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Illassa mukana
Koulutuskeskus Brahe

Luovi

OPAO Oulun palvelualan opisto

OSAO Kempele-Liminka

OSAO Kaukovainio palvelut

OSAO Kaukovainio tekniikka

OSAO Kontinkangas

OSAO Muhos

Suomen diakoniaopisto SDO

OSAO Ovi hakupalvelut

Kempeleen Etsivä nuorisotyö ja ohjaamo

Kempeleen perusopetuksen opinto-ohjaajat
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Kempeleen lukio

Kastellin lukio

Limingan lukio

Madetojan musiikkilukio

Oulun lyseon lukio

IB-linja, Oulun lyseon lukio

August Sahlsten -lukio

Oulun Steinerkoulun lukio

OSYK Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio

Pudasjärven lukion ilmailulinja

AFS vaihto-oppilasjärjestö



Opinto-ohjaus 
9.luokalla

12.12.2022

Opo-tunteja on 9. luokalla 1 vuosiviikkotunti

TET-jakso

Jokainen nuori käy opon kanssa vähintään yhden 
ohjauskeskustelun

Jokaiselle tehdään henkilökohtainen jatko-
opintosuunnitelma

TEHO-ohjaus tarpeen mukaan

Kaikki käyvät tutustumassa Kempeleen lukioon ja Oulun 
seudun ammattiopiston Kempeleen-Limingan yksikköön

Muihin oppilaitoksiin saa käydä tutustumassa halutessaan



Yhteishaku 2023

12.12.2022



Hakukohteet

- Lukiot

- Ammatilliset oppilaitokset

- Vaativana erityisenä tukena järjestettävä ammatillinen koulutus (LUOVI)

- Tutkintoon valmentavat koulutukset (TUVA) (ent. kymppiluokka/VALMA/LUVA)

- Työhön ja itsenäiseen elämään valmistavat koulutukset (TELMA)

- Kansanopistojen oppivelvollisuuslinjat
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Hakuaika 
21.2.–21.3.2023

Pääsy- ja 
soveltuvuuskokeet 
huhti-toukokuussa

Päättötodistus 
3.6.2023

Tulokset 
aikaisintaan 
15.6.2023

Opiskelupaikka 
vastaanotettava
viimeistään
29.6.2023
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Hakutoivejärjestys

o Enintään seitsemän hakutoivetta

o Hakutoivejärjestys on sitova

o Ammatilliseen koulutukseen hakiessa 1. hakutoiveeseen saa kaksi 

lisäpistettä

o Valinta aina ylimpään hakutoiveeseen, johon hakijan pisteet/keskiarvo 

riittävät

oAlemmat hakutoiveet peruuntuvat eikä hakija voi tulla valituksi niihin, vaikka pisteet 

olisivat riittäneet

oYlempiin hakutoiveisiin voi päästä varasijalta
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Hakutoiveiden muuttaminen

o Hakutoiveita voi muuttaa vain hakuaikana

oHakija voi itse tehdä hakutoivemuutokset sähköpostivahvistuksen mukana 

tulevan linkin kautta (ei siis opo eikä hakijan huoltaja)
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Millä todistuksella haetaan?

o Opiskelijaksi ottamisessa 

käytetään perusopetuksen 

päättötodistusta

o Peruskoulun päättävältä hakijalta 

ei kysytä hakuvaiheessa 

arvosanoja
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Huoltajan kuuleminen

o Oppilas tekee hakusuunnitelman 

jatko-opinnoista Wilmaan

o Huoltaja kuittaa nähneensä 

hakusuunnitelman

o Haku tehdään pääsääntöisesti koulussa

o Huoltaja saa sähköpostiin tiedon 

hakukohteista
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Hakijan sähköpostiosoite

o Hakijan kannattaa täyttää sähköpostiosoite hakemukseen, koska:

oHänelle tulee kuittaus sähköpostiin hakemuksen vastaanottamisesta

oHän voi muokata hakemustaan hakuaikana sähköpostivahvistuksen mukana tulevan linkin 

kautta

oHän saa ennakkokirjeen valintojen aikataulusta ja menettelytavoista

oHän saa tuloskirjeen sähköpostiin

oHän voi ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti ja ilmoittautua läsnäolevaksi  

oHakijan sähköpostiosoitteen tulee olla sellainen, joka on voimassa elokuun loppuun asti!
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Harkintaan perustuva valinta

o Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella ottaa opiskelijaksi 

hakupisteistä riippumatta

o Syitä voivat olla oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, kielitaidon tai 

koulutodistusten puute tai vertailuvaikeudet

o Hakija, jonka äidinkielen ja matematiikan oppimäärä on yksilöllistetty, 

hakee pelkästään harkinnanvaraisessa haussa 

o Perustelut on toimitettava hakuaikana suoraan oppilaitokseen
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Valinta lukiokoulutukseen

oHakijat valitaan lukiokoulutukseen lukuaineiden keskiarvojärjestyksessä

o Äidinkieli, muut kielet, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, uskonto/ET, historia, yhteiskuntaoppi, 

terveystieto.

oLukio voi asettaa keskiarvorajan, jonka alittavia hakijoita ei valita koulutukseen

oJos lukion opetussuunnitelmassa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta, painotusta 

voidaan käyttää myös keskiarvon laskennassa koulutuksen järjestäjän haluamalla tavalla

o Esim. IB-lukion painotettavat arvosanat ovat äidinkieli, matematiikka, englanti

o Erikoislukioissa voi olla lisäksi myös pääsykokeita ja/tai lisänäyttöjä 
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Lähilukioiden keskiarvorajoja
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2019 2020 2021 2022

Kempeleen lukio 7,42 8,08 7,92 7,75

Kastellin lukio 8,50 8,75 8,58 8,67

Merikosken lukio 7,75 8,25 8,33 8,42

Lyseon lukio 8,67 8,85 8,83 8,75

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun 

Lukio (OSYK)

8,67 8,62 8,75 8,83

Oulun normaalikoulun lukio 8,50 8,67 8,58 8,67

Oulunsalon lukio 7,50 7,67 7,50 7,33

Limingan lukio 7,00 7,08 7,17



Valinta ammatilliseen 
koulutukseen

Valinta pisteiden perusteella

Pisteytys: 

- Peruskoulun päättävä tai TUVA-koulutuksen käynyt saa 6 pistettä 

- Yleinen koulumenestys eli kaikkien aineiden keskiarvo 1-16 pistettä

- Kolmen parhaan taide- ja taitoaineen keskiarvo 1-8 pistettä

- Ammatillinen koulutus 1. hakutoiveena 2 pistettä

- Mahdollinen pääsy- ja soveltuvuuskoe 0-10 pistettä
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Yleinen koulumenestys

12.12.2022

Painotettavat arvosanat



Pääsykoe

o Kaikki hakijat saavat kutsun kokeisiin, jos koulutuksessa järjestetään pääsy- tai soveltuvuuskoe

o Osallistuthan kaikkiin pääsykokeisiin, joihin saat kutsun

o Et voi tulla valituksi koulutukseen, jos et ole osallistunut pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen

o Jos olet hakenut samaan koulutukseen useampaan oppilaitokseen, riittää yhdessä 

pääsykokeessa käyminen.

o On myös tutkintoja, joihin valitaan pelkän pääsykokeen perusteella:

o mm. musiikkialan perustutkinto, media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto…
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Pääsykoe

o Seuraavissa OSAOn, Suomen Diakoniaopiston ja Oulun konservatorion perustutkinnoissa järjestetään 

pääsy- ja soveltuvuuskokeet keväällä 2023:

o Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

o Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto *

o Liiketoiminnan perustutkinto, englanninkielinen koulutus

o Lääkealan perustutkinto*

o Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

o Musiikkialan perustutkinto

o Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto *

o Turvallisuusalan perustutkinto *

o*Jos saat ns. SORA-tutkinnon pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0 pistettä, et voi tulla valituksi 

koulutukseen.
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Terveydelliset seikat

o Terveydelliset seikat otettava huomioon 
hakutoiveita pohdittaessa

oOpiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka 
ei ole 
terveydentilaltaan/toimintakyvyltään 
kykenevä opintoihin liittyviin käytännön 
tehtäviin/harjoitteluun

oHaussa kysytään, täyttääkö hakija 
opinnoissa edellytettävät terveydelliset 
vaatimukset → Oppilaitos voi pyytää 
hakijalta tarkempia terveydentilatietoja 
arvioidakseen sen, pystyykö hakija 
suoriutumaan opinnoista.
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Kaksoistutkinto

o Kaksoistutkinnossa suoritetaan sekä ammatillinen tutkinto että ylioppilastutkinto.

