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Tiedote huoltajille

17.11.2015

Haut perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2016
Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa
www.opintopolku.fi.

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku
23.2.-15.3.2016


Ammatilliset perustutkinnot



Lukiokoulutus

Hakija voi merkitä hakemukseensa 1-5 hakutoivetta siinä järjestyksessä, kun hän haluaa tulla
niihin valituksi. Hakutoivejärjestys on sitova, eli jos hakija tulee hyväksytyksi ylemmälle
hakutoiveellensa, hän ei voi tulla hyväksytyksi alempiin hakutoiveisiinsa. Ylemmän hakutoiveen
vastaanottamatta jättäminen ei muuta tilannetta.
Hakulomakkeella ei tarvitse ilmoittaa arvosanoja, vaan perusopetuksen järjestäjät toimittavat
päättötodistusten arvosanat suoraan opiskelijavalintarekisteriin.
Jos hakija hakee musiikkialan, tanssialan, liikunnanohjauksen, sirkusalan tai kuvallisen ilmaisun
perustutkintoon, hänen tulee tarkistaa oppilaitoksen nettisivuilta, pitääkö hänen täyttää
yhteishaun hakemuksen lisäksi myös oppilaitoksen oma lisätietolomake ja postittaa se
oppilaitokseen hakuaikana. Lomakkeet ja lisätiedot löytyvät oppilaitosten omilta nettisivuilta.
Harkintaan perustuva valinta ammatilliseen koulutukseen
Hakijalla voi olla jokin erityinen henkilökohtainen syy, jonka vuoksi hän hakee harkintaan
perustuvassa valinnassa (oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt) ammatilliseen koulutukseen.
Kaikki perustelut ja todistukset on lähetettävä hakuaikana kaikkiin niihin oppilaitoksiin, joihin hän
hakee harkintaan perustuvan valinnan menettelyllä. Liitteiden mukana tulee lähettää
hakemusnumero ja hakijan nimi.
Pääsy- tai soveltuvuuskokeet
Mikäli koulutuksen järjestäjä järjestää pääsy- tai soveltuvuuskokeen, kutsutaan kokeeseen kaikki
hakukelpoiset hakijat. Hakija saa kutsun ylimpään saman valintakoeryhmän hakutoiveeseen.
Valintakoeryhmällä tarkoitetaan koulutuksia, jotka käyttävät opiskelijavalinnassaan samaa pääsyja soveltuvuuskoetulosta (esim. sosiaali- ja terveysalan pt on valintakoeryhmä).
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Seuraaviin tutkintoihin huomioidaan vain koulutuksen järjestäjän oma koe:
käsi- ja taideteollisuusalan pt, audiovisuaalisen viestinnän pt, kuvallisen ilmaisun pt, tanssialan pt,
musiikkialan pt, sirkusalan pt, ja liikunnanohjauksen pt
Yleiset pääsyvaatimukset
Yhteishaussa mukana olevaan koulutukseen on yleisenä pohjakouluvaatimuksena
perusopetuksen oppimäärän suorittaminen.
Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä
opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole
terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai
työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai
asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.
Tämä edellyttää, ettei opintoihin liittyviä turvallisuusvaatimuksia voida täyttää ja sitä, ettei estettä
voida kohtuullisin toimin esimerkiksi opiskelijahuollon ja opiskeluterveydenhuollon palveluilla,
apuvälineillä tai muulla tuella poistaa.
Hakija ilmoittaa hakulomakkeella, onko hänellä terveydellisiä seikkoja, jotka voivat vaikuttaa
valintaan. Jos hakija on vastannut ”kyllä”, koulutuksen järjestäjä voi pyytää opiskelijaksi
hyväksytyltä tarkempia tietoja arvioidakseen pystyykö hakija suoriutumaan opinnoista ja
työtehtävistä.
Terveydentilavaatimuksia on seuraavissa perustutkinnoissa tai koulutusohjelmissa:


lapsi- ja perhetyön perustutkinto



nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto



viittomakielisen ohjauksen perustutkinto



lentokoneasennuksen perustutkinto



lennonjohdon perustutkinto



kuljetuspalvelujen osaamisala ja lentoasemapalvelujen osaamisala (logistiikan
perustutkinto)



