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 Oppivelvollisuuden laajentuminen

 Laki astui voimaan elokuussa 2021

 Lain mukaan oppivelvollisuus jatkuu kunnes nuori täyttää 18

vuotta tai suorittaa tätä ennen toisen asteen tutkinnon

 Nuoren on haettava ennen 9. luokan päättymistä jatko-

opintoihin sekä aloitettava opinnot seuraavana syksynä

 Jos nuori ei aloita koulussa elokuun aikana, siirtyy ohjaus- ja

valvontavastuu asuinkunnalle (Valpas-järjestelmä)

 Oppimateriaalit ovat maksuttomia 20-vuotiaaksi asti



 Yhteishaun aikataulu

 Hakuaika 21.2. – 21.3.2023 klo 15.00

 Tieto valinnasta to 15.6.2023

 Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 29.6.2023, 

mieluiten heti tuloksen tultua

 Varasijoilta hyväksyminen päättyy 18.8.2023

 Peruskoulun opinto-ohjaajat ovat töissä 15.6.- 17.6.2023



 Minne voi hakea?

 Lukioon

 Ammatilliseen perustutkintoon

 Vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään

ammatilliseen koulutukseen

 Tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA)

 Työhön ja itsenäiseen elämään valmistavaan koulutukseen

(TELMA)

 Kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetuille vapaan 

sivistystyön linjoille



 Miten oppilaat valitaan koulutuksiin?

 Lukioon – pääsääntöisesti lukuaineiden keskiarvon 

perusteella

 Ammatilliseen perustutkintoon – päättötodistus muutetaan 

pisteiksi

 Tredun pienryhmiin – harkintaan perustuva haku,

pienryhmän tarve perustellaan liitteillä, tustumiset

 Vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään

koulutukseen – tutustumiset, erityisen tuen tarve 

perustellaan liitteillä



 Harkintaan perustuva haku

 Oppilaitoksella mahdollisuus valita 30 % hakijoista 
harkinnanvaraisesti

 Jos hakija opiskelee matematiikkaa ja äidinkieltä yksilöllistetyn
oppimäärän mukaan (AI* ja MA*) hakija on automaattisesti mukana
vain harkintaan perustuvassa haussa

 Jos hakijalla ei ole päättötodistusta tai hänellä on ulkomailla 
suoritettu koulutus- haku ainoastaan harkintaan perustuvassa 
haussa

 Muita perusteita hakea harkinnanvaraisesti ovat oppimisvaikeudet 
ja sosiaaliset syyt

 Valinnassa huomioidaan koulutustarve ja mahdollisuudet selvitä 
opinnoista



 Harkintaan perustuvan haun liitteet

 Koulutuksen järjestäjälle toimitetaan haun yhteydessä

harkinnanvaraisen haun lomake (löytyy Paekin sivuilta), 

jossa perustellaan syyt hakea harkinnanvaraisesti

 Hakemukseen liitetään ne tiedot, jotka liittyvät ja 

vaikuttavat koulunkäyntiin

 Hakemuksen liitteineen on oltava oppilaitoksessa hakuajan

loppuun mennessä, viimeistään 21.3.2023 klo 15.00

 Liitteet ovat käytössä vain hakuprosessissa



 Vaativan erityisen tuen liitteet

 Oppilaan HOJKS, erityisen tuen suunnitelma

 Terveydentilaa tai toimintakykyä kuvaava asiantuntijan

lausunto (erityisopettaja, lääkäri, psykologi)

 Mielellään ei vuotta vanhempia lausuntoja

 Aikaisemmat koulu- ja opiskelutodistukset

 Tutustumiset ja koulutuskokeilut tärkeitä

 Liitteet toimitetaan oppilaitoksiin hakuajan jälkeen



 Ammatinvalintaan vaikuttavat terveydelliset seikat

 Terveydellisistä vaatimuksista löytyy lisätietoa opintopolusta

 Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole

terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä

opintoihin tai opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai

harjoitteluun

 Hakijoilta kysytään hakemuksella, täyttävätkö he opinnoissa 

edellytettävät terveydelliset vaatimukset



 Missä haetaan?

 Sähköinen yhteishaku

www.opintopolku.fi

 Hakeminen tehdään ohjatusti koulussa tai kotona

 Hallintolaki edellyttää huoltajan kuulemista

 Demohaku (harjoitushaku) tehdään joulu-tammikuussa

 Jatkuva haku 15.6.2023 alkaen

http://www.opintopolku.fi/


 Miten hakulomake täytetään?

 Yhteistyössä huoltajien kanssa

 Hakemuksessa seitsemän hakutoivetta

 Hakutoivejärjestys on tärkeä ja sitova

 Hakijan oma sähköpostiosoite on tärkeä

 Voi muokata hakutoiveita hakuaikana

 Saa valintatiedon

 Voi ottaa opiskelupaikan vastaan

 Hakija voi ilmoittaa kahden huoltajan yhteystiedot ja 

sähköpostiosoitteet



 Tiedonsiirto toiselle asteelle

 Perusopetuksella on velvoite siirtää opetuksen

järjestämisen kannalta välttämätön tieto toiselle asteelle

alle 18-vuotiaista

 Tiedonsiirtolomakkeet täytetään 9. luokan aikana huoltajan

ja oppilaan kanssa yhteistyössä

 Peruskoulusta tiedonsiirtolomakkeet toimitetaan opintojen

alkaessa elokuussa toisen asteen oppilaitoksiin

automaattisesti



 Entä, jos ei tiedä, mihin haluaa opiskelemaan?

 Oma aktiivisuus – oma tulevaisuus

 Perheen tuki

 Ohjauskeskustelut oman koulun opon kanssa tai 

vastaanottavan koulun opon kanssa

 Tarvittaessa tehostettua oppilaanohjausta

 TET-jaksot tutustumisena työelämään

 Tutustumiskäynnit oppilaitoksiin

 Oppilaitosten omat nettisivut



 Entä, jos ei saa opiskelupaikkaa 15.6.2023?

 Jos jää ilman opiskelupaikkaa, oman koulun opinto-ohjaaja 

auttaa ja ohjaa oppilaita

 Jatkuva haku vapaisiin opiskelupaikkoihin alkaen 15.6.

 Ohjausta jatketaan tarvittaessa elokuussa

 Kaikille nuorille löytyy opiskelupaikka


