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Tampereen yliopiston normaalikoulu
Oppilaanohjaus
Eevaleena Melkas, puh. 040 1901 739

SURVIVAL KIT
KESÄÄ 2020 VARTEN

 Norssin 9. luokkalaisille
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TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 2020

30.5. Päättötodistus

19.5. – 21.7. Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku
(kymppiluokat, VALMA, LUVA) www.opintopolku.fi

11.6. Kevään yhteishaun opiskelijavalinnan tulosten
julkaiseminen aikaisintaan

12.6. Kevään yhteishaun opiskelijavalinnan tulokset opinto-ohjaajan
tiedossa aikaisintaan

25.6. Kevään yhteishaun opiskelupaikan vastaanottaminen
viimeistään.

31.7. Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen
opiskelijavalinnan tulosten julkaiseminen aikaisintaan

14.8. Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen
opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään.

Elo-syyskuu Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella suoraan oppilaitoksista

Lisätietoja:

https://ammattipolku.fi/wp-content/uploads/2020/05/Ilman-opiskelupaikkaa2020.pdf

http://www.opintopolku.fi
https://ammattipolku.fi/wp-content/uploads/2020/05/Ilman-opiskelupaikkaa2020.pdf


3

1. YHTEISVALINNAN TULOKSET

TULOSTEN JULKAISEMINEN

Yhteisvalinnan tulokset julkistetaan aikaisintaan to 11.6.2020 klo 10:00. Koulutuksen
järjestäjä lähettää tiedot valituille kirjeitse tai sähköpostitse. Lukiot ja ammatilliset
oppilaitokset ilmoittavat valinnasta 11.6. myös koulujen ulko-ovilla olevilla listoilla ja
kotisivuilla. Nimeä ei tietenkään löydy kotisivuilta, jos hakija ei ole antanut julkaisulupaa.

Opetushallitus lähettää kaikille koulutukseen valituille ja valitsematta jääneille
perinteisen tai sähköisen tuloskirjeen yhteishaun tuloksista myös aikaisintaan 11.6.
Jos olet saanut OPHn tuloskirjeessä hyväksymislinkin, ota paikka vastaan linkistä
klikkaamalla.

Parasta olisi, että alat selvittelemään tilannettasi jo torstaina 11.6. Mikäli et saa mitään
valintaasi liittyvää tietoa koulujen ulko-ovilta, hakemiesi oppilaitosten kotisivuilta tai kirjeitse
viimeistään perjantaina 12.6., ota yhteys suoraan ensisijaisesti hakemaasi oppilaitokseen
tai omaan opinto-ohjaajaan.

NORSSIN OPINTO-OHJAAJAN PÄIVYSTYS

Mikäli olet joutunut pulaan yhteisvalinta-asioissa, ota yhteys välittömästi opinto- ohjaajaasi.
Norssin opinto-ohjaaja päivystää työhuoneessaan G7 koululla klo 10:00 – 14:00
perjantaina 12.6. Parhaiten hoidat asiaasi tulemalle koululle!

OPPILASPAIKAN VARMISTAMINEN

Pelkkä nimi listassa ei riitä, vaan sinun tulee vastaanottaa oppilaspaikka. Tarkista
kirjepostisi ja sähköpostisi, jonka olet ilmoittanut hakemuksessa!

Jos olet tullut valituksi ammatilliseen oppilaitokseen, varmista oppilaspaikan
vastaanottaminen oppilaitoksen kirjeessä ilmoittamalla tavalla, viimeistään 25.6.
mennessä!

Lukioon valitun tulee ilmoittautua siihen lukioon, johon hänet on hyväksytty. Noudata
hyväksymiskirjeen ohjeita. Tampereella ilmoittaudutaan torstaina 11.6. ja perjantaina
12.6. klo 10:00 – 14:00, viimeistään kuitenkin maanantaihin 15.6. mennessä.

LUKION OPINTO-OHJELMAN LAATIMINEN

Useissa tamperelaisissa lukioissa opinto-ohjelma laaditaan heti oppilaspaikan
varmistamisen yhteydessä. Noudata hyväksymiskirjeen ohjeita myös näiltä osin.

