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Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku

Valinta - rautalankamalli
Hakijan toiveet 
1. X 
2. Y 
3. TUVA 
4. Z 
5. Ö 
a-vaihtoehto: 
Hakija saa Z-paikan (kj hyväksynyt myös TUVAaan). Tarjotaan TUVA-paikkaa? 
b-vaihtoehto: 
Hakija saa Ö-paikan. Viikon päästä nousee varasijalta yhtä aikaa TUVA-paikalle ja vielä X-paikalle
(onko mahdollista, jos näistä tulee yhtä aikaa peruutukset, koska TUVAssa ei lasketa pisteitä)?
Tarjotaan X-paikkaa? 

ts. TUVA-hakukohde on yhtä relevantti kuin muukin hakukohde, ylintä hyväksyttyä paikkaa
tarjotaan aina hakutoivejärjestyksen mukaisesti? ...mutta ylempänä olevaa paikkaa ei tarvitse
vastaanottaa, jos on aiemmin saanut ja hyväksynyt alemman hakutoiveen paikan ja haluaa aloittaa
sen koulutuksen. 

a) jos hakija on TUVA -koulutukseen hyväksyttyjen joukossa, hänet valitaan sinne ja alemmat toiveet
peruuntuvat. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

b) samassa varasijavalinnassa ei voi saada kahta opiskelupaikkaa, vaan hakija valitaan aina ylempään
hakutoiveeseen (eli jos hakija olisi saamassa sekä TUVA-paikan että X -paikan samassa sijoittelussa, hän

saa ilmoituksen vain X-paikasta). Jos taas hakija saa ensin TUVA-paikan varasijalta ja seuraavana
päivänä X-paikan varasijalta, hän voi päättää, kumman varasijapaikan ottaa vastaan ja Ö-paikkakin

säilyy (eli hakija voi itse päättää minkä paikan valitsee). ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Studyinfossa puhutaan edelleen viidestä hakukohteesta
perusopetuksen jälkeisen yhteishaun kohdalla.

Kiitos huomiosta, päivitämme englanninkieliset sivut mahdollisimman pian. ― OJANEN NINNI (OPH)

Äi ja mat yksilöllistetty Harkinnanvarainen haku
Yksilöllistetty äi ja mat hakija hakee harkinnanvaraisessahaussa. Jos amm. oppilaitos ei ota häntä
opiskelijaksi, onkio hän normaalissa pisteisiin perustuvassa haussa sitten sen jälkeen
automaattisesti mukabna (kuten aiemmin jos harkinnanvaraisella ei hyväksytty)?

Hakija, jonka matematiikka ja äidinkieli on yksilöllistetty, on mukana ainoastaan harkintaan
perustuvassa valinnassa. Hän ei ole pistevalinnassa mukana lainkaan. ― SATU HORNBORG, OPH

Ymmärtääkseni ei ole mukana normaalissa haussa ― ANONYMOUS

10-luokkalainen & Tuva
Voiko 10-luokkalaisen (joka saa 10lk:n suoritettua normaalisti)yhtenä hakukohteena olla Tuva, jos
tavoite on lukio eikä numerot ole nousseet odotetusti tai ei saa paikkaa lukiosta.. Voiko siis hakea
varmuudeksiTuvaan, ja jatkaa siellä numeroiden korotusta?

Kyllä voi olla, jos tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen osallistuminen on jatko-
opintovalmiuksien hankkimiseksi erityisestä syystä perusteltua tai kyseessä on oppivelvollisuuslain

(1214/2020) 15 §:ssä tarkoitettu osoitettu oppivelvollinen. ― SATU HORNBORG, OPH

Harkinnanvarainen haku
Perustutkinnot, joihin päästään pelkän pääsykokeen perusteella, esim.ensihoitaja, ei voi hakea
lainkaan harkinnanvaraisessa haussa edes sosiaalisiin syihin vedoten? Entä jos äi+ma yksilöllistetty,
eikö voi hakea ollenkaan ko.tutkintoihin?

Onko ollut aikaisemminkin näin, että esim.ensihoitajaksi ei ole voinut hakea harkinnanvaraisesti? Tämä
on jäänyt itseltäni huomaamatta. ― ANONYMOUS

Jos perustason ensihoidon oa on hakukohteena ja siihen järjestetään pääsy- tai soveltuvuuskoe, hakija ei
voi hakea esim. sosiaalisilla syillä harkinnanvaraisesti. Poikkeuksena ovat hakijat, jotka ovat vain

harkintaan perustuvassa valinnassa mukana(esim. ai ja mat yksilöllistetty). ― SATU HORNBORG, OPH

Tarkennuksena vielä, että poikkeus tarkoittaa sitä, että harkinnanvaraisia ovat vain ilman
päättötodistusta hakevat ja hakijat, joiden ai ja mat on yksilöllistetty. ― SATU HORNBORG, OPH

Mitä kautta pystyy tekemään yhteishaun demon oppilaiden kanssa?

Opintopolun etusivulle tulee linkki demohakulomakkeelle. ― SATU HORNBORG, OPH

Osaamisalat
Tuleeko hakuun rajaus ammatillisen perustutkinnon osaamisalan perusteella? Monissa uusissa
tutkinnoissa on todella monta osaamisalaa. Tämä on oleellisen tärkeä tieto koulutuksia etsittäessä.

Tulossa myös! ― RISTO HANHINEN (OPH)

Loistavaa! ― ANONYMOUS

Tämä on aivan mahtava ominaisuus kun tulee :) Ammatillisen uudistuksen jälkeen edellinen opintopolku
oli vähän vanhentunut tämän vuoksi ― ANONYMOUS

Oppija-termi?
Käytetäänkö hakija-termin sijaan termiä oppija?

Missä kohtaa? Opintopolku.� tekstisisällöissä pääosin lukijaa sinutellaan. ― RISTO HANHINEN (OPH)

Saako demotunnuksia käyttää koululla oppilaatkin?

Kerrotko, mitä demotunnuksia tarkoitat? ― SATU HORNBORG, OPH

Demohakulomakkeelle ei tarvita tunnuksia. ― SATU HORNBORG, OPH

Harkinnanvaraisen haun liitteet
Voiko harkinnanvaraisen hakemuksen liitteet mm. aiempi hojks tai hoks, asiantuntijalausunnot ja
aikaisemmat koulu- ja opiskelutodistukset liittää hakemuksen liitteeksi sähköisesti opintopolussa?

Arkaluonteisia liitteitä ei voi tallentaa opiskelijavalintarekisteriin. Liitteet tulee lähettää kirjepostissa tai
turvasähköpostiin. Jos hakija hakee ulkomaisella todistuksella, hän voi liittää todistuksensa

hakulomakkeeseen. ― SATU HORNBORG, OPH

Pitääkö ulkomainen todistus olla käännettynä suomen kielelle? ― ANONYMOUS

Kj päättää siitä, haluaako todistuksen käännettynä. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Vaikuttaako maahanmuuttajataustaisen oppilaan vapauttaminen
ruotsin opiskelusta hänen jatko-opintoihin hakeutumiseen?

Ei sinällään vaikuta, ainoastaan siten, että arvosana ei tule keskiarvolaskentaan, koska sitä ei ole.
― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Lukio-opintojen kiinnostuksen osoittaminen – lomakkeelle tieto
siitä, että hakuohjeet tulevat koulutuksen järjestäjältä. Pelkän
kiinnostuksen ilmoittaminen ei riitä pääsyksi kahden tutkinnon
opintoihin.

Voimme täsmentää ohjeistusta tältä osin hakulomakkeelle. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Useita yksilöllistettyjä aineita, ei kuitenkaan molemmat SUK ja MA

Sain jostain vastauksesta käsityksen, että jos oppilaalla on useampi yksilöllistetty aine, pitäisi hänet
ohjata hakemaan vaativaa erityistä tukea tarjoavaan oppilaitokseen. Onko kuitenkin opinnoista
suoriutumisen arviointi tärkeämpi kriteeri?

Tähän ei ole yhtä ainoaa oikeaa neuvoa. Riippuu täysin siitä, minkälainen on hakijan tuen tarve ja
tilanne sekä hänelle soveltuvin koulutus. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Tarkistan vielä, että pitääkö heidän lähettää liitteet, joilla on ai ja
ma yksilöllistetty. (Katariina sanoi, että ei tarvitse) Muut harkintaan
perustuvassa valinnassa hakevat siis oppimisvaikeudet,
sosiaalisyyt jne. lähettävät liitteet vai kuinka?

Liitteet tuovat usein koulutuksen järjestäjälle lisäarvoa ja perusteluita sille, miksi hakija hakee
harkinnanvaraisessa haussa (esim. oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt). Ma + ai yksilöllistettyjen osalta
lainsäädännössä nämä perusteet ovat jo olemassa, eli siinä mielessä liitteet eivät ole välttämättömiä.

Liitteiden toimittaminen on siis hakijan harkittavissa. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Harkinnanvarainen haku lukioon?
Siis lukioon voi hakea harkinnanvaraisesti? Mitenkähän lukiot aikovat tällaisiin hakijoihin
suhtautua? Entä miten ihmeessä lukiot voivat tarjota ammatillista paikkaa, jos lukiot tarjoavat vain
lukio-opetusta eikä ammatillista opetusta?
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Jo aiemmin ulkomaisella todistuksella hakevat/ perusopetuksen keskeyttäneet on käsitelty
lukiovalinnassa harkinnanvaraisesti. Ainoa muutos on se, että myös ma + ai yksilöllistetyt käsitellään

myös lukiossa harkinnanvaraisesti. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Siis pitääkö nuoren suorittaa päättötodistus vai ei? Onko
hakukelpoinen ilman perusopetusta? Eli voi aloittaa toisen asteen
opinnot ilman päättötodistusta?

Kyllä lähtökohtana on aina perusopetuksen päättötodistuksen suorittaminen. Kuitenkin, jos
oppivelvollinen ei saavuta perusopetuksen päättötodistusta laissa säädetyssä ajassa, tulee ohjata

tarkoituksenmukaisimpaan koulutukseen, esimerkiksi aikuisten perusopetukseen tai muuhun
oppivelvollisuuskoulutukseen. Opetuksen järjestäjän tulee yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

miettiä nuorelle parhaiten soveltuva koulutuspolku. Joissain tilanteissa voi olla opiskelijan kannalta
perustellumpaa siirtyä esimerkiksi valmentavaan koulutukseen ja sitä kautta toisen asteen koulutukseen

kuin jatkaa perusopetuksen suorittamista. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Tuva koulutukseen hausta
Jos hakija laittaa hakuunsa useamman Tuva-koulutuksen eri paikkoihin, vaikkapa hakutoiveille 5-7.
Noudatetaanko valinnassa hakijan laittamaa järjestystä eli esim. kohdan 5 Tuvaan pääsee? Pitänee
ottaa huomioon miten paljon missäkin oppilaitoksessa on Tuva-paikkoja, ehkä kaikki eivät mahdu?

Kyllä, hakijan hakutoivejärjestystä noudatetaan. Hakija valitaan aina ylimpään hakutoiveeseen johon
hänen valintamenestyksensä riittää (eli hakijan valintamenestys on tarpeeksi korkea, että hän mahtuu

aloituspaikkoihin). Jos esimerkissä olevan hakijan menestys ei riitä hakutoiveisiin 1-4, hän voi tulla
valituksi 5. toiveeseen, jos tosiaan 5. hakutoiveen TUVA on määritellyt omassa valintajonossaan hakijan

hyväksyttävien hakijoiden joukkoon. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Jos tulevana keväänä hakee kansanopistoon oppivelvollisena,
haetaanko mahdollisen opistovuoden jälkeen ammatti- tai lukio-
opintoihin sitten seuraavana keväänä yhteishaun kautta?

Kyllä, juuri näin. Yhteishaun kautta tai jatkuvan haun kautta. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

HARKINNAN VARAINEN VALINTA 
Jos hakee harkinnanvaraisesti sosiaalisiin syihin vedoten, on mukana myös pistevalinnassa?
Ainoastaan jos hakee ma+ai yksilöllistetty, ei ole mukana pistevalinnassa. Suositellaanko
oppimisvalmiuskoetta hark-hakuun kansanopistoonkin?

Kyllä. Oppimisvalmiuskoetta voi käyttää harkinnanvaraisesti ammatilliseen koulutukseen hakevien
kohdalla. ― SATU HORNBORG, OPH

Yksilöllistetty ÄI+MA liitteet
Koulutuksenjärjestäjä tarvitsee tietoa myös näiltä hakijoilta, että pystyy tekemään harkintaan
perustuvan valinnan päätöksen. Ohjeistatte että ei tarvitse lähettää liitteitä, mutta me ainakin
pyydämme lisätietoja ja haluamme liitteitä!

Mietin pk-opona, että pitääköhän sitä käytännössä jokaiselle opetuksen järjestäjälle erikseen soittaa, että
tarvitsetteko liitteitä harva-haun tueksi, vaikka hakija automaattisesti harva-hakija? ― ANONYMOUS

Minä ainakin pk-opona ajattelen, että lähetän liitteitä joka tapauksessa. Muutoinhan valintaa on
lähestulkoon mahdotonta tehdä. ― ANONYMOUS

Koska jokainen koulutuksen järjestäjä päättää itse harkinnanvaraisen haun valinnoista, niin kyllä, pk-
opot joutuvat selvittämään asian joka koulusta erikseen. OPH ei ole näistä kattavasti määrännyt. T.

amiksen hakupalvelujen opo ― ANONYMOUS

Eurooppakoulu
Onko eurooppalaisesta koulusta hakeva aina harkinnanvarainen hakija, vaikka olisi päässyt
peruskoulusta Suomesta, mutta eurooppakoulusta (EB), jossa oma järjestelmänsä?

Eurooppa-koulusta hakevat hakevat ulkomailla suoritetulla koulutuksella eli ovat mukana ainostaan
harkintaan perustuvassa valinnassa. ― SATU HORNBORG, OPH

Yksilöllistetyt aineet
Eli harkinnanvaraiseen hakuun ohjautuvat vain ne, joilla yksilöllistetty äidinkieli ja matematiikka.
Jos yksilöllistetty on esimerkiksi matematiikka ja englanti menee nuori normaalisti yhteishaun
kautta?

kyllä ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Mikä logiikka tässä on? ― ANONYMOUS

Kyllä MA ja EN yksilöllistetty voi hakea harva:ssa, perusteena oppimisvaikeudet. SUK ja MA
yksilöllistetty, niin harva on automaatio ― ANONYMOUS

Kannattaa tutustua ministeriön asetuksen perustelumuistioon, jossa on avattu taustaa
asetusmuutokselle. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

https://okm.�/documents/1410845/3863837/Muistio_Ehdotus_OKMn_asetukseksi_opiskelijaksi_otta
misen_perusteista_ammatillisessa_perustutkintokoulutuksessa.pdf/e24b4bf0-a3dc-bee9-d1db-

646a42481929/Muistio_Ehdotus_OKMn_asetukseksi_opiskelijaksi_ottamisen_perusteista_ammatillise
ssa_perustutkintokoulutuksessa.pdf?t=1633445906727 ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Työpaja vaihtoehtoisena oppimisympäristönä

Miten tämä vaihtoehto huomioidaan oppivelvollisten osalta?

