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Vehkojan koulu



Illan ohjelma

■ Rehtorin puhe

■ Yhteishaku-info

■ Hyrian esittely



Yhteishaun aikataulu

Hakuaika 22.2.-
22.3.2022

Tulokset 
aikaisintaan 
16.6.2022

Paikan 
vastaanottaminen 

viimeistään 
30.6.2022

Varasijoilta 
hyväksyminen 

päättyy 
19.8.2022



Yhteishaussa

■ Voi hakea seitsemään eri koulutukseen

– Ammatillinen perustutkinto, lukiokoulutus, TUVA, vaativan erityisen tuen koulutus, TELMA, kansanopiston linjat 

oppivelvollisille

■ Kannattaa hakea useampaan vaihtoehtoon



Valintaperusteet lukioon

■ Lukioon pääsyn ratkaisee pääasiassa peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden 
keskiarvo

– Äi, en, ru, us/et, hi, yh, ma, fy, ke, bi, te, ge,

– Huom! Joissain lukioissa voidaan painottaa joitain oppiaineita, järjestää pääsy- ja 
soveltuvuuskokeita ym. Kokeisiin osallistuttava.

■ 2021 alin keskiarvo

– Hyvinkään lukio 7,92, luonnontiede 7,75 Avoimet ovet 16.2.

– Riihimäen lukio 7,33

– Jokelan lukio 7,00

– Huom! Keskiarvot ja pisteet vaihtelevat joka vuosi!



Valintaperusteet ammatilliseen 
perustutkintoon

■ 6 pistettä kun olet suorittanut peruskoulun

■ 2 pistettä ensimmäisestä hakuvaihtoehdosta

■ 1-16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä (äi, en, ru, us/et, hi, yh,ma, fy,ke, bi, ge, 

li, te, mu, ku, ts/tn, ko)

■ 1-8 pistettä painotettavista arvosanoista (3 parasta taito- ja taideainetta li,ku,ts/tn, 

ko/mu)

■ (0-10 pääsy- ja soveltuvuuskokeesta. Jos koe järjestetään, on siihen osallistuttava!)

■ Huom! Joillakin aloilla voi olla terveydentilavaatimuksia tai suosituksia



Tärkeitä asioita

■ Hakutoivejärjestys on tärkeä, sillä nuori tulee 

valituksi ylimpään toiveeseen, johon keskiarvo 

riittää ja alemmat hakutoiveet peruuntuvat. 

Hakuajan jälkeen ei järjestystä voi muuttaa.

■ Nuoren kannattaa osallistua avoimiin 

oviin/sähköisiin esittelyihin. Tutustukaa yhdessä 

koulun nettisivuihin ja ilmoittakaa poissaolosta 

kouluun.

■ Nuori tarvitsee huoltajien tukea valintaan ☺ Iso ja 

jännittävä päätös!



Opintopolku.fi

Koulussa tehdään demohaku 
ennen virallista yhteishakua

Huoltajan kuuleminen paperilla 
(paperi palautettava koululle 
huoltajan allekirjoituksella 
varustettuna)



Hakuohjeita
■ Nuoren tulee tietää hakuvaihtoehtojen lisäksi oma henkilötunnus, osoite, 

huoltajien puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet.
■ Sähköposti:

• Oma ei koulun
• Hakijalle kuittaus sähköpostiin hakemuksen perillemenosta
• Hakutoiveita voi muuttaa hakuaikana sähköpostivahvistuksen 

mukana tulevan linkin kautta
• Hakija voi ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti (suositeltavaa)

– Myös huoltajalle lähtee kuittaus hakemuksen perillemenosta
■ Opo ei pääse muokkaamaan nuoren hakutoiveita. Opo pystyy 

päivittämään yhteystietoihin tulevia muutoksia myös hakuajan jälkeen
■ Opiskelupaikka varmistettava mielellään saman päivän aikana sähköisesti 

(tai muulla oppilaitoksen ilmoittamalla tavalla)



Jos ei tule valituksi

■ Opo koululla kesällä tulosten saapumisen aikaan ja 

on yhteydessä nuoriin/huoltajiin

■ Jatkuva haku

■ Vapaat opiskelupaikat

■ TUVA



■ Wilman kautta Pinja Pollari /Pol

■ Puhelinnumero 040 845 9210

■ Sähköposti pinja.pollari@hyvinkaa.fi