JOS MUUTAT PAIKKAKUNTAA

Jos muutat paikkakuntaa, on tärkeää ilmoittaa ottavansa opiskelupaikka vastaan. Sen
jälkeen voidaan siirtomenettelyllä  ottaa opiskelijaksi uudella paikkakunnalla.
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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 2020 yhteishaussa, ota paikka vastaan! Jos olet varasijalla
korkeammalle hakutoiveellesi ja peruutuspaikkoja vapautuu kesällä, saat siitä sitten tiedon
suoraan oppilaitoksesta.

Jos et tule valituksi tai muuten et ole saanut opiskelupaikkaa, on ammatilliseen
koulutukseen mahdollista hakea joustavasti ympäri vuoden (jatkuva haku).
Vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja voi tiedustella suoraan oppilaitoksista koko
Suomessa (ks. oppilaitosten kotisivut tai opintopolku.fi).

Huom!

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu antaa infoa vapaista opiskelupaikoista:

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 https://www.tredu.fi/hakeudu/ohjaus- ja_hakupaivat.html

Tampereen palvelualan ammattiopisto:

https://sasky.fi/oppilaitokset/tampereen-palvelualan-ammattiopisto/

Koulukatu 18, 33200 Tampere p. 0406107445/toimisto Erja Kiviniemi e-mail: tpa@sasky.fi
opinto-ohjaaja Minna Vainio p.044 774 5005, minna.vainio@sasky.fi, sasky.fi/tpa

Tampereen lukiot:

www.tampere.fi/lukiot

Ks.tarkemmin:

https://ammattipolku.fi/wp-content/uploads/2020/05/Ilman-opiskelupaikkaa2020.pdf

LISÄOPETUS (KYMPPILUOKAT), VALMA, LUVA JA VAPAAKSI JÄÄNEET
LUKIOKOULUTUKSEN PAIKAT

Tampereella järjestetään lisäopetusta (10-luokat), VALMA-koulutusta ja LUVA. Haku
lukioiden vapaiksi jääneille paikoille (Tampereella ei yleensä jää vapaita lukiopaikkoja),
lisäopetukseen, VALMAan (Sasky) ja LUVAan tapahtuu sähköisesti hakusivustolla
www.opintopolku.fi 19.5. – 21.7. 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 31.7. Opiskelupaikka on
vastaanotettava viimeistään 14.8.

mailto:tredu.haku@tampere.fi
http://www.tredu.fi
https://www.tredu.fi/hakeudu/ohjaus-
https://sasky.fi/oppilaitokset/tampereen-palvelualan-ammattiopisto/
mailto:tpa@sasky.fi
mailto:minna.vainio@sasky.fi
http://sasky.fi/tpa
http://www.tampere.fi/lukiot
https://ammattipolku.fi/wp-content/uploads/2020/05/Ilman-opiskelupaikkaa2020.pdf
http://www.opintopolku.fi
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2. PERUSOPETUKSEN LISÄOPETUS (KYMPPILUOKKA)
Lisäopetuksen laajuus on 1100 tuntia, joka voi olla lisäopetuksen mukaisten oppimäärien
suorittamista, muissa oppilaitoksissa suoritettavia aineita, työelämään tutustumista,
perusopetuksen päättöarvosanojen korottamista jne. Yksilöllisyyttä korostetaan siten, että
opetusta ja oppimisympäristöjä voidaan eriyttää joustavasti ja ryhmityksiä muunnella
kunkin oppilaan henkilökohtaisen opinto-ohjelman mukaisesti. Opetussuunnitelmaan
kuuluu oppilaan tavoitteiden mukaista työelämään ja 2. asteen oppilaitoksiin tutustumista
ja mahdollisuus painottaa opiskeluaan lahjakkuutensa, persoonallisuutensa ja
tavoitteidensa mukaan. Työharjoittelujaksojen tarkoituksena on tukea opiskelijan omaa
ammatinvalintaa ja antaa monipuolinen kuva työelämästä. Opiskelusuunnitelman
mukaisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää koko lukuvuoden säännöllistä
opiskelua. Lisäopetus on tarkoitettu ensisijaisesti niille perusopetuksen päättäneille
oppilaille, jotka eivät ole päässeet toisen asteen oppilaitokseen.

KYMPPIKOULUJA TAMPEREELLA LV 2020 – 2021

A) LISÄAIKA – 10

Löytyy opintopolun hakukohteesta Tampereen kaupungin lisäopetus.
Hakulomakkeeseen voit ilmoittaa ryhmätoiveeksi Lisäaika-10 tai Silta-10.

Lisäaika-ryhmiä perustetaan kaksi, ja molempiin valitaan enintään 10 opiskelijaa
haastattelujen perusteella.  Lisäopetusvuoden aikana oppilaat tutkivat omaa
elämäntilannettaan, omia vahvuuksiaan ja haasteitaan, korottavat päättötodistuksen
numeroita, suuntautuvat jatko-opintoihin sekä tutustuvat työelämäjaksoissa mahdolliseen
tulevaan ammattialaansa. Oppilaalta edellytetään säännöllistä osallistumista oppitunneilla
ja työharjoitteluun, itsenäistä selviytymistä opetustilanteissa ja työelämään tutustumisessa.
Oppilaalle tehdään lisäopetuksen opintosuunnitelma, jossa sovitaan tavoitteet ja
käytännön järjestelyt. Sen puitteissa on mahdollisuus myös suorittaa lukion kursseja.
Ryhmien painotukset ovat: a) lisäopetusryhmä, joka soveltuu myös lukioon
suuntaaville opiskelijoille b) lisäopetusryhmä tehostettua tai erityistä tukea
tarvitseville nuorille. Molempien ryhmien opiskelu soveltuu myös opiskelijoille, joilla on
erilaisia oppimisvaikeuksia.

Ryhmän opetuspaikka on Tampereen seudun ammattiopiston Hervannan toimipiste
(Hepolamminkatu 10, Tampere). Haastattelut järjestetään 23.-24.7. Monitoimitalo 13:ssa
(osoite Satakunnankatu 13). Kutsu haastatteluun tulee puhelimitse hakuajan päättymisen
jälkeen. Lisätietoja antaa: Nuoriso-ohjaaja Heli Lapinkoski puh. 050 432 8594 tai
heli.lapinkoski@tampere.fi  ja vastuuopettaja Nina Nyyssönen puh. 050 468 2925 tai
nina.nyyssonen@tampere.fi ja vastuuopettaja Kaisa Kauttu puh. 050 362 1271 tai
kaisa.kauttu@tampere.fi

mailto:heli.lapinkoski@tampere.fi
mailto:nina.nyyssonen@tampere.fi
mailto:kaisa.kauttu@tampere.fi
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B) AMA10

Löytyy opintopolun hakukohteesta Tampereen seudun ammattiopisto.

Tampereen ammatillisen koulutuksen lisäopetus on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat
kiinnostuneet ammatillisesta koulutuksesta (mukaan lukien ammattilukio), jotka tulevat
hakemaan seuraavan vuoden yhteishaussa toisen asteen koulutukseen, jotka haluavat
vahvistaa perusopetuksen tietoja ja taitoja, jotka haluavat korottaa perusopetuksen
päättöarvosanoja tai joiden urasuunnitelmat ovat vielä kesken. Koulutuksessa keskitytään
perusopetuksen arvosanojen korotuksiin, ammatillisten opintojen suorittamiseen ja
työelämään tutustumiseen. Lisäksi tutustutaan Pirkanmaan toisen asteen
koulutustarjonnan eri vaihtoehtoihin. Opetus tapahtuu Tampereen seudun
ammattiopistossa, Tredussa, Santalahdentien toimipisteessä. Ryhmään valitaan 20
opiskelijaa. Lisäopetuksen suorittaminen edellyttää säännöllistä osallistumista sekä
oppitunneille että työharjoitteluun. Opiskelijat valitaan hakeneista haastattelujen
perusteella. Haastattelut järjestetään 23.-24.7. Monitoimitalo 13:ssa. Kutsu haastatteluun
tulee puhelimitse. Lisätietoja antaa opettaja Piia Sillanpää puh. 040 800 7876 tai
piia.sillanpaa@tampere.fi ja opinto-ohjaaja Tarja Kyttälä, puh. 040 0 562 120
tarja.kyttala@tampere.fi tai TreduNavi-hakupalvelu puh. 040 170 5649 tai
tredu.haku@tampere.fi

C) SILTA-10

Löytyy opintopolun hakukohteesta Tampereen kaupungin lisäopetus.
Hakulomakkeeseen voit ilmoittaa ryhmätoiveeksi Lisäaika-10 tai Silta-10.

