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Kohti kevään 2015 hakuja – tärkeitä huomioitavia asioita
Kevään 2015 yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen alkaa ensi viikolla.
Tämän kevään yhteishaussa on mukana ammatilliset perustutkinnot sekä lukiot, kotitalousopetus
ei enää ole mukana yhteishaussa. Yhteishaussa on mukana yhteensä 87 500 aloituspaikkaa,
47 000 ammatilliseen koulutukseen ja 40 500 lukiokoulutukseen. Hakulomakkeen täyttämistä on
voinut harjoitella yhteishaun demoversiossa. Demo sulkeutuu perjantaina 20.2.
Haku on käynnissä osoitteessa opintopolku.fi 24.2.-17.3. Hakuaika päättyy klo 15. Yhteishaun
hakulomakkeella kysytään jatkossa myös huoltajan tiedot (alle 18 –vuotiaan hakijan osalta).

Oma Opintopolku-palvelu
Hakutoiveiden muuttaminen on mahdollista vain hakuaikana. Hakutoivemuutokset voi tehdä
samaan tapaan kuin aiemminkin; kirjallisesti hakijan omasta sähköpostista Opetushallitukseen,
osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi.
Tänä keväänä hakutoivemuutosten tekeminen on mahdollista myös Opintopolun Oma
Opintopolku-palvelussa, jossa hakija voi muokata hakutoivejärjestystä yhteishaussa sekä lisätä ja
poistaa hakutoiveita. Syksyllä 2014 käyttöönotettuun Oma Opintopolku -palveluun voi kirjautua
verkkopankkitunnuksin, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla.
Palvelussa voi myös nähdä valintojen tulokset ja ottaa opiskelupaikka vastaan. Palveluun
kirjaudutaan sisään Opintopolku.fi -sivun yläreunan linkistä.

Ammatilliset perustutkinnot uudistuvat syksystä 2015
Uudistetut ammatilliset perustutkinnot otetaan käyttöön syksystä 2015 alkaen. Koulutus tarjoaa
entistä yksilöllisempiä ja joustavampia opintopolkuja ja se voi suuntautua esimerkiksi paikallisen
työelämän tarpeisiin. Tutkintoon on lisätty yrittäjyyttä ja mahdollisuus valita entistä enemmän osia
muista ammatillisista tutkinnoista, lukiosta ja jopa ammattikorkeakoulusta.

Laajuus osaamispisteiksi ja koulutusohjelmat osaamisaloiksi
Perustutkintojen laajuus näkyy osaamispisteinä ja opintoviikot poistuvat käytöstä. Kaikki
perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä, josta ammatillisia tutkinnon osia 135 osp,
yhteisiä tutkinnon osia 35 osp ja vapaasti valittavia 10 osp. Ammatillinen perustutkinto kestää
peruskoulupohjaisena noin kolme vuotta. Opiskeluajan pituus riippuu opiskelijan valinnoista,
aiemmista opinnoista ja mahdollisesta työkokemuksesta.
Perustutkinnot sisältävät yleensä useita osaamisaloja (aikaisemmat koulutusohjelmat). Kukin
osaamisala kouluttaa yhteen tai useampaan tutkintonimikkeeseen.
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Joistakin perustutkinnoista poistuu osaamisala
Aikaisemmin yhden koulutusohjelman sisältyneissä perustutkinnoissa ei ole enää erillistä
osaamisalaa. Opintopolussa koulutuksen kuvauksessa kaikki tiedot on kuvattu perustutkinnon
kohdalla, eikä erillisiä osaamisala-kenttiä näytetä.
Perustutkinnot, joista puuttuu osaamisala
humanistinen ja kasvatusala: lapsi- ja perhetyön perustutkinto, nuoriso- ja vapaaajanohjauksen perustutkinto ja viittomakielisen ohjauksen perustutkinto
kulttuuriala: audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto (oppilaitoksilla voi kuitenkin olla
hakukohteina suppeampia ammattialoja, esim. peliala, radio- ja TV-tuotanto), sirkusalan
perustutkinto ja tanssialan perustutkinto
tekniikan ja liikenteen ala: kaivosalan perustutkinto, laboratorioalan perustutkinto,
maanmittausalan perustutkinto, puualan perustutkinto, sähkö- ja automaatiotekniikan
perustutkinto, teknisen suunnittelun perustutkinto (entinen suunnitteluassistentin perustutkinto),
tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, turvallisuusalan perustutkinto ja veneenrakennuksen
perustutkinto
luonnonvara- ja ympäristöala: hevostalouden perustutkinto ja kalatalouden perustutkinto
sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: hammastekniikan perustutkinto, hiusalan perustutkinto ja
liikunnanohjauksen perustutkinto.

Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haun
aikataulu siirtyy
Tänä keväänä järjestetään ensimmäistä kertaa yhteinen haku erityisen koulutustehtävän
perusteella erityisopetuksena järjestetettäviin ammatillisiin perustutkintoihin, erityisopetuksena
järjestettävään ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen sekä
erityisopetuksena järjestettävään työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen.
Hakija voi hakea samalla hakulomakkeella max viiteen hakutoiveeseen.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt uuden aikataulupäätöksen koskien erityisopetuksena
järjestettävän ammatillisen koulutuksen hakua. Haku järjestetään uuden aikataulupäätöksen
mukaisesti 14.4.-29.4.2015. Syynä aikataulun siirtoon on uusien VALMA – ja TELMA –
koulutusten lakimuutosten käsittelyaikataulu eduskunnassa.
Hakuun kuuluvat erityisopetuksena järjestettävät ammatilliset perustutkinnot tallennettiin
Opintopolun koulutustarjontaan tammikuussa. Koulutustarjonta julkaistaan helmi-maaliskuussa,
kun TUTKE 2 :n mukaiset uudet perusteet on päivitetty koulutustarjontaan tallennettuihin
koulutuksiin.
Erityisen koulutustehtävän perusteella erityisopetuksena järjestettävien VALMA – ja TELMA –
koulutusten koulutustarjonnan tallennus aloitetaan maaliskuussa, kun lainsäädäntö on saatu
vahvistettua ja järjestämisluvat myönnettyä. Tarkemmasta aikataulusta tiedotetaan myöhemmin.
Opintopolun neuvonta
virkailija(at)opintopolku.fi
puh. 029 533 1010