Työpaja itsessään ei ole hyväksyttävä oppivelvollisuuskoulutus. Kuitenkin työpajoja voi käyttää esim.
ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöinä. Tällöin kuitenkin oppilas opiskelee jotain tiettyä

ammatillista koulutusta. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Hyväksytäänkö Valma / jatkossa Tuva ja osa tutkinnosta esim. kaikille yhteiset opinnot tähän? Meillä on
nämä jo työpajalla opinnollistettu. ― ANONYMOUS

Jos kj tarjoaa valmaa/tuvaa työpajaoppimisympäristössä, se on ok. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Eli vaatinee sopimuksen oppilaitoksen ja työpajan välillä? Olisiko tähän vinkata jotain
mallia/käytäntöä? ― ANONYMOUS

Into ry:ltä löytyy sopimusmalli. ― TARJA PUURA

Lukiota vaihtavan hakuvaihtoehdot
Miten lukiota vaihtavan haku tulee toteutumaan jatkuvassa haussa? onko täysin riippuvainen
haettavan koulun hyvästä tahdosta vai onko kenelläkään velvollisuutta tarjota opiskelupaikkaa
lukiota vaihtavalle? Tämä tulee ajankohtaiseksi esimerkiksi silloin kun IB-lukiolainen ei selviä
opinnoistaan ja haluaisi vaihtaa kansallisen puolen lukioon. Aiemmin on osallistunut yhteishakuun
ja näin varmistanut, että varmasti saa lukiopaikan muualta.

Hakija voi hakea yhteishaussa, jos hän ei ole suorittanut lukion oppimäärää. Eli lukion keskeyttävä voi
toki hakea yhteishaussa jatkuvan haun lisäksi. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Jos on mukana harkinnanvaraisessa haussa, niin oliko silti mukana
normaalisti normaalissa yhteishaussa (jos nyt ei oteta tähän
mukaan niitä yksilöllistettyjä MA + AI)

Kyllä, jos on päättötodistus, eikä mat ja ai ole yksilöllistettyjä. ― SATU HORNBORG, OPH

Huoltajakirje ehdottoman tärkeä!Tarvitaan eri kielillä, kiitos.

Todella hyvä lisäys eli eri kielillä! ― PÄIVI HUHTANEN

Virkailijan opintopolku
Hei,
jos minulla on opona tunnukset virkailijan opintopolkuun, tarvitsenko vielä jotain muita tunnuksia,
jotta pääsen seuraamaan opiskelijan haketumista jne. (Valpas)  
Tarvitsenko vielä jotain muita tunnuksia, että pääsen seuraamaan oppilaan hakuprosessia. Jos
tarvitsen, mistä ne saan ja mitä oikeuksia minun pitää hakea?

Valpas-tunnukset saa kunnan pääkäyttäjältä. ― ANONYMOUS

Minulla on virkailijan opintopolkuun tunnukset ja pääsen Valpas-järjestelmään, mutta tarvitsenko vielä
jotain muita käyttäjäoikeuksia virkailijan opintopolussa yhteishakua ajatellen, vai onko VALPAS tässä se
ainoa seuranta väline. Pääsenkö tätä kautta katsomaan myös hakemuksen hakuaikana? Entä jossain oli,

että opo voi täydentää hakemusta, missä se tapahtuu? ― ANONYMOUS

Opinto-ohjaaja -käyttöoikeudella pääsee tarkastelemaan oppilaan hakemusta ja tekemään muokkauksia
(pl. hakutoiveita). ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

yksilöllistetty mat ja äidinkieli
Tarkistinkin jo Sadulta aiemmin että yksilöllistetty mat ja äidinkieli harkinnanvaraiseen. Myös jos
on suomi toisena kielenä yksilöllistetty ja mat yksilöllistetty niin harkinnanvaraiseen. Ajattelin vain
että jollain muullakin voi olla tällainenkin tapaus

Olisi hyvä, että paikan saamisesta olisi kuvakaappaus tai näkymä
nettisivuilla kun sitä nyt ei näe opo eikä huoltaja niin olisi
mahdollista neuvoa nuorta asiassa ja käydä läpi ennakkoon miltä
paikan vastaanottamisviesti näyttää.

Laitamme lähempänä kevättä kuvia wikiin. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Miksi huoltajakirjettä ei siis tehdä? Onko jotenkin koettu ettei sitä
tarvita? Täällä olevan keskustelun perusteella tämä ei näyttäisi
pitävän paikkaansa.

Luulisi OPH:lla olevan jonkinlainen tiedotusvelvollisuus perusopetuksen päättävien huoltajille? Oikeasti,
tämä olisi todella tärkeää. Eivät vanhemmat ole perillä asioista ollenkaan ja tiedä aiemmista

käytännöistä tai muutoksista mitään. Tämä on useille ainutkertainen tilanne. He eivät välttämättä osaa
Opintopolun UKK-osiosta löytää olennaista tietoa. Harkitkaapa tätä nyt vielä oikeasti toisen kerran!

― ANONYMOUS

OPH:lla on tiedotusvelvollisuus ja tiedotus tapahtuu pääosin valtakunnallisen Opintopolku.� -sivuston
kautta. Päivitämme Opintopolkuun kohdennetusti tietoa huoltajalle. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Jos on kaksi yksilöllistettyä ainetta, esim. matikka ja fysiikka, onko
silti kuitenkin ihan tavallisessa haussa mukana eikä
harkinnanvaraisessa?

https://padlet.com/katariinamannikko
https://padlet.com/katariinamannikko
https://padlet.com/katariinamannikko
https://padlet.com/katariinamannikko
https://padlet.com/satuhornborg
https://padlet.com/satuhornborg
https://padlet.com/katariinamannikko
https://padlet.com/katariinamannikko
https://okm.fi/documents/1410845/3863837/Muistio_Ehdotus_OKMn_asetukseksi_opiskelijaksi_ottamisen_perusteista_ammatillisessa_perustutkintokoulutuksessa.pdf/e24b4bf0-a3dc-bee9-d1db-646a42481929/Muistio_Ehdotus_OKMn_asetukseksi_opiskelijaksi_ottamisen_perusteista_ammatillisessa_perustutkintokoulutuksessa.pdf?t=1633445906727
https://padlet.com/katariinamannikko
https://padlet.com/katariinamannikko
https://padlet.com/katariinamannikko
https://padlet.com/tarjaorellana
https://padlet.com/katariinamannikko
https://padlet.com/satuhornborg
https://padlet.com/paivihuhtanen
https://padlet.com/katariinamannikko
https://padlet.com/katariinamannikko
https://padlet.com/katariinamannikko


Kyllä on mukana pistevalinnassa. ― SATU HORNBORG, OPH

Ehtolaiskuulusteluun osallistuvat
Mikä on viimeinen päivä, kun todistusarvosanat voi siirtää niin, että tulee mukaan hakuun

6.6. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Eikö Opetushallitus enää julkaise perinteellistä huoltajatiedotetta?

Päivitämme Opintopolkuun kohdennetusti tietoa huoltajalle. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Onko tosi ettei huoltajapakettia tule? On mahdotonta etsiä usein
kysytyistä, jos ei tiedä muutoksista mitään eikä tiedä mitä kysyä.

Päivitämme Opintopolkuun kohdennetusti tietoa huoltajalle. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Harkinnanvaraisuudesta vielä
Eli jos oppilaalla vain matematiikka yksilöllistetty, oppilas hakuu normaalisti yhteishaussa.
Harkinnanvarainen haku koskee vain, jos sekä matikka että äikkä yksilöllistetty?

KYllä ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Jos haku tapahtuu muista syistä harkinnanvaraisessa haussa esim.
sosiaalisista syistä. Onko nuori silloin hakijana harkinnanvaraisen
haun lisäksi myös yleisessä yhteishaussa?

Kyllä on. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Kuka ohjaa hakijaa, jos harkinnanvaraisessa haastattelussa
todetaan, että ei valita koulutukseen?

Jos hakijaa ei valita koulutukseen, perusopetuksen ohjaus ja valvontavastuu säilyy siihen saakka, kunnes
hakijalle on löytynyt opiskelupaikka (esim. kesällä sitten jatkuvien hakujen kautta). Jos kesän aikana

opiskelupaikkaa ei löydy, vastuu siirtyy kunnalle kesän lopussa. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Kuulinko oikein, että hakutoiveita ei voisi enää muokata, kun
lomakkeen on lähettänyt?

Hakutoiveita voi muokata hakuaikana. ― SOFIA ÅKERBLOM OPH

Oppivelvollinen kevään 2021 hausta
Tarkennan vielä; Miten yhteishaussa huomioidaan oppivelvollinen, joka hakee uuteen koulutukseen
(on syksyllä 2021 tullut valituksi koulutukseen, joka ei sovellu)? Eli voiko olla niin, että nyt kevään
2022 yhteishaussa ensikertaa hakevat oppivelvolliset ovat etusijalla verrattuna oppivelvolliseen,
joka hakee uudelleen (eli oppivelvollinen kevään 2021 hausta)?

Hakija saa vielä 2022 yhteishaussa lisäperusopetuksen päättämisestä edeltävänä vuonna. Eli hän on
samalla viivalla, kun perusopetuksen päättävät. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Koskeeko oppimisvalmiuskoe kaikkia harkinnanvaraisesti
hakeneita? Esim. jos nuori hakee muusta syystä
harkinnanvaraisesti kuin oppimisvaikeudet tai yksilöllistämiset?

Kyllä. Jos kj käyttää oppimisvalmiuskoetta ammatillisen koulutuksen opiskelijavalinnassa, se käyttää sitä
kaikkien harkinnanvaraisten hakijoiden kohdalla. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Mitä liitteitä kannattaa harkinnanvaraiseen hakuun liittää hakijan,
joka hakee suomalaisella päättötodistuksella, riittämättömän
kielitaidon vuoksi?

Perustelut harkinnanvaraiselle valinnalle. Hakija itse päättää, mihin liitteisiin haluaa vedota.
― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Voiko Valma-koulutuksen opinto-ohjaaja saada oporaportin
tulosten yhteydessä kesällä?

Kyllä. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Painotettavat arvosanat ja AIPE
Amiksen valintaperusteissa sanotaan painotettavista arvosanoista: "Jos olet suorittanut
perusopetuksen oppimäärän aikuiskoulutuksena, käytetään pisteiden laskemisessa yleisestä
koulumenestyksestä saatua keskiarvoa. Mikäli olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän muille
kuin oppivelvollisille tarkoitettuna opetuksena (esimerkiksi aikuiskoulutuksena, aikuisten
maahanmuuttajien perusopetuksena), otetaan huomioon liikunnan, kuvataiteen, käsityön,

kotitalouden ja musiikin arvosanat perusopetuksen erotodistuksesta." - Miten tätä kuuluu tulkita
aikuisten perusopetuksen suorittaneiden kohdalla? Mikä erotodistus?

Tähän vastattiinkin jo aiemmin lähetetyn kysymyksen yhteydessä ― ANONYMOUS

Ja jos ei ole suorituksia tata-aineista saa kahteen kertaan pisteet yleisen koulumenestyksen ka:n
perusteella ― ANONYMOUS

Myöhään maahantullut nuori. Sijoitettu valmistavan jälkeen 8.lk:lle
kevätlukukaudella. Häneltä puuttuu 7.lk opinnot, myös pakolliset
taito-ja taideaineet. Pitääkö puuttuvia tehdä, koska muutenhan
päätötodistukseen vaadittu 90ov ei tule täyteen? Nyt olemme
tehneet paketteja, yms, jotta kurssikertymä tulisi täyteen, mutta
onko tämä välttämätöntä?

miten hakee jouluna valmistunut ammattikouluun? syöttääkö hakija
itse koulunumerot hakulomakkeeseen kun ei ole enää meidän
koulun oppilas. Hakee logistiikkaan ja ei voi hakea jatkuvassa,
koska vaaditaan b ajokortti ja ikä ei siihen riitä.

Arvosanoja ei tarvitse syöttää, jos on valmistunut perusopetuksesta 2018 tai sen jälkeen.
― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Jos perusopetuksen päättötodistus jää saamatta ysin keväällä, eikö
tarkoitus ole tehdä perusopetus loppuun, ei hakea harkintaan
perustuvassa haussa, kuten äsken kerrottiin?

Kyllä, lähtökohtana on, että hakija suorittaa perusopetuksen loppuun. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Jos oppilas hakee vain harkinnanvaraisella (yksilöllistetyt aineet)
eikä tule valituksi minnekään, mitä tehdään? Voiko myöhemmin
milloinkaan hakea pisteillä tai keskiarvolla mihinkään?

Jatkuvassa haussa koulutuksen järjestäjä päättää valintaperusteista. Eli voi hakea myöhemmin ja
tuleekin hakea. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Seitsemän harkintaan perustuvaa hakua ma ja ai yksilöllistetylle
Oppilaalla on yksilöllistetty äidinkieli ja matematiikka. Hän hakee seitsemään eri kouluun
autoallalle. Lähetän siis kaikkiin näihin seitsemään hakukohteeseen harkinnan varaisen haun
liitteet?

Hakija lähettää liitteet. ― ANONYMOUS

Yleensä kai vastaanottava oppilaitos edellyttää jotain perusteluja, jotka ilmenevät juuri liitteistä. Kaikilla
ei ole käytössä oppimisvalmiustestiä. ― ANONYMOUS

Liitteitä ei automaattisesti vaadita. Jos hakija haluaa, hän toki voi toimittaa liitteitä. Tällöin liitteet
toimitetaan jokaiseen oppilaitokseen erikseen. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Mahdollisuus hakea ulkomaalaisella todistuksella?
Minulla on ohjattavana oppilas, jolla on melko puutteellinen todistus suomenkielisestä koulusta,
sillä hän on saapunut kahdeksannen luokan kesken Suomeen. Osa aineista on arvioitu suoritetuksi
ilman numeerista arviointia. Suomen kieli on vielä haastavaa, ja kielen haasteet näkyvät
oppiaineiden arvosanoissa. Erityisopettajan ja aineenopettajien näkökulmasta oppilas on kuitenkin
�ksu ja erittäin nopea oppimaan.
Oppilas haluaisi hakea IB-lukioon, ja kysyi, voisiko hän hakea sinne puolalaisella todistuksellaan,
sillä siellä arvosanat ovat parempia ja vastaavat mahdollisesti paremmin oppilaan oikeaa osaamisen
tasoa. Onkohan tällainen järjestely mahdollinen vai olisiko harkinnanvarainen haku parempi väylä?

Miten hakee lukioon sellainen, jolla on päättötodistus Ruotsista (suomal. pk), ja tällä hetkellä siellä
suunnitellaan yksilöllistämistä, esim. joidenkin aineiden opiskelmatta jättämistä? ― PÄIVI HAUTALA

Jos Ruotsissa suorittu, on kyllä ulkomailla suoritettu, mutta jos on suomalaisen perusopetuksen
opetussuunnitelman mukaan tehty, rinnastetaanko kuitenkin suomalaiseen eli ei tulkittaisi harkintaan

perustuvaan valintaan kuuluvaksi? ― ANONYMOUS

Jos opiskelijalla on perusopetuksen päättötodistus, hänen tulee hakea sillä todistuksella.
― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Valintapisteet yhteishaussa
Jos hakijalla on hakulomakkeessa 1. hakutoiveena vaativan erityisen tuen hakutoive ja 2.
hakukohteena ammatillisen koulutuksen toive, niin saako 2. hakutoiveena oleva toive 2 lisäpistettä
(koska on kuitenkin ensisijainen ammatillisen koulutuksen toive)?

Ei saa. Ammatillisen koulutuksen täytyy olla ensimmäinen kaikista yhteishaun hakulomakkeelle
asetetuista hakutoiveista, jotta siitä saa 2 lisäpistettä. ― SOFIA ÅKERBLOM OPH

Tämä epätasa-arvoistaa erityisoppilaita, koska erityisamiksiin ei aina automaattisesti pääse. Et pääse
sinne ja toisena kohteena ollut perusamis voi myös jäädä saamatta pisteiden vuoksi. Nuori joutuu alalle,

joka ei kiinnosta ja opinnot venyvät turhaan. ― ANONYMOUS
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Vastaanottava oppilaitos pyytää lähettämään HOJKSit yms.
niveltiedot sähköpostitse. Usklataako papereita lähettää yhteen,
"julkiseen" sähköpostiin?

Kannattaisi varmasti käyttää turvasähköpostia. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Vieläkö noita koulutustietoja ja hakukohteita voi päivittää
Opintopolun koulutustarjonnassa? Minulle tuli yllätyksenä tuo
koulutusten tallentaminen 5.11.2021 mennessä, koska minä en ole
aikaisemmin hoitanut näitä asioita oppilaitoksessani. Ilmeisesti
tätä ei hoida tällä hetkellä meidän päässä kukaan.

Tietoja voi päivittää vielä 18.2. mennessä. Toki mitä pikemmin tiedot olisivat kunnossa, sen parempi. On
kuitenkin ohjaustahoille ja hakijoille tärkeää, että tiedot olisivat mahdollisimman oikeita jo tässä

vaiheessa. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Kiitos vastauksesta. Korjaamme asian mahdollisimman pian. Koulutustarjonta on itseasiassa nyt
julkaistu Opintopolussa, mutta hakukohteen lisääminen ei onnistu, koska hakua ei voi valita. Mikähän

tässä on taustalla? ― ANONYMOUS

laitatko tarkempaa viestiä virkailija@opintopolku.� ― ANNIKA GRÖNHOLM OPH

Hei! Laitoin viestiä tuonne. Kiitos! :) ― ANONYMOUS

Tuvaan haku
10-luokkalainen, joka osan syksystä keskeytyksellä, voiko hakea kevään yhteishaussa Tuvaan? Näin
ymmärsin valintaperusteista (eli voitaisiin valita jos on oppivelvollinen, tai hyvä peruste)

kyllä voi ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Harkintaan perustuvassa haussa hakevien keskinäinen, tasa-
arvoinen valitseminen/valitsematta jättäminen mietityttää. Kuinka
koulutuksen järjestäjä onnistuu tasa-arvoisesti, hakijoita
yhtälaisesti arvioiden asettamaan hakijat johonkin järjestykseen?
Hakijoiden määrät suuret, eli yli 30% hakijoista jo monella alalla.
Näkökulmanne tähän?

Erityiesti ma+äi harkinnanvaraiset tulisi valita, koska eivät voi tulla valituksi muussa haussa.
― ANONYMOUS

Hienoa jos nämä ja muut oppivelvolliset voitaisiin haussa asettaa etusijalle, mutta tämähän jäänee
koulutuksenjärjestäjän harkinnan varaan ― ANONYMOUS

Toki koulutuksen järjestäjällä on tässä iso vastuu. Tarkoitus on, että koulutuksen järjestäjä arvioi hakijan
kyvyt selviytyä opinnoista ja koulutustarpeen ja arvioi kaikkia harkinnanvaraisia hakijoita samoilla

perusteilla. Tähän ei oikeastaan ole valitettavasti mitään yleisohjetta. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Koski-palvelu ja tiedonsiirrot
"Suoritustiedot on siirrettävä KOSKI-palveluun 18.2. mennessä." 
Koulusihteeri oli sitä mieltä, että manuaalisesti ei tarvitse mitään siirtää vaan tiedot päivittyvät
automaattisesti?

Kyllä, tiedot saadaan KOSKI-palveluun rajapinnan kautta oppilashallinto-ohjelmasta.
― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Kirje huoltajille yhteishausta, oliko milloin tulossa?

Huoltajatiedotetta ei tehdä. Päivitämme huoltajalle Opintopolkuun kohdennetusti tietoa yhteishausta.
― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Milloin tulee opopaketti, jota voi käyttää esim. vanhempainillassa?

Se tulee ensi viikolla. ― SOFIA ÅKERBLOM OPH

Sitä tarvittaisiin keskiviikkoiltana vanhempainillassa, ehtiikö siihen? ― ANONYMOUS

Opopaketti huoltajille
Onko tätä siis tulossa tänä lukuvuotena?

Ensi viikolla! ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Jos yksilöllistetty äidinkieli ja matematiikka ja hakee
harkinnanvaraisessa haussa automaattisesti, mitä liitteitä tulee
lähettää oppilaitokseen? Samat kuten muutenkin
harkinnanvaraisessa haussa?

Ei ole välttämättä tarve lähettää liitteitä, sillä hakija on jo lainsäädännön perusteella määritetty
harkintaan perustuvaan valintaan kuuluvaksi (eli erillisiä perusteluja siitä ei tarvitse toimittaa). Jos

hakija haluaa, voi toki toimittaa lisäksi liitteitä harkinnanvaraisen haun perusteen tueksi.
― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Saahan koulutuksenjärjestäjä kuitenkin halutessaan pyytää liitteet? ― ANONYMOUS

Kj voi toki pyytää hakijalta tarvittaessa lisää tietoja harkinnanvaraisen valinnan tueksi. Automaattisesti
hakijaa ei voida hylätä sillä perusteella, että hän ei ole toimittanut liitteitä, sillä lainsäädäntö ei velvoita

hakijaa sellaisia toimittamaan. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Jos yksilöllistetty aine on arvioitu päättötodistukseen sanallisesti,
miten se vaikuttaa hakuun? Otetaanko huomioon
keskiarvoa/pisteitä laskettaessa?

Jos on siis vaikka yksi aine yksilöllistetty ja arvioitu sanallisesti. ― ANONYMOUS

Tällöin ko. arvosana ei tule mukaan keskiarvolaskentaan. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Varmistan vielä, että silloin on mukana ihan normaalisti haussa (ei harkinnanvaraisessa) ja voi hakea
sekä lukioon että ammatilliseen koulutukseen? ― ANONYMOUS

kyllä. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Ovatko myös lukiot velvollisia järjestämään jatkuvan haun,
mahdollisesti vapaaksi jääneille paikoille?

Oppilaitokset voivat itse päättää jatkuvan haun järjestämisestä. Eli jos vapaita paikkoja on, niin silloin
jatkuva haku on oikea tapa täyttää opiskelupaikat. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Paikan osoittamisesta: TUVA-koulutuksissa on tarjolla tietty määrä
paikkoja. Kuitenkin TUVA on se paikka, jonne nuori osoitetaan, jos
ei ole muuta paikkaa/keskeyttää koulutuksen tms. TUVAan siis
mahtuvat kaikki paikkamäärästä huolimatta..? t: TUVA-
suunnittelussa mukana oleva

Kyllä, jos tilanne on sellainen, että päädytään opiskelupaikan osoittamiseen, koulutuksen järjestäjän on
otettava vastaan heille osoitetut hakijat. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Onko virkailijan Opintopolku ja hakemuspalvelu sama asia?

Hakemuspalvelu on yksi virkailijan Opintopolun osa. Hakemuspalveluun pääsee virkailijan
Opintopolusta Hakemukset ja valinnat - valikon kautta. ― TOPIAS KÄHÄRÄ OPH

Toimiiko entiset valintakäyttäjä-oikeudet myös hakemuspalvelussa vai onko sinne omat oikeudet.
― ANONYMOUS

@ Topias Kähärä Tähän lisäkysymys: jos minulla on opona Virkailijan työpöydälle oikeudet, riittävätkö
ne vai pitääkö minulla olla muitakin tunnuksia, että pääsen seuraamaan kaikkia tarvittavia juttuja?

― ANONYMOUS

Perusopetus suoritettu Hyväksytty merkinnöin - ei numerona. Miten uusihakulomake reagoi
tähän? Onnistuuko hakemuksen teko?

Jos hakijalla ei ole numeroarvosanoja, hakemukselle voi toki täyttää hyväksytty -merkinnät. Oletan siis,
että kyse on toiminta-alueittain -pohjakoulutuksella hakevasta hakijasta? ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Huoltajan osuus
Uudistuneen opv-lainsäädännön mukaan huoltaja on vastuussa oppivelvollisuusikäisen
hakeutumisesta ja oppivelvollisuudetoteutumisesta. Voisiko yhteishakuprosessiin liittyvät
sähköpostit tulla sekä nuorelle että hänen huoltajalleen, että huoltaja pysyy ajan tasalla. Monen
nuoren kohdalla ei riitä, että posti tulee vain hänelle. Tarvitaan aikuisen tukea. 

Vahvistus hakemuksen perillemenosta ja hakutoivemuutoksesta lähtee myös huoltajan sähköpostiin jos
hakija on huoltajan sähköpostin hakemuksella ilmoittanut. Huoltaja saa myös ennakkokirjeen

valinnoista. Tällä hetkellä itse valintojen tuloskirjettä ei saa, mutta tavoitteena on, että huoltalle saadaan
tulevaisuudessa näkymä, josta huoltaja voi tarkastella oman huolettavansa haku- ja valintatietoja.

― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Laittaako koulutuksenjärjestäjä harkintaan perustuvalla valittavat
valintajärjestykseen vai tapahtuuko se järjestelmässä
automaattisesti?

Koulutuksen järjestäjä päättää, valitseeko hakijan harkinannvaraisesti vai ei ja päivittää tiedon
Opintopolkuun. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Vaativan erityisen tuen valintakriteerit
Erityisammattioppilaitosten valintakriteereitä ei ole oikein missään selkeästi luettavissa. Ilmeisesti
oppilaitoksilla ei ole mitään yhteistä pisteytysjärjestelmää, vaan jokainen oppilaitos rakentaa
valintakriteeristön itse? Olisiko mahdollista saada näitä valintakriteereitä selkeämmin näkyviin?

Kyllä, jokaisella voi olla omat valintaperusteet. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Onko kansanopistoilla yhteisiä valintaperusteita vai voiko jokaisella
olla omat? mistä nämä löytyvät?
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Jokaisella voi olla omat. Nämä tulisi olla päivitettynä koulutustarjonnan tietoihin, josta ne näkyvät
OPintopolku.�:ssä hakukohteen tiedoissa. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

VSOP ja yhteishaku
Jos ja kun vuosiluokkiin sitomaton opiskelija hakee yhteishaussa ja saa päättötodistuksen jo
esimerkiksi maaliskuussa, tuleeko hänet ohjata kevääksi vielä joihinkin opintoihin? Toisin sanoen,
millainen tauko voi olla perusopetuksen päättymisen ja seuraavien opintojen aloittamisen välillä,
jos haku on kuitenkin tehty?

Opopaketti -tiedoksi huoltajille
On tärkeää, että tähän hakuun liittyvät olennaiset tiedot HAKIJAN JA HUOLTAJAN näkökulmasta on
koottu jonnekin yhteen paikkaan. Meidän opojen lienee siis tärkeää ohjata hakijat ja huoltajat
opopaketin ääreen, mikäli ette kerää olennaista tietoa muualle. Toki tiedotamme huoltajia ja
oppilaita muutoinkin, mutta tämä oppivelvollisuuteen liittyvä koulutushakeutuminen on todella
tärkeää tiedottaa oikein. Tästä syystä on hyvä saada joku paketti suoraan oph:lta, joka vastaa tästä
hausta ja jos sellaista ei ole suunnattuna hakijalle ja huoltajalle, esim jossain nettisivulla koottuna,
jonka voi suoraan linkittää hakijalle ja huoltajalle tutustuttavaksi, niin silloin näkisin, että tämä
opopaketti voisi olla sellainen. Harkitsettehan tätä asiaa tarkkaan, että miten tiedotus menee tässä
todella suuressa asiassa nuorten maailmassa ja huoltajien velvollisuuksien viidakossa. Opoja on
monenlaisia, osalle tämä tulee vanhana tuttuna asiana muutoksineen, mutta osalle kaikki on uutta
ja epäselvyyksiä voi olla paljon ja tiedon tulkinta on aina mahdollista tehdä myös virheellisesti,
vaikka ammattilainen olisikin.

Erittäin hyvä kommentti! Tiivistetty, huoltajille osoitettu infopaketti olisi tärkeä - ettei sitä tarvitse joka
peruskoulussa kirjoittaa erikseen. Edellisvuosien tapainen huoltaja-tietopaketti on ollut erittäin hyvä.

― ANONYMOUS

Kannatetaan! Miksi siitä luovuttaisi juuri nyt kun tulee uutta asiaa paljon? ― ANONYMOUS

Kieliversiot näistä asioista olisi myös tärkeää olla, minusta on käsittämätöntä, että luovutte tällaisesta
tärkeästä kokoavasta tiedotteesta. Olisin pitänyt loogisena, että olisitte tehneet perusteellisen tiedotteen

ja siitä kieliversiotkin, nyt kun oppivelvollisuusLAKI on muuttunut ja tämä hakeutuminen on
VELVOTTAVA ja huoltaja on myös valvontaVELVOLLINEN... ― ANONYMOUS

Tähän kysymykseen ei nyt saatu kunnollista vastausta. Huoltajiakin on erilaisia, eivätkä kaikki
todellakaan kykene poimimaan oleellista tietoa usein kysyttyjen kysymysten joukosta Opintopolku-

sivustolta. Tarvittaisiin ehdottomasti selkeä, nimenomaan huoltajille suunnattu tietopaketti!
― ANONYMOUS

SORA-lainsäädäntö ja logistiikka-alan PT
Mikä oli se yksi osaamisala logistiikka-alalla johon SORA-lainsäädäntö ei päde?

Tähän Satu vastasikin äsken ääneen, mutta kirjataan se tännekin: varastopalvelujen osaamisala.
― SOFIA ÅKERBLOM OPH

Aikuisten perusopetus
Siirtyykö aikuisten perusopetuksesta valmistuvien arvosanat myös automaattisesti vai täytyykö
arvosanat ilmoittaa?

Siirtyvät, jos siirtyvät Koskeenkin! ― PERTTI PYHTILÄ

Jos Aipelaisella on suoritettuna tata-aineita "lasten perusopetuksen" puolelta, tulee ne ilmoittaa erikseen,
jotta tulevat huomioiduksi valinnassa ― ANONYMOUS

Jos hakijalla on äi ja ma yksilöllistetty, hän ohjautuu
automaattisesti harkinnanvaraiseen hakuun. Ovatko tällaiset
oppilaat myös kuitenkin mukana normaalissa haussa keskiarvojen
perusteella, niin kuin ennenkin olisivat olleet? Vai nyt muutoksen
myötä pelkästään harkinnanvaraisessa?

Vain harkinnanvaraisessa. ― ANONYMOUS

Vain harkinnanvaraisessa haussa. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Jos mikään oppilaitos ei valitse oppilasta harkinnanvaraisesti, mitä sitten tehdään? ― ANONYMOUS

Oppimisvalmiuskoe - ja selkokieli?
Noin 5 vuotta sitten maahan muuttaneet opiskelijamme kutsuivat tuota OPVA-koetta
"älykkyyskokeeksi" ja pitivät sitä vaikeasti ymmärrettävänä. Puhuin silloin Helsingin yliopiston
edustajien kanssa eikä heillä tuntunut olevan mitään käsitystä EVK-tasoilla A2.2-B1.1-hakijoista?
Tarvitsisimme ainakin NÄYTTEITÄ siitä, millainen koe on!

Oppimisvalmiuskokeen tekee myös ne oppilaat, joilla on ollut oppimisvaikeuksia koulussa. Tuntuu
oppilaan kiusaamiselta, kun ovat tosiaan kokeneet sen "älykkyystestiksi" ja kokevat kokeessa taas

pettymyuksen, etten ymmärtänyt mistään mitään. Vaikka kuinka opona kerron ennakkoon, ettei sun
tarvitse osata kaikkea ja se ei tarvitse mennä huipusti yms. ― ANONYMOUS

https://www2.helsinki.�/�/verkostot/koulutuksen-arviointikeskus/oppimisvalmiuskoe-ammatillisen-
koulutuksen-harkinnanvaraisen-haun-tueksi ― PERTTI PYHTILÄ

Puutteellinen kielitaito
jos on suomalainen peruskoulutodistus, voiko puuttuva kielitaito-syyn perusteella hakea
harkinnanvaraisella? Kutsutaankoulkomaalaistaustainen oppilas mahdollisesti kielikokeeseen

hakipa hän tavallisessa vai harkinnanvaraisessa haussa?

Riittämättömällä kielitaidolla voi toki hakea, mutta jos hakijalla on perusopetuksen päättötodistus, häntä
ei voida hylätä puutteellisen kielitaidon vuoksi. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Koulutuksen järjestäjä päättää, arvioiko hakijan kielitaidon. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Mistä valintaryhmät näkyvät?

OK, jos valintaryhmä = perustutkinto, voisiko terminologiaa selkeyttää ja puhua jatkossa yksinkertaisesti
saaperustutkinnosta ― ANONYMOUS

* saman perustutkinnon valintakokeesta. ― ANONYMOUS

Valitettavasti ei voida puhua vain perustutkinnosta, sillä joissain perustutkinnoissa järjestetään oma
koe, eikä perustutkinto muodosta valintaryhmää. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Ovatko pääsy- ja soveltuvuuskokeet ilmaisia? Vai voivatko ne
edelleen olla maksullisia, vaikka oppivelvollisilla on oikeus
maksuttomaan koulutukseen?

Pääsykokeiden tulee olla hakijalle maksuttomia. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Oppimisvalmiuskoe
Olisi hienoa saada nuorille tietoa siitä, millainen käytännössä on oppimisvalmiustesti. Nuoret
jännittävät kokeita paljon ja olisi mahtavaa, että tätä ei tarvitsisi jännittää, koska siitä olisi tietoa
riittävästi etukäteen. Jotain kuvakaappauksia ja esimerkkejä siis näkyville jonnekin, jolla voisi
demota nuorelle, mitä on edessä, jos päätyy oppimisvalmiuskokeeseen osana hakuprosessia.

KYLLÄ! ― PERTTI PYHTILÄ

https://www2.helsinki.�/�/verkostot/koulutuksen-arviointikeskus/oppimisvalmiuskoe-ammatillisen-
koulutuksen-harkinnanvaraisen-haun-tueksi ― PERTTI PYHTILÄ

Harkintaan perustuva haku
Mainitsitte että yksi syy harkintaan perustuvassa haussa on "koulutodistusten puuttuminen". Eli jos
peruskoulun päättötodistus jää puuttumaan, niin voiko hakea harkinnanvaraisessa haussa? 
 

Entä maahanmuuttaja, jolta puuttuu todistus? ― JAANA HOKKANEN

Jos hakija on peruskoulussa, hän ei voi hakea tällä perusteella. Koulutodistusten puuttumisella
tarkoitetaan henkilöitä, joilla ei ole suomalaisen peruskoulun päättötodistusta, eivätkä he ole sitä

suorittamassa hakukeväänä. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Tiedonsiirto toiselle asteelle. Voisiko pedagoset paperit siirtää
Kosken kautta seuraavaan oppilaitokseen automaattisesti? Se olisi
hienoa, että seuraavalla oppilaitoksella olisi heti kaikki tiedot
uudesta oppilaasta. Kyseessä olisi siis vain pedagogiset tuen
paperit, jotka koulu on tehostetun tai erityisen tuen oppilaalle
tehnyt.

Tästä kannattaa lähettää viestiä osoitteeseen koski@opintopolku.�. ― VUORI LINNEA (OPH)

Urheilutietolomakkeesta luovutaan. Eli oppilaan tulee yhteishakua
tehdessään vastata kuitenkin samoihin kysymyksiin, mitä
aiemmassa lomakkeessa oli? Lomakkeessahan oli valmentajan
lausuntoja jne. Miten tämä käytännössä tullaan tekemään...

Tämän Marcus näyttää hetken kuluttua, kun hän esittelee hakulomaketta. Urheilijan kysymykset ovat
siis sisällytettynä hakulomakkeella niille hakijoille, jotka hakevat sellaisiin koulutuksiin.

― SOFIA ÅKERBLOM OPH

liitteet HARVAn kautta haettaessa
Mitä liitteitä pitää toimittaa, jos hakee HARVAn kautta  
- oppimisvaikeuksiin perustuen 
- sosiaalisiin syihin perustuen

TÄmä on hakijan harkittavissa. Tärkeintä on se, että liitteissä tuodaan esille ne perusteet, joihin
vedotaan harkinnanvaraisessa haussa (eli jos syy on oppimisvaikeudet, liitteissä tuodaan tähän liittyviä

perusteita esille) ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Tuleehan liiteiden lähettämispyyntö myös huoltajalle? Koska
erityisenä tukena järjestettävään koulutukseen hakijalle liittäminen
voi olla haastavaa?

Kyllä, huoltajan vahvistusviestiin tulee myös liitepyynnöt. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Harkinnanvarainen haku
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Onko niin, että opiskelijan omaa "motivaatiokirjettä" ei enää toimiteta kouluille?

Harkinnanvaraisessa haussa hakija harkitsee minkä tyyppisiä liitteitä haluaa toimittaa oppilaitokseen.
Tärkeää on, että liitteissä hakija tuo esille ne perusteet, minkä vuoksi hakee harkinnanvaraisesti (esim.

jos syy on oppimisvaikeudet, perustelut liittyvät ko. asiaan). ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Varmistan vielä, että täyttääkö huoltajan kuulemisen ehdot se, että
huoltaja saa vahvistuksen hakemuksesta sähköpostiinsa?
Varmistamme, että oppilas laittaa huoltajan sähköpostiosoitteen
hakemukseen. Jos sähköpostiosoitetta ei ole, varmistamme
kuulemisen muulla tavoin.

Kyllä tämä voidaan katsoa huoltajan kuulemiseksi. Juuri tuo on tärkeää, että huoltajan sähköposti
täytetään hakemukselle ja se on oikein. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Harkinnanvaraisuus
Hakijalla on yksilöllistetty oppimäärä äidinkielessä ja matematiikassa. Hän on hakemassa
perustutkintoihin (kuten liikunnanohjauksen perustutkinto), joihin valinta tapahtuu pelkästään
pääsy- ja soveltuvuuskokeista saatavilla pistemäärillä. Päteekö tässä tapauksessa näidenkin
hakijoiden (yksilöllistetyt ma ja ai) kohdalla, että kyseisiin koulutuksiin ei voi hakea
harkinnanvaraisesti vai ohjautuuko hän tässä tilanteessa kuitenkin jotenkin harkintaan perustuvaan
valintaan näissäkin tutkinnoissa? 

Kyllä, ma+ äi yksilöllistetyt käsitellään aina vain harkinnanvaraisessa valinnassa.
― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Kielitaidon arviointi: "Lähtökohtana on, että hakijan kielitaito on
po:n päättötod:n perusteella riittävä ja se kehittyy opintojen
aikana". Päteekö myös aikuisten perusopetuksen päättävien
kohdalla?

Kyllä, tämä on lähtökohta. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Eli kielikokeen perusteella ei voi peruskoulusta tulijaa hylätä? ― TIRREHENTINEN

Juuri näin, ei voi. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Urheilulukion lausunnot
Miten urheilulinjalle haettaessa toimitetaan valmentajien lausunnut, kun paperilomakkeesta
luovutaan? Pitääkö ne jotenkin liittää hakemukseen opintopolussa?

Olympiakomitean koulutuksessa juuri esiteltiin lomaketta. Siihen tulee valmentajan nimi, numero ja
sposti. Päättelisin että lausunto kysytään erikseen. ― JUUDIT HURTIG

Tähän tuli tarkennus. Pisteet tulevat vain lajiliitolta, valmentajien kommentit eivät vaikuta
pisteytykseen (eivät ole vaikuttaneet aiemminkaan) ja ne siksi jäävät pois. ― JUUDIT HURTIG

Juuri näin, enää ei tarvitse toimittaa valmentajien lausuntoja. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Huoltajan kuuleminen
Hyviä käytänteitä?

Wilman lomake kaikista helpoin: lomakkeelle hakusuunnitelma, huoltaja laittaa rastin ruutuun ja
lomakkeiden yhteenvedon saa Primuksesta tulosteena. ― ANONYMOUS

Meillä wilmalomake, jolla kysytään ennen hakua hakutoiveet, tekeekö haun kotona vai koulussa ja
muutamia muita tarkennuksia. ― ANONYMOUS

Huoltajalle tulee sähköpostivahvistus hakemuksen perillemenosta ( ja hakijan mahdollisesti tekemistä
muutoksista), tämäkin voidaan katsoa huoltajan kuulemiseksi. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Onko tämä uusi käytäntö, Katariina? Aiemmin on nimenomaan painotettu, että sähköpostiin menevä
vahvistus ei riitä huoltajan kuulemiseksi. ― ANONYMOUS

Ei ole uusi käytäntö. OPH on tulkinnut aiemminkin, että huoltajalle lähtevä sähköpostivahvistus voi olla
yksi tapa huoltajan kuulemiseen. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Harkinnanvarainen ja lukio
Voiko lukioon hakea harkinnanvaraisesti, vaikka ei olisi yksilöllistettyjä oppiaineita? 

Jos hakija on perusopetuksen keskeyttänyt tai suorittanut pohjakoulutuksensa ulkomailla, hän voi hakea
lukioon harkinnanvaraisesti. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Asiapaperit mielellään myös opoille tietoon, jotta tietää, mitä
hakijat ovat saaneet erim. ennakkokirje

Laitetaan keväällä nähtäväksi! ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Nämä olisi myös hyvä päästä näuyttämään oppilaille. ― ANONYMOUS

Voiko oppilas käyttää koulun Gmail-sähköpostiaan, esim
oona.opo@edu.koulu.fi , vai loppuuko sen olemassaolo keväällä?

Varmasti riippuu kunnasta, milloin katkaisevat kaupungin tunnusten käytön perusopetuksen
päättäneeltä oppilaalta. Varmin olisi ehkä jokin muu sähköpostiosoite. ― KAUKO POHJONEN

Tämä riippuu tietysti koulusta, osa kouluista on jatkanut 9-luokkalaisten spostien voimassaoloaikaa
elokuulle, jotta voi käyttää hakemisessa koulun spostia. Mutta tämä ei ole käytäntö kaikissa kouluissa.

Joten on tärkeää, että hakija laittaa sellaisen spostin, joka on varmasti käytössä kesäkuussa
― ANNIKA GRÖNHOLM OPH

Lukion keskeyttäjät hakevat joko yhteishaussa tai / ja jatkuvassa
haussa ja abit hakevat jatkuvassa haussa. Näinkö?

Kyllä, jos hakija on suorittanut lukion, oikea väylä on jatkuva haku. Myös lukion keskeyttävä voi hakea
jatkuvassa haussa. Tämä voi olla yhteishakua parempi vaihtoehto, jos keskyettämispäätös tapahtuu

vaikka jo ennen yhteishakua. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Teen ei-oppivelvollisten kanssa hakemuksia etsivänä. Minulla ei
ole tietoa eikä pääsyä useinkaan oppilaiden arvosanoihin. Mitä
tapahtuu, jos yksilöllistetyt AI ja/tai MA nuori hakee normaalissa
yhteishaussa?

Jos sekä hakijan matematiikka että äidinkieli ovat yksilöllistetyt, he ohjautuvat automaattisesti
harkinnanvaraiseen hakuun. Hakulomakkeella kysytään aineiden yksilöllistämisestä, mutta viime

kädessä tieto tulee KOSKI-palvelusta ja oppilaitos saa tämän tietoonsa, kun he käsittelevät hakemuksia.
― SOFIA ÅKERBLOM OPH

Kiitos! ― ANONYMOUS

Tarkennuksena voisi vielä korostaa todistusvuoden vaikutusta hakulomakkeella: Jos peruskoulun
päättötodistus on saatu 2018 tai sen jälkeen, KOSKI-palvelun tieto menee hakijan antaman tiedon päälle.

Mutta jos todistus on saatu esim. 2017, jää hakijan antama tieto voimaan. Eli silloin hakija on antanut
väärää tietoa ja on mukana pistevalinnassa. ― SOFIA ÅKERBLOM OPH

Tapahtuman toteutus
Miksi tätä ei järjestetä Tems-livenä? Sen kanssa ei ole tällaisia ongelmia, että osallistujat eivät
mahdu tai Teams menee tukkoon. On toiminut hyvin meillä koko seudun jatko-opintoilloissa, joten
varmasti toimisi tässäkin. Tätä toivoimme jo viime vuonna, kun oli samat ongelmat toteutuksessa. 

Ratkaiseeko siis yksilöllistettyjen aineiden tilanne 18.2. harkinnan
AI ja MA-osalta?

KYllä, 18.2. mennessä pitäisi olla tiedot ajan tasalla KOSKI-palvelussa, tai ainakin viimeistään hakuajan
loppuun menessä. Tämän jälkeen oppilaitokset alkavat tekemään harkinnanvaraisia valintoja

(haastattelut ym). ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Jos mikään tarjolla oleva oppivelvollinen koulutus ei kelpaa
oppilaalle, niin voiko esim.maksullinen kansanopistolinja olla
oppivelvollista koulutusta tai säilyykö pisteet, jos käy
välivuosilinjan sijaan tällaisen? Pienillä paikkakunnilla
välivuosilinjat eivät välttämättä toteudu.

Hei, kansanopiston linja hyväksytään oppivelvollisuuskoulutukseksi, jos se on nimenomaan
oppivelvollisille tarkoitettu linja. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Erillisiä välivuosia ei voi pitää, vaan jokaisen tulee sijoittua johonkin oppivelvollisuuskoulutukseen.
― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

ok ― TARJA JOHANNA HAMNSTRÖM

Onko oppilaitoksilla tietty kiintiö harkintaan perustuvassa valinnassa hakeville opiskelijoille?

Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella valita harkintaan perustuvassa valinnassa enintään
30 % kuhunkin ammatillisen peruskoulutuksen valintayksikköön otettavista opiskelijoista

valintapistemääristä riippumatta. ― SOFIA ÅKERBLOM OPH

Voiko vielä hakea kuitenkin harkintaan perustuvassa haussa, vaikka ei olisi yksilöllistettyjä aineita?
Tai vaikka olisi yksikin vain?

Voi, muut valintaperusteet säilyvät sellaisenaan kuin aiemminkin. ― ANONYMOUS

Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella valita opiskelijan harkinnanvaraisesti. Täältä löytyy
lisätietoa: https://opintopolku.�/konfo/�/sivu/hakeminen-harkinnanvaraisen-valinnan-kautta

― MONIKA TUULIAINEN OPH

Diassa sanottiin, että jos matikka ja äidinkieli on yksilöllistetty oppilaalla, niin hän menee
harkinnanvaraiseen hakuun. Tarkoittaako tämä, että molemmat aineet pitää olla yksilöllistetty vai
että jompi kumpi riittää?

Molemmat aineet pitää olla yksilöllistettyjä ― ANNIKA GRÖNHOLM OPH

Harkinnanvaraisuus
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Voiko lukioon hakea harkinnanvaraisesti, vaikka ei olisi yksilöllistettyjä oppiaineita?

Täältä löytyy lisätietoa harkinnanvaraisen haun ehdoista:
https://opintopolku.�/konfo/�/sivu/hakeminen-harkinnanvaraisen-valinnan-kautta

― MONIKA TUULIAINEN OPH

Tarkoittaako, että jos lukioon hakevalla on yksilöllistetty oppimäärä
äidinkielessä TAI matematiikassa, on mukana normaalivalinnassa?

Holmbergin esitys ei näy? ― ANONYMOUS

Kyllä, hakija on mukana harkinnanvaraisessa valinnassa ainoastaan jos hänellä on molemmat
oppiaineet (sekä äidinkieli että matematiikka) yksilöllistetty. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Sanoitko Satu puheenvuorossasi, että mikäli on 4 yksilöllistettyä
ainetta haetaan joka tapauksessa vaativan erityisen tuen
ammatilliseen oppilaitokseen? Olin kuulevinani näin kun puhuit
äidinkielen ja matematiikan, kahden aineen yksilöllistämisestä.

Ei tainnut Satu näin sanoa :). Tällaista sääntöä ei ole lainsäädännössä. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Tarkoitetaanko yksilöllistetyllä äidinkielellä nimenomaan suomen
kieltä?

Tarkoitetaan kaikkia äidinkielen ja kirjallisuuden eri oppimääriä (esim. suomen kieli ja kirjallisuus jne)
― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Entä suomi toisena kielenä? Varmistan vielä ― ANONYMOUS

Kyllä, tämä koskee kaikkia äidinkielen ja kirjallisuuden eri oppimääriä, eli myös suomi toisena kielenä -
oppimäärää. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Pohdimme tässä kollegan kanssa, että korona-aika vaikuttanee
siihen, että opiskelijat ovat vaihtaneet alaa/koulutusta tänä syksynä
aika paljon. Ei ole ollut tutustumisia, TETT-jaksoja, avoimia ovia
yms. siinä määrin, kuin yleensä.

Määräajat
Miten tulkitaan lakia tilanteissa, joissa koulutuspaikka on saatu, mutta koulutus alkaa vasta
myöhemmin? Eli opiskelija ei ole saanut paikkaa, kesällä on ohjattu ja uusi opiskelupaikka saatu,
mutta koulutus alkaa vasta kuukausien päästä eli vasta esim. loka-marraskuun vaihteessa? Onko
jokin määräaika (tai ajatusta sille, mikä on kohtuullinen määräaika tässä tilanteessa) sille, miten
nopeasti koulutus pitää alkaa?

Toki lähtökohtana pitäisi olla se, että oppivelvollisuuden suorittamisessa ei olisi pitkiä taukoja.
Tällaisessa tapauksessa kuitenkin pääasia on se, että opiskelijalla on opiskelupaikka ja tilannetta

seurataan siihen saakka, kunnes opiskelija aloittaa opinnot. Sinänsähän tällaisesta hakijasta pitäisi
kuitenkin tehdä ilmoitus kunnalle, koska elokuun tarkistuspäivämäärä on mennyt. Kunta sitten valvoo,

että opiskelija aloittaa opinnot. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Miten 9. luokalla vuosiluokkiin sitomattomien opiskelu jatkuu, jos
eivät saa todistusta? Jatkavatko omassa kouluussa? Siirtyvätkö
17v täytettyään aikuisten peruskouluun?

Perusopetuslain 26 §:n mukaan oppivelvollisuuteen kuuluvan perusopetuksen eli ”lasten perusopetuksen”
suorittaminen päättyy siihen, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai viimeistään lukuvuoden

koulutyön päättyessä sinä kalenterivuonna, jona oppilas täyttää 17 vuotta. Tämän ajankohdan jälkeen
kunnalla ei ole velvollisuutta perusopetuksen järjestämiseen. Eli käytännössä silloin opiskelija tulisi

ohjata aikuisten perusopetukseen. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Kunnan osoittamispäätös
Voisiko saada lisätietoa milloin kunnat käyttävät opiskelupaikan osoittamispäätöstä? Voiko
osoittamispäätöksen tehdä vain oman kunnan oppilaitokseen vai myös naapurikuntaan?

Jos oppivelvollinen ei vapaaehtoisesti hakeudu koulutukseen tai ei saa opiskelupaikkaa, hänelle
osoitetaan opiskelupaikka nivelvaiheen koulutuksessa eli perusopetuksen lisäopetuksessa, ammatilliseen
koulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa. Syksystä

2022 lähtien opiskelupaikka osoitetaan uudessa tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa
(TUVA). Jos oppivelvollisella ei ole valmiuksia tutkintotavoitteisen koulutuksen suorittamiseen,

opiskelupaikka osoitetaan työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA).
― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Ja soveltuvan opiskelupaikan osoittamisessa on otettava huomioon alueen koulutustarjonta,
oppivelvollisen kodin ja oppilaitoksen välinen etäisyys ja kulkuyhteydet, erityisen tuen tai vaativan

erityisen tuen tarve, opetuskieli sekä oppivelvollisen henkilökohtaiset toiveet. Osoittamisen voi tehdä
myös toisen kunnan alueella olevaan oppilaitokseen. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Kiitos selvennyksestä ― ANONYMOUS

Onko toisella kunnalla velvollisuus ottaa opiskelija vastaan TUVA-koulutukseen? ― ANONYMOUS

Onko toisen asteen koulutuksen järjestäjillä samanlainen ohjaus- ja valvontavelvoite
oppivelvollistensa suhteen kuin peruskouluilla (kunnilla)?

Kyllä, kun opiskelija aloittaa toisen asteen koulutuksessa, vastuu opiskelijan ohjauksesta, tuesta ja
valvonnasta siirtyy tälle, esimerkiksi lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen järjestäjälle.

― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Mitä yhteishaun ulkopuolella olevia lukiokoulutuksia onkaan? Onko muita esim. peruskoulua
päättävälle sopivia koulutuksia haettavissa, jotka eivät ole yhteishaussa?

Nuorten lukiokoulutukseen haetaan yhteishaussa. Aikuisten lukiokoulutus ei kuulu yhteishakuun.
― SATU HORNBORG, OPH

Aikuislukioita on esim. kansanopistoissa, joissa opetus on päätoimista ja päiväopetusta. Hyvä vaihtoehto
sellaiselle, jolla terveydentilan tai henkilökohtaisen elämäntilanteen vuoksi nuorten lukion oppimäärä on

liian vaativa. Terv. Anna-Kaisa Ruski, Karkun evankelinen opisto :) ― ANNAKAISA_RUSKI

Vaativana erityisenä tukena järjestettävä ammatillinen koulutus
Lisätäänkö vaativana erityisenä tukena järjestettävän ammatillisen koulutuksen paikkoja?
Hakijamäärät ovat kasvaneet hurjasti ja varmasti painetta lisää MA ja AI yksilöllistetyn oppimäärän
mukaisesti opiskelleiden jättäminen yhteishaun ulkopuolelle.

MA ja AI -yksilöllistetyt eivät jää yhteishaun ulkopuolelle. Heidän valintansa tapahtuu harkintaan
perustuvassa valinnassa. ― SATU HORNBORG, OPH

Harvassa valituksi tuleminen kuitenkin on epävarmaa. ― MERI HIRVONEN

Vaativaan erityiseen tukeen oikeutettujen oppivelvollisten ja erityisesti TELMA-koulutuksen
opiskelupaikkojen riittävyydessä on ollut ongelmia kevään 2021 yhteishaussa. Opetus- ja

kulttuuriministeriö on selvittänyt tilannetta yhteistyössä ammatillisten erityisoppilaitosten kanssa.
Tilannetta seurataan ja ongelmiin puututaan tarvittaessa ohjeistuksen, lisäsuoritepäätöksellä

myönnettävän lisärahoituksen tai lainmuutosten kautta.Ammatillisten erityisoppilaitosten tulee varata
yhteishaussa riittävä määrä aloituspaikkoja alueen vaativaan erityiseen tukeen oikeutettujen

oppivelvollisten opiskelumahdollisuuksien varmistamiseksi. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Miten varmistetaan, että kaikkia tähti matematiikassa ja äidinkielessä oppilaita ei ohjata TUVA-
koulutukseen? Oppilaitoshan voi katsoa,että ei ole sopiva mihinkään perustutkintoon. ― ANONYMOUS

Koronan vaikutus yhteishakuun: Jollakin oppilailla on ollut lähes
koko yläkouluaika poikkeusoloja eikä suoritukset ole hyviä. Ei ole
erityisen tuen oppilas, mutta tarvitsee aikuisen vahvaa opastusta ja
opetusta. Harkinnanvarainen haku?

Jos hakijan todistus ei vastaa hänen osaamistaan, hän voi hakea ammatilliseen koulutukseen harkintaan
perustuvassa valinnassa. ― SATU HORNBORG, OPH

Tiedonsiirto perusasteelta toiselle asteelle
Mitkä ovat oppivelvollisen koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot, jotka on
siirrettävä uudelle koulutuksen järjestäjälle yhteishaun tulosten selvittyä? Esim. erityisen tuen
päätös?

Niin eikö erityisen tuen päätös ole aika hyvä. Jos dokumentti on tehty oikein, sen pitäisi nimenomaa
sisältää opetuksen kannalta hyödyllistä tietoa. ― ANONYMOUS

Oppivelvollisuuslain perustelumuistiossa todetaan näin: Ehdotetun säännöksen mukaan aiemman
koulutuksen järjestäjän tulisi viipymättä toimittaa uudelle koulutuksen järjestäjälle koulutuksen

järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot. Tietoja luovuttavan koulutuksen järjestäjän tulisi harkita,
mitkä tiedot se katsoo välttämättömiksi. Säännöksessä tarkoitetut tiedot liittyisivät useimmiten

opiskelijan erityisen tuen tarpeeseen. Käytännössä aiemman koulutuksen järjestäjän tulisi tällöin
toimittaa uudelle koulutuksen järjestäjälle ne asiakirjat, jotka ovat opetuksen järjestämisen kannalta

välttämättömiä. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Opopaketti ja kirje huoltajille
Hei,
onko opopakettia milloin tulossa Opintopolkuun ja mistä se sieltä löytyy? Ja mistä on saatavilla
kirje huoltajille yhteishakuun liittyen?

Opo-paketti julkaistaan ensi viikolla Opintopolun opinto-ohjaajn työkalupakissa. Huoltajatiedotetta
emme valitettavasti enää julkaise. ― SATU HORNBORG, OPH

Huoltajatiedote olisi kyllä äärimmäisen tärkeä! ― ANONYMOUS

Samaa mieltä, paketti huoltajille olisi erittäin tärkeä! ― ANONYMOUS

Harmi, että huoltajatiedotteen kanssa on päädytty tällaiseen ratkaisuun. Se on ollut aikaisempina
vuosina tosi hyvä. ― ANONYMOUS

Oppivelvollinen syksyn 2021 yhteishausta
Miten yhteishaussa huomioidaan oppivelvollinen, joka hakee uuteen koulutukseen (on syksyllä 2021
tullut valituksi koulutukseen, joka ei sovellu)?

Jos hakija hakee ammatilliseen koulutukseen, hän saa valintapisteitä perusopetuksen suorittamisesta eli
käytännössä hänen hakunsa menee samaan tapaan kuin ensimmäisellä kerralla. ― SATU HORNBORG, OPH

Satun esitys näkyi, ja sitten aloittaessa heti katosi . ― ANONYMOUS

Miksi ette julkaise enää huoltajakirjettä? ― ANONYMOUS

Outo ja haitallinen päätös ― ANONYMOUS
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Huoltajalla vastuuta, miksi ei huoltajille kirjettä, joka olisi jo tasapuolisuuden vuoksikin välttämätön?
― ANONYMOUS

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun
hakulomake

Kaksoistutkinto
Jossain tämä kohta ehkä jo mainittiin. Kysymys ei sido hakijaa eikä koulutuksenjärjestäjää
jatkotoimenpiteisiin.  Hakijalle täytyy siksi informoida esim. näin: " Tarkista tarkemmat haku- tai
ilmoittautumisohjeet oppilaitoksesta". Näin keneltäkään lukio-opintojen suorittamisesta
kiinnostuneelta tämä mahdollisuus ei niin helposti mene ohi.  Kj:llä on mahdollisuus kirjata em.
ohjeet myös Opintopolkuun (+linkki omille nettisivuille), oman oppilaitoksen tietojen kohdalle.
Sinänsä tärkeä kysymys, ennakkotietoa kj:lle jo ennen valintoja, joskin ennakkotieto ei aina ole ihan
realistinen.

Oppisopimuskoulutus
Onko oppisopimuskoulutus (Oletko kiinnostunut suorittamaan oppisopimuskoulutuksena...)
tarpeen mainita hakulomakkeella, kun se ei liity suoranaisesti yhteishakuun? Mitä tuolla tiedolla
tehdään? Jos nuorille lähetettäisiin siitä infoa, tuo kysymys olisi ok. En ole kuullut, että kenellekään
olisi tullut siitä infoa. Asiaa joutuu aina tuossa vaiheessa selittämään nuorille, vaikka olisimmekin
keskustelleet tunneilla siitä mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa. Karsisin hakemuksesta turhia
kohtia.

Olen työskennellyt nuorten oppisopimuksen kehittämishankkeessa vuosina 2015-2018.
Oppisopimuskoulutus haluttiin tuoda nuorten ( ja heitä ohjaavien opojen) tietoisuuteen yhtenä

ammatillisen koulutuksen toteutusmuotona. Pidän tätä ns. "opsotäppää" hakulomakkeella hyvänä
muistutuksena siitä, että nuoren on nykyään mahdollista siirtyä joustavasti suorittamaan ammatillista

tutkintoa loppuun tai osia (esim. kesätöiden ajaksi) työelämään työsuhteisesti, jolloin puhumme
oppisopimuksesta. ― TARJA PUURA

Samaa mieltä, tärkeä kohta siksi että hakija tiedostaa myös opson mahdollisuuden ― ANONYMOUS

Hakulomakkeella hakutoiveiden lisäyksen rajaimessa taisi olla
vaihtoehtona Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus ja
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus erityisopetuksena ja
näissä ei mielestäni näkynyt TUVA-sana. Voisiko sen lisätä, koska
helpompi hahmottaa TUVA, jos on ko. nimellä. TELMA taisi ollakin.

Tässä testiversiossa nuo puuttuivat. Ovat kyllä tulossa. ― MARCUS CASELIUS

Hyvä juttu :) ― ANONYMOUS

Hakukohteiden ohjeteksti?
Onko hakukohteiden yllä oleva ohjeteksti jo valmis vai hiotaanko sitä vielä? Voisiko ohjeistaa
oppilaita laittamaan ainakin 3 hakukohdetta?

Ohjetekstejä hiotaan vielä. Emme valitettavasti voi ohjeistaa hakijaa esittämään vähintään 3
hakutoivetta, koska lainsäädännön mukaan hakija voi esittää enintään 7 hakutoivetta. Ohjauksessa

kannattaa korostaa hakijaa esittämään useampia hakutoiveita, ettei haku jää yhden hakutoiveen varaan.
― SATU HORNBORG, OPH

TUVA
Olisi kiva nähdä mitä kysymyksiä ja vaihtoehtoja annetaan kun hakukohteeksi laietaan TUVA-
koulutukset.

Lisäkysymyksiä ei ole vielä lisätty hakulomakkeelle. ― SATU HORNBORG, OPH

Useinmiten lukuaineiden keskiarvoon lasketaan pakollisen
liikunnan arvosana urheilulukioon haettaessa, joten pitäisikö sekin
lisätä sinne lomakkeeseen? Sekä täsmentää, että kysytään
lukuaineiden keskiarvoa?

Liikunnan arvosana ei tule hakulomakkeelle. Keskiarvoa voimme täsmentää. ― SATU HORNBORG, OPH

Paperiprintti
Saako printin paperille? Ja saako printtiä enää demon lähettämisen jälkeen? 
Voiko demoa tehdä useamman kerran per oppilas? 

Hakemuksen voi printata selaimesta myös lähettämisen jälkeen. Hakijan on tällöin siirryttävä
hakemukselleen muokkauslinkin kautta ja sieltä sitten tulostettava hakemus (ctrl + p). Demolomakkeen

voi lähettää useamman kerran! Demossa ei tarkisteta onko ko. hetulla jo hakemusta haussa.
― MARCUS CASELIUS

Kiitos vastauksesta. Eli tuleeko demostakin se linkki sinne oppilaan sähköpostiin? ― ANONYMOUS

Demosta ei lähde sähköpostia. Eli demossa hakemus tulee printata sitten lähettämisen jälkeen. Oikeassa
haussa hakija saa sähköpostin hakemuksen tallentumisesta. ― MARCUS CASELIUS

Saisiko ihan "Tulosta"-napin hakulomakkeeseen?

Kunkin selaimen päävalikosta löytyy tulosta-toiminto ― RISTO HANHINEN (OPH)

Tllainen nappi olisi selkein peruskoululaiselle. Lukivaikeutta ja keskittymiskyvyn vaikeudet tekee näistä
lomakkeista jo muutenkin haastavia, joten kun lomake on täytetty, oppilas mielellään sulkee kokneen ja

sanoo "valmis", vaikka vielä pitäisi tulostaa, mutta ohjelma ei ohjaa siihen.. ― ANONYMOUS

Onko hakulomakkeen printtaaminen mahdollista lähettämisen jälkeen?

On mahdollista ― RISTO HANHINEN (OPH)

Hienoa, kiitos! ― MINNA HERRANEN

Ai vielä sen jälkeen kun on tallentanut lomakkeen voi tulostaa, ettei siis tarvitse esikatseluvaiheessa tätä
hoksata tehdä? ― ANONYMOUS

Kyllä voi. Eli hakemuksen tallentamisen jälkeen hakemuksen voi tulostaa. ― MARCUS CASELIUS

Jos hakija menee muokkauslinkin kautta hakuaikana hakemukselleen niin silloin se esikatselu-näkymä
on näppärä sivu tulostaa. Se on yksinkertaisempi, jolloin tulostuksesta tulee siistimpi.

― MARCUS CASELIUS

Demon tulostusmahdollisuus?
Saako demo-lomakkeen tallennettua ja tulostettua esim. PDF-muodossa? Tämä on aiemmin ollut
kätevä tapa hoitaa huoltajan kuuleminen todistettavasti. Ts. huoltaja varmistaa allekirjoituksellaan
lomakkeen.

Saa tulostettua lomakkeen Ctrl+p:llä tai selaimen tulosta-toiminnolla ― RISTO HANHINEN (OPH)

Onko tuva yksi hakukohde per koulutuksenjärjestäjä vai tuleeko eri
opetuspisteet omina hakukohteinaan tarjolle? Eli jos tuvaa
järjestetään esim. kolmessa oppilaitoksen eri toimipaikassa, niin
voiko hakija valita toimipaikan?

Hakukenttä helpoksi!
Etsin aamulla nastarengasta polkupyörään ja kaikista nettikaupoista löytyi rimpsulla "nastarengas
polkupyörä 26" " -rimpsulla. Milloin saatte saman toimimaan Opintopolkuun, eli esim. "Tredu
merkonomi"? Ei tämä Opintopolku saisi olla verkkokauppaa epäloogisempaa ja hankalampaa. Olen
opettanut korkeakoulussa tuotteistusta ja ollut opona tarpeeksi pitkään peruskoulussa, joten autan
teitä maksutta: 0400-672621.

Opintopolun koulutushakua parannetaan jatkuvasti ja paloittain, seuraavat parannukset asennetaan
ensi viikon alussa. Se paranee ajallaan. ― RISTO HANHINEN (OPH)

Ohjevideo
Tuleeko opintopolusta ja sen käytöstä, tämä hakulomake mukaan lukien videota, jonka voisi käydä
opo-tunnilla läpi? 

Sarja ohjevideoita on työn alla. ― TOPIAS KÄHÄRÄ OPH

Missä tilanteessa oppilaitos antaa tietoja haun etenemisestä
tekstiviestillä?

Tämä kysymys on poistettu lomakkeelta, sillä OPH ei lähetä haun etenemisestä tietoa tekstiviestillä.
― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

DEMO-lomake
Voiko demo-lomakkeen vielä tulostaa "lähettämisen" jälkeen? Olen käyttänyt demo-lomaketta
huoltajan kuulemiseen. Markuksen esimerkissä meni suoraan lomakkeen palautekyselyyn eikä
näkynyt tulostusmahdollisuutta. TOki voi tulostaa ennen lähettämistä, mutta menee säätämiseksi
oppilaan mielessä.

Lomakkeen voi tulostaa lähettämisen jälkeen. Palautetta annettua tulee lähetetty lomake näkyviin.
― RISTO HANHINEN (OPH)

Lomakkeen voi tulostaa myös myöhemmin palaamalla takaisin lomakkeelle muokkauslinkin kautta
― RISTO HANHINEN (OPH)

Millainen alasvetovalikko tulee, kun laittaa Kyllä harkinnanvaraisen
haun kohtaan?

Printti demolomakkeesta
Miten demolomakkesta saa printin? 
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CTRL + P ― ANONYMOUS

Lupakysymykset...
...tuntuvat vielä vaikeilta s2-oppijoille: "suoramarkkinointi" etc? Selkokieltä?

Hyvin hankala käsite ihan äidinkielisillekin!! ― ANONYMOUS

https://tietosuoja.�/usein-kysyttya-suoramarkkinointi ― RISTO HANHINEN (OPH)

Onko hakijoille joskus lähetetty tekstiviestiä?

Milloin koko etunimi Opintopolkuun?
"Jos oppilaalla on vain yksi kaksiosainen etunimi, esim. "Thao Mi", milloin hän saisi vihdoinkin
kirjoittaa koko etunimensä Opintopolkuun, eikä vain puolta tuosta?

lomakkeen otsikko
lomake: perusopetuksen osittain yksilöllistetty oppimäärä - olisiko parempi otsikko:
perusopetuksessa sekä matematiikan että äidinkielen yksilöllistetty oppimäärä. NYT otsikko voi
hämätä, jos oppilaalla on vain toinen yksilöllistetty. TAI sitten selitteisiin, selkeästi kirjattuna ohje,
eli jos sinulla on vain yksi yksilöllistetty tämä ei koske sinua : )

Ohjetekstejä vielä hiotaan. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Jos hakija muokkaa hakukohteita hakuaikana, tuleeko tieto
huoltajalle? Opintopolussa opohan pystyi ainakin aikaisemmin
kasaamaan muokatut lomakkeet.

Kyllä tulee, sähköpostiviesti muutoksista. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Lähetä
Miksi Lähetä on yläkulmassa eikä loogisesti viimeisen kysymyksen jälkeen alhaalla lomakkeessa?

Myös puuttuvat kentät erottuisivat paremmin, jos olisivat punaisella. ― ANONYMOUS

ONko joku aikaraja minkä sisällä hakulomake on täytettävä?
Heittääkö pihalle, jos liian kauan täyttää...?

Ei ole. Jos hakulomakkeella on kysymys johon sallitaan vain tietty määrä tietyn vaihtoehdon valintoja
(esimerkkinä AMK-valintakokeen koepaikan valinta), on tämä vastaus "varattuna" kolme tuntia. Muutoin

aikarajaa ei ole. ― TOPIAS KÄHÄRÄ OPH

Sähköpostiosoite?
Mikä mieli on siinä, että sanoisin, että sähköpostiosoitetta ei tarvitse laittaa? En tule tätä
sanomaan, koska asiat vain monimutkaistaa, jos oppilas ei laita omaa sähköpostiosoitetta.

Kyllä, erittäin toivottavaa että sähköpostiosoite täytetään. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Riittääkö todellakin, että hakija laittaa vain yhden hakutoiveen? Yleensä aiemmin ollaan vaadittu
riittävää joustavuutta ajattelussa ja ainakin 3 hakutoivetta?

Hakija on aina voinut hakea vain yhdellä hakutoiveella. Kannattaa kuitenkin ohjauksessa kannustaa
laittamaan useampia hakutoiveita. ― SATU HORNBORG, OPH

Mielestäni ihan yksikin hakutoive riittää jos esim. oppilaalla on yli 9 ka ja hakee lukioon mihin tarvitaan
esim. 7ka... Miksi ihmeessä olisin opona vaatinut laittamaan enemmän hakutoiveita?!?! ― ANONYMOUS

Teettekö kivan pätkän hakulomakkeen täyttämisestä?

Ei tarvitse olla Tiktok.. muukin videopätkä käy :) ― ANONYMOUS

Otetaan harkintaan, mutta kannattaa käyttää demoa, siinä pääsee parhaiten tutustumaan.
― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Tuleeko demolomakkeelle myös näkyviin lisäkysymykset esim.
urheiluoppilaitokseen haettaessa? Tällöin hakija tietää jo
etukäteen, mitä tietoja hänellä on oltava hakulomaketta
täytettäessä.

Kyllä tulee. ― SATU HORNBORG, OPH

Jos hakija ei anna sähköpostiosoitetta, miten voi muuttaa
hakutoiveita ja saa liiteohjeet?

Jos hakija ei anna sähköpostiosoitetta, hakutoiveiden muuttaminen on haastavampaa. Toki voi lähettää
pyynnön kirjepostilla/faksilla, tai opon sähköpostista oppilaan allekirjoituksella varustetulla word-

tiedostolla. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Onko hakulomakkeella kohta, johon merkitään se että
päättötodistus puuttuu, koska oppilas on opiskelllut
perusopetuksen oppimäärän kotiopetuksessa ja saan vain
selonteon perusopetuksen suorittamisesta?

Pohjakoulutusvaihtoehdoissa on 'Ei päättötodistusta'. ― SATU HORNBORG, OPH

Eli se valitaan vaikka hän on suorittanut perusopetuksen oppimäärän? ― ANONYMOUS

Onko hakijan mahdollista laittaa molempien huoltajien tiedot ja
sähköpostiosoitteet hakulomakkeelle?

Kyllä on. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Kyllä, alaikäinen hakija voi laittaa 2 huoltajan tiedot ja sähköpostiosoitteet. ― SOFIA ÅKERBLOM OPH

Kiitos tiedosta ja hyvä näin! ― KIRSI_SIUKONEN

Vielä tarkennuskysymys. Voi laittaa kaksi huoltajaa, mutta ei ole pakko? Vaikka olisi yhteishuoltajuus.
― ANNELI TIKKANEN

Ei ole pakko ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Oppilaitoskohtaiset lisäkysymykset
Kysytäänkö TUVAan hakeutuvalta, mikä suuntautumisvaihtoehto kiinnostaa (ammatillinen vai
lukio)?

Riippuu tuva-koulutuksesta. TUVA -järjestäjät voivat itse määritellä, mitä lisäkysymyksiä hakijalta
kysyvät. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Oppilaitoskohtaiset lisäkysymykset
Luennoitsija sanoi, että on jokin dokumentti, missä dokumentissa sai esittää näitä toiveita mitä
kysymyksiä hakulomakkeeseen voisi tulla. Missä sellainen on?

Tältä sivulta löytyy: https://wiki.eduuni.�/pages/viewpage.action?pageId=242718297 Lisäkysymykset on
tarkoitettu TUVA-koulutuksen, vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävän ammatillisen

koulutuksen, TELMA-koulutuksen sekä vapaan sivistystyön oppivelvollisten linjan koulutusta
järjestäville. ― SOFIA ÅKERBLOM OPH

Hakulomakkeen tulostusmahdollisuus täyttämisen jälkeen onko
tulossa?

Hakija voi tulostaa itselleen kopion hakemuksestaan selaimen kautta (ctrl+p). Nykyään nuo selaimien
tulostukset ovat siistejä. ― MARCUS CASELIUS

Oliko hakulomakkeelle tulossa infoteksti katsoa lisätietoja
tarvittavista liitteistä oppilaitoksen sivuilta?

Liitepyynnöt tulevat nähtäville suoraan hakemukselle ja hakijan sähköpostivahvistuksen mukaan.
― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Eli liitepyyntöön voi oppilaitoksessa lisätä linkin oppilaitoksen nettisivulle katsomaan lisätietoja
tarvittavista liitteistä? ― ANONYMOUS

Onko mahdollista hakea yhteishaussa paperisella
hakulomakkeella?

Tätä ei suositella, sillä hakulomake muokkautuu hakijan tekemien valintojen mukaan, ja valmista
paperista hakulomaketta on hyvin haastava toteuttaa. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Tuossa OKM päätöksessä 24.9. mainitaan vielä tämä paperihakemuksen oltava perillä jne. ― ANONYMOUS

Tosiaan ei ole suositeltavaa, mutta jos jostain syystä tämä on välttämätöntä, niin silloin
paperilomakkeen voi pyytää Opetushallituksesta. Tässä tapauksessa OPH:sta joudutaan erikseen
olemaan hakijaan yhteydessä, ja kyselemään erityisiä lisäkysymystietoja. Eli jos vain mitenkään

mahdollista, toivomme sähköisen hakulomakkeen täyttöä :) ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Oppilaalla ei luku-kirjoitustaitoa ja laitetaan vanhemman
sähköpostiosoite
Hei Laaja-alaista tukea tarvitsevilla laitamme vanhempien sähköpostisoitteet hakemukseen,koska
ei luku-kirjoitustaito riittävä toiminut tähän asti haussa toimiiko jatkossakin

Tällaisessa tapauksessa tämä on varmasti ainut vaihtoehto. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

SORA
Päättääkö jokainen oppilaitos itse, järjestääkö pääsykoetta SORA-tutkintoihin vai tuleeko esim.
sosiaali/terveysalalle tänä vuonna kaikille pääsykoe?

Oppilaitokset voivat itse päättää, järjestävätkö pääsy- ja soveltuvuuskokeen. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Oppilaitoskohtaiset lisäkysymykset
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Oppilaitoskohtaiset lisäkysymykset: voivatko ne olla myös avokysymyksiä, joihin hakija siis
kirjoittaa sanallisen vastauksen? Vaiko vain valintapalkkikysymyksiä? Missä dokumentissa näitä
toiveita saa esittää? Ja esim. TUVAan hakeutuessa kysytäänkö, mikä koulutussuuntaus erityisesti
kiinnostaa?

Lisäkysymykset ovat pääosin valintapalkkikysymyksiä, mutta myös avokysymyksiä voi olla, jos kysys ei
ole arkaluonteinen. On kuitenkin aina riski, että avokysymyksiin hakija kirjoittaa jotain arkaluonteista,

jonka vuoksi on suositetavaa, että kysymyksissä on valmiita vastausvaihtoehtoja.
― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Ok! Tuossa oli vielä kaksi muutakin kysymystä joihin ei vielä vastattu :) ― ANNAKAISA_RUSKI

Koulutuksen järjestäjät voivat päivittää tarvittavat lisäkysymykset tänne:
https://wiki.eduuni.�/pages/viewpage.action?pageId=242718297 ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Ja riippuu tosiaan TUVA -koulutuksen jäjrestäjästä, haluavatko hakulomakkeella kysyä suuntauksesta.
― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Poistuuko paperilomakkella olleet valmentajan lausunto-osuudet
nuoren hausta, kun hakulomake on vain opintopolun
hakulomakkeen yhteydessä, sähköisenä? Olisi tosi tarpeellista
nähdä nuo urheilijan lisäkysymykset hakulomakkeella etukäteen,
kuten joku jo toivoikin. Onko ne demossa näkyvissä jos valitsee
urheilulinjan hakukohteekseen?

Kyllä, ylimääräiset paperiset urheilijalomakkeet poistuvat. Urheilijan lisäkysymykset tulevat demoon
nähtäväksi. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Olympiakomitean koulutuksessa juuri esiteltiin lomaketta. Siihen tulee valmentajan nimi, numero ja
sposti. Pisteet tulevat vain lajiliitolta, valmentajien kommentit eivät vaikuta pisteytykseen (eivät ole

vaikuttaneet aiemminkaan) ja ne siksi jäävät pois. ― JUUDIT HURTIG

Voisiko demohakulomakkeen laittaa meille opoille jo tänään
jakoon, esimerkiksi pariksi päiväksi, koska osa meistä ei näe nyt
mitään lomakkeen esittelyä, koska seuraamme seuraamme
koneeltamme omatoimisetsi ennakkoon lähettettyjä dioja, kun
yhteyksien pätkiessä, ei enää ole päässyt sisään kun
kuuntelemaan, ääni kuuluu, mutta mitään ei ole mahdollista nähdä
(kun 1000 osallistujan raja on täyttynyt, ilmoittaa Teams)

Demohakulomakkeen esittelyn tallenne löytyy Opinto-ohjaajan työkalupakkia. Demolomake julkaistaan
viikolla 50. ― TOPIAS KÄHÄRÄ OPH

Hakemuksen liitteet - näkyyhän selvästi, että niiden toimittaminen
on hakijan (ja huoltajan) vastuulla?
Peruskoulu, josta nuori lähtee ei lähettele arkaluontoisia liitteitä hakemukseen liitteeksi vaan hakija
vastaa liitteistä omaan hakemukseensa liittyen. Tuleehan tämä näkyviin vahvistusviestissä sekä
hakijalle että huoltajalle selkeästi?

Kaunis ajatus, että huoltaja vastaa, mutta käytännössä ei toimi ollenkaan. ― ANONYMOUS

Kyllä sähköpostivahvistukseen tulee myös ilmoitus siitä, mitä liitteitä tulee toimittaa.
― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Tuleeko maininta siitä, että nimenomaan hakija ja huoltaja vastaavat näiden toimittamisesta, ei
peruskoulu tai muu taho? ― ANONYMOUS

Haluan kanssa vastauksen tähän. Koulua ei voi vastuuttaa lähettämään näitä liitteitä, koska emme tiedä
mitä pyydetään. ― ANONYMOUS

Viesti on kohdistettu hakijalle, ja siinä on mainittu liitepyynnöt. Eli kyllä vastuu on kohdistettu
viestinnässäkin hakijalle. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Urheilijat
Voisitteko laittaa johonkin näkyville kysymykset, jotka urheilijoille tulee hakulomakkeessa
näkyville? Näkyvätkö ne demohaussa?

Kyllä, demohaussa tulee nähtäväksi. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Näytän tuossa esittelyssä kohta noita urheilijakysymyksiä myös. ― MARCUS CASELIUS

Urheilijan lisätietokysymykset
Missä kysymykset näkee etukäteen, jotta oppilas osaa hankkia tarvittavat tiedot ennen hakuaikaa?
(esim. urheilullisisten saavutusten kirjaamisessa tarvitaan usein neuvoa valmentajalta)

Demolomakkeella näkee. Demo tulee joulukuussa käyttöön. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Nämä voisi olla kyllä näkyvillä jossain muuallakin, sellaisesa muodossa, että ne voisi toimittaa esim.
valmentajalle, jotta tiedot ovat oppilaalla selkeästi käsillä, kun hän täyttää yhteishakulomaketta

― MARIA LAUKKA

Poistuuko esim.urheilulukioihin täytetty Olympiakomitean lomake,
johon tuli valmentajan/seuran kommentit hakijasta?

Kyllä, tämä poistuu. Nyt riittää, kun hakija täyttää urheilijan lisäkysymykset yhteishaun lomakkeella.
― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Hakulomakkeen toinen sivu
Yhteishakulomakkeen toinen sivu, jossa kysytään millä koulutuksella hakee yhteishaussa on sekava.
Toiveena olisi, että peruskoulun päättävältä oppilaalta kysyttäsiin asiaa erikseen ja mikäli nuori
vastaa tähän myöntävästi, häneltä ei kysyttäisi hakutaustatietoja enempää (10. luokka, Valma...)

Jos perusopetuksen päättää vuonna 2022, hakijalta ei kysytä kymppiluokan/valman suoritustietoja.
― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Demo - hakijalle saapuvista sähköpostiviesteistä hakuun liittyen
Voisitteko tehdä sellaiset esimerkkidiat näistä sähköpostissa hakijalle saapuvista viesteistä, eli
vahvistus hakemuksen perille menosta, tulossähköposti ja muut mahdolliset.. Voimme nämä
koulussa käydä oppilaiden kanssa läpi ja heillä on vahvempi osaaminen ottaa paikkaa vastaan, kun
näkymä on tuttu koulusta. Huoltajille tulisi myös ehdottomasti tulla tieto siitä, että hakija on saanut
tulostiedon. Vaikka itse tulostieto ei tulisikaan huoltajalle, tulisi hänen olla tietoinen, että hakija on
saanut tulostiedon ja näin huoltaja voi auttaa paikan vastaanottamisessa alaikäistä nuorta.
Huoltajalla on velvollisuus ja tällainen viesti auttaisi huoltajaa kantamaan velvollisuutensa. 

Tämä olisi tosi hyvä juttu! ― ANONYMOUS

Laitetaan nämä myöhemmin esille. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Hakulomakkeen esittelyinfot
Onko ensi viikon hakulomakkeen esittelytilaisuuksissa enemmän/laajempaa tietoa kuin tänään? 

Pääosin lomake-esittely on samantyyppinen kuin AVI-tilaisuudessa. ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Saako urhean kysymykset tietää etukäteen, jotta nuori osaa
valmistautua ja hankkia tarvittavat tiedot etukäteen ennen
sähköisen haun tekemistä?

Urheilijoiden kysymykset tulee demolomakkeelle nähtäväksi. Demolomake tulee joulukuussa käyttöön.
― TOPIAS KÄHÄRÄ OPH

Hakulomakkeen kysymykset
Onko hakemuslomake pääosin samanlainen kuin viime vuonna? Eli samat kysymykset? (paitsi 2
hakukohdetta lisää?) Kiitos!

Kyllä, pääosin. Marcus esittelee Sadun esityksen jälkeen :) ― KATARIINA MÄNNIKKÖ OPH

Milloin hakulomake saa selkotunnuksen?

Hakulomakkeelle ei näillä näkymin olla hakemassa selko-tunnusta. Opintopolun hakemisen palvelut on
juuri arvioitu Selkeästi meille-hankkeessa, josta saimme hyviä kehitysehdotuksia. ― TOPIAS KÄHÄRÄ OPH

Näin käytän uutta Opintopolkua

Opintopolkuun linkkinä tällaiset käyttöohjeet tai video HAKIJOILLE
katsottavaksi
Nuorten tulisi oppia tekemään hakuja opintopolussa. Onko tästä ohjevideota tai tällaista
diapakettia tulossa opintopolkuun, jotta kaikki voivat harjoitella hakutoimintoja tällaisen ohjeen

https://padlet.com/katariinamannikko
https://padlet.com/annakaisa_ruski
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=242718297
https://padlet.com/katariinamannikko
https://padlet.com/katariinamannikko
https://padlet.com/katariinamannikko
https://padlet.com/juudithurtig
https://padlet.com/topias_kahara
https://padlet.com/katariinamannikko
https://padlet.com/katariinamannikko
https://padlet.com/katariinamannikko
https://padlet.com/marcuscaselius
https://padlet.com/katariinamannikko
https://padlet.com/maria_laukka
https://padlet.com/katariinamannikko
https://padlet.com/katariinamannikko
https://padlet.com/katariinamannikko
https://padlet.com/katariinamannikko
https://padlet.com/topias_kahara
https://padlet.com/katariinamannikko
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1409436513/02412bca8754aeabed435b73b8bc313a/selkotunnus_2016.png
https://padlet.com/topias_kahara


avulla? Sekä peruskoululaiset että peruskoulun jälkeisissä koulutuksissa olevat että alaikäisten
huoltajat ja kaikki, jotka haluavat opintopolusta koulutuksia ja oppilaitoksia etsiä ja löytää
hyötyisivät tällaisesta paketista ja/tai video-ohjeesta.

Tästä onkin ollut paljon toiveita, pyritään saamaan valmiiksi siten, että on käyttöä kevättä varten.
― TOPIAS KÄHÄRÄ OPH

Onhan pian tulossa se, että lukiosta valmistuneet voivat tehdä itse yo-kokeisiin ilmoittautumiset
Oman Opintopolun kautta? Kuormittaa lukiota kun pitää hoitaa heidän yo-kokeisiin
ilmoittautumisia, vaikka eivät ole enää koulun opiskelijoita ja korottajien määrät vain lisääntyvät
vuosittain. Samoin tietoturvakysymys, kun heillä ei ole Wilmaa käytössä, eivätkä voi ilmoittautua
sitä kautta. Nyt koulut käyttää Google formsia jne. ilmoittautumisten keräämiseen valmistuneilta,
mikä ei ole tietoturvan kannalta ollenkaan hyvä.

Tällaista tarvetta ei ole esitetty, mutta otetaan ylös toive. ― RISTO HANHINEN (OPH)

Ongelma on ymmärrettävä, tämä vaatisi kuitenkin myös lakimuutoksen, sillä nykyisin lain mukaan
"Kokelaan tulee ilmoittautua kirjallisesti kutakin tutkintokertaa ja suoritettavaa koetta varten

viimeistään Ylioppilastutkintolautakunnan määräämänä päivänä siihen lukioon, jossa aikoo suorittaa
kokeen. Rehtorin tehtävänä on varmistaa, että kokelas täyttää 5–7 §:n mukaiset tutkintoon ja sen

kokeisiin osallistumiselle säädetyt edellytykset. Osallistumisoikeuden epäämisestä tulee antaa perusteltu
kirjallinen päätös." --> Viemme kuitenkin viestiä YTL:n suuntaan tästä toiveesta! ― MERJA VÄISTÖ, OPH

Onko ensi viikon koulutukset keskenään identtisiä?

Pääpiirteittäin ― RISTO HANHINEN (OPH)

kyllä ovat ― ANNIKA GRÖNHOLM OPH

Tulostaminen
Saako hakutuloslistaa tulostettua?

Selaimen tulostatoiminnolla saa nätisti ulos! ― RISTO HANHINEN (OPH)

Tästä olen kyllä eri mieltä. Tulosteeseenhan tulee selaimen toiminnolla aivan kaikki, mm. metrikaupalla
tyhjää tilaa. Lisäksi jos hakutulokset menevät usealle sivulle, pitää jokainen näkymä tulostaa erikseen!

Miksei tulostustoimintoa voi tehdä?! Nätti pdf-lista. ― ANONYMOUS

Hampurilaisvalikon kun sulkee tulee nätti lista ― RISTO HANHINEN (OPH)

Säästetään kuitenkin luontoa ja metsiä esim. jakamalla hakutuloksien linkkiä suoraan tarvittaessa.
― RISTO HANHINEN (OPH)

Minulla on paljon myös vaativan erityisen tuen kehitysvammaisia oppilaita, jotka kyllä tarvitsevat ihan
perinteisen paperisen listan. Pitää muistaa, että oppilaiden tietoteknisissä taidoissa on valtavia eroja.

― ANONYMOUS

Harmi, ettei muistilistatoimintoa enää ole. Oppilaiden kanssa yhteishakua tehdessä oli kätevää, kun
pystyi keräämään ensin muistilistalle hakukohteet ja sieltä oli linkki hakulomakkeelle, jonne ne
sitten automaattisesti siirtyivät. 

Korvaava ominaisuus on tulossa tulevaisuudessa ― RISTO HANHINEN (OPH)

Samantapaista toimintoa on tosiaan suunniteltu, erityisesti on tarkoitus kehittää oppijalle suunnattuja
asiointipalveluja, johon tulevaisuudessa kuuluisi mm. koulutusten vertailu, muistilistatoiminto ja

jakaminen, oma pro�ili. ― ULLA KAUPPI (OPH)

Peruskoulun oppiaineiden yhteydet toisen asteen koulutuksiin?
Voisiko uuteen Opintopolkuun saada hakumahdollisuutta, jolla voisi etsiä tiettyihin peruskoulun
oppiaineisiin kytkeytyviä ammatillisia perustutkintoja ja lukioiden erityislinjoja?

Valintaperusteet
Miksi esim. Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon valintaperusteissa näkyy vain
pistevalinta, vaikka ao paikkaan haetaan pelkällä pääsykokeella? Voisiko valintaperusteet kohdentaa
oikein?

Kaikissa yhteishaun ammatillisissa perustutkinnoissa on automaattisesti mukana asetuksen mukainen
perusteteksti. Valitettavasti se tulee mukaan myös niihin, joissa on vain pistevalintakäytössä.

― ANNIKA GRÖNHOLM OPH

Oppilaan kannalta tämä on erittäin harhaanjohtavaa. ― ANONYMOUS

On kyllä harhaanjohtavaa. Samaa mieltä kuin edellinen kommentoija. ― ANONYMOUS

Ei löydy
Omaa maakuntaa (Etelä-Pohjanmaa) ei edes tarjota autoalan perustutkintoon.

Autoalalla on tutkinto ja sen perusteet muuttumassa, joten sen osalta tarjonta tulee vasta myöhemmin.
Autoalaa löytyy siis tällä hetkellä vajavaisesti ― TOPIAS KÄHÄRÄ OPH

Kyseisen koulutuksen osalta on tosiaan ohjeistettu koulutuksen järjestäjiä odottamaan uusien
Ajoneuvoalan perustutkinnon perusteita, tämä tutkinto siis korvaa nykyisen autoalan perustutkinnon.