o Hakija hakee ammatilliseen koulutukseen.

o Haussa kysytään alustavaa kiinnostusta kaksoistutkinnon suorittamiseen.

o OSAOlla suositellaan, että lukuaineiden keskiarvo olisi vähintään 7,5.
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Valinta TUVAan, 
TELMAan, 
kansanopistojen 
opistovuodelle ja 
vaativan erityisen 
tuen hakukohteisiin

o Koulutuksen järjestäjä:

o Päättää 

valintaperusteista

o Voi järjestää 

halutessaan pääsy- ja 

soveltuvuuskokeen tai 

haastattelun
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Opiskelijavalintojen tulokset

o OPH lähettää sähköisen tuloskirjeen 

liitteineen kaikille hakijoille 15.6.2023 (jos 

hakija on antanut sähköpostiosoitteen)

o OPH toimittaa lisäksi kirjepostina 

jälkiohjauskirjeet valitsematta jääneille 

hakijoille

o Oppilaitokset toimittavat valintapäätökset 

hyväksytyille hakijoille
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Opiskelupaikan vastaanottaminen

o Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 29.6.2023

oHyväksytyille hakijoille lähetetään linkki paikan 
vastaanottamiseen

o Oppilaitokset voivat edellyttää, että hyväksytty hakija 
ilmoittaa paikan vastaanottamisesta lisäksi oppilaitokseen 
(oppilaitoksen ohjeistamalla tavalla)

o Ota paikka vastaan vaikka se ei olisikaan ykköstoiveesi!

oVoit ottaa paikan vastaan ja jäädä vielä jonottamaan 
ylempiin hakutoiveisiin

oVarasijoilta hyväksyminen päättyy 18.8.2023
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Jos jäät ilman paikkaa…
o Yhteishaussa ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen vapaiksi jääneille paikoille haetaan jatkuvassa 

haussa.

o Vaihtoehtoja myös TUVA ja kansanopistojen Opistovuosi oppivelvollisille
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Laajennettu oppivelvollisuus

o Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen 

asteen tutkinnon

o Huoltajalla on vastuu oppivelvollisen hakeutumisesta perusopetuksen jälkeiseen 

koulutukseen ja oppivelvollisuuden suorittamisesta

o Toisen asteen koulutus on maksuton

o Vähintään 7km pituiset koulumatkat 

o Oppimateriaalit ja työvälineet

o Kempeleen oppivelvollisuuden kuntavalvojat ovat Riikka Auramo ja Jaana Elorinne
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Opintopolku.fi 
Tietoa hakukohteista, pääsykokeista, aloista, hakeutumisesta, yms… 
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Kiitos!
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Seuraavaksi / Kirkonkylä

1. Oppilaat ilmoittautuvat luokanohjaajalle, jos ei ole tehnyt sitä jo

2. Kierrellään esittelypisteillä

3. Lopuksi täytetään Forms-kysely (linkki Wilmaviestissä) ja kotiin lähtiessä vielä käydään vielä 

sanomassa luokanohjaajalle heipat

Tilaisuus kestään klo 20.00 asti

◦ Kirkonkylän ysit saavat lähteä aikaisintaan klo 19.00

12.12.2022



Seuraavaksi / Ylikylä

1. Oppilaat ilmoittautuvat luokanohjaajalle, jos eivät ole tehneet sitä jo

2. Kierrellään esittelypisteillä

3. Lopuksi täytetään (oppilaat) Forms-kysely (linkki Wilmaviestissä) 

Tilaisuus kestään klo 20.00 asti
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Seuraavaksi / Linnakangas

1. Oppilaat ilmoittautuvat luokanohjaajalle (Olli-Pekalle 9A ja 9C / Jerelle 9B ja 9D)

2. Kierrellään esittelypisteillä

3. Lopuksi täytetään Forms-kysely (linkki Wilmaviestissä) ja kotiin lähtiessä vielä käydään vielä 

sanomassa luokanohjaajalle heipat

Tilaisuus kestään klo 20.00 asti

◦ Ysit saavat lähteä aikaisintaan klo 19.30

◦ Koulun järjestämällä kyydillä tulleiden paluukyyti lähtee klo 19.45
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