Silta-10 antaa nuorelle vuoden aikaa miettiä uravalintaansa, tunnistaa omia vahvuuksiaan
ja löytää omalle oppimistyylilleen sopivia työskentelymuotoja. Lukuvuoden tavoitteena on
parantaa valmiuksia onnistua toisen asteen opinnoissa.

Silta-10 pienryhmässä opiskellaan myös työelämän pelisääntöjä Silta-
Valmennusyhdistyksen oppimisympäristöissä ja TET-jaksoilla. Lisäksi opintojen
edistymistä tukee yksilöllinen valmennuksen suunnitelma. Perusopetuksen arvosanoja voi
korottaa toiminnallisissa ilmiöpohjaisissa projekteissa, yksilöllisen suunnitelman mukaisesti
ja osasuorituksilla Silta-Valmennusyhdistyksen työpajoilla. Opiskelu tapahtuu
teemajaksoittain.

Toimintaan osallistuvien nuorten tarpeet huomioidaan painottamalla kasvatuksellista
ohjausta, sosiaalista vahvistamista ja osallisuutta. Haastattelut järjestetään 23.-24.7.
Monitoimitalo 13:ssa (osoite Satakunnankatu 13). Kutsu haastatteluun tulee puhelimitse
hakuajan päättymisen jälkeen. Ryhmään valitaan 12 nuorta. Ryhmän opetuspaikka on
Viinikankatu 53. Lisätietoja antavat Leena-Maija Lehto, erityisopettaja puh. 041 730 0676
leena-maija.lehto@tampere.fi ja Kati Pekkarinen, yksilövalmentaja puh. 046 923 0990
kati.pekkarinen@siltavalmennus.fi

mailto:piia.sillanpaa@tampere.fi
mailto:tarja.kyttala@tampere.fi
mailto:tredu.haku@tampere.fi
mailto:leena-maija.lehto@tampere.fi
mailto:kati.pekkarinen@siltavalmennus.fi
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3. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus
VALMA
Huom! Kaksi erilaista hakukäytännettä:

Tredun VALMA-koulutus: hakeutuminen on kolmessa hakujaksossa: 22.4 - 6.5.2020
11.5 - 17.6.2020 18.6 - 29.7.2020. Hakulomake löytyy Tredun kotisivuilta
https://www.tredu.fi/hakeudu/ohjaus-ja_hakupaivat.html VALMA-opettaja tai opinto-ohjaaja
on sinuun yhteydessä hakujakson päätyttyä. Laitathan puhelinnumerosi hakemukselle
oikein.  VALMAan haku on oppilaitoksissa auki ympäri vuoden.

Tampereen palvelualan ammattiopiston (Sasky) VALMA-koulutus: hakeutuminen on
osoitteessa www.opintopolku.fi 19.5. – 21.7.

Tampereen seudulla ammatilliseen koulutukseen valmistavaa koulutusta järjestetään
Tampereen seudun ammattiopistossa (Tredu), Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistossa,
Tampereen palvelualan ammattiopistossa (Sasky), Tampereen
aikuiskoulutuskeskuksessa, Ammatti-instituutti Iisakissa, Mäntän seudun
koulutuskeskuksessa sekä Vammalan ammattikoulussa. Koulutuksella on tarkoitus
helpottaa siirtymistä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen. Opiskelijat voivat
parantaa peruskoulun todistustaan, opiskeluvalmiuksiaan sekä perehtyä monipuolisesti eri
koulutuksiin, ammatteihin ja työelämään. Mahdollisuuksien mukaan voi myös suorittaa
ammatillisen tutkinnon yhteisiä ja ammatillisia tutkinnon osia. Koulutuksen alussa tehdään
henkilökohtainen osaamisen kehittämisuunnitelma (HOKS), jossa tarkennetaan kunkin
omia tavoitteita ja opiskelutapoja. Koulutus on tarkoitettu niille perusopetuksen
suorittaneille nuorille, jotka eivät ole saaneet yhteishaussa opiskelupaikkaa, tarvitsevat
aikaa ja tukea ala- ja koulutusvalintojen tekemiseen, haluavat vahvistaa opiskelutaitojaan
ja korottaa arvosanojaan sekä tähtäävät ammatilliseen koulutukseen. Valma-koulutusta
järjestetään Tampereella Tampereen palvelualan ammattiopistossa, Koulukatu (Sasky)
sekä Tampereen Tredun toimipisteissä: Ajokinkuja, Hepolamminkatu, Sammonkatu ja
Santalahdentie. Lisätietoja antaa esim. TreduNavi-hakupalvelu, Sammonkatu 45, avoinna
ma - pe klo 9 - 15 puh. 040 170 5649 tai tredu.haku@tampere.fi  tai www.tredu.fi sekä
Chat
https://www.tredu.fi/etsi-koulutusta/valma-ammatilliseen-koulutukseen-
valmentavakoulutus.html