maanrakennuskoneenkuljetuksen osaamisala (rakennusalan perustutkinto)



merenkulkualan perustutkinto



metsäkoneenkuljetuksen osaamisala (metsäalan perustutkinto)



sosiaali- ja terveysalan perustutkinto



hammastekniikan perustutkinto



lääkealan perustutkinto



liikunnanohjauksen perustutkinto



turvallisuusalan perustutkinto

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset: Opintopolku.fi > Ammatillinen koulutus > Hakijan
terveys. Koulun opinto-ohjaaja ja terveydenhoitaja auttavat selvittelemään ammatinvalintaan
liittyviä terveydellisiä näkökohtia.
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Opiskelijavalinnan tulokset
Oppilaitokset päättävät opiskelijaksi ottamisesta ja ilmoittavat valintojen tulokset hakijoille kirjeitse
aikaisintaan 16.6.2016. Opiskelijan tulee mahdollisimman pian tuloksen saatuaan ottaa
opiskelupaikka vastaan, mutta viimeistään 30.6.2016. Jälkiohjauskirjeet ilman opiskelupaikkaa
jääneille postitetaan myös aikaisintaan 16.6.2016.

Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku
16.3.–6.4.2016


Erityisen koulutustehtävän perusteella erityisopetuksena järjestettävät ammatilliset
perustutkinnot



Erityisen koulutustehtävän perusteella erityisopetuksena järjestettävä ammatilliseen



Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (”TELMA”)

peruskoulutukseen valmentava koulutus (”VALMA”)

Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haussa on mahdollista hakea yhdellä
hakulomakkeella enintään 5 hakutoiveeseen. Hakutoiveet on asetettava mieluisuusjärjestykseen.
Koulutuksen järjestäjät päättävät valintaperusteista.
Opiskelijavalinnan tulokset
Oppilaitokset päättävät opiskelijaksi ottamisesta ja ilmoittavat valintojen tulokset hakijoille kirjeitse
aikaisintaan 16.6.2016. Opiskelijan tulee mahdollisimman pian tuloksen saatuaan ottaa
opiskelupaikka vastaan, mutta viimeistään 30.6.2016. Jälkiohjauskirjeet ilman opiskelupaikkaa
jääneille postitetaan myös aikaisintaan 16.6.2016.

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku
24.5.–26.7.2016


Kymppiluokat



Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (”VALMA”)



Maahanmuuttajille ja vieraskielisille tarkoitettu lukiokoulutukseen valmistava koulutus
(LUVA)

