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Katsaus vuoden 2021 hakuihin



Oppivelvollisuuden laajentuminen toi muutoksia 
hakeutumiseen 

• Kevään 2021 valtakunnalliset haut järjestettiin ensimmäistä kertaa samaan 
aikaan

• Uudistus oli askel kohti vuoden 2022 uutta yhteistä yhteishakua

• Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä astui voimaan hakeutumisvelvoite: 

• Oppivelvollisen on hakeuduttava ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä 
toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin 
kuuluvaan koulutukseen. Oppivelvollinen voi hakeutua koulutukseen valtakunnallisten 
hakumenettelyiden kautta (yhteishaku) tai muutoin. Jos oppivelvollinen ei saa 
opiskelupaikkaa yhteishaussa, hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan kunnes 
oppivelvollinen saa koulutuspaikan. 
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Hakeutumisvelvoite toteutui hyvin

• Perusopetuksen päättäneistä 99 % haki opiskelemaan valtakunnallisten hakujen kautta (vuonna 
2020 98,5 %)

• Osa opiskelijoista haki yhteishaun ulkopuolella oleviin koulutukseen, kuten kansanopistojen 
oppivelvollisille tarkoitetuille vapaan sivistystyön linjoille tai yhteishaun ulkopuoliseen 
lukiokoulutukseen

• Hakijamäärät kasvoivat kaikissa valtakunnallisissa hauissa

• Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa haki 74 370 hakijaa (2020 71 
370 hakijaa)

• Vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävän ammatillisen koulutuksen haussa 3 650 
hakijaa (2020 2680 hakijaa)

• Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa 5 100 hakijaa (2020 3800 
hakijaa)
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Saattaen vaihtaen toiselle asteelle

• Uuden oppivelvollisuuslain myötä perusopetuksen järjestäjälle tuli ohjaus- ja valvontavelvoite 
perusopetuksen keväällä päättäneistä.

• Velvollisuus ohjata ja valvoa oppivelvollisen hakeutumista perusopetuksen jälkeiseen 
koulutukseen perusopetuksen 9. luokalla on perusopetuksen järjestäjällä ja tämän jälkeen 
sillä nivelvaiheen koulutuksen järjestäjällä, jonka oppilaitoksessa opiskelija opiskelee

• Oppivelvollisten opiskelijoiden tilanne tarkistetaan vuosittain päätettävänä tarkistuspäivänä 
elokuun lopussa. Jos joku perusopetuksen päättävä on jäänyt ilman opiskelupaikkaa, 
perusopetuksen järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tästä oppilaan asuinkunnalle, jolloin 
ohjaus- ja valvontavastuu siirtyy asuinkunnalle.

• Oppivelvollisen hakeutumis- ja opiskelutiedot tallennetaan valtakunnalliseen Koski-
tietovarantoon, opiskelijavalintarekisteriin sekä oppivelvollisuusrekisteriin.

• Valpas-palvelu on uusi Opetushallituksen ylläpitämä palvelu, jonka kautta oppivelvollisuuden 
ohjaus- ja valvontavastuussa olevan tahon on mahdollisuus saada yhdellä näkymällä 
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Oppivelvollisuuden toteutuminen hakeutumisen 
ja valinnan näkökulmasta

Marraskuun 2021 tilanne: 

• Perusopetuksen päättäneet 59 467 

• Yhteishaussa hakeneet 58 964

• Yhteishaussa hyväksytyt 55 723

• Yhteishaussa paikan vastaanottaneet 55 602

• Opiskelupaikka 14.11.2021: 58 803
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Vertailu: syyskuun loppu 2020 ja 2021:

30.9.2020

Perusopetuksen päättäneet 58 852
• Opiskelupaikka 30.9.2020 mennessä: 

56 206

31.8.2021

Perusopetuksen päättäneet 59 467
• Opiskelupaikka 30.9.2021 mennessä: 

58 882 



Tilannetietoa oppivelvollisuuden toteutumisesta 
vuonna 2021

• Ilman opiskelupaikkaa olevia perusopetuksen päättäneitä 664 (tilanne 14.11.)

