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Hyvät 9. luokkien oppilaat ja huoltajat! 

 
Yhteishaun opiskelijavalinnat julkaistaan aikaisintaan torstaina 16.6.2022. Oppilaat saavat 
yhteishakujärjestelmästä omaan sähköpostiinsa tiedon opiskelupaikasta ja linkin paikan 
vastaanottamiseksi. Sen lisäksi ammatilliset oppilaitokset ja lukiot lähettävät kaikille valituille 
opiskelijoille hyväksymiskirjeen ja omat ohjeensa siitä, kuinka kyseiseen kouluun tulee ilmoittautua ja 
muita mahdollisia ohjeita syksyä varten. Hyväksymiskirje tulee pääsääntöisesti sähköisesti, mutta 
joistain kouluista se saattaa tulla vielä perinteisenä kirjeenä. Sähköpostia on ehdottomasti seurattava 
16.6. alkaen! Voisitteko huoltajat ystävällisesti varmistaa, että nuorenne ottaa opiskelupaikan 
vastaan välittömästi siitä tiedon saatuaan. 
 

Saavutettu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan sekä opintopolun järjestelmässä että oppilaitokselle 
ko. oppilaitoksen ohjeiden mukaan. Ilman paikan vastaanottoa opintopolun järjestelmään ei voi 
saada paikkaa myöskään oppilaitoksesta eikä ole mukana varasijapaikkojen jaossa. 
 

Ammatilliseen oppilaitokseen ilmoittaudutaan oppilaitoksen määräämään ajankohtaan mennessä, 
kuitenkin viimeistään 30.6.2022 sähköpostissa tai kirjeitse saatujen ohjeiden mukaan. Huom! 
kaksoistutkintoon haetaan virallisesti vasta nyt oppilaitoksen Wilmassa! Kaksoistutkintoon hakevilta 
kysytään lukuaineiden keskiarvo. Tieto kaksoistutkinto-opiskelijaksi pääsystä tulee viimeistään 
elokuun alussa.  
 

Lukioihin ilmoittaudutaan kunkin koulun ohjeiden mukaan pääsääntöisesti sähköisesti. Ylöjärven 
lukioon valittujen opiskelijoiden nimet julkaistaan koulun kotisivuilla torstaina 16.6.2022 klo 8.15. 
Vain niiden opiskelijoiden nimet julkaistaan, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen. 
Ylöjärven lukion opiskelupaikka on otettava vastaan 20.6. mennessä. Lue saamasi ohjeet huolellisesti 
läpi ja toimi niiden mukaisesti. Wilmassa täytetään opiskelijatietolomake. Tampereen lukioissa 
opiskelijatietolomakkeen lisäksi ilmoitetaan alustavat ainevalinnat, kuten kielivalinnat ja 
matematiikan tasovalinta. Tampereen kaupungin lukioissa lukujärjestys tulee Wilmaan nähtäväksi 
kesän aikana, viimeistään elokuun alussa. 
 
Jos koulutuspaikka on löytynyt 2.- 5. hakusijoilta tai ei lainkaan, varasijoilta voi edelleen päästä ylem-
pien hakutoiveiden koulutukseen. Muista ehdottomasti perua alemmilta sijoilta edelliseen 
oppilaitokseen vastaanotettu paikka uutta vastaanottaessasi. Varasijat ovat voimassa 19.8.2021 
asti.  
 
Jos  yhteishaussa jäi ilman koulutuspaikkaa, tulee silloin soittaa opinto-ohjaajalle to 16.6. tai pe 17.6. 
klo 9-14. Ohjaan vapaiksi jääneisiin opiskelupaikkoihin hakemisen jatkuvan haun kautta. 
 
 

Mukavaa kesää ja tulevaisuudelle onnea toivottaen,  

 

Raili Laitinen,  
  

Vuorentaustan koulun opinto-ohjaaja 