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa on mahdollista hakea yhdellä
hakulomakkeella enintään 3 hakutoiveeseen. Hakutoiveet on asetettava mieluisuusjärjestykseen.
Koulutuksen järjestäjät päättävät valintaperusteista.
Opiskelijavalinnan tulokset
Oppilaitokset päättävät opiskelijaksi ottamisesta ja ilmoittavat valintojen tulokset hakijoille kirjeitse
aikaisintaan 12.8.2016. Opiskelijan tulee mahdollisimman pian tuloksen saatuaan ottaa
opiskelupaikka vastaan, mutta viimeistään 26.8.2016. Jälkiohjauskirjeet ilman opiskelupaikkaa
jääneille postitetaan myös aikaisintaan 12.8.2016.
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Hakuohjeita
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Koko maan koulutustarjonta,
valintaperusteet, hakulomake ja hakemiseen liittyvät ohjeet löytyvät osoitteesta
www.opintopolku.fi.
Nettihaussa järjestelmä tarkistaa, että kaikki tarvittavat tiedot on syötetty, ja antaa hakijalle
tarvittaessa ohjausta lomakkeen jokaisessa kohdassa. Marraskuussa on avattu demo
(osoitteessa demo.opintopolku.fi), jossa hakija voi harjoitella hakemuksen täyttämistä ja tutustua
kevään yhteishaun koulutustarjontaan. Nettihaun demo suljetaan viikkoa ennen yhteishaun
alkamista. Demoversioon tehdyt hakemukset eivät tallennu opiskelijavalintarekisteriin
(L1058/1998).
Opintopolun infosivut ysiluokkalaisten huoltajille
Opintopolku.fi > Koulutuksen valinta > Mitä peruskoulun jälkeen? > Ysiluokkalaisen huoltajalle
löytyy tietoa eri koulutusvaihtoehdoista peruskoulun jälkeen.
Hakemuksen allekirjoittaminen ja huoltajan kuuleminen
Hakija täyttää hakemuksen netissä omilla yhteystiedoillaan. On tärkeää, että hakija ilmoittaa
sähköposti-kentässä oman sähköpostinsa, eikä esim. huoltajan sähköpostia. Huoltajaa tulee
kuitenkin kuulla nuoren hakeutuessa koulutukseen. Peruskoulut voivat järjestää huoltajan
kuulemisen päättämällään tavalla. Huoltajan kuuleminen voidaan toteuttaa esimerkiksi
lähettämällä oppilaan hakemuksen tuloste vanhemmille allekirjoitettavaksi, jolla kuitataan
hakutoiveet nähdyksi. Peruskoulun opinto-ohjaajalla on mahdollisuus nähdä ja tarkistaa hakijan
hakutoiveet opiskelijavalintarekisteristä. Tarvittaessa opinto-ohjaaja voi kertoa hakijan
hakutoiveet vanhemmille, jos he niitä tiedustelevat.
Hakulomakkeen tiedot tallennetaan ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun
hakijarekisteriin. Hakija voi tarkistaa rekisterissä olevat tiedot Opetushallituksesta (lisätietoja puh.
029 533 1010).
Hakutoivemuutokset
Hakutoiveita ja hakutoivejärjestystä voi muuttaa vain hakuaikana. Hakutoivemuutokset on tehtävä
kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen neuvonta(at)opintopolku.fi. Hakijan on lähetettävä
hakutoivemuutospyyntö omasta henkilökohtaisesta hakemukseen merkitystä
sähköpostiosoitteestaan. Muutospyynnössä on mainittava hakijan nimi, hakemusnumero sekä
toivotut muutokset täsmällisesti. Hakija saa kuittauksen sähköpostiinsa, kun hakutoivemuutos on
tehty hänen hakemukseensa. Myös opinto-ohjaaja pystyy tarkistamaan järjestelmästä, onko
muutos tehty. Jos hakijalla ei ole henkilökohtaista sähköpostia, hakutoivemuutoksen voi lähettää
myös kirjeitse (Opintopolun neuvonta, Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki) tai faksilla
(029 533 1039). Hakijan on tällöin allekirjoitettava lähettämänsä pyyntö.
Hakuajan päättymisen jälkeen tulleita hakutoiveiden muutospyyntöjä ei oteta huomioon.

Jos hakijalla on käytössään verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti,
voi hän kirjautua Oma Opintopolku –palveluun yläpalkin ”Kirjaudu sisään” –linkistä. Palvelussa
voi muuttaa hakutoiveita ja ottaa opiskelupaikan vastaan. Lisää tietoa Oma Opintopolku.fipalvelusta löytyy opintopolku.fi. –osoitteesta.
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Opintopolkuun ollaan toteuttamassa uutta tapaa hakutoivemuutosten tekemiseen. Tavoitteena
on, että hakija voi itse tehdä hakutoivemuutokset sähköpostivahvistuksen mukana tulevan linkin
kautta. Lisätietoja toteutuksesta päivitetään Opintopolku.fi –sivustolle ennen hakuajan alkamista.

Muita vaihtoehtoja
Kansanopistot järjestävät oppilaitoksissaan yleissivistäviä linjoja ja muuta vapaan sivistystyön
koulutusta. Tiedot kansanopistojen järjestämistä koulutuksista ja hakumenettelyistä löytyvät
keväällä Opintopolusta.

Lisätiedot
Tietoja koulutustarjonnasta ja koulutukseen hakeutumisesta saa
•

peruskoulujen opinto-ohjaajilta

•

lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista

•

www.opintopolku.fi

