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Ohjelma

• Avaus, vs. rehtori Jani Turunen
• Yhteishaku 2020, opinto-ohjaajat Sanna Multala ja Antti Immonen

– Yhteishaun ja koulutusjärjestelmän perustiedot
– Kuinka haku tehdään opintopolku.fi:ssä?
– Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten hakukohteet ja valintaperusteet
– Huoltajan kuuleminen
– Pääsy- ja soveltuvuuskokeet
– Valinnan tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen
– Muut haut ja lisätietoa

• Mahdolliset luokkakohtaiset tilaisuudet



2. Asteen yhteishaun perustiedot

• Voi hakea enintään 5 hakukohteeseen (lukiolinjat,
ammatilliset perustutkinnot)

• Voi saada vain yhden opiskelupaikan.
• Haetaan sähköisesti opintopolku-verkkopalvelussa

osoitteessa: www.opintopolku.fi
• Onnistunut haku lähettää sähköpostiin kuittauksen, jonka

linkistä hakutoiveita voi muuttaa hakuaikana

2. asteen yhteishaku: 18.2.‒10.3.2020 klo 15.00



Miten 2. asteen yhteishaku tapahtuu?
• Haku tehdään osoitteessa www.opintopolku.fi
• Hakua harjoitellaan koulussa (demo-opintopolku.fi) ja haun voi tehdä

koulussa hakuaikana
• Haettaessa pitää tietää hakukohteiden lisäksi sähköpostiosoite ja

sotu. Myös huoltajan sähköposti + puhelin on hyvä laittaa
hakemukseen

• Mahdolliset lisälomakkeet ja muut "ennakkotehtävät"
• Valinta koulutukseen tapahtuu aina ylimpään hakukohteeseen, johon

hakijan pisteet/keskiarvo riittävät
• Alemmat hakukohteet peruuntuvat eikä niihin voi tulla valituksi,

vaikka pisteet/keskiarvo riittäisivät
• Opiskelijavalinnat tehdään päättötodistuksen arvosanojen

perusteella. Joissain hakukohteissa pääsykokeet vaikuttavat.



Opintopolku.fi

Yhteishakua voi harjoitella ennen hakuajan alkua osoitteessa demo-opintopolku.fi



Mihin 2. asteen yhteishaussa voi hakea?

Lukioihin

lukion
oppimäärä+

ylioppilastutkinto

Ammatillisiin
oppilaitoksiin

ammatillinen
perustutkinto

Ammatillisiin
oppilaitoksiin

ammatillinen
perustutkinto +
ylioppilastutkinto

= "kaksoistutkinto"

2. Asteen yhteishakuun eivät kuulu oppisopimuskoulutus, perusopetuksen lisäopetus,
ammatilliseen koulutukseen ohjaavat ja valmistavat koulutukset sekä kansanopistojen järjestämä
yleissivistävä tai vapaan sivistystyön koulutus



Suomen koulutusjärjestelmä

www.minedu.fi



Muutoksia koulutusjärjestelmässä

• #Amisreformi 2018
• Lukiolaki 2019, Laki ylioppilastutkinnosta 2019

– 5 kirjoitettavaa ainetta 2022 lähtien

• Korkeakoulujen valintaperusteiden muutokset 2020



Lukion oppimäärä ja
ylioppilastutkinto





Kuopion lukiot yhteishaussa 2020

– Juankosken lukio
• Yleislinja

– Kallaveden lukio
• Yleislinja

– Kuopion klassillinen lukio
• Yleislinja
• Urheilulinja (x)

– Kuopion lyseon lukio
• Yleislinja
• IB-lukio (x)

– Kuopion taidelukio Lumit
• Yleislinja
• Musiikkilinja (x)
• Ilmaisulinja (x)
• Tanssilinja (x)

– Nilsiän lukio
• Yleislinja (-/x)

Kuopion lukiot
www.haelukioon.fi(x) = pääsykoe tai vastaava



Lukion valintaperusteet

Yleislinjalle

• Lukuaineiden keskiarvo.
• Minimi 7.00

Erityislinjalle

• Kuopiossa lukuaineiden keskiarvo +
valintakokeen tai vastaavan tuottama
lisäpisteytys esim.
– urheilumenestys
– harrastuneisuus
– haastattelu
– ryhmätilanne
– painotettu keskiarvo
– muu

Huom!

Yläkoulun valinnaisesta A2/B2-
kielestä voi numeron asemesta
pyytää suoritusmerkinnän.

Pyyntö kirjallisesti rehtorille.



