

Opot ovat tarvittaessa 

kesällä koulussa 

seuraavasti:

15. - 16.6.2023 kello 9-14.

Otamme yhteyttä huoltajaan, 

jos oppilas jää ilman

koulutuspaikkaa!

Suvianna Seppälä (9ADG)

050 575 3248

suvianna.seppala@paimio.fi

Riitta Hietaranta (9BCEFi)

050 356 0756

riitta.hietaranta@paimio.fi

mailto:Suvianna.seppala@paimio.fi
mailto:riitta.hietaranta@paimio.fi


http://www.paimio.fi/opetus

Opiskelupaikka pitää varmistaa viimeistään 29.6.2023 
oppilaitoksen ilmoittamalla tavalla.

Kiitos kuluneesta syksystä & mitä parhainta joulun aikaa! 

Suvianna ja Riitta