- Ilmoituksia asuinkunnalle ilman opiskelupaikkaa olevista: 338

- Ilmoitetuista muualle hakeneita: 55

• Kunnittain tarkasteltuna ilman paikkaa jääneiden määrät ovat pieniä

• Yli puolessa kunnista kaikilla perusopetuksen päättävillä oli opiskelupaikka

• Lopuissa kunnista ilman opiskelupaikkaa oli 1-5 oppivelvollista per kunta
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Uudistuva yhteishaku 2022



Uudistuva yhteishaku 2022

• Oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä uusittavat hakumenettelyt sekä 
samaan aikaan uusiutuvat Opintopolun palvelut tuovat isoja muutoksia 
yhteishakuun vuodelle 2022

• Uudessa yhteishaussa on mukana kaikki oppivelvollisille tarkoitettu koulutus 
(ammatillinen ja lukio, vaativan erityisen tuen perusteella tarkoitettu 
ammatillinen koulutus, TUVA –koulutus, TELMA –koulutus sekä kansanopistojen 
oppivelvollisille tarkoitetut vapaan sivistystyön linjat)

• Uudet valintaperusteet ammatilliseen koulutukseen sekä lukiokoulutukseen

• Hakijalle uusi hakulomake ja koulutusten selailu uudessa Opintopolku.fi:ssä

• Myös virkailijat käyttämään uusia palveluja Opintopolussa: tarjonta, hakemusten 
käsittely jne
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Haun ja valinnan 
asetusmuutokset



Haun ja valinnan asetusmuutokset  1/3

Yhteishakuasetuksen (834/2021) keskeiset muutokset

• Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa voi hakea ammatillisiin 
perustutkintoihin, lukiokoulutukseen, vaativan erityisen tuen perusteella 
järjestettävään ammatilliseen koulutukseen, TUVA –koulutukseen, TELMA –
koulutukseen sekä kansanopistojen oppivelvollisille suunnattuihin vapaan 
sivistystyön linjoille.

• Hakija voi esittää enintään 7 hakutoivetta

• Lukion oppimäärän, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon 
suorittaneet eivät voi hakea yhteishaussa.
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Haun ja valinnan asetusmuutokset 2/3

Keskeiset muutokset ammatillisen koulutuksen valintaperusteisiin (muutosasetus 
837/2021)

• Jos hakijalla yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä, hakija on 
mukana ainoastaan harkintaan perustuvassa valinnassa

• Työkokemuksesta ei saa enää pisteitä.

• TUVA-koulutuksen (vähintään 19 viikkoa) ja kansanopistojen oppivelvollisille 
suunnatun koulutuksen (vähintään 17 opiskelijaviikkoa) suorittamisesta 
valintapisteitä.
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Haun ja valinnan asetusmuutokset 3/3

Keskeiset muutokset lukiokoulutuksen valintaperusteisiin (838/2021)

• Asetuksessa säädetään harkintaan perustuvasta valinnasta.

• Jos hakijalla yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä, hakija 
on mukana ainoastaan harkintaan perustuvassa valinnassa.

• Koulutuksen järjestäjä voi päättää, että hakukohteen yhteydessä opiskelijoille 
voidaan tarjota mahdollisuutta myös ammatillisen koulutuksen suorittamiseen.
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Hakuun valmistautuminen



Hakuun valmistautuminen

• Kevään 2022 koulutustarjonta julkaistiin Opintopolussa 10.11.2021.

• Hakukohteita julkaistu tällä hetkellä n. 2 600.

• Omat koulutustarjontatiedot kannattaa tarkistaa

• Koulutustarjontatietoja voi päivittää 18.2. saakka

• Demohakulomake täytön harjoittelemista varten avataan joulukuun alkupuolella ja  
suljetaan 18.2. klo 15.

• Demolomake on muuten samanlainen kuin oikea hakulomake, mutta hetu ei 
ole pakollinen, eikä hakemus tallennu opiskelijavalintarekisteriin
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KOSKI-palvelun tiedot vaikuttavat 
hakeutumiseen 

• Suoritustiedot on siirrettävä KOSKI-palveluun 18.2. mennessä, jotta

• opo voi seurata oppilaan hakeutumista  

• opolla mahdollisuus hakemusten tarkistamiseen.

• On tärkeää, että erityisesti tiedot oppilaan matematiikan ja äidinkielen 
oppimäärien yksilöllistämisistä ovat ajan tasalla, sillä niillä on merkitystä hakijan 
harkinnanvaraisuuden päättelyssä 

HUOM! KOSKI-palveluun tulee tallentaa opiskeluoikeus- ja suoritustiedot 
viipymättä ja ajantasaisina.
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Hakeminen



Yhteishaun periaatteet

• Hakija asettaa hakutoiveet mieluisuusjärjestykseen 

• Hakutoiveita tai niiden järjestystä ei voi muuttaa hakuajan jälkeen

• Hakija valitaan ylimpään hakutoiveeseen, johon hänen valintamenestyksensä 
riittää
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Hakuaika

• Yhteishaun hakuaika on 22.2.–22.3.2022.

• Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.

• Hakijoilla on käytössä uusi hakulomake

• Uutta hakulomaketta esitellään virkailijoille 29.11., 1.12. ja 2.12.

• Virkailijat käsittelevät hakemuksia uudessa Hakemuspalvelussa (tästä tulossa 
koulutuksia tammikuussa)
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Hakeminen 1/3

• Hakijan kannattaa täyttää sähköpostiosoite hakemukseen, koska

• hänelle tulee kuittaus sähköpostiin hakemuksen vastaanottamisesta

• hän voi muokata hakemustaan hakuaikana sähköpostivahvistuksen
mukana tulevan linkin kautta

• hän saa ennakkokirjeen valintojen aikataulusta ja menettelytavoista

• hän saa tuloskirjeen sähköpostiin

• hän voi ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti ja ilmoittautua läsnäolevaksi.

• Hakijan sähköpostiosoitteen tulee olla sellainen, joka on voimassa elokuun 
loppuun asti.
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Hakeminen 2/3

• Huoltajan tiedot on hyvä tallentaa hakemukseen; myös huoltajan sähköpostiin 
lähtee kuittaus hakemuksen perillemenosta ja myöhemmin ennakkokirje.

• Opiskelijaksi ottamisessa käytetään perusopetuksen päättötodistusta.

• Perusopetuksen vuonna 2018 tai sen jälkeen suorittaneilta ei kysytä arvosanoja 
hakemuksella.

• Arvosanat saadaan hakemukselle KOSKI-palvelusta

• Jos hakija on opiskellut perusopetuksen yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, 
häneltä kysytään hakulomakkeella, onko matematiikka ja äidinkieli yksilöllistetty

• Jos hakija vastaa ’kyllä’, hakija ohjautuu harkintaan perustuvaan valintaan ja saa siitä 
ilmoituksen hakulomakkeella.
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Hakeminen 3/3

Huoltajan kuuleminen

• Hallintolaki edellyttää huoltajan kuulemista

• Oppilaitos voi järjestää huoltajan kuulemisen  parhaaksi katsomallaan tavalla.

• Huoltajan kuuleminen on syytä tehdä todistettavasti

- Huoltaja saa vahvistusviestin hakemuksen perilletulosta.



Lisäkysymykset

• Hakijalta voidaan kysyä hakulomakkeella oppilaitoskohtaisia lisäkysymyksiä, 
esim. tietoa koulutuskokeilusta, kiinnostusta asuntolapaikkaan, tai muita 
valinnan kannalta välttämättömiä lisäkysymyksiä

• Urheilijoiden lisätietolomakkeesta luovutaan ja kysymykset kysytään yhteishaun 
hakulomakkeella.