Koulu (aloituspaikat) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kallaveden lukio

- Yleislinja (160) 7,69 7,75 7,67 7,83 7,75 8,08 7,83 7,75
Kuopion klassillinen lukio

- Yleislinja (137) 8,58 8,50 8,58 8,69 8,92 8,92 9,08 8,17
- Urheilulinja (46) 15,78p 15,50p 14,27p 16,00p 15,42p 15,94p 14,98p 15,89p
Kuopion lyseo

- Yleislinja (128) 8,17 8,33 8,38 8,42 8,42 8,67 8,5 8,42
- IB-linja (25) 13,83p 13,69p - 15,25p 13,33p 14,75p 9p ! 8,53p
Kuopion taidelukio LUMIT

- Yleislinja (90) 7,46 7,33 7,75 7,38 7,5
- Musiikkilinja (56) - - - 9,83p 8,55p 8,42p 9,13p 8,79p
- Tanssilinja (16) - - - 16,62p 16,38p 15p 12,62p 14,08p

- Ilmaisutaito (20) - - - - 14,54p 14,69p 14p 17,33p

Kuopion lukioiden pisterajoja



Ammatillinen perustutkinto





Ammatilliset perustutkinnot
• Autoalan perustutkinto
• Elintarvikealan pt.
• Hammastekniikan pt.
• Hevostalouden pt.
• Hius- ja kauneudenhoitoalan pt.
• Kaivosalan pt.
• Kalatalouden pt.
• Kasvatus- ja ohjausalan pt.
• Kone- ja tuotantotekniikan pt.
• Laboratorioalan pt.
• Lentokoneasennuksen pt.
• Liiketoiminnan pt.
• Liikunnanohjauksen pt.
• Logistiikan pt.
• Luonto- ja ympäristöalan pt.
• Lääkealan pt.

• Sirkusalan pt.
• Sosiaali- ja terveysalan pt.
• Sähkö- ja automaatioalan pt.
• Taideteollisuusalan pt.
• Talotekniikan pt.
• Tanssialan pt.
• Teknisen suunnittelun pt.
• Tekstiili- ja muotialan pt.
• Tieto- ja viestintätekniikan pt.
• Turvallisuusalan pt.
• Veneenrakennusalan pt.
• Välinehuoltoalan pt.

• Maanmittausalan pt.
• Maatalousalan pt.
• Matkailualan pt.
• Median ja kuvan pt.
• Merenkulkualan pt.
• Metsäalan pt.
• Musiikkialan pt.
• Pintakäsittelyalan pt.
• Prosessiteollisuuden pt.
• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan

pt.
• Puutarha-alan pt.
• Puuteollisuuden pt.
• Rakennusalan pt.
• Ravintola- ja catering-alan pt.



Lähialueen ammatillisia oppilaitoksia

• Savon ammattiopisto
– www.sakky.fi

• Ylä-Savon ammattiopisto
– www.ysao.fi

• Kuopion konservatorio
– www.kuopionkonservatorio.fi

• Ingmanedu –kulttuurialan ammattiopisto
– www.ingmanedu.fi

• Palvelualan opisto Kuopio
– https://paok.fi/

• Pohjois-Savon opisto
– www.psko.fi

• Ammattiopisto Luovi – ammatillinen erityisoppilaitos
– www.luovi.fi



Opiskelijavalinta ammatilliseen koulutukseen

• hakijat valitaan saamansa pistemäärän ja hakutoivejärjestyksen
sekä joissain tutkinnoissa valintakokeen perusteella

• pisteet koostuvat:
– 0-16p = yleinen koulumenestys (ka. keskiarvo)
– 0-8p = painotettavat arvosanat (liikunta, kuvataide, käsityö, kotitalous ja

musiikki) Näistä kolmen parhaan aineen arvosanat
– 6p = perusopetuksen tai lisäopetuksen oppimäärän (10.lk.)

tai valmentavan/ohjaavan/valmistavan koulutuksen suorittaminen (VALMA)
– 2p = 1. ammatillinen hakutoive
– 0-10p = mahdolliset pääsy- ja soveltuvuuskokeet
– 0-3p = yleinen työkokemus (16-vuotias, ennen yhteishakua, väh.3 kk)



0-16p= yleinen koulumenestys (ka.keskiarvo)

Keskiarvo Pisteitä Keskiarvo Pisteitä

5,50-5,74 1 7,50-7,74 9

5,75-5,99 2 7,75-7,99 10

6,00-6,24 3 8,00-8,24 11

6,25-6,49 4 8,25-8,49 12

6,50-6,74 5 8,50-8,74 13

6,75-6,99 6 8,75-8,99 14

7,00-7,24 7 9,00-9,24 15

7,25-7,49 8 9,25-10,00 16



0-8p= painotettavat arvosanat (liikunta, kuvataide,
käsityö, kotitalous ja musiikki) Näistä kolmen parhaan aineen
arvosanojen keskiarvo

Keskiarvo Pisteitä Keskiarvo Pisteitä

6,00-6,49 1 8,00-8,49 5

6,50-6,99 2 8,50-8,99 6

7,00-7,49 3 9,00-9,49 7

7,50-7,99 4 9,50-10,00 8



Harkintaan perustuva valinta ammatilliseen koulutukseen

• Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella valita enintään
30% opiskelijoista valintapistemääristä riippumatta

• Erityisiä syitä voivat olla
– oppimisvaikeudet
– sosiaaliset syyt
– koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
– riittämätön tutkintokielen kielitaito

