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1. OPINTOPOLKU 
 
Yhdistää samaan osoitteeseen kansalaisille ja virkailijoille tarjottavat palvelut  
•Koulutustiedot (tieto, neuvonta ja ohjaus)  
•Sähköiset haut koulutuksiin (ammatillinen ja lukiokoulutus, ammattikorkeakoulut ja yliopistot)  
•Sähköinen asiointi (tunnistautumalla eritasoisia palveluita)  
•Virkailijoiden palvelut, virkailijan sähköinen työpöytä (ajankohtaisviestintä, ohjeistus ja tiedotus 
sekä tarvittavat sovellukset, esimerkiksi tarjontatietojen päivitys, haku- ja valintarekisteri, opetus-
suunnitelmien ja tutkintojen perusteiden julkaisualusta). 

Opintopolku-portaalia ylläpitää Opetushallitus. Suomalaiset oppilaitokset ja korkeakoulut ylläpitä-
vät Opintopolussa omien koulutustensa tietoja. Opintopolku löytyy 
ta www.opintopolku.fi. 

Opintopolku tarjoaa helppokäyttöisiä, luotettavia ja turvallisia palveluita elinikäisen ja yksilöllisen 
oppimispolun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opintopolku sisältää tietoa tutkinnoista, amma-

http://www.opintopolku.fi/
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teista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voi löytää koulutusvaihtoehtoja ja hakea nii-
hin. 

 

2. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SEKÄ LUKIOKOULUTUKSEN YHTEIS-
HAKU 

 
Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen toteutetaan vuosittain. Kevään yh-
teishaku on helmi-maaliskuussa. Syksyn yhteishakua keväällä alkavaan ammatilliseen koulutuk-
seen ei järjestetä. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston ammatilliset perustutkinnot ovat haussa 
kevään yhteishaussa ja alkavat seuraavana syksynä.  
 
Kevään yhteishaun hakuaika (osoitteessa www.opintopolku.fi) on 23.2.–15.3.2016. Haku päättyy 
klo 15.00. Valinnan tulokset voi julkaista aikaisintaan 16.6.2016. Opetushallitus lähettää kirjeet 
niille, jotka eivät ole tulleet valituksi mihinkään koulutukseen. 
 
Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalinnoissa suositaan suoraan peruskoulusta hakevia. Tällä 
tavalla yritetään taata ensimmäistä kertaa hakeville jatko-opiskelupaikka. Ammatillisen tutkinnon 
tai korkeakoulututkinnon suorittaneet eivät voi hakeutua ammatillisen koulutuksen / lukiokoulu-
tuksen yhteishaussa. Nämä hakijat hakeutuvat aikuiskoulutukseen tai hakevat opiskelupaikkaa 
koulutuksen järjestäjän erillishaussa. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on (10/500/2013) ohjeistanut, että koulutuksen järjestäjä ei voi 
enää tarjota suoraan hakukohteina ns. kaksoistutkintoja (ammatillinen perustutkinto sekä lukio). 
Hakukohteen tietoihin voidaan merkitä tieto siitä, että koulutuksen ohella on mahdollisuus suorit-
taa myös lukio/ylioppilastutkinto (ns. kaksoistutkinto), jotta hakija löytää tiedon myös Opintopol-
ku.fi-palvelusta. Näin ollen niiden hakukohteiden osalta, joihin tämä tieto on merkitty, kysytään 
hakijalta hakulomakkeella, onko hän kiinnostunut lukion/ylioppilastutkinnon suorittamismahdolli-
suudesta ammatillisen perustutkinnon ohella. Tämän tiedon perusteella koulutuksen järjestäjä saa 
jo etukäteen koulutussuunnittelua varten tiedon siitä, kuinka moni hakijoista on kiinnostunut ns. 
kaksoistutkinnon suorittamismahdollisuudesta. 
 
Hakukohteiden maksimimäärä ammatillisen- ja lukiokoulutuksen yhteishaussa on 5. 
 
 
 
 
 

http://www.opintopolku.fi/
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3. HAKIJOIDEN PISTEYTYS  

Perusopetuksen hakuvuonna päättävien sekä lisäpistekoulutusten suorittaneiden 
pisteet  

Hakijalle annetaan 6 valintapistettä, jos hän on suorittanut perusopetuksen oppimäärän eli saanut 
perusopetuksen päättötodistuksen hakuajan päättymistä edeltävän kuuden kuukauden aikana. 
Näin ollen myös edellisenä syksynä perusopetuksen päättötodistuksen saaneet hakijat saavat va-
lintapisteet kevään yhteishaussa. 
 
Hakija saa samoin 6 pistettä, jos hän on suorittanut jonkin seuraavista: 

• kymppiluokan (vähintään 1100 tunnin laajuisen lisäopetuksen) 
• Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA, vähintään 30 osaa-

mispisteen laajuiset opinnot)  
• ammattistartin (vähintään 20 opintoviikon laajuisen ammatilliseen peruskoulutukseen oh-

jaavan ja valmistavan koulutuksen) 
• valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen 
• maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen 
• maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille tarkoitetun lukiokoulutukseen valmistavan kou-

lutuksen 
• kotitalousopetuksen / talouskoulun (ei ammatillisena peruskoulutuksena suoritetun) 
• kansanopiston vähintään lukuvuoden mittaisen linjan. 

Ilman koulutuspaikkaa olevan pisteet  

 
Vuoden 2016 alusta sovelletaan uusia valintaperusteita, joiden mukaan hakijalle, jolla ei ole opis-
kelupaikkaa hakuajan päättyessä, annetaan 8 valintapistettä. Eli hakija saa pisteet myös siinä ta-
pauksessa, että hän ottaa jonkin muun koulutuspaikan vastaan hakuajan päättymisen jälkeen. 

Pisteet koulumenestyksestä  

Hakija saa 1–16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä keskiarvon perusteella.  
 

Keskiarvosta saatavat pisteet: 
 

Keskiarvo Pisteet 
5.50–5.74 1 
5.75–5.99 2 
6.00–6.24 3 
6.25–6.49 4 
6.50–6.74 5 
6.75–6.99 6 
7.00–7.24 7 
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7.25–7.49 8 
7.50–7.74 9 
7.75–7.99 10 
8.00–8.24 11 
8.25–8.49 12 
8.50–8.74 13 
8.75–8.99 14 
9.00–9.24 15 
9.25–10.00 16 

 
Yleisen koulumenestyksen pisteet lasketaan peruskoulun päättötodistuksesta. Korotetut arvosanat 
otetaan huomioon, jos korotuksista on todistus. 

Painotettavat arvosanat  

Hakija saa 1–8 pistettä painotettavien arvosanojen keskiarvosta. Kaikilla ammatillisilla koulu-
tusaloilla otetaan huomioon perusopetuksen päättötodistuksen arvosanat liikunnassa, kuvatai-
teessa, käsityössä, kotitaloudessa ja musiikissa. Kolmesta parhaasta aineesta lasketaan valinnassa 
niiden keskiarvo.  
 
 

Painotettujen 
aineiden  
keskiarvo 

Pisteet 

6,00–6,49 1 
6,50–6,99 2 
7,00–7,49 3 
7,50–7,99 4 
8,00–8,49 5 
8,50–8,99 6 
9,00–9,49 7 
9,50–10,00 8 

 
Pisteitä saa myös yhteisiin oppiaineisiin kuuluvista valinnaisaineista, jotka arvostellaan numeroin 
ja joiden oppimäärän laajuus on vähintään kaksi vuosiviikkotuntia. Tämän lisäksi valinnaisaine 
pitää olla suoritettu vuosiluokkien 7–9 aikana. Jos arvosana on useammasta samaan yhteiseen op-
piaineeseen kuuluvasta vähintään kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaineesta, lasketaan valinnas-
sa niiden keskiarvo. Pisteet valinnaisaineesta lasketaan siis yhteisen aineen arvosanan ja siihen 
kuuluvan valinnaisaineen keskiarvosta tai valinnaisaineiden keskiarvosta.  
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Pisteet hakutoiveen perusteella  

Hakijalle annetaan 2 pistettä ensimmäiseksi asetetusta ammatillista koulutusta koskevasta haku-
toiveesta1. Jos lukio on ensimmäisenä hakutoiveena, siitä ei saa pisteitä, eikä siis enää myöskään 
toiseksi asetetusta ammatillisesta koulutusta koskevasta hakutoiveesta. 

Työkokemuspisteet 

Hakija saa 1–3 työkokemuspistettä2, jos työkokemuksen pituus on yhteensä yli 3 kuukautta ja se 
on suoritettu perusopetuksen jälkeen tai hakijan täytettyä 16 vuotta. Yli kolmen kuukauden työko-
kemuksesta hakija saa yhden pisteen, 6–12 kk oikeuttaa 2 pisteeseen ja yli 12 kuukauden työko-
kemuksesta saa 3 pistettä. Myös vähintään 3 kuukautta kestänyt työpajatoiminta tai työelämäval-
mennus oikeuttaa työkokemuspisteisiin. 

Valintapisteet sukupuolen perusteella 

Hakija saa 2 lisäpistettä, jos hakukohteen ensisijaisista hakijoista alle 30 % on samaa sukupuolta3 
kuin hakija.  

Lukion suorittaneiden haussa käyttämät todistukset  

Lukion suorittanut tai abiturientti voi hakea vain yo-pohjaisille paikoille4. Todistuksena käytetään 
jotain seuraavista todistuksista: Lukion päättötodistusta, IB-tutkinnon, EB-tutkinnon tai RP-
tutkinnon todistuta. IB-, EB- ja RP-tutkintojen todistuksien arvosanat muunnetaan valmiiden las-
kentakaavojen mukaan. IB-abiturientti voi hakea ns. predicted gradesilla. Koulutuksen järjestäjä 
tarkistaa lopullisen tutkintotodistuksen. Pelkkä yo-kirjoituksiin osallistuminen ei riitä, vaan haki-
jalla on oltava lukion päättötodistus, jotta hän voi hakea yo-pohjaiseen koulutukseen. 
 
Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia 
 
Keski-Pohjanmaan ammattiopistoon hakeutuva urheilija voi hakea myös Keski-Pohjanmaan urhei-
luakatemiaan erillisellä hakulomakkeella. Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia on Keski-
Pohjanmaalla toimiva toisen asteen oppilaitosten yhteistyöverkosto. Yhdessä yhteistyöoppilaitos-
ten kanssa urheiluakatemia luo mahdollisuuden joustavaan opiskelun ja urheilun yhdistämiseen. 
Lisäksi urheiluakatemia tarjoaa nuorelle urheilijalle turvallisen ja haastavan ympäristön itsensä 
kehittämiseen niin opiskelussa kuin urheilussakin. 

                                                
1 Hakijat saavat pisteitä yleisestä koulumenestyksestä, työkokemuksesta, 1. hakutoiveesta (jos se 
on ammatillinen) sekä sukupuolesta.  
2 Ks. edellinen kohta. 
3 Ks. edellinen kohta. 
4 Lukion oppimäärän suorittaneiden opiskelijaksi ottaminen suoritetaan valintapistemäärän ja ha-
kutoivejärjestyksen perusteella. Hakijat saavat pisteitä yleisestä koulumenestyksestä, työkoke-
muksesta, 1. hakutoiveesta (jos se on ammatillinen) sekä sukupuolesta.  
 



Haku Opintopolussa 2016 
 

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Sivu 7 
  

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet  

Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa ei järjestetä pääsy- ja soveltuvuuskokeita keväällä 2016. 
 
Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden merkitys opiskelijavalinnassa on muuttunut (OKM:n asetus 
415/2015). Muutoksia sovelletaan ensimmäistä kertaa kevään 2016 yhteishakuun syksyllä alka-
vaan koulutukseen. Kokeita ei ole tarkoitus järjestää enää karsivina, vaan lisäpisteitä antavina.  
 
Jos hakijan jossain hakukohteessa järjestetään pääsy- tai soveltuvuuskoe, on sen merkitys pelkäs-
tään lisäpisteitä antava, ei karsiva. Pääsy- ja soveltuvuuskokeilla mitataan alalle soveltuvuutta ja 
motivaatiota. Opiskelija voi siis tulla valituksi koulutukseen, vaikka hän saisi pääsy- ja soveltu-
vuuskokeesta 0 pistettä. 

Harkintaan perustuva valinta  

Hakija voi hakea halutessaan harkintaan perustuvan valinnan kautta kaikkiin ammatillisen koulu-
tuksen hakutoiveisiin. Hakijan koulutustarpeet ja mahdollisuus selvitä opinnoista otetaan aina 
huomioon, kun pistejärjestyksestä poiketaan. 
Hakijan on täytettävä perustutkinnon valintakriteerit ja osallistuttava soveltuvuuskokeeseen, jos 
sellainen järjestetään. Hakija voidaan myös haastatella.  
 
Koulutuksen järjestäjä voi ottaa harkintaan perustuvan valinnan kautta, hakijan henkilöön liittyvien 
syiden perusteella, enintään 30 % hakukohteeseen otettavista opiskelijoista. Harkintaan perustuva 
haku korvaa aiemmin käytössä olleen joustavan valinnan.  
 
Jos harkintaan perustuvan valinnan päätös on kielteinen, hakija on mukana varsinaisessa valinnas-
sa, jos harkintaan perustuvan valinnan perusteena ovat oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt. Mi-
käli syynä on koulutodistuksen puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet, hakija voi tulla vali-
tuksi vain harkintaan perustuvan valinnan kautta. 
 
Harkintaan perustuvan valinnan syitä voivat olla: 
 

1. Oppimisvaikeudet 
• Hakijalla on todettu oppimisvaikeuksia, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen 

perusopetuksessa.  
• Jos hakijalla on perusopetuksen todistuksessaan tähdellä (*) merkittyjä arvosanoja (op-

piaineen yksilöllistetty oppimäärä), oppimisvaikeus on jo huomioitu arvosanoissa, em-
mekä huomioi sitä enää harkintaan perustuvan valinnan syynä. 

• Hakijat, jotka ovat hakeneet oppimisvaikeuksien vuoksi harkintaan perustuvalla valin-
nalla, kutsutaan oppimisvalmiuksia mittaavaan kokeeseen keväällä 2016.  
 

2. Sosiaaliset syyt 
• Hakijalla on omaan tai perheen tilanteeseen liittyviä erityisiä syitä, jotka ovat vaikutta-

neet heikentävästi opintomenestykseen perusopetuksessa. 
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• Näistä on oltava riittävät selvitykset siitä, miten ao. asia on vaikuttanut oppilaan suoriu-
tumiseen opinnoistaan. 
 

3. Todistusten vertailuvaikeudet / koulutodistusten puuttuminen 
• Hakijalla ei ole suomalaista peruskoulun tai lukion päättötodistusta. 
• Ulkomaisella todistuksella haettaessa on hakemukseen liitettävä todistuskopioiden li-

säksi virallinen suomenkielinen käännös.  
• Jos todistukset puuttuvat kokonaan, hakemukseen liitetään suomalaisen viranomaisen 

allekirjoittama selvitys tai lausunto.  
• Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, valinnan edellytyksenä on hyväksytty kielikoetulos, 

ellei hakijalla ole muuta todistusta riittävästä suomen kielen taidosta (esim. yleinen kie-
litutkinto suoritettu vähintään taitotasolla 3). Lisätietoa kielitaidon osoittamisesta on si-
vun alaosassa ja seuraavalla sivulla. 

• Valituksi tuleminen on mahdollista ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta.  
 
Hakumenettely harkintaan perustuvan valinnan kautta kevään 2016 yhteishaussa 
 
Hakija täyttää sähköisen yhteishakulomakkeen ja valitsee lomakkeesta ne perustutkinnot, joihin 
hän haluaa hakea harkintaan perustuvassa valinnassa. 
 
Hakija lähettää selvityksen harkintaan perustuvaan valintaan sekä liitteet, joihin hän haluaa vedota 
harkintaan perustuvassa haussa (lääkärinlausunnot ja muut lausunnot, joiden tulee kuvata hakijan 
tämän hetken tilannetta), jokaisen hakutoiveen osalta erikseen hakutoimistoon hakuaikana.  
 
Keski-Pohjanmaan ammattiopistoon tulevat harkintaan perustuvan haun hakemuspaperit voi lait-
taa samaan kirjekuoreen, mutta jokaiseen haettavaan perustutkintoon on oltava omat hakemuspa-
perinsa selvitys + liite/liitteet).  
 
Harkintaan perustuvan valinnan perusteeksi tarvitaan aina liite, joka osoittaa harkintaan perustu-
van valinnan perusteen. Jos hakija vetoaa eri perustutkinnoissa eri harkintaan perustuvan valinnan 
perusteisiin, voivat liitteet eri perustutkintoihin olla erilaiset. Jos hakijalla on harkintaan perustu-
van valinnan hakutoiveita muihin oppilaitoksiin, niihin on lähetettävä omat hakemuksensa. 
 
Harkintaan perustuvan valinnan hakemukset liitteineen lähetetään osoitteeseen: 
 

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
Harkintaan perustuva valinta / Hakutoimisto 
Närvilänkatu 8 
67100 Kokkola 
 

Lisätietoja harkintaan perustuvasta valinnasta antavat opinto-ohjaajat ja hakutoimisto. 
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Kielikoe ja kielitaidon osoittaminen   

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hakijan riittävät valmiudet opetuskielen käyttämi-
seen selvitetään kielikokeella (tavoitteena valtakunnallisesti yhtenäinen koe). Valtakunnallisesti 
yhtenäinen kielikoe järjestetään 11.4.2016. Opetushallitus toimittaa kielikoemateriaalin ja arvioin-
tiohjeet. Oppilaitosten opettajat arvioivat kielikokeet. 
 
Kielikoe koostuu kirjallisesta ja suullisesta osuudesta. Kirjallinen osuus sisältää tehtäviä luetun 
ymmärtämisestä, rakenteesta ja sanastosta. Suullinen osuus on haastattelu, jossa mitataan puhu-
misen ja puheen ymmärtämisen taitoa. 
Kielikokeen kirjallinen osuus kestää 1–3 tuntia. Haastattelu on kirjallisen osuuden jälkeen. Kieliko-
keeseen osallistuu samana päivänä kymmeniä hakijoita, joten osallistujien tulee varautua odotta-
maan omaa haastatteluaikaa. 
 
Kielikokeeseen tulee ottaa mukaan: 

• kuvallinen henkilökortti tai passi (kaikkien kokeeseen osallistuvien henkilöllisyys tarkiste-
taan), 

• lyijykynä ja pyyhekumi. 
 
Kielitesti arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hylätyn arvosanan saaneet eivät voi tulla hyväk-
sytyksi koulutuksiin.  
 
Kielitaidon osoittaminen 
 
Kielitaidon voi kuitenkin todistaa myös seuraavilla tavoilla:  
 

• Hakijalla on perusopetuksen päättötodistus, joka on suoritettu vastaanottavan oppilaitok-
sen opetuskielellä (suomi, ruotsi tai saame). 

• Hakija on suorittanut  
o vähintään arvosanalla 7 perusopetuksessa toisen kotimaisen A-kielen oppimäärän. 

Kielen on oltava vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli. 
o vähintään arvosanalla 7 perusopetuksen suomi tai ruotsi toisena kielenä oppimää-

rän. Kielen on oltava vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli. 
o lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon vastaanottavan oppilaitoksen opetuskie-

lellä. 
o lukiokoulutuksen koko oppimäärän jossakin seuraavista äidinkieli ja kirjallisuus -

oppiaineen oppimääristä: suomi äidinkielenä, ruotsi äidinkielenä, saame äidinkiele-
nä, suomi toisena kielenä, ruotsi toisena kielenä, suomi saamenkielisille, suomi viit-
tomakielisille. Kielen on oltava vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli. 

o lukiokoulutuksen toisen kotimaisen kielen koko oppimäärän. Kielen on oltava vas-
taanottavan oppilaitoksen opetuskieli. 

o yleisten kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen tutkinnon kaikki osakokeet vä-
hintään taitotasolla 3, tai hakija on suorittanut Valtionhallinnon kielitutkintojen 
suomen tai ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon vähintään taitota-
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solla tyydyttävä. 
 

Tällöin hakijan tulee ennen kielikoetta toimittaa kopio todistuksesta, jolloin vahvistetaan, että hä-
nen ei tarvitse osallistua kokeeseen. 
 

4. HAKEMINEN OPINTOPOLUSSA  
 
Koulutuksia haetaan hakukentässä esim. tutkinnon, ammattinimikkeen tai oppilaitoksen nimellä. 
Hakua voi rajata pohjakoulutuksen tai kunnan/kaupungin mukaan. 
 

Hakulomakkeen täyttö Opintopolussa  
 

• Hae koulutuksia Opintopolun sanahaulla (Etsi koulutuksia tästä -laatikko).  
• Siirrä kiinnostavat koulutukset muistilistalle. 

o Jätä muistilistalle ne koulutukset, joihin haluat hakea. 
o Voit poistaa myöhemmin ylimääräiset koulutukset muistilistalta. 

• Siirry hakulomakkeelle painamalla muistilistan Täytä hakulomake -painiketta. 
• Täytä henkilötiedot hakulomakkeeseen.  
• Täytä koulutustausta (etsi todistukset ja mahdolliset työtodistukset etukäteen – tarvitset 

niitä täyttäessäsi hakulomaketta).  
• Hakutoiveet  

o Järjestä hakutoiveesi mieluisuusjärjestykseen lomakkeen vasemmassa laidassa ole-
villa nuolipainikkeilla. 

• Osaaminen 
o Täytä arvosanat Osaaminen-välilehdelle.  
o Hakukeväänä peruskoulun/lukion/kansainvälisen yo-tutkinnon päättäviltä ei kysytä 

arvosanatietoja. Arvosanat saadaan suoraan oppilaitoksesta. 
• Lisätiedot 

o Täytä lisätiedot omalle välilehdelleen. 
• Esikatsele ja tarkista hakemuksesi.  
• Paina lopuksi Lähetä hakemus -painiketta lähettääksesi hakemuksesi eteenpäin.  

 
Lisätietoja ja käyttäjäohjevideot: www.oph.fi/oppijanpalvelut.   
 
Hakemuksen täyttö vie aikaa, joten on hyvä täyttää hakemus ajoissa. Hakemuksessa kannattaa 
ilmoittaa sähköpostiosoite, jolloin hakija saa aina vahvistuksen vuorokauden kuluttua sähköpos-
tiinsa, kun hakemus on tullut perille. Hakijan on huolehdittava, että sähköposti on toimiva.  

Hakutoiveet 

Hakija voi valita enintään viisi hakutoivetta, jotka asetetaan mieluisuusjärjestykseen. Ensimmäisek-
si laitetaan mieluisin hakutoive (2 pistettä, jos se on ammatillinen oppilaitos). Hakuajan jälkeen 

http://www.oph.fi/oppijanpalvelut
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hakutoiveita ei voi muuttaa, ja jos hakija valitaan esim. 1. toiveelle, kaikki alemmat toiveet purkau-
tuvat, eikä niihin voi tulla enää valituksi, vaikka pisteet riittäisivät. 
 
Hakutoivejärjestystä voi muuttaa vain hakuaikana. Hakutoivemuutos on hakijan itse toimitettava 
omasta sähköpostistaan. 

Hakutoivemuutoksessa on mainittava 

• hakijan nimi,  
• hakemusnumero,  
• uudet hakutoiveet selkeästi sekä 
• onko hakijalla terveydellisiä esteitä tai aiempia purettuja opinto-oikeuksia.  

 
Malli hakutoivemuutosilmoituksesta: 

 
Otsikko = Hakutoivemuutos: Hanna Hakija 254447  
 
Esimerkki viestin sisällöstä = 

1. hakutoive: Järvenpään lukio, lukion urheilulinja, pk  
2. hakutoive: Koulutuskeskus Salpaus, Lahti, Vipusenkatu, 
 sosiaali- ja perustutkinto, ensihoito pk.  
– Minulla ei ole terveydellisiä esteitä 
– Minulla ei ole aiempia peruttuja opinto-oikeuksia  
3. hakutoive: Turun ammatti-instituutti, Ravitsemispalvelut,  
Aninkaisten koulutalo, elintarvikealan pt, pk.  

 
Hakija saa aina sähköpostiinsa kuittauksen, kun hakutoivemuutos on tehty! 

Terveydelliset syyt ja aiemman opinto-oikeuden peruminen  

Lähtökohtana on, että hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä 
opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei voida kuitenkaan ottaa henkilöä, joka ei ole terveydenti-
laltaan/toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin/harjoitteluun.  
 
Hakijoita pyydetään nettihaussa ilmoittamaan, täyttävätkö he opinnoissa edellytettävät terveydelli-
set vaatimukset. Jos hakijan ilmoituksen perusteella ilmenee aihetta, oppilaitos voi pyytää hakijalta 
tarkempia terveydentilatietoja arvioidakseen, pystyykö hakija suoriutumaan opinnoista. Hakijalta 
kysytään myös, onko häneltä peruttu aiempi opinto-oikeus näissä koulutuksissa.  
 
Terveydellisiä vaatimuksia on seuraavilla aloilla: 
 

• Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja 
o https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-

terveystila/terveydelliset-vaatimukset-humanistisella-ja-kasvatusalalla/  
 

https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-humanistisella-ja-kasvatusalalla/
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-humanistisella-ja-kasvatusalalla/
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• Metsäalan perustutkinto; metsäkoneenkuljetuksen osaamisala 
o https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-

terveystila/terveydelliset-vaatimukset-luonnonvara-ja-ymparistoalalla/  
 

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 
o https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-

terveystila/terveydelliset-vaatimukset-sosiaali-terveys-ja-liikunta-alalla/  
 

• Logistiikan perustutkinto; kuljetuspalvelujen osaamisala 
Rakennusalan perustutkinto; maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala 

o https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-
terveystila/terveydelliset-vaatimukset-tekniikan-ja-liikenteen-alalla/  
 

• Turvallisuusalan perustutkinto 
o https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-

terveystila/terveydelliset-vaatimukset-turvallisuusalalla/  
 

Valinnan tulokset 

Koulutuksen järjestäjä ilmoittaa ja antaa päätöksen hakijalle opiskelijaksi ottamisesta hallintolain 
mukaan. Myös kielteinen päätös annetaan hakijan sitä pyytäessä. Harkintaan perustuvan valinnan 
päätös annetaan myös pyynnöstä. 

Asiakaspalvelu 

Opintopolun hakuneuvonta (ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku) hakijoille ja 
hakijoiden huoltajille: neuvonta(at)opintopolku.fi, p. 029 533 1010 (arkisin klo 9–13).  
 
Opintopolun virkailijaneuvonta (koulutuksen järjestäjät, opot): virkailija(at)opintopolku.fi, p. 029 
533 1010 arkisin klo 9–13. 
 
Kpedun hakutoimisto on avoinna koko kesän. Valintojen jälkeen tarjoamme hakutoimiston kautta 
myös tarvittaessa opinto-ohjaajan puhelin- ja tapaamisaikoja (Kokkolassa Ammattikampuksella), 
joissa hakijan on mahdollista saada henkilökohtaista ohjausta. 

5. LISÄHAKU VAPAAKSI JÄÄNEISIIN OPISKELUPAIKKOIHIN YHTEISHAUN 
JÄLKEEN  

 
Lisähakujen järjestäminen on mahdollista Opintopolussa 17.6.2016 alkaen. Lisähaussa noudate-
taan samoja opiskelijaksi ottamisen perusteita kuin yhteishaussa ja se toteutetaan Opintopolussa. 
 

https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-luonnonvara-ja-ymparistoalalla/
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-luonnonvara-ja-ymparistoalalla/
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-sosiaali-terveys-ja-liikunta-alalla/
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-sosiaali-terveys-ja-liikunta-alalla/
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-tekniikan-ja-liikenteen-alalla/
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-tekniikan-ja-liikenteen-alalla/
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-turvallisuusalalla/
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-turvallisuusalalla/
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6. PERUSOPETUKSEN JÄLKEISEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN HAKU  

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa on mukana kymppiluokka, vieraskielis-
ten lukiokoulutukseen valmistava koulutus sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava 
koulutus.  

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) on koulutuskokonaisuus, joka 
yhdistää aiemmat ammattistartit, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavat 
koulutukset, kotitalousopetuksen sekä valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen (Ai-
kalisä). 

Hakuaika VALMA-koulutukseen on 24.5.–26.7.2016. Nettihakemuksen on oltava tallennettuna tai 
paperihakemuksen on oltava perillä Opetushallituksessa viimeistään 26.7.2016 klo 15.00. Hake-
mus tehdään Opintopolussa. 

Valinnan tulokset 

Oppilaitokset ilmoittavat hakijoille valintojen tulokset aikaisintaan 12.8.2016. 

7. ERILLISHAKU 
 
Koulutuksenjärjestäjä voi laittaa aloituspaikkoja erillishakuun. Erillishaun aikataulusta ja opiskeli-
jaksi ottamisen perusteista päättää koulutuksenjärjestäjä. Erillishaun kautta voidaan koulutuksiin 
ottaa jo ammatillisen tutkinnon suorittaneita. Haku tapahtuu sähköisesti oppilaitoksen www-
sivujen kautta: www.kpedu.fi/erillishaku. 
 
Keski-Pohjanmaan ammattiopiston erillishaku järjestetään keväällä 23.2.–31.3.2016. Erillishakuun 
tulevista koulutuksista tiedotetaan www.kpedu.fi/erillishaku -sivulla. Hakeminen tapahtuu sähköi-
sesti Wilman kautta. 
 
 

8. NIVELVAIHEEN TIEDONSIIRTO  
 
Tiedonkulun varmistamiseksi pidetään ns. saattaen vaihtaen -palavereita, joissa ammattiopiston 
opiskelijahuolto-henkilöstö kiertää peruskoulujen oppilashuoltoryhmissä kartoittamassa mahdol-
listen tulevien uusien opiskelijoiden erityistarpeita. Saattaen vaihtaen -palavereilla on suuri merki-
tys koulutusten suunnittelun kannalta. Uusien opiskelijoiden tuen tarpeiden kartoittaminen auttaa 
tarkoituksenmukaisten tukipalvelujen järjestämisen suunnittelua. 
 
Saattaen vaihtaen -palaverit pidetään keväällä hyvissä ajoin ennen koulujen päättymistä tai siinä 
vaiheessa, kun opiskelijoiden valintatoiveet ovat selvillä. Tuen tarpeessa oleville opiskelijoille pyri-

http://www.kpedu.fi/erillishaku
http://www.kpedu.fi/
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tään turvaamaan saattaen vaihto myös työssäoppimiseen, työvoimatoimistoon tai työelämään Rei-
mari-hankkeen avulla luodun mallin mukaisesti. 
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