• Lisäkysymykset kysytään, jos hakija hakee urheilulukioihin tai ilmoittaa 
olevansa kiinnostunut urheilijan ammatillisesta koulutuksesta

29/11/2021 Opetushallitus 24



Liitteet

• Harkinnanvaraisessa haussa hakevien, vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään 
koulutukseen hakevien tai musiikkialalle hakevilta pyydetään liitteitä

• Vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään koulutukseen vaadittavat liitteet ovat 
samanlaiset kaikissa erityisoppilaitoksissa

• Erityisen tuen suunnitelma, kuten HOJKS tai HOKS

• Terveydentilaa tai toimintakykyä kuvaava asiantuntijalausunto, mikäli tuen tarve opinnoissa johtuu 
terveydellisistä syistä tai muusta toimintarajoitteesta

• Aikaisemmat koulu- ja opiskelutodistusjäljennökset

• Hakija saa tiedon liitepyynnöistä ja palautusosoitteista hakulomakkeelle ja omaan 
sähköpostiinsa (hakukohteelle tallennettu liitepyynnön osoite)

• HUOM! Arkaluonteisten liitteiden toimitus tapahtuu kirjepostilla tai turvasähköpostilla
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Hakemuksen tietojen muuttaminen

• Hakija voi muokata hakulomakettaan sähköpostivahvistuksen mukana tulevan 
linkin kautta. 

• Opo voi muokata hakulomaketta hakutoiveita lukuun ottamatta.

• Hetullisen hakijan nimitiedot ja äidinkieli tulevat suoraan 
väestötietojärjestelmästä (VTJ).

• Muutokset pohjakoulutukseen (esim. yksilöllistäminen) tehdään KOSKI-
palveluun.

• Muutosta ei voi tehdä hakemukselle tai suoritusrekisteriin.

• Suoraan suoritusrekisteriin ei tallenneta mitään muutoksia.



Valinnat



Harkintaan perustuva valinta

• Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella valita enintään 
30 % kuhunkin ammatillisen peruskoulutuksen valintayksikköön otettavista 
opiskelijoista valintapistemääristä riippumatta.

• Hakijan erityisiä henkilökohtaisia syitä voivat olla 
• oppimisvaikeudet

• sosiaaliset syyt

• koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet

• riittämätön tutkintokielen kielitaito.

• yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä

• Oppilaitokset voivat käyttää oppimisvalmiuksia mittaavaa koetta arvioidessaan 
hakijan edellytyksiä suoriutua opinnoista.
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Pääsy- ja soveltuvuuskokeet ammatilliseen 
koulutukseen 1/3
• Koulutuksen järjestäjä voi järjestää halutessaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen

• Kokeeseen on kutsuttava kaikki kokeeseen kutsuttavien listalla olevat hakijat.
• Hakija kutsutaan kokeeseen valintaryhmän ylimpään hakukohteeseen, 

joka järjestää kokeen.

• Hakijan saama koetulos siirtyy myös kaikkiin saman valintaryhmän muihin 
hakutoiveisiin.

• Jos hakija ei osallistu kokeeseen, hän ei voi tulla valituksi koulutukseen.

• Koulutuksen järjestäjät voivat lähettää kutsun pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen 
12.4. alkaen.

• Mikä on valintaryhmä?
o Ryhmä niistä koulutuksista, jotka käyttävät opiskelijavalinnassaan samaa pääsy- ja 

soveltuvuuskoetulosta (esim. matkailualan pt on valintaryhmä).
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Pääsy- ja soveltuvuuskokeet 2/3 

SORA-tutkinnot

• Jos hakija saa 0 pistettä SORA-tutkinnon kokeessa, hän ei voi tulla valituksi 
koulutukseen.

• SORA-tutkinnot ovat:
sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | lääkealan perustutkinto | hammastekniikan perustutkinto | 
välinehuoltoalan perustutkinto | kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto | lentokoneasennuksen 
perustutkinto | liikunnanohjauksen perustutkinto | merenkulualan perustutkinto | turvallisuusalan 
perustutkinto |

• Seuraavien osaamisalojen osalta valitsematta jättäminen pääsy- ja 
soveltuvuuskokeen perusteella ei ole mahdollista, sillä ko. osaamisaloista 
ei voi asetuksen mukaan muodostaa omia hakukohteita:
kaivostyön osaamisala | kuljetuspalvelujen osaamisala | lentoasemapalvelujen osaamisala | 
metsäkoneenkuljetuksen osaamisala | maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala |
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Pääsy- ja soveltuvuuskokeet 3/3

Valinta pelkän pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella

• Seuraaviin tutkintoihin huomioidaan vain koulutuksen järjestäjän oma koe:
taideteollisuusalan perustutkinto |media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto | 
tanssialan perustutkinto | musiikkialan perustutkinto | sirkusalan perustutkinto | 
lentokoneasennuksen perustutkinto | liikunnanohjauksen perustutkinto | 
sosiaali- ja terveysalan pt:n perustason ensihoidon osaamisala

• Näillä aloilla hakija ei voi tulla valituksi, jos kokeen tulos on 0 pistettä 
tai hakija ei osallistu kokeeseen.
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Kielitaidon arviointi ammatillisessa 
koulutuksessa

• Koulutuksen järjestäjä voi arvioida hakijan kielitaidon, mutta sen perusteella ei 
voi hylätä hakijaa opiskelijavalinnassa. 

• Lähtökohtana on, että hakijan kielitaito on perusopetuksen 
päättötodistuksen perusteella riittävä ja se kehittyy opintojen aikana. 

• Jos hakija hakee ulkomaisella todistuksella, koulutuksen järjestäjä arvioi hakijan 
valinnan harkinnanvaraisesti ja sen, onko hakijalla riittävät edellytykset 
suoriutua opinnoista (ml. kielitaidon riittävyys). Koulutuksen järjestäjä tekee 
tältä pohjalta päätöksen hakijan valinnasta. 
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Valinta TUVAan, TELMAan, kansanopistojen 
opistovuodelle ja vaativan erityisen tuen 
hakukohteisiin

• Koulutuksen järjestäjä päättää valintaperusteista

• Valintaperusteiden on oltava yhdenvertaisia

• Koulutuksen järjestäjä voi järjestää halutessaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen tai 
haastattelun

• Opintopolusta voi tulostaa osoitetarrat haastateltaville/kokeisiin kutsutuille

• Koulutuksen järjestäjä päivittää hakukohteiden valintaehdotukset (hakijoiden 
valintajärjestyksen eli jonosijat) Opintopolkuun 6.6., ennen valintalaskentaa
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Valinnat 1/2

• Hakija hyväksytään ylimpään hakutoiveeseen, johon hänen 
valintamenestyksensä riittää, ja alemmat hakutoiveet peruuntuvat.

• Ennen valintojen julkaisua on varattu aikaa tulosten tarkistamiseen

• Tarkistusaika on tarkistusaikaa, joten valintaesitys saattaa vielä muuttua, jos virheitä 
havaitaan. Tämän vuoksi tässä vaiheessa ei pidä vielä julkistaa tuloksia.

• OPH ilmoittaa, kun valintaesityksen voi hyväksyä.

• Kirjeiden tulostaminen edellyttää valintaesityksen hyväksymistä.

• Kirjeet voi laittaa postiin ja valintojen tulokset julkistaa vasta sitten, kun aikataulussa 
asetettu pvm täyttyy.

• Opot pääsevät tarkastelemaan valintojen tuloksia opo-raportilta jo tulosten 
julkaisupäivänä.
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Valinnat 2/2

• Varasijalta hyväksyminen

• Varasijalta hyväksyminen tapahtuu automaattisesti 6 tunnin välein kun tarkistetaan onko 
paikkoja vapautunut (perunut, poissa koko lukuvuoden jne.).

HUOM! Opiskelupaikan vastaanottotiedot tulee tallentaa Opintopolkuun
mahdollisimman pian.
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Opetushallitus lähettää sähköpostilla tiedon 
opiskelijavalintojen tuloksista hakijoille

• OPH lähettää sähköisen tuloskirjeen liitteineen hyväksytyille hakijoille sekä 
valitsematta jääneille hakijoille (jos hakija on antanut sähköpostiosoitteen 
hakemuksellaan)

• Liite sisältää tietoja hakijan valintatilanteesta (pisteet ja mahd. varasijat yms.).

• Jos hakijalla ei ole sähköpostiosoitetta hakemuksellaan, liitekirje tulee oppilaitoksesta 
paperisen päätöksen ohella.

• Sähköistä tuloskirjettä ei lähetetä huoltajan sähköpostiin.

• Opetushallitus toimittaa lisäksi kirjepostina jälkiohjauskirjeet valitsematta 
jääneille hakijoille.
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Oppilaitokset ilmoittavat valintapäätöksestä 
hyväksytyille hakijoille

• Oppilaitokset toimittavat valintapäätökset hyväksytyille hakijoille
• Päätökset voi toimittaa sähköisesti, jos hakija on antanut luvan hakulomakkeella siihen, että 

päätös toimitetaan sähköisesti.

• Oppilaitosten ei tarvitse toimittaa päätöksen lisäksi liitekirjettä hakijan muiden 
hakutoiveiden tilanteesta muille kuin niille hakijoille, joilla ei ole 
sähköpostiosoitetta hakemuksellaan.
• Päätöksen voi halutessaan tulostaa vain niille hakijoille, jotka eivät ole antaneet lupaa.

• Tiedonsiirtoraportilta (Hakeneet ja valitut) voi tarkistaa lupatiedot.
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Opiskelupaikan vastaanottaminen

• Hyväksytyille hakijoille lähtee linkki paikan vastaanottamiseen siinä vaiheessa, kun 
valintaesitykset on hyväksytty ja hakijalla on opiskelupaikka vastaanotettavissa

• Automaattiset paikanvastaanottoviestit lähtevät hyväksytyille 2 kertaa vuorokaudessa, 
klo 8 ja 20.

• Paikan vastaanotto päivittyy virkailijan puolelle Opintopolkuun.

• Oppilaitokset voivat edelleen edellyttää, että hyväksytty hakija ilmoittaa paikan 
vastaanottamisesta lisäksi oppilaitokseen (oppilaitoksen ohjeistamalla tavalla).

• Suositeltavaa on, että myös oppilaitosten omissa ohjeistuksissa suositaan sähköpostilinkin 
kautta tehtävää opiskelupaikan vastaanottoa

- Sähköinen opiskelupaikan vastaanotto on opiskelijalle helppo käytäntö ja tieto saadaan myös 
Opintopolkuun ja oppilaitoksen tietoon välittömästi (jolloin varasijakäsittelyt ovat nopeampia).

• Jos hyväksytty hakija ei ota paikkaa vastaan linkin kautta, oppilaitos tallentaa 
vastaanottotiedon.
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Valintojen jälkeen

• Valtakunnallisissa hauissa vapaaksi jääneille opiskelupaikoille voi hakea 
jatkuvassa haussa.

• Tämä edellyttää, että oppilaitos avaa jatkuvan haun (luo koulutustarjonnan, 
hakulomakkeen ja haun)
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Muuta

• Opintopolku-infoja pyritään järjestämään kahden viikon välein klo 12-13

• Infoissa käsitellään toisen asteen yhteisiin hakuihin liittyviä ajankohtaisia asioita.

• Loppuvuoden infot:

• 3.12.

• 17.12.

• Osallistumislinkki

• Usein kysyttyjä kysymyksiä on koottu Opintopolkuun.
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Lisätietoja ja neuvontaa

Opintopolun toisen asteen yhteisten hakujen neuvonta

Sähköpostiosoite: virkailija(at)opintopolku.fi (virkailijat) 

neuvonta(at)opintopolku.fi (hakijat)

Puhelinnumero: 029 533 1010 (suljettu 30.11.asti)

1.12. alkaen ti-to klo 9-11

Postiosoite: Opintopolun hakuneuvonta

Opetushallitus
PL 380
00531 Helsinki 
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Kiitos