• Harkintaan perustuvan valinnan perustelut (liitteet) ja kopio
hakulomakkeesta toimitettava hakuaikana suoraan oppilaitokseen



Kaksoistutkinto



Lähialueen kaksoistutkintomahdollisuuksia

• Ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto päiväopintoina (Sakky):
– Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi + ylioppilas
– Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (sairaanhoidon ja

huolenpidon osaamisala) + ylioppilas

• Muut ammatilliset tutkinnot (Sakky)

• Muut ammatilliset oppilaitokset: Ingmanedu, Palvelualan opisto ja
Kuopion konservatorio
– Ylioppilastutkinto suoritetaan esim. aikuislukiossa ja mahdollisuuksien

mukaan lähialueen päivälukioissa



Hakeminen kaksoistutkintoon

• ”Valmispaketti”: Sähköisellä hakulomakkeella rasti kohtaan:
"__ Olen kiinnostunut myös lukio-opinnoista"

• ”Muut”: Lukio-opintoihin ei haeta yhteishaussa vaan ne
suunnitellaan erikseen ammatillisten opintojen alussa



Huoltajan kuuleminen

• Hallintolaki edellyttää huoltajan kuulemista

• Kuuleminen tapahtuu Wilma-lomakkeella:
(wilma.kuopio.fi) huoltajan tunnuksella.

• Vastaus pyydetään 14.2.2020 mennessä.



wilma.kuopio.fi -> lomakkeet ->   Ammatillisen koulutuksen ja
lukiokoulutuksen yhteishaun huoltajakuuleminen



Muut lomakkeet

• Urheiluoppilaitokseen haettaessa (esim. Klassikan
urheilulinja) täytetään erillinen lomake (ks. koulun
kotisivut)



Pääsykokeet ammatilliseen koulutukseen

• Savon ammattiopisto
– Lentokoneasennuksen perustutkinto 6.5.2020
– Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala 5.5.-12.5.2020
– Sosiaali- ja terveysalan pt. 5.5.-12.5.2020
– Turvallisuusalan pt.

• Ingmanedu –kulttuurialan oppilaitos
– Kaikki hakukohteet

• Kuopion konservatorio
– Muusikko 27.-29.4.2020
– Musiikkiteknologi 29.4.2020

• Pohjois-Savon opisto
– Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto,

Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja 12.5.2020
• Portaanpään kristillinen opisto

– Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto,
Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala 5.-6.5.2020



Pääsykokeet lukioihin

• Kuopion kaupungin lukioiden erityislinjat:
– Klassillinen lukio, urheilulinja: haastattelut huhti-toukokuussa
– Taidelukio LUMIT:

• Musiikkilinja 6.-8.5.2020
• Tanssilinja 6.-8.5.2020
• Ilmaisutaitolinja 6.-8.5.2020

– Nilsiän lukio: yleislinja (vain urheilijavalmennukseen hakevat 2/2020)



Valinnan tulokset ja opiskelupaikan vahvistaminen

• Oppilaitokset päättävät opiskelijaksi ottamisesta ja ilmoittavat valintojen
tulokset hakijoille aikaisintaan 11.6.2020.

• Opetushallitus lähettää lisäksi kaikille sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille
sähköisen tuloskirjeen.

• Ilman opiskelupaikkaa jääneille Opetushallitus postittaa jälkiohjauskirjeen
• Opiskelijan tulee mahdollisimman pian tuloksen saatuaan ottaa

opiskelupaikka vastaan, mutta viimeistään 25.6.2020 (Kuopion lukioissa
jo 17.6.2020 klo 15.00 mennessä).

• Opiskelupaikan voi vastaanottaa käyttämällä Opintopolun
vahvistuspalvelua (linkki sähköpostissa) tai käymällä tulevan koulun
kansliassa.

• Varasijat ovat voimassa 14.8.2020 saakka.



Muut haut

• Haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen
koulutukseen
– 11.3.2020 — 1.4.2020 klo 15:00
– Kuopiossa hakukohteita: Luovi ja Savon ammattiopisto

• Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku
– 19.5.2020 — 21.7.2020 klo 15:00
– Kuopion kaupungin 10. luokat:

• Minna Canthin koulun kympit (ns. Silta10 ja kymppiluokka)
– VALMA –koulutukset (esim. Savon ammattiopisto)
– LUVA -koulutus

• Ammatillisen koulutuksen jatkuva haku



Lisätietoa

• Opinto-ohjaajat:
– Antti Immonen: 9C, 9D, 9G, 9I
– Sanna Multala: 9A, 9E, 9F, 9P, Tekevä9, Lukio10, Silta10
– Mauri Lyytinen: 9H
– Katja Knuutinen: 9B

• Yhteystiedot koulun kotisivulta:
– https://peda.net/kuopio/p/minnacanth



Infotilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä

• Toisen asteen oppilaitosten yhteinen vanhempainilta Kuopion
Musiikkikeskuksella ti 14.1. Klo 17-19.30

• IB-lukion tiedotus- ja keskusteluilta ma 3.2.20 klo 18 Kuopion
Lyseon lukiolla

• Tarvittaessa tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin


