YHTEISVALINNAN TULOKSET
TULOSTEN JULKAISEMINEN
Yhteisvalinnan tulokset julkistetaan aikaisintaan to 15.6.2017 klo 10:00. Koulutuksen
järjestäjä lähettää tiedot valituille kirjeitse. Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset ilmoittavat
valinnasta 15.6. myös koulujen ulko-ovilla olevilla listoilla ja kotisivuilla. Nimeä ei tietenkään
löydy kotisivuilta, jos hakija ei ole antanut julkaisulupaa.
Opetushallitus lähettää kaikille koulutukseen valitsematta jääneille kirjeen yhteishaun
tuloksista myös aikaisintaan 15.6.
Parasta olisi, että alat selvittelemään tilannettasi jo torstaina 15.6. Mikäli et saa mitään
valintaasi liittyvää tietoa koulujen ulko-ovilta, hakemiesi oppilaitosten kotisivuilta tai kirjeitse
viimeistään perjantaina 16.6., ota yhteys suoraan ensisijaisesti hakemaasi oppilaitokseen
tai omaan opinto-ohjaajaan.
NORSSIN OPINTO-OHJAAJIEN PÄIVYSTYS
Mikäli olet joutunut pulaan yhteisvalinta-asioissa, ota yhteys välittömästi opinto- ohjaajaasi.
Norssin opinto-ohjaaja päivystää työhuoneessaan koululla (komentosilta) klo 10:00 –
14:00 perjantaina 16.6. Parhaiten hoidat asiaasi tulemalle koululle! HUOM! Opinto-ohjaaja
saa tulokset tietoonsa aikaisintaan perjantaina 16.6.
OPPILASPAIKAN VARMISTAMINEN
Pelkkä nimi listassa ei riitä, vaan sinun tulee vastaanottaa oppilaspaikka. Jos olet tullut
valituksi ammatilliseen oppilaitokseen, varmista oppilaspaikan vastaanottaminen
oppilaitoksen kirjeessä ilmoittamalla tavalla, viimeistään 29.6. mennessä. Lukioon
valitun tulee ilmoittautua siihen lukioon, johon hänet on hyväksytty. Tampereella
ilmoittaudutaan torstaina 15.6. ja perjantaina 16.6. klo 10:00 – 15:00, viimeistään
kuitenkin maanantaihin 19.6. mennessä. Norssin lukioon ilmoittaudutaan Atalpan
tiloissa, Ratapihankatu 55. Lukioon ilmoittauduttaessa on oltava mukana alkuperäinen
perusopetuksen päättötodistus. Mikäli haluat yrittää muuttaa hakutoivetta, sinun tulee
tehdä heti valintatulosten selvittyä vapaamuotoinen oikaisuvaatimus siihen lukioon, johon
sinut on valittu. Jos olet estynyt saapumaan itse paikalle ilmoittautumispäivinä, ota
yhteys viipymättä puhelimitse lukioon ja sovi erillisestä oppilaspaikan
varmistamisesta!
TAUSTATIETOLOMAKE
Taustatietolomake
toisen
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oppilaitoksen/lukion ilmoittamalla tavalla. Lomakkeen saat hyväksymiskirjeessä tai
opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä oppilaitoksessa.
LUKION OPINTO-OHJELMAN LAATIMINEN
Useissa tamperelaisissa lukioissa opinto-ohjelma laaditaan heti oppilaspaikan
varmistamisen yhteydessä. Norssin lukiossa opinto-ohjelma tehdään jo etukäteen. Jollet ole

tehnyt opinto-ohjelmaa jo kevätlukukauden aikana, saat oppilaspaikan varmistamisen
yhteydessä ohjausajan ja teet ohjelman varaamanasi aikana 15. - 29.6.
Opintosuunnitelman ja –ohjelman laatimiseen menee aikaa 1 - 2 tuntia.
JOS MUUTAT PAIKKAKUNTAA
Jos muutat paikkakuntaa, on tärkeää ilmoittaa ottavansa opiskelupaikka vastaan. Sen
jälkeen voidaan siirtomenettelyllä ottaa opiskelijaksi uudella paikkakunnalla.
JOS ET TULE VALITUKSI JA VAPAAKSI JÄÄNEET PAIKAT
Jos et ole tullut valituksi ja olet varasijalla ja peruutuspaikkoja vapautuu kesällä, saat siitä
tiedon suoraan oppilaitoksesta. Lukioihin voi ottaa myös suoraan yhteyttä, jos keskiarvo
ylittää 7.00, etkä ole saanut opiskelupaikkaa. Perusohjeena on, mikäli sait
opiskelupaikan kevään 2017 yhteishaussa, ota paikka vastaan! Jos olet varasijalla
korkeammalle hakutoiveellesi ja peruutuspaikkoja vapautuu kesällä, saat siitä tiedon
suoraan oppilaitoksesta.
Jos et tule valituksi tai muuten et ole saanut opiskelupaikkaa, on kesällä mahdollisuus vielä
hakea avoimiksi jääneille koulutuspaikoille. Vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja voi
tiedustella suoraan oppilaitoksista koko Suomessa. Osa oppilaitoksista ilmoittaa
vapaista paikoista sivustolla www.opintopolku.fi
Huom! Tampereen
opiskelupaikoista:
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Tredu-Navi-hakupalvelu, Sammonkatu 45, Tampere
Avoinna ma-pe klo 9:00 – 15:00 (myös kesällä)
p. 040 170 5649
tredu.haku@tampere.fi
www.tredu.fi (TreduNavi)
Chat www.tredu.fi/nuortenkoulutus
Muita:

www.sasky.fi/tpa (Tampereen palvelualan ammattiopisto)
www.varala.fi (Varalan urheiluopisto)
www.tampere.fi/lukiot
www.toponetti.fi

LISÄOPETUS, VALMA, LUVA
Tampereella järjestetään lisäopetusta (10-luokat), VALMA-koulutusta ja LUVA. Mikäli
suorittaa jonkin näistä, saa kuusi lisäpistettä vuoden 2018 yhteishakuun! Haku
lisäopetukseen, VALMAan ja LUVAan tapahtuu sähköisesti hakusivustolla
www.opintopolku.fi 23.5. – 25.7. välisenä aikana. Haku päättyy klo 15:00. Hakijaan

otetaan yhteyttä 1. sijaisen hakutoiveen koulusta ja sovitaan haastatteluaika. Haastatteluun
osallistuminen on edellytys valinnalle.
Mukana on oltava perusopetuksen päättötodistus! Opiskelijat valitaan lisäopetusryhmiin
haastattelujen perusteella. Tulokset julkaistaan aikaisintaan 4.8. Opiskelupaikka on
vastaanotettava viimeistään 18.8.

Lisätietoja:

http://www.ammattipolku.fi/ajankohtaista/538-opas2017

