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Perusopetuksen päättöarviointi (1./2)

Perusopetuksen oppilaan päättöarvosanaa ei muodosteta suoraan 

oppilaan aiempien kurssi-, jakso- tai lukuvuositodistusten 

arvosanoista lasketun keskiarvon perusteella.

Koska osaamisen kehittyminen on aina kumuloituvaa, 

päättöarvosanan muodostumisen tulee perustua oppilaan opintojen 

päättyessä osoittamaan osaamisen tasoon suhteessa oppimäärän 

tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 s.54



Perusopetuksen päättöarviointi (2./2)

• Väliarviointi lukuaineissa pe 5.3.2021

• Valinnaisena opiskeltava vieras kieli voidaan huoltajan pyynnöstä arvioida 
merkinnällä ”hyväksytty”

• Valinnaisaineet arvioidaan numeroina

– joissakin tapauksissa valinnaisaineen arviointi on yhdistetty 7. luokalla 
opiskeltavan taito- ja taideaineen arviointiin

• Käyttäytymisen arviointi erillisellä liitteellä

• Päättöarviointi 5.6.2021



Uudistuva lukio

UUSI OPETUSSUUNNITELMA

• valtakunnallinen oppimäärä, nykyiset pakollisuudet/valinnaisuudet jatkuvat

OPPIVELVOLLISUUS

• hakuvelvoite

• →18 vuotta

MAKSUTON LUKIO

• oppimateriaalit

• läppäri

• maksujen periminen mahdollista eräissä tapauksissa



Yleislukio ja kolme linjaa

• Yleislukio

• Yhteiskunta- ja talouslinja

• Luonnontiedelinja

• Koripallolinja



Yleislukion valintaperusteet

1. Lukuaineiden keskiarvon mukaan

2. Hakijan esittämät hakutoiveet

3. Kaikkien aineiden keskiarvo

liikunta, käsityö, kotitalous, musiikki, kuvataide



Yhteiskunta- ja talouslinja tarjoaa:

• Paljon koulun ulkopuolista toimintaa, esim. vierailuita yhteistyökouluihin ja 
yrityksiin

• Vuorovaikutus- ja esiintymistilaisuuksia, esim. opintokäyntien raportointi 
koulun kotisivuille/someen ja koululla järjestettävien tilaisuuksien 
isännöinti

• Mahdollisuuden tavata päättäjiä yhteiskunnan huipulta, esim. eduskunnan 
puhemies Maria Lohela ja nobelisti Bengt Holmström vierailleet Munkassa

• Keväisin ulkomaille suuntautuvan opintomatkan, toteutettu esim. 
Strasburg, Brysseli, Luxemburg ja Frankfurt (omakustanteinen)

• Oman talouden hallintaa, esim. yrityksenperustamis- ja sijoittamiskurssi

• Todistus linjalta, voi edesauttaa esim. työnhaussa 



Haku yhteiskunta- ja talouslinjalle

HAKU

• Linjalle on 15 aloituspaikkaa.

• Perusopetuksen päättötodistuksen painotetusta lukuaineiden keskiarvosta (äidinkieli x 2, historia x 2 ja 

yhteiskuntaoppi x 4) voi haussa saada enintään kymmenen (10) pistettä. Hakijan painotetun keskiarvon tulee olla 

vähintään 8,0.

• Pääsykokeesta hakija voi saada enintään kymmenen (10) pistettä. Alin hyväksyttävä pääsykokeen pistemäärä on 

6,0 / 10 p.

PÄÄSYKOE

• Pääsykokeessa testataan hakijan yhteiskuntatiedon, taloustiedon, lakitiedon ja yhteiskunnallisten ja taloudellisten 

ajankohtaisasioiden hallintaa. Pääsykoe järjestetään keskiviikkona 5.5.2021 klo 9.00 Munkkiniemen yhteiskoulussa. 

Kokeen kesto on 90 min. Kokeessa on mm. monivalintatehtäviä, käsitteenmäärityksiä ja essee. Pääsykokeeseen 

osallistuminen ja siitä suoriutuminen vähintään 6,0 pisteellä on edellytys linjalle hyväksymiselle. Opiskelijoille ei 

lähetetä erillistä kutsua pääsykokeeseen.



