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Yli kaksi tuhatta nuorta sai yhteishaussa opiskelupaikan Vantaalta
Kevään 2016 yhteishaun tulokset ovat valmistuneet: Vantaan kaupungin lukioista ja ammattiopisto Variasta sai
opiskelupaikan yhteensä 2127 hakijaa.
Vantaan lukioiden suosio kasvoi entisestään
Vantaan suomen- ja ruotsinkielisiin lukioihin valittiin yhteensä 1198 nuorta ja varasijoilla on vielä useita hakijoita.
Lukioiden yleislinjojen keskiarvorajat nousivat Sotungin lukiota ja Helsinge gymnasiumia lukuun ottamatta. Sotungin
lukioon vaadittiin kuitenkin edelleen Vantaan lukioista korkein keskiarvo, sillä sisään pääsi alimmillaan 8,25:n
keskiarvolla. Kaikki alimpaan keskiarvorajaan yltäneet hakijat eivät välttämättä mahtuneet ensisijaisesti hakemaansa
lukioon, koska lukuaineiden keskiarvon lisäksi huomioon on otettu hakutoivejärjestys ja sen jälkeen kaikkien aineiden
keskiarvo.
Nuorilla hyvät mahdollisuudet ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkaan
Vantaan ammattiopisto Variaan valittiin yhteensä 929 opiskelijaa. Alustavien tietojen mukaan Variasta jäi täyttämättä
noin 190 koulutuspaikkaa, vapaita paikkoja jäi erityisesti hotelli-, ravintola- ja catering -alalle, autoalalle sekä
rakennusalalle. Täyttämättä jääneitä paikkoja voi hakea kesäkuun ajan osoitteessa opintopolku.fi.
Määrällisesti eniten opiskelijoita valittiin sosiaali- ja terveysalan (150 opiskelijaa) sekä logistiikan (143 opiskelijaa)
perustutkintoihin. Korkeimmat sisäänpääsypisteet vaadittiin lentokone-asennuksen perustutkintoon sekä
Hiekkaharjun toimipisteen sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkintoon.
Tiedot valinnoista julkaistaan 16.6.
Tiedot valinnoista löytyvät oppilaitoskohtaisista nimilistoista, jotka julkaistaan 16.6.2016 klo 9.00 oppilaitosten ovilla.
Niiden valittujen nimet, jotka ovat antaneet suostumuksensa hakulomakkeessa, ilmoitetaan oppilaitosten kotisivuilla.
Lisäksi opiskelijavalinnasta ilmoitetaan kirjeitse. Opiskelupaikka on varmistettava 30.6.2016 klo 15.00 mennessä.
Lukioissa toivotaan, että paikan varmistus tehdään 16.6.2016, jolloin lukioiden opinto-ohjaajat ovat tavattavissa.
Varasijavalinnoista ilmoitetaan henkilökohtaisesti
Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen peruutuspaikoille opiskelijat valitaan yhteishaun varasijalistalta. Varasijalta
vapautuneesta opiskelupaikasta ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Mikäli opiskelupaikkoja jää täyttämättä, ne tulevat
kesän aikana hakuun opintopolku.fi -järjestelmään ja niistä ilmoitetaan oppilaitosten kotisivuilla.

Kaikille nuorille turvataan opiskelun polku
Vaikka aloituspaikkoja oli Vantaalla tarjolla runsaasti, kaikki hakijat eivät päässeet haluamaansa koulutukseen. Ilman
opiskelupaikkaa jääneet voivat hakea kesän aikana ammatillisen koulutuksen vapaiksi jääneille paikoille tai
valmistaviin koulutuksiin, joiden hakuaika on 24.5.–26.7.2016. Vantaan koulutustakuun ansiosta kaikille tänä keväänä
peruskoulunsa päättäville taataan jatkopaikka.
Ilman opiskelupaikkaa jääneillä apua vaihtoehtojen kartoittamiseen ja hakemusten tekemiseen on saatavissa nuorten
ohjaus- ja tukikeskus Kipinästä www.vantaa.fi/kipina.
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