OPO-paketti 2016
Ohjeita perusopetuksen päättäville
• Ammatillisen koulutuksen ja
lukiokoulutuksen yhteishaku

• Erityisopetuksena järjestettävän
ammatillisen koulutuksen haku

• Perusopetuksen jälkeisen valmistavan
koulutuksen haku

Opintopolku.fi

Kevään 2016 hakuajat
www.opintopolku.fi ja www.studieinfo.fi

• Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen
yhteishaku

 23.2.-15.3.2016

• Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen
koulutuksen haku

 16.3.–6.4.2016

• Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen
haku

 24.5.–26.7.2016
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00
Opintopolku.fi

Hakuohjeita 1/2

• Kevään 2016 koulutustarjontaan voi tutustua
•
•

•
•
•

osoitteessa www.opintopolku.fi
Oppilas voi täyttää varsinaisen hakemuksen
hakuaikana kotona tai koulussa ohjatusti
opo-tunnilla
Opinto-ohjaaja voi seurata omien oppilaidensa
hakeutumista Opintopolku –järjestelmästä, jos
oppilaan perustiedot on siirretty rekisteriin 
mahdollisuus hakemusten tarkistamiseen
Keskustelut opon, huoltajan ja oppilaan kesken
Opinto-ohjaajan tulee vanhemman tiedustellessa
kertoa oppilaan hakukohteet
Kodin ja koulun yhteistyö tärkeää!
Opintopolku.fi

Hakuohjeita 2/2

• Hallintolain soveltaminen: Sähköistä hakemusta ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on
tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä

• Hallintolaki edellyttää huoltajan kuulemista
 Itse haku ei edellytä huoltajan allekirjoitusta
 Oppilaitos voi järjestää huoltajan kuulemisen
parhaaksi katsomallaan tavalla

Opintopolku.fi

Hakutoiveiden muuttaminen 1/2
• Hakutoiveita voi muuttaa vain hakuaikana
• Muutoksen voi tehdä ainoastaan hakija (ei siis opo eikä
•

hakijan huoltaja)
Hakutoivemuutos tehdään lähettämällä
hakutoivemuutospyyntö hakijan omasta hakemukseen
merkitystä sähköpostiosoitteesta osoitteeseen
neuvonta(at)opintopolku.fi (jos hakijalla ei ole
sähköpostiosoitetta, muutoksen voi lähettää myös faksilla
tai kirjeitse Opetushallituksen Opintopolun
hakuneuvontaan)
 Hakija saa aina kuittauksen sähköpostiinsa, kun muutos
on tehty hakemukseen

Opintopolku.fi

Hakutoiveiden muuttaminen 2/2
Jos hakija tekee hakutoivemuutoksen,
muutospyynnössä on mainittava
Hakijan nimi
Hakemusnumero
Uudet hakutoiveet selkeästi lopullisessa
järjestyksessä
Henkilötunnusta ei saa ilmoittaa sähköpostissa
Uuden hakutoiveen mahdollisten lisäkysymysten
vastaukset

Opintopolku.fi

Muiden tietojen muuttaminen

• Opo voi korjata tarvittaessa virheellisiä
•

•

arvosanatietoja Opintopolun suoritusrekisteriin
Hakijan kannattaa ilmoittaa yhteystietomuutokset
opinto-ohjaajalle tai Opetushallitukseen
mahdollisimman nopeasti, jotta uusi tieto saadaan
korjattua rekisteriin ajoissa
HUOM! Yhteishaun arvosanamuutokset (ja muut
mahdolliset muutokset) tulee ilmoittaa 6.6.
mennessä, jotta ne huomioidaan lopullisessa
valinnassa

Opintopolku.fi

Oma Opintopolku -palvelu

• Jos hakijalla on verkkopankkitunnukset,
•

mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti, voi hän
kirjautua Oma Opintopolku –palveluun
Oma Opintopolku –palvelussa voi muuttaa
hakutoiveita hakuaikana ja ottaa opiskelupaikan
vastaan

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.
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Alatunnisteteksti

Opintopolku.fi

Kevään ammatillisen koulutuksen ja
lukiokoulutuksen yhteishaku

• Yhteishaussa on mukana nuorille tarkoitettu
•
•
•

ammatillinen peruskoulutus ja lukiokoulutus
Yhteishaussa voi hakea enintään viiteen
koulutukseen
Peruskoulun päättäneet hakevat peruskoulupohjaisiin
(pk) koulutuksiin
Demo avataan marraskuussa osoitteessa
demo.opintopolku.fi

Opintopolku.fi

Terveydelliset seikat ammatilliseen
koulutukseen haettaessa
• Ammatinvalintaan vaikuttavat terveydelliset seikat on otettava huomioon
hakutoiveita pohdittaessa

• Terveydentilavaatimuksista määrätään tutkintojen perusteissa
• Lähtökohtana on se, että hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä
seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle

Opiskelijaksi ei voida kuitenkaan ottaa henkilöä joka ei ole
terveydentilaltaan/toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin
käytännön tehtäviin/harjoitteluun

Hakijoita pyydetään nettihaussa ilmoittamaan, täyttävätkö he opinnoissa
edellytettävät terveydelliset vaatimukset – jos hakijan ilmoituksen
perusteella ilmenee aihetta, oppilaitos voi pyytää hakijalta tarkempia
terveydentilatietoja arvioidakseen sen, pystyykö hakija suoriutumaan
opinnoista

Opintopolku.fi

Hakutoivejärjestys

• Hakutoivejärjestys on sitova – hakuajan
•
•
•

päätyttyä toiveita ei voi muuttaa
Ammatillinen hakutoive 1. hakutoiveena >
hakija saa pisteitä
Hakija saa kutsun kokeisiin
valintakoeryhmän ylimmältä hakutoiveelta
Valinta aina ylimpään hakutoiveeseen,
johon hakijan pisteet/keskiarvo riittävät
 alimmat hakutoiveet peruuntuvat eikä
hakija voi tulla valituksi niihin, vaikka
pisteet olisivat riittäneet

Opintopolku.fi

Millä todistuksella haetaan?

• Opiskelijaksi ottamisessa käytetään
perusopetuksen päättötodistusta

• Perusopetuksen ja perusopetuksen lisäopetuksen
päättäviltä hakijoilta ei kysytä hakuvaiheessa
arvosanoja

Opintopolku.fi

Hakeminen musiikki-, tanssi- tai liikunta-alalle

• Musiikkialan, tanssialan, liikunnanohjauksen,

•

sirkusalan tai kuvallisen ilmaisun
perustutkintoon hakevan tulee täyttää
yhteishaun hakemuksen lisäksi mahdollisesti
myös oppilaitoksen oma lisätietolomake 
Hakijan tulee tarkistaa oppilaitoksen
nettisivuilta, vaatiiko oppilaitos
lisätietolomakkeen täyttämistä
Lomakkeen voi yleensä tulostaa oppilaitoksen
nettisivuilta ja se pitää toimittaa suoraan
oppilaitokseen

Opintopolku.fi

Harkintaan perustuva valinta 1/2

• Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn

•
•

perusteella valita enintään 30 % kuhunkin
ammatillisen peruskoulutuksen valintayksikköön
otettavista opiskelijoista valintapistemääristä
riippumatta
Hakijan erityisiä henkilökohtaisia syitä voivat
olla oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt
Harkintaan perustuvalla valinnalla voi hakea
kaikkiin ammatillisen koulutuksen hakutoiveisiin

Opintopolku.fi

Harkintaan perustuva valinta 2/2

• Harkintaan perustuvan valinnan perustelut
•

•

(koulutodistukset ym.) on toimitettava hakuaikana
suoraan oppilaitokseen
Kaikki ulkomaisella todistuksella hakevat ja
oppivelvollisuuden keskeyttäneet hakevat
harkintaan perustuvassa valinnassa (myös
lukiokoulutukseen)  Hakijan toimitettava koulutai erotodistuksensa suoraan oppilaitokseen
Ulkomaisella todistuksella hakevat ja
oppivelvollisuuden keskeyttäneet ovat mukana
ainoastaan harkintaan perustuvassa valinnassa

Opintopolku.fi

Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet 1/3

• Kutsu valtakunnalliseen kielikokeeseen, joka
•
•

järjestetään 11.4., lähetetään 31.3. alkaen
Koulutuksen järjestäjät voivat lähettää kutsun
pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen 21.4. alkaen
Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan kokeeseen
 hakija kutsutaan kokeeseen valintakoeryhmän
ylimpään hakukohteeseen, joka järjestää kokeen
 hakijan saama koetulos siirtyy myös kaikkiin
saman valintakoeryhmän muihin hakutoiveisiin

Opintopolku.fi

Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet 2/3
Mikä on valintakoeryhmä?
• Ryhmä niistä koulutuksista, jotka käyttävät
opiskelijavalinnassaan samaa pääsy- ja
soveltuvuuskoetulosta (esim. sosiaali- ja
terveysalan pt on valintakoeryhmä)

• HUOM! 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

Opintopolku.fi

Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet 3/3

• Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli,
hakijan riittävät valmiudet opetuskielen
käyttämiseen selvitetään kielikokeella
(valtakunnallisesti yhtenäinen kielikoe)
Riittävän kielitaidon osoittamiseksi
kuitenkin riittää se, että perusopetuksen
päättötodistus on suoritettu hakukohteen
opetuskielellä
Hylätyn kielikoetuloksen saanut hakija ei voi tulla
hyväksytyksi koulutukseen

Opintopolku.fi

Opiskelijaksi ottaminen: Ammatilliset
perustutkinnot 1/2
A opiskelijaksi ottamisen perusteista (167/2002, 1248/200, 772/2006, 4/2013,
451/2015)

Hakijat valitaan saamansa pistemäärän ja hakutoivejärjestyksen
perusteella, pisteet koostuvat seuraavista:

• hakijalla ei ole hakuajan päättyessä opiskelupaikkaa ammatilliseen
•
•
•
•
•
•
•
•

perustutkintoon johtavassa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa
perusopetuksen suorittaminen hakuvuonna tai hakuajan päättymistä
edeltävän 6 kuukauden aikana tai lisäopetuksen oppimäärän
suorittaminen, valmentavan/ohjaavan/valmistavan koulutuksen
suorittaminen jne.
yleinen koulumenestys (asetuksessa huomioitavat arvosanat)
painotettavat arvosanat
yleinen työkokemus
ammatillinen hakutoive on 1. hakutoive
vähemmistösukupuoli (alle 30% ensisijaisista hakijoista)
mahdolliset pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet
aiemmat opinnot, muut lisänäytöt (musiikki, tanssi ja liikunta, sirkus,
kuvallinen ilmaisu)
Opintopolku.fi

Opiskelijaksi ottaminen: Ammatilliset
perustutkinnot 2/2
Saman pistemäärän saaneet hakijat asetetaan
järjestykseen seuraavasti:
•
•
•
•

Hakutoivejärjestys
Mahdollinen pääsy- tai soveltuvuuskokeen pistemäärä
Yleinen koulumenestys
Painotettavat arvosanat

Tämän jälkeen saman pistemäärän saaneet hakijat otetaan
sattumanvaraisessa järjestyksessä.
Opintopolku.fi

Opiskelijaksi ottaminen lukioon 1/2
A opiskelijaksi ottamisen perusteista (856/2006)
Perusopetuksen päättötodistuksen keskiarvon perusteella
Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti perusopetuksen päättötodistuksen
oppiaineiden (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat
kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi,
matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto ja maantieto)
arvosanojen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä
Koulutuksen järjestäjä voi lisäksi päättää, että
– Keskiarvoa laskettaessa painotetaan joitakin lukion
opetussuunnitelmassa painotettavia arvosanoja ja/tai
– käytetään keskiarvon lisäksi pääsy- ja soveltuvuuskokeita ja/tai
– huomioidaan keskiarvon lisäksi muuta koulutusta, harrastuksia tai
muita näyttöjä.
Koulutuksen järjestäjä voi asettaa keskiarvorajan lukioon valittaville.

Opintopolku.fi

Opiskelijaksi ottaminen lukioon 2/2
Hakijat, joilla on sama keskiarvo/pistemäärä
asetetaan järjestykseen seuraavasti:
• Hakutoivejärjestys
• Seuraavien oppiaineiden aritmeettinen keskiarvo:
äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet,
uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi,
matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto, maantieto,
liikunta, käsityö, kotitalous, musiikki ja kuvataide
Tämän jälkeen hakijat, joilla on sama keskiarvo/pistemäärä
otetaan sattumanvaraisessa järjestyksessä.

Opintopolku.fi

Opiskelijavalintojen tulokset

• Tiedon valinnasta antaa koulutuksen järjestäjä
• Hyväksymiskirjeet opiskelijaksi valituille
saa postittaa aikaisintaan 15.6.2016

• Koulutuksen järjestäjät saavat julkaista valintojen tulokset hakijoille
aikaisintaan 16.6.2016

• Jälkiohjauskirjeet ilman opiskelupaikkaa jääneille
postitetaan myös aikaisintaan 16.6.2016

• HUOM! Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 30.6.2016

Opintopolku.fi

Ammatillisen peruskoulutuksen
valintaperustemuutokset 1.1.2016
alkaen 1/2
• Perusopetuksen oppimäärän suorittaneelle hakijalle annetaan 6
valintapistettä myös 30 osaamispisteen laajuisen ammatillisesta
peruskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun valmentavan
koulutuksen suorittamisesta (VALMA ja TELMA)

• Hakijalle, jolla ei ole hakuajan päättyessä koulutuspaikkaa
ammatillisen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa tai
lukiokoulutuksessa, annetaan 8 valintapistettä



jos hakija ottaa hakuajan päättymisen jälkeen koulutuspaikan,
saa hän siitä huolimatta 8 valintapistettä

• Hakijalle, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän
hakeutumisvuonna tai hakuajan päättymistä edeltävän 6
kuukauden aikana, annetaan 6 valintapistettä

Opintopolku.fi

Ammatillisen peruskoulutuksen
valintaperustemuutokset 1.1.2016
alkaen 2/2
• Jos hakija ei ole opiskellut perusopetuksessa lainkaan painotettavia
•

•

aineita, painotettavien aineiden keskiarvona käytetään yleisen
koulumenestyksen keskiarvoa
Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta voi antaa 0-10 pistettä
 hylättyä koetulosta ei ole enää mahdollista antaa
 jos hakija ei osallistu kokeeseen tai saa kokeesta 0 pistettä, voi
hän tulla valituksi koulutukseen, jos pisteet muuten riittävät
valintaan
 poikkeuksena alat (esim. musiikki, tanssi, liikunnanohjaus jne.),
joissa valinta tehdään koulutuksen järjestäjän
oman pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella, hylätty koetulos on
käytössä sekä koetuloksen että osallistumatta jättämisen osalta
Opetuskielen hallinnan osoittaminen
 Hakija on suorittanut hyväksytysti valtakunnallisen kielikokeen
hakukohteen opetuskielessä

Opintopolku.fi

Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin
koulutuksiin
Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen
koulutuksen haku
• Haussa ovat mukana:
Erityisopetuksen erityistehtävänä järjestettävät ammatilliset

•
•
•
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perustutkinnot
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA)
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)
Hakija asettaa hakutoiveet (max 5 hakutoivetta)
ensisijaisuusjärjestykseen
Koulutuksen järjestäjät päättävät valintaperusteista, tekevät valinnat ja
merkitsevät hyväksytyt, varasijalla olevat ja hylätyt hakijat järjestelmään
Sijoitteluajon jälkeen hakija valitaan ylimpään hakutoiveeseen johon
hänet on merkitty hyväksytyksi

16.11.2015

Alatunnisteteksti

Opintopolku.fi

Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin
koulutuksiin
Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku
• Haussa ovat mukana:
Kymppiluokat
Maahanmuuttajien lukiokoulutukseen valmistava koulutus
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA)
• Hakija asettaa hakutoiveet (max 3 hakutoivetta)
ensisijaisuusjärjestykseen

• Koulutuksen järjestäjät päättävät valintaperusteista, tekevät valinnat ja
merkitsevät hyväksytyt, varasijalla olevat ja hylätyt hakijat järjestelmään

• Sijoitteluajon jälkeen hakija valitaan ylimpään hakutoiveeseen johon
hänet on merkitty hyväksytyksi

Opintopolku.fi

Lisätietoja ja neuvontaa
Opintopolun hakuneuvonta
Sähköpostiosoite: virkailija(at)opintopolku.fi (virkailijat)
neuvonta(at)opintopolku.fi (hakijat)
Puhelinnumero:
Faksi:

029 533 1010 (arkisin klo 9-13)
029 533 1038

Postiosoite:

Opintopolun hakuneuvonta
Opetushallitus
PL 380
00531 Helsinki

Paperisen hakulomakkeen voi pyytää tarvittaessa osoitteesta
virkailija(at)opintopolku.fi (virkailijat) tai neuvonta(at)opintopolku.fi
(hakijat)

Opintopolku.fi