Luonnontiedelinja

• Luonnontiedelinjalla pääset tutustumaan 
luonnontieteisiin yleislinjaa laajemmin, 
monipuolisemmin ja syvällisemmin

• Lt-linjalaisen opiskelussa näkyvät esimerkiksi 
yhdessä tekeminen, kokeellisuus, vierailut, 
lisäsisältö, käsiteltävien aiheiden syvempi 
harjoittelu sekä kansallinen että kansainvälinen 
kilpailutoiminta

• Tulet Lt-linjalla opiskelemaan luonnontieteellisiä 
aineita (biologia, fysiikka ja kemia) laajasti, minkä 
lisäksi pääset suorittamaan näitä yhdistäviä 
työkursseja



Haku luonnontiedelinjalle

HAKU

• Luonnontiedelinjalle haetaan yhteishaussa. Linjalle on 20 aloituspaikkaa.

• Perusopetuksen päättötodistuksen painotetusta lukuaineiden keskiarvosta (matematiikka x 3, fysiikka x 

2, kemia x 2 ja biologia x 2) saatava maksimipistemäärä on kymmenen (10) pistettä. Hakijan mainitun 

painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 8,0.

• Pääsykokeesta hakijan on mahdollista saada enintään kymmenen (10) pistettä, kuitenkin vähintään 6,0 

/ 10 p.

PÄÄSYKOE

• Pääsykokeessa testataan hakijan osaamista matematiikassa, fysiikassa, kemiassa ja biologiassa 

perusopetuksen oppimääriin perustuen. Osa tehtävistä perustuu ainerajat ylittävään tietoon.

• Pääsykoe järjestetään tiistaina 4.5.2021 klo 9.00 Munkkiniemen yhteiskoulussa. Kokeen kesto on 90 

min. Pääsykokeeseen osallistuminen ja siitä suoriutuminen vähintään 6,0 pisteellä on edellytys linjalle 

hyväksymiselle. Opiskelijoille ei lähetetä erillistä kutsua pääsykokeeseen.



Lukion

koripallolinja

• Koripallolinjalla on mahdollista

yhdistää tehokkaasti

valmentautuminen ja 

akateemiset lukio-opinnot

• Valmennusta/viikko
– koripalloa 4 oppituntia

– fysiikkavalmennusta 2 oppituntia

• Hankittavissa aamupala ja 

iltapäiväruoka urheilijan arkea

tukemaan

• Joustot opinnoissa



Haku koripallolinjalle
LUKION KORIPALLOLINJA

• Aloituspaikkoja linjalle on 12.

• Perusopetuksen päättötodistuksen painotetusta keskiarvosta (lukuaineet ja liikunta painokertoimella 1) saatava 

maksimipistemäärä on kymmenen (10) pistettä. Hakijan mainitun painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 8,0.

• Munkkiniemen yhteiskoulun koripallolinja tarjoaa koripalloilevalle nuorelle mahdollisuuden yhdistää 

valmentautuminen ja akateemiset lukio-opinnot. Koulun liikuntahalli ja kuntosali tarjoavat erinomaiset puitteet 

valmentautumiselle.

• Koripallolinjan opiskelijan opinnot koostuvat opetussuunnitelman (LOPS2021) mukaisista opinnoista sekä laji- ja 

fysiikkavalmennuksesta. Opiskelijat osallistuvat myös koulun edustusjoukkueen toimintaan. Koripallolinjan opiskelijat 

sitoutuvat linjan toimintaan lukion ajaksi.

HAKEMUS

• Hakemus sisältää osion, jossa hakija ilmaisee motivaationsa ja valmentajan lausunnon. Näistä voi yhteensä saada 

enintään viisi (5) pistettä. Hakemus ja valmentajan lausunto on toimitettava viimeistään 23.3.2021 klo 15.00 

osoiteeseen myk@munkka.fi.

TAITOTESTI JA HAASTATTELU

• Taitotesti ja haastattelu järjestetään Munkkiniemen yhteiskoulussa 6.5.2021 klo 15. Hakijoille ei lähetetä erillistä 

kutsua taitotestiin ja haastatteluun. Taitotestistä ja haastelusta voi saada enintään viisi (5) pistettä.



Lukioperinteet

retkipäivä

wanhat

abi-illallinen

penkkarit

lakkiaiset





JATKO-OPINNOT JA YHTEISHAKU

9. lk vanhempainilta

To 28.1.2021



Yhteishaku

• Hakuaika  23.2.-23.3.2021

• lisätietoja hakumenettelystä oman peruskoulun 

oppilaanohjaajalta

• keskiarvo yleislinjalle 8,58 (vuonna 2020)

• pisteet Yhteiskunta- ja talouslinjalle 9,83/ 12,00 

(vuonna 2020)



Pääasialliset jatko-opintovaihtoehdot 

peruskoulun jälkeen

• Lukiokoulutus

– Ylioppilastutkinto ja lukion päättötodistus

• Ammatillinen koulutus

– Ammatillinen perustutkinto

– Oppisopimuskoulutus

• Yhdistelmäopinnot eli kaksoistutkinto

– Ammatillinen perustutkinto + ylioppilastutkinto

– Kaksi ammatillista tutkintoa

• Lisäopetus

– 10. luokka 

– VALMA-koulutus 



Yleinen jatko-opintokelpoisuus

• Ylioppilastutkinto sekä ammatillinen perustutkinto antavat yleisen jatko-

opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. 

• Yliopistojen todistuspistevalinnoissa huomioidaan vain ylioppilastodistuksen 

arvosanat.

– Todistusvalinta

– Valintakoevalinta

– Muut valintatavat (mm. tiedekilpailut)

• Ammattikorkeakoulun todistuspistevalinnassa huomioidaan ylioppilastutkinto 

tai ammatillinen perustutkinto.

– Todistusvalinta

– Valintakoevalinta



Valintaperusteet lukio

• LUKIO: 

– Kevään päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo

– Erityistehtävän lukiolinjoilla sekä painotuslinjoilla keskiarvon 

lisäksi mahdollisesti pääsykokeet, painotetut arvosanat, 

ennakkotehtävät  tai haastattelu.

– Helsingin kaupungin määrittelemä keskiarvoalaraja 

suomenkielisiin lukioihin on 7,00

• Kesän 2020 keskiarvot yleislinjoille 

HKI: alin 7,5 - ylin 9,85



Valintaperusteet ammatillinen koulutus

• AMMATILLINEN KOULUTUS

Koulumenestyksestä ja hakuajankohdasta muodostetaan pistemäärä:

– Kaikkien aineiden keskiarvosta 1–16 p .

– Painotettavien aineiden (kolme parasta taito- ja taideainetta) 

keskiarvosta: 1–8 p . 

– Hakija hakee peruskoulun päättövuonna: 6 p.

– Hakukohteiden 1. hakutoive: + 2 p.

– max. 32p.

– Mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta lisäpisteitä: 1–10 p



Yhteishaku 2021

• Yhteishaussa haetaan toisen asteen koulutuksiin

– Ammatilliset oppilaitokset ja lukiot

• Hakuaika: 23.2.-23.3.2021 klo 15.00 saakka

• Viisi hakutoivetta suosituimmuusjärjestyksessä

– Hakutoiveita ei voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen

– Hakuaikana haun muuttaminen on mahdollista sähköpostiin 

tulevan linkin kautta

• Yhteishaku tehdään koulussa opotunneilla viikolla 10



AIKATAULU

• 9A keskiviikkona 10.3. klo 14.15-15.00

• 9B tiistaina 9.3. klo 12.15-13.00

• 9C maanantaina 8.3. klo 12.15-13.00

• 9D keskiviikkona 10.3. klo 12.05-13.00

• 9E tiistaina 9.3. klo 14.15-15.00

• 9F tiistaina 9.3. klo 11.20-12.05

• 9G torstaina 11.3 klo 9-9.45



Yhteishaku 2021

• Haku tehdään sähköisesti: www.opintopolku.fi

• Huoltajan kuulemiseksi oppilaat täyttävät 

yhteishakusuunnittelulomakkeen ennen hakua.

– Lomake palautetaan opolle ennen hakua

– Hakukohteet siirretään sellaisenaan nettihakulomakkeelle, mahdolliset 

muutokset vahvistetaan huoltajalta ennen opintopolun hakulomakkeen 

lähettämistä. 

• Mahdolliset liitteet (esim. urheilijoiden linjat) toimitetaan suoraan 

hakukohteeseen oppilaitoksen ilmoittamaan määräaikaan 

mennessä.