4. Lukioon valmistava koulutus  LUVA

Löytyy opintopolun hakukohteesta Hatanpää lukio.

Lukioon valmistavaan koulutukseen voivat hakeutua maahanmuuttajataustaiset ja
vieraskieliset nuoret/nuoret aikuiset, joilla on suoritettuna perusopetuksen oppimäärä (tai
vastaavan oppimäärä tai joilla on sitä vastaavat tiedot ja taidot), joiden ensisijainen
hakutoive on lukio ja joiden suomen kielen taito vaatii vahvistamista, jotta lukio-opintojen
suorittaminen on mahdollista. Koulutus ei sinänsä oikeuta lukiopaikkaan, vaan lukioon
haetaan seuraavassa yhteishaussa. Koulutuksen aikana voi kuitenkin suorittaa myös
myöhemmin hyväksi luettavia lukio-opintoja. Opetus järjestetään Hatanpään lukiossa ja
Tampereen aikuislukiossa (yli 18-vuotiaat). Ohjausta LUVA-hakuun saa Hatanpään
lukiossa, Haapakuja 5 torstaina 11.6.2020 klo 10 - 13. Lisätietoja antaa: 1) Hatanpään

https://www.tredu.fi/hakeudu/ohjaus-ja_hakupaivat.html
http://www.opintopolku.fi
mailto:tredu.haku@tampere.fi
http://www.tredu.fi
https://www.tredu.fi/etsi-koulutusta/valma-ammatilliseen-koulutukseen-valmentavakoulutus.html
https://www.tredu.fi/etsi-koulutusta/valma-ammatilliseen-koulutukseen-valmentavakoulutus.html
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lukion ryhmänohjaaja Anne Hietikko puh. 040 589 3791 tai anne.hietikko2@tampere.fi
sekä LUVA-koordinaattori Tampereen aikuislukiossa ja Tuija Leppäharju puh. 044 430
9361 tai tuija.leppaharju@tampere.fi 2) Tampereen aikuislukion opinto-ohjaaja Minna
Pohjola puh. 040 1299 473 tai minna.pohjola@tampere.fi

5. NUORTEN PALVELUT PIRKANMAAN TE-TOIMISTOSSA
Ammatinvalinta ja uraohjaus

http://toimistot.te-palvelut.fi/pirkanmaa/ammatinvalinta-ja-uraohjaus

Voit kysyä neuvoa myös chatissa ma – pe klo 13:00 – 15:00

Lisää palveluita: http://toimistot.te-palvelut.fi/pirkanmaa

6. OHJAAMO

Ohjaamo on alle 30-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu ohjaus- ja
neuvontapiste, jossa tarjotaan apua kouluttautumiseen, työllistymiseen ja arjen
sujuvuuteen (esim. raha-, asunto- ja terveysasiat). Se on avoinna ma, ke - pe klo 13 – 16,
ti klo 13 – 18 osoitteessa Hammareninkatu 8 A, 2. kerros. Voit myös soittaa tai tekstata
puh. 040 197 5144 tai S-posti: ohjaamo@tampere.fi  Nettisivut: ohjaamot.fi

7. LISÄTIETOJA

https://ammattipolku.fi/wp-content/uploads/2020/05/Ilman-opiskelupaikkaa2020.pdf

mailto:anne.hietikko2@tampere.fi
mailto:tuija.leppaharju@tampere.fi
mailto:minna.pohjola@tampere.fi
http://toimistot.te-palvelut.fi/pirkanmaa/ammatinvalinta-ja-uraohjaus
http://toimistot.te-palvelut.fi/pirkanmaa
mailto:ohjaamo@tampere.fi
https://ammattipolku.fi/wp-content/uploads/2020/05/Ilman-opiskelupaikkaa2020.pdf

