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YHTEISHAUN TULOKSET 
 

1) Tieto valituille tulee aikaisintaan to 16.6.2022 

 Tieto tulee sähköpostiin, jos olet antanut sen 

hakuvaiheessa. Joistain oppilaitoksista tieto voi 

tulla perinteisenä kirjeenä.  

2) Saat kaksi viestiä, joihin sinun tulee reagoida. 

 1. viesti opintopolusta: paikan vastaanottaminen. 

 2. viesti oppilaitoksesta: ilmoittautuminen 

opiskelijaksi. 

3) Ota paikka vastaan ja ilmoittaudu viimeistään to 

30.6.2022.  

4) Jos et saanut tässä vaiheessa opiskelupaikkaa, saat siitä 

tiedon kirjeitse/sähköisesti tuloskirjeessä. 

o Ole yhteydessä opinto-ohjaajaan, jos jäit ilman 

opiskelupaikkaa. 

o Tarkista myös varasijajärjestys! Jos olet varasijalla 

korkeammalle hakutoiveellesi ja peruutuspaikkoja 

vapautuu kesällä, saat siitä tiedon suoraan 

oppilaitoksesta. 

o Vapaaksi jääneitä paikkoja voi kysellä suoraan 

oppilaitoksista koko Suomessa (ks. oppilaitosten 

kotisivut ja opintopolku.fi). 

o Ammatilliseen koulutukseen ja TUVA-koulutukseen voi 

hakeutua jatkuvan haun kautta joustavasti ympäri 

vuoden. Katso oppilaitosten kotisivuilta lisätietoa. 

o Tredun info ilman paikkaa jääneille  järjestetään ma 

20.6. klo 17.00. Ks. tarkemmat tiedot tredu.fi. 



o Ammatillisten oppilaitosten hakutoimistot ovat avoinna 

myös kesällä:  

TreduNavi   

https://tredu.fi/hae-opiskelemaan/nain-haet-

koulutukseen/ohjaus-ja-

hakupaivat.html.stx#kysylisaahakeutumisesta 

SaskyAvain 

https://sasky.fi/avain 

Muista seurata sähköpostin lisäksi roskapostikansiota! 

 

Pulmatilanteissa opinto-ohjaajasi on tavoitettavissa   

 puh. 050 5355 957 to 16.6. - ma 20.6. 10 - 14   

 koululla työhuoneessaan G1.7 to 16.6. - pe 17.6.  

klo 10 – 14. 

Huom! Jos oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa 

yhteishaussa, hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan, 

kunnes hän saa koulutuspaikan. 
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LUKIOON VALITUT 
o Tarkista sähköpostisi (myös roskakori), jonka ilmoitit 

hakulomakkeessa. 
o Olet saanut Opintopolun tuloskirjeessä 

hyväksymislinkin. Ota paikka vastaan linkistä 
klikkaamalla viimeistään to 30.6.2022. 

o Saat valintojen tuloksista kirjeen myös 
oppilaitokselta. Se sisältää ohjeet oppilaitokseen 
ilmoittautumisesta. 

o Ilmoittaudu myös opiskelijaksi lukioon lukion 
antamien ohjeiden mukaisesti. Katso tarkat 
ajankohdat hyväksymiskirjeestä ja lukioiden 
nettisivuilta. 

o Lukio antaa jokaiselle valitulle Wilma –tunnukset. 
o Mieti alustavasti seuraavat asiat 

 Kielivalinnat 

 Katsomusaineen valinta 

 S2 –kielen opiskelu 

 Alustava matematiikan valinta (pitkä vai lyhyt) 

 Huoltajien yhteystiedot ja sähköpostiosoitteet 

 

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITUT  
o Tarkista sähköpostisi (myös roskakori), jonka ilmoitit 

hakulomakkeessa. 

o Olet saanut Opintopolun tuloskirjeessä 

hyväksymislinkin. Ota paikka vastaan linkistä 

klikkaamalla viimeistään to 30.6.2022 



o Saat valintojen tuloksista myös kirjeen 

oppilaitokselta. Se sisältää ohjeet oppilaitokseen 

ilmoittautumisesta. 

o Ilmoittaudu oppilaitokseen oppilaitoksen ohjeiden 

mukaan. 
https://www.tredu.fi/opiskelijalle/uudenopiskelijanmuistilista.

html 

https://sasky.fi/hakijalle/infoa-yhteishaussa-hakeneille-2021/ 

 

Malli tuloskirjeestä: 

 

 

 



TUVA-koulutus 
o TUVA-koulutukseen voit hakea, jos haluat vielä miettiä 

alavalintaasi, tarvitset tukea opiskeluun tai 

elämänhallintaan tai haluat korottaa arvosanojasi. 

Maahanmuuttajaryhmissä opiskellaan myös suomen 

kieltä.  

o TUVA- tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 

vahvistaa opiskelijan valmiuksia toiselle asteelle 

hakeutumiseen ja sen suorittamiseen sekä vahvistaa 

opiskelijan opiskelu- ja jatko-opintovalmiuksia. Koulutus 

perustuu alkukartoituksen jälkeen henkilökohtaiseen 

suunnitelmaan ja kiinnostuksen kohteisiin. 

Suunnitelmaa päivitetään koulutuksen aikana. 

Opiskelijalle suunnitellaan yksilöllinen opintojen laajuus 

ja kesto, joka on enintään 1 lukuvuosi/38 viikkoa. 

o TUVA-koulutuksessa yhdistyvät aiemmat 

perusopetuksen lisäopetus, lukioon valmistava koulutus 

(LUVA) ja tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 

(VALMA). 

o Voit hakea TUVA-koulutukseen jatkuvassa haussa, 

josta saa lisätietoa oppilaitosten nettisivuilta. TUVA-

koulutukseen hakijat kutsutaan haastatteluun. Opetus 

alkaa 8.8.2022. 

o Katso lisätietoa hausta: 

https://www.tredu.fi/hae-opiskelemaan/tuva.html 

https://sasky.fi/hakijalle/tuva/ 

 

https://www.tredu.fi/hae-opiskelemaan/tuva.html