– Omalta opolta voi kysyä neuvoja.

http://www.opintopolku.fi/


Yhteishaku 2021

• Hakujärjestyksen merkitys yhteishaussa

– Vain yhteen paikkaan voi tulla valituksi

– Järjestelmä katsoo ensin 1. hakutoiveen, sen jälkeen 

järjestyksessä hakukohde kerrallaan

• Ylin hakutoive, johon pisteet riittävät = nuoren opiskelupaikka

• Ammatilliseen koulutukseen hakeutuessa 1. hakukohteeseen saa kaksi 

lisäpistettä

• Varasijamenettely

– Ylemmän hakukohteen paikkaan 



Yhteishaku 2021

• Pääsy- ja soveltuvuuskokeet huhti-toukokuussa

• Kaikki hakijat kutsutaan valintakokeisiin, jos sellainen 

järjestetään.
• kotiin ei välttämättä lähetetä erillistä kutsua

• hakijan vastuulla selvittää koeaika ja paikka

– Tutustukaa mahdollisiin materiaaleihin ja muihin lisätietoihin hyvissä 

ajoin.

• valintakokeessa mitattava osaaminen, mahdolliset ennakkotehtävät yms.

• tiedot luettavissa opintopolusta tai koulujen nettisivuilta



Yhteishaku 2021

• Tulokset ilmoitetaan aikaisintaan to 17.6.2021

– HUOM! Opiskelupaikka otettava vastaan viimeistään 1.7.2021

• Opot töissä tulosten selvittyä to ja pe 17.-18.6. klo 9-15

– Jälkiohjaus ilman opiskelupaikkaa jääneet perjantaina 18.6.

– Oppivelvollisuusiän muutos: opot tarkistavat vielä elokuussa, 

että toisen asteen opiskelupaikka on otettu vastaan

• jatko-ohjaus ja jatkuva haku.

• Erityisesti lukiot toivovat uusien opiskelijoiden itse 

vierailevan koululla kesällä ainevalintojen/lukujärjestysten 

tekemiseksi.



Yhteishaku 2021 – muut haut

• Haku erityisopetuksena järjestettäviin perustutkintoihin 23.2.-23.3.2021

– Max. viisi hakukohdetta.

• Haku perusopetuksen jälkeiseen valmistaviin koulutuksiin 

HUOM! 23.2.-23.3.2021

– Max. kolme hakukohdetta.

– Perusopetuksen lisäopetus = 10. luokka

– VALMA-koulutus = Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

– LUVA-koulutus = Maahanmuuttajataustaisten lukioon valmentava koulutus

• Kesän täydennyshaku vapaaksi jääneisiin opiskelupaikkoihin

– Oppilaitokset ilmoittavat vapaaksi jääneet paikat opintopolku.fi-palvelussa

– Jatkuva haku kesken lukuvuoden ammatillisiin oppilaitoksiin



Harkintaan perustuva valinta

• Koulutuksen järjestäjä voi ottaa max. 30 % 

hakukohteeseen otettavista hakijoista harkintaan 

perustuvan valinnan kautta pistemäärästä riippumatta

• Pääasiallisia perusteita hakemiselle 

– oppimisvaikeudet 

– sosiaaliset syyt 

– riittämätön tutkintokielen osaaminen



Mistä lisää tietoa?

• Opolta! Myös huoltajat ovat tervetulleita ohjauskeskusteluihin!

– 9A, 9D, 9E, 9G: Anne-Mari Imeläinen (09) 47776325, 

anne-mari.imelainen@munkka.fi , Wilma 

– 9B, 9C, 9F: Antti Kiimamaa. (09) 47776324, 

antti.kiimamaa@munkka.fi, Wilma

– Oppilaitosten avoimet ovet

• Internet:

– www.opintopolku.fi

– Koulujen kotisivut

• Toukokuussa Wilman kautta jälkiohjaustiedote

mailto:anne-mari.imelainen@munkka.fi
mailto:antti.kiimamaa@munkka.fi
http://www.opintopolku.fi/




Allekirjoitus?

• Hallintolaki 6.6.2003/434
14§ Vajaavaltaisen puhevalta: ”viisitoista vuotta täyttäneellä tai alaikäisellä ja hänen 

huoltajallaan tai muulla laillisella edustajallaan on kummallakin oikeus erikseen käyttää 
puhevaltaa asiassa, joka koskee alaikäisen henkilöä taikka henkilökohtaista etua tai 
oikeutta.”

• Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13
9§ Kirjallisen muodon ja allekirjoitusvaatimuksen täyttyminen: sähköistä asiakirjaa ei 

tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan 
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä


