
Yhteishakuasioita 
vs. koulutusjohtaja Jukka Penttinen 



Kevään 2013 yhteishaku koulutusyhtymässä 

• 1.174 ensisijaista hakijaa, 818 aloituspaikkaa 

• 1,44 hakijaa/aloituspaikka 

• Vetovoimaisuus täydennys- ja lisähaun jälkeen 

– 1,67 hakijaa/aloituspaikka v.2012 

– 1,59 hakijaa/aloituspaikka v. 2011 

– 1,53 hakijaa/aloituspaikka v. 2010 
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Hyvä vetovoima - TOP 10, varsinainen haku 2013)13) 
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Koulutusohjelma 2011 2012 2013 

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja 9,38 2,75 5,72 

Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja 1,53 1,53 2,83 

Autoalan perustutkinto 2,67 2,94 2,06 

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto 1,50 1,67 2,00 

Turvallisuusalan perustutkinto ei 4,33 1,94 

Logistiikan perustutkinto 2,33 1,80 1,89 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto  1,53 2,06 1,72 

Prosessiteollisuuden perustutkinto 

(2008-2009 kemiant. pt) 1,38 1,13 1,50 

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 0,95 1,59 1,46 

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 0,88 0,75 1,44 



Vetovoima kasvanut v. 2012-13 

6.9.2013 4 

Koulutusohjelma 2011 2012 2013 

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 
0,88 0,75 1,44 

Prosessiteollisuuden perustutkinto (2008-

2009 kemiant. pt) 1,38 1,13 1,50 
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan 

perustutkinto 1,19 1,10 1,38 
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen 

perustutkinto 1,50 1,67 2,00 



Huomioita v. 2013 yhteishausta 

• Alakohtaisia vaihteluita hakeutumisessa 

– Osa koulutuksista täydennyshakuun 

– Yli 100 ensisijaista hakijaa ei ottanut opiskelupaikkaa 
vastaan 
(samaa ilmiötä myös muualla ammatillisessa koulutuksessa) 

• Täydennys- ja lisähaku sujui hyvin 

• Tällä hetkellä vielä muutamia yksittäisiä paikkoja 
vapaana 



Yhteishaku uudistuu v. 2014 

Esitys pohjautuu OKMn asetukseen opiskelijaksi ottamisen 

perusteista. (annettu 20.12.2012) 

 

Sovelletaan ensi kertaa valtakunnallisesti syksyn 2013 yhteishaussa  ja 

 KPEDUssa ensi kertaa kevään 2014 yhteishaussa. 



OPINTOPOLKU AVATTU 2.9.2013 

• KOULUTA –järjestelmä poistuu käytöstä 
vuoden 2013 lopussa, VIPUNEN tuottaa 
jatkossa tilastot 

• Opintopolku on nyt käytössä virkailijoilla,        
30.9. mennessä syötetään kevään 2014 
yhteishaun tarjontaa 

• Syksyn 2013 yhteishaku tehdään jo uuden 
järjestelmän kautta. (25.9. – 4.10.) 



OPINTOPOLKU-mitä uutta 

* Valtioneuvoston asetus 20.12.2012 Henkilö, jolla on suoritettu ammatillinen perustutkinto, muu 

ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto,  EI VOI HAKEUTUA YHTEISHAUSSA ammatilliseen 

koulutukseen. 

 

• Toisen asteen yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen 
hakevat vain vailla ammatillista tutkintoa olevat.* 
 

• YO-hakijoille voidaan edelleen osoittaa osa ammatillisen 
koulutuksen tarjonnasta 
 

• Yksi hakuaika perusopetuksen jälkeiselle valmistavalle 
koulutukselle( sis. 10-luokka, ammattistartti, MaMu –
valmistavat (15.11.2013 Opintopolkuun) 

 

• Aikalisä ja kansanopiston väh. 1 lukuvuoden kestävä 
koulutus edelleen erillishaulla 



• Hakukohteet erikseen ammatilliseen ja 
lukiokoulutukseen, eri opiskelijaksi ottamisen 
perusteet 

• Ammattilukio ei voi olla hakukohteena 
• Edelleen voidaan tarjota ja markkinoida lukion 

ja yo-tutkinnon suorittamismahdollisuutta 
ammatillisen koulutuksen hakijoille 

• Valinta ja sitouttaminen vasta opiskelijaksi 
ottamisen jälkeen. 

 

OPINTOPOLKU-mitä uutta 

 



Avin yhteishaku info 

• Kokkolan ammattiopistossa 11.10.2013 



Ammatillisen koulutuksen valinnat 

Esitys pohjautuu OKM asetukseen opiskelijaksi ottamisen perusteista. (annettu 20.12.2012) 

Sovelletaan ensi kertaa valtakunnallisesti syksyn 2013 yhteishaussa  ja 

 KPEDUssa ensi kertaa kevään 2014 yhteishaussa. 



Peruste Uusi asetus Vanha asetus 

Hakijalla ei ole koulutuspaikkaa 

lukio/ammatill. 

8 pistettä Ei pisteitä 

Hakija on suorittanut PKn 

hakeutumisvuonna 

6 pistettä 3 pistettä 

Suoritettu pk:n lisäopetus 1100h TAI 

valmentava väh. 20ov 

TAI kansanopiston lukuvuoden mittainen 

linja 

6 pistettä 

 

3 pistettä 

 

Ei pisteitä 

Yleinen koulumenestys (KA) * 1-16 pistettä 4-16 pistettä 

Painotettavat arvosanat * 2-8 pistettä 1-8 pistettä 

Työkokemus * 1-3 pistettä 1-5 pistettä 

Hakutoive      1. sija 

                     2. sija 

2 pistettä 

Ei pisteitä 

3 pistettä 

1 piste 

Valinta perusopetuksen perusteella ammatillisessa 

koulutuksessa – muutokset pisteytyksessä 

• Henkilö, jolla on suoritettu ammatillinen perustutkinto, muu ammatillinen tutkinto tai 

korkeakoulututkinto,  EI VOI HAKEUTUA YHTEISHAUSSA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN 

 



Peruste Uusi asetus Vanha asetus 

Hakijalla ei ole koulutuspaikkaa 

lukio/ammatill. 

8 pistettä Ei pisteitä 

Hakija on suorittanut PKn 

hakeutumisvuonna 

6 pistettä 3 pistettä 

Suoritettu pk:n lisäopetus 1100h TAI 

valmentava väh. 20ov 

TAI kansanopiston lukuvuoden mittainen 

linja 

6 pistettä 

 

3 pistettä 

 

Ei pisteitä 

Yleinen koulumenestys (KA) * 1-16 pistettä 4-16 pistettä 

Painotettavat arvosanat * 2-8 pistettä 1-8 pistettä 

Työkokemus * 1-3 pistettä 1-5 pistettä 

Hakutoive      1. sija 

                     2. sija 

2 pistettä 

Ei pisteitä 

3 pistettä 

1 piste 

Valinta perusopetuksen perusteella ammatillisessa 

koulutuksessa – muutokset pisteytyksessä 

• Henkilö, jolla on suoritettu ammatillinen perustutkinto, muu ammatillinen tutkinto tai 

korkeakoulututkinto,  EI VOI HAKEUTUA YHTEISHAUSSA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN 

 



Valinta perusopetuksen perusteella  

Yleinen koulumenestys - pisteytys 
Keskiarvo Uusi asetus Vanha asetus 

5,50-5,74 1 4 

5,75-5,99 2 5 

6,00-6,24 3 6 

6,25-6,49 4 7 

6,50-6,74 5 8 

6,75-6,99 6 9 

7,00-7,24 7 10 

7,25-7,49 8 11 

7,50-7,74 9 12 

7,75-7,99 10 13 

8,00-8,24 11 14 

8,25-8,49 12 15 

8,50-8,74 13 16 

8,75-8,99 14 - 

9,00-9,24 15 - 

9,25-10,00 16 - 



Valinta perusopetuksen perusteella  

Painotettavat arvosanat- pisteytys 

Kolmen parhaan 

keskiarvo 

Uusi asetus Vanha asetus 

5,50-5,99 - 2 

6,00-6,49 1 3 

6,50-6,99 2 4 

7,00-7,49 3 5 

7,50-7,99 4 6 

8,00-8,49 5 7 

8,50-8,99 6 8 

9,00-9,49 7 8 

9,50-10,00 8 8 



Työkokemus- pisteytys 

Työkokemus kk Uusi asetus Vanha asetus 

3kk – alle 6kk 1 piste 1 piste 

6kk – alle 12kk 2 pistettä 2 pistettä 

12 kk – alle 18kk 3 pistettä 3 pistettä 

18kk – alle 24kk 3 pistettä 4 pistettä 

24kk -  3 pistettä 5 pistettä 

Työkokemus huomioidaan 

hakuajan päättymiseen asti 

 

Työkokemus huomioidaan 

tammikuun loppuun asti 

(kevään YH) 

• Työkokemukseksi lasketaan myös työpajatoiminta ja työmarkkinatuella tapahtuva 

harjoittelu. 

 



Koulutuksen järjestäjä voi ottaa 30% 

hakukohteeseen otettavista opiskelijoista 

harkintaan perustuvaa valintaa käyttäen, 

riippumatta hakijan valintapistemäärästä. 

 

Syyt:  

- oppimisvaikeudet 

- sosiaaliset syyt 

- koulutodistusten puuttuminen tai 

todistusten vertailuvaikeudet 

 

 

Harkintaan perustuvan valinnan perusteet  
- ent. JOUSTAVA VALINTA 



Pääsykoe 

• Jos koulutuksen järjestäjä järjestää pääsykokeen, kokeeseen kutsutaan kaikki 

hakijat (aiemmin on voinut itse määritellä kertoimen). 

 

• Tiedotettava hakijoille etukäteen sisältö ja osien pisteytys. 

 

• Pistemäärää tulee käyttää myös koulutuksen järjestäjän vastaavaan 

hakukohteeseen (esim. hevosalan pt) 

 

• Pisteytys edelleen 1-10 

 



JOS HAKIJAN ÄIDINKIELI ON MUU KUIN OPETUSKIELI, 

hakijan riittävät valmiudet opetuskielen käyttämiseen selvitetään koulutuksen 

järjestäjän toimesta VALTAKUNNALLISESTI  YHTENÄISELLÄ 

KIELIKOKEELLA. 

 

Opetuskielen taito katsotaan riittäväksi, jos: 

• Hakijalla on pk suoritettu opetuskielellä 

• Hakija on suorittanut PK:ssa väh. arvosanalla 7 toisen kotimaisen A-kielen 

tai suomi toisena kielenä 

• Hakija on suorittanut yleisten kielitutkintojen suomen kielen tutkinnon 

kaikki osakokeet vähintään taitotasolla 3  

• Hakija on suorittanut valtionhallinnon kielitutkintojen suomen kielen 

suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon taitotasolla tyydyttävä 

 

• Hakija on suorittanut lukion oppimäärän opetuskielellä 

• Hakija on suorittanut lukiokoulutuksen toisen kotimaisen kielen koko 

oppimäärän tai äidinkieli ja kirjallisuus –oppimäärän opetuskielellä 

 

 

 

 

 

Opetuskielen hallinnan osoittaminen 