― ULLA KAUPPI (OPH)

Eli ei tarvitse huolestua vaikka 8 muuta maakuntaa löytyy? ― ANONYMOUS

Muissa saattaa olla tarjolla jatkuvan haun kautta vielä tuolla vanhalla perusteella olevaa koulutusta
― ANNIKA GRÖNHOLM OPH

Toivottavasti näkyy demossa ennen joulua. Opotunteja ei meilläkään yseille ole sen jälkeen.
― ANONYMOUS

Sijainti-tieto
Olisi hyvä, jos hakua pystyisi linjakohtaisesti rajaamaan niin, että laittaa useamman kaupungin
kerrallaan. Nyt tämä ei onnistu.  

Toinen huomio sijainti-kohtaan liittyen on se, että kun yrittää poistaa kaupunkirajausta, niin
painike toimii heikosti. Eli samalla kun rajaa jotain pois, niin painaakin vahingossa jotain toista
aluetta. Näin on käynyt useasti!

Tämäkin on tiedossa ja pyritään korjaamaan pian ― RISTO HANHINEN (OPH)

Tuo rajaukseen liittyvä ongelma on meillä korjauksessa. ― ULLA KAUPPI (OPH)

Kiitos huomioista, tuo sijaintirajaus ja "vahinkopainallukset" on huomioitu ja pitää korjata
― TOPIAS KÄHÄRÄ OPH

Kiitos nopeasta vastauksesta! ― REETTA K.

Mihin mennessä kaikkiin yhteishakuun tulevien koulutusten tiedot,
valintaperusteet ja tarvittavat liitteet ovat luotettavasti
opintopolussa? Niin että ne eivät enää muutu ennen hakua.

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun osalta kaikkien tietojen pitää olla ehdottoman valmiit
18.2. mennessä. Käytännössä kuitenkin suurin osa tulee olemaan valmista joulukuun alkupuoliskolla.

― ANNIKA GRÖNHOLM OPH

suosikit
voiko koulutuksia valita enää suosikkeihin, jotka automaattisesti sitten siirtyvät hakulomakkeelle?

Tällainen toiminnallisuus tulee tulevaisuudessa ― RISTO HANHINEN (OPH)

Hakurajaus lukioiden painotusten mukaan?
Onko mahdollista hakea lukioita, niiden tarjoamien painotusten/linjojen mukaan?

Linjasuodatus on myös tulossa ― RISTO HANHINEN (OPH)

lukiohaku
saako lukioihin "hakukriteereihin" lisäyksen; erityistehtävälukiot -> vai miten löytäisi oppilaalle
helposti vaikka urheilulukiot (erityistehtävä, ei linja) lähialueelta?

Tämä suodatin on tulossa aivan lähiviikkoina ― ANNIKA GRÖNHOLM OPH

Vanha opintopolku
Milloin vanha opintopolku poistuu kokonaan käytöstä? 

Mahdollisesti vuoden 2022 lopussa viimeistään. ― RISTO HANHINEN (OPH)

Hakukohteiden vertailu
Pystyykö hakukohteita ja niiden tietoja esim. kielivalikoima poimimaan omaan vertailuun? esim.
taulukon muotoon tms.

Vertailutoiminnallisuus on tulossa myöhemmin. Tarkkaa aikataulua en osaa luvata.
― TOPIAS KÄHÄRÄ OPH

Hain omaa lukiotani suoraan lukion nimellä. Tuli vaikka mitä
vaihtoehtoja (logistiikkaa yms.). Voisiko saada sellaisen
hakutoiminnon, että suoraan lukion nimellä tulisi se lukio jota
hakee?

Vaihda välilehti oppilaitokseksi koulutuksista niin johan löytyy lista oppilaitoksista
― RISTO HANHINEN (OPH)

Kuinka moni 9.-luokkalainen ymmärtää ottaa oppilaitos-kohdan, jos on hakenut suoraan lukion nimellä?
Onko tässä ajateltu miten 9.-luokkalainen osaa käyttää opintopolkua helposti? ― ANONYMOUS

Juuri heillä tätä on testattu kovasti ja sen mukaan toteutettu ― RISTO HANHINEN (OPH)

Aika hankalaa on käyttö, jos ensimmäiseksi hakutulokseksi ei tule hakusanan mukaista kohdetta suoraan.
― ANONYMOUS

Esimerkki pohjois-haagalla toimi hienosti. Kokeilkaapa Naantalin lukio ja huomaatte eron
toimuvuudessa. Miksi Naantalin lukiolla ei tule vaihtoehdoksi vain lukio vaan tulee logistiikkaa?

― ANONYMOUS

täytyy tutkia, miksi tuo logistiikka tulee tyrkylle, kiitos huomiosta ― ANNIKA GRÖNHOLM OPH
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Hakutoiminnosta: Kun laittaa hauksi 'harkinnanvarainen valinta',
niin tietoa siitä löytyy vasta kun selaa sivua reilusti alaspäin. Eikö
hakusanaa vastaavat tiedot pitäisi tulla ensimmäisenä.

Opintopolun asiasanahakua parannetaan jatkuvasti ja paloittain. Se paranee ajallaan.
― RISTO HANHINEN (OPH)

Mitkä rajaukset kannattaa tehdä, kun peruskoululaisia ohjaa
tekemään koulutushakuja?

Koulutustausta: Peruskoulu ja halutessaan sijainti. Yhteishakua varten voi suoraan rajata kyseisen
yhteishaun osalta: https://opintopolku.�/konfo/�/haku/?

order=desc&size=20&sort=score&yhteishaku=1.2.246.562.29.00000000000000005368
― TOPIAS KÄHÄRÄ OPH

Näytättehän, mistä löytyy valintaperusteet ammatillisiin
koulutuksiin ja lukioihin perusopetuksen jälkeisessä yhteishaussa.

https://opintopolku.�/konfo/�/sivu/perusopetuksen-jalkeisen-koulutuksen-yhteishaun-
valintaperusteet ― TOPIAS KÄHÄRÄ OPH

Saisiko lyhyitä tietoiskutyyppisiä opiskelijoille suunnattuje videoita
esim. Uuden Opintopolun käytöstä, hakemisesta ym, kiitos.
Tilausta ja käyttöä olisi!

Hyvä huomio, tälläisiä onkin toivottu ja pyritään tekemään kun ehditään. ― TOPIAS KÄHÄRÄ OPH

Yhteishaun tueksi näitä tarvitaan asap! ;) ― ANONYMOUS

Olisi todella tarpeellinen, että tällaisen opastusvideon voisi käydä oppilaiden kanssa läpi. ― ANONYMOUS

Haku ei toimi!
Haen esimerkkinä "Kalevan lukio". Vaihtoehdoiksi tulee ihan vääriä oppilaitoksia?  
Miten tehdä sivusta selkeämpi nuorille? 

Hakusivulla näkyy ylhäällä joko "Koulutukset" tai "Oppilaitokset". Oppilaitokset-nappia painamalla näkee
heti ensimmäisenä Kalevan lukion tiedot ― TOPIAS KÄHÄRÄ OPH

Voiko esirajata maantieteellisesti
Voi rajata koulutustyyppien mukaan täytettäessä. Voiko hakulomaketta täytettäessä rajata myös
maantieteellisesti?

Voi rajata sijainnin mukaan ― ANNIKA GRÖNHOLM OPH

Hakulomaketta täyttäessä ei voi rajata maantieteen mukaan muutoin kuin sanahaulla kirjoittamalla
paikkakunnan nimi, kaikissa hakukohteissa ei tosin ole paikkakuntien nimiä välttämättä

― RISTO HANHINEN (OPH)

Koulutuksia selatessa hakulomakkeen ulkopuolella opintopolku.�:n koulutustarjonnassa voi rajata
maantieteellisesti kuten annika ylempänä laittoikin :) ― RISTO HANHINEN (OPH)

hyvä kun tarkensit, minä luin huonosti tuon, minä puhuin tosiaan OPintopolusta, en hakulomakkeesta
― ANNIKA GRÖNHOLM OPH

Hakulomake
Onko tämä sama esittely kuin tämä tallenne?  
On vähän hankala seurata, kun kuva ei näy. 
"OPH:n 24.11.2021 järjestämän Näin käytät Opintopolkua koulutuksen tallenne"

Tuo koulutus on hieman pidempi, mutta samoja asioita käydään läpi tänään ― ANNIKA GRÖNHOLM OPH

Ok. Kiitos tiedosta! ― NINA

Osallistujan kommentti: ei ole täysin samanlainen. Tässä käydään läpi demolomakkeen täyttöä, 24.11.
esiteltiin vain Opintopolku-sivuston toimintoja. ― ANONYMOUS

tämä padletin osuus liittyy nimenomaan Opintopolun käyttöön, siksi luulin, että tarkoitettiin sitä,
pahoitteluni ― ANNIKA GRÖNHOLM OPH

Onko teillä OPH:n toimesta hakuaikana opintopolku-sivustolla
chat-palvelu käytössä hakijoiden neuvontaan?

Pyritään mahdollisesti saamaan korkeakoulujen kevään toiseen yhteishakuun viimeistään. Ei voi luvata
valitettavasti. ― RISTO HANHINEN (OPH)

vielä lisäyksenä tuohon, meillä on ollut vanhassa Opintopolussa chat auki hakijoille, kevään
yhteishauissa viimeisenä hakupäivänä, koko hakuaikaa chat ei ole ollut käytössä

― ANNIKA GRÖNHOLM OPH

Voisiko Muistilista-toiminnon saada myös uuteen Opintopolkuun
käyttöön? Helpottaisi ohjausta, jos voisi kerätä listan hakukohteista
ja lähettää sen opiskelijalle keskustelun päätteeksi.

Sekin oli hyvä ominaisuus, että muistilistasta pystyi siirtymään suoraan hakulomakkeen käyttöön.
― ANONYMOUS

Aivan totta! ― ANONYMOUS

Minulle vastattiin tämän viikon koulutuksessa, että vähäisen käytön vuoksi toiminnosta luovuttiin. Oli
hyvä ja tarpeellinen toiminnallisuus, siksi toivon kyllä sitä takaisin! ― ANONYMOUS

Jos käyttö on ollut vähäistä, niin sitten ymmärrän kyllä jos ei kehitetä uuteen versioon. Oli eismekriksi
hyvä kuulla edellisessä koulutuksessa, että hakutoimintoa viilataan paremmaksi ― ANONYMOUS

Uuteen Opintopolkuun on tarkoitus kehittää ja tehdä vielä "oma pro�ilin" tekemisen mahdollisuus, johon
voisi tallentaa omia kiinnostuksen kohteita ja mieluisia koulutuksia, tämän voi sitten aikanaan jakaa

omalle opinto-ohjaajalle ― ANNIKA GRÖNHOLM OPH

Useimmat kollegani käyttivät muistilistaa aktiiviseti työssään. Siksi tuo "vähäinen käyttö"
hämmästyttää. ― SALLA L

Tuo Annikan ehdottama "oma pro�ili" kuulostaa hyvältä! ― ANONYMOUS

Uudet hakijaa ohjeistavat rajaukset, jotka rakentuvat pikkuhiljaa ovat todella hyvät!

Korkeakoulujen yhteishaut

lisähauista vielä
onko Korkeakoulujen erillishauille joku aikataulu vai tippuuko niitä eri aikoihin haettavaksi
Opintopolussa?

Aikataulut vaihtelevat korkeakoulujen mukaan, mutta ekassa yhteishaussa kesä-heinäkuussa, tokassa
yhteishaussa heinä-elokuussa ― RISTO HANHINEN (OPH)

pistetaulukot
Hei! 
Pistetaulukot tarvitaan helposti löydettäväksi. Lukiolaiset eivät niitä opon työkalupakista osaa
etsiä!

Laitetaan yliopistosivuille linkki taulukkosivulle. Pääosin koulutuksien hakukohteiden
valintaperustekuvauksista löytyvät kunkin hakukohteen osalta taulukot ― RISTO HANHINEN (OPH)

Olisi todella hyvä, että olisi, kuten vanhassakin opintopolussa, koottuna yhteen kaikki eri koulutusten
pistetaulukot. Ja tosiaan helposti opiskelijoiden saatavilla! ― TAIJA

Ehdottomasti oltava hakijoiden löydettävissä kaikki hakemiseen liittyvät tiedot. ― ANONYMOUS

On eriarvoistavaa jos amm.pt korotuksia ei voida ottaa mukaan
AMKtod.valinnassa

Toki yo-todistuksen korotukset otetaan automaattisesti huomioon seuraavissa hauissa. ― ANONYMOUS

Eli ei kovin tasa-arvoista. ― ANONYMOUS

Muistutuksena, että ammatillisella todistuksella ja yo-todistuksella hakeville on omat aloituspaikkansa,
eli eivät kilpaile keskenään. On tärkeää, että eri vuosina ammatillisen tutkinnon suorittaneiden

korotuksia kohdellaan yhdenvertaisesti. Siinä on ja tulee olemaan haasteita, vaikka korotukset jatkossa
saataisiin huomioiduksi. ― MERJA VÄISTÖ, OPH

Koska eri valintatavoilla on eri valintaperusteet ei tämä välttämättä ole yhdenvertaisuuskysymys, mutta
yritetään saada ammat. korotukset tulevaisuudessa mukaan valintoihin! ― RISTO HANHINEN (OPH)

Vielä lisähauista
Vielä jatkokysymys, mikä on mahdollisten erillis- ja lisähakujen aikataulu Opintopolussa,
ilmestyvätkö eri aikoihin

Aikataulut vaihtelevat korkeakoulujen mukaan, mutta ekassa yhteishaussa kesä-heinäkuussa, tokassa
yhteishaussa heinä-elokuussa ― RISTO HANHINEN (OPH)

Meilissänne mainittiin tämän päivän infon materiaaleista...
Meilissänne mainittiin tämän infon materiaaleista näin: "Huomaathan, että materiaalit on
tarkoitettu vain tapahtumaan ilmoittautuneiden käyttöön, eikä niitä saa jakaa muille.
Kunnioitamme näin tekijänoikeuksia. " Eikös tässä ole tarkoitus, että näitä tietoja hyödynnetään
ohjaustyössä, eli näitä materiaaleja voi ja kannattaakin käyttää oman työn ja edelleen infoamisen
välineenä? Siis koko päivän asioiden osalta? 

OPH:n tämän päivän esitysmateriaaleja saa käyttää vapaasti ― RISTO HANHINEN (OPH)

Jos tulee valituksi kevään toisessa yhteishaussa 6 kohteeseen.
Voiko ottaa vastaan 4. hakutoiveen jos mieli muuttunut haun
tekemisen jälkeen?

Toisessa yhteishaussa on mieluisuusjärjestys ja voi tulla valituksi vain yhteen hakukohteeseen, eli aina
ensimmäiseksi se mihin eniten haluaa päästä opiskelemaan. ― RISTO HANHINEN (OPH)
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Yliopistojen pistetaulukko
Voisiko tästä tehdä version, jonka voisi laittaa opiskelijoille nähtäville? Onko vanhan Opintopolun
pistetaulukko vielä ajantasalla?

Vanhaa taulukkoa vanhoilla sivuilla ei päivitetä enää. LAitetaan linkki tuonne wikiversioon
opintopolku.�:hin ― RISTO HANHINEN (OPH)

Joko ammatillisen pt:n jälkeen tehdyt korotusarvosanat ovat
mukana AMK-todistusvalinnassa?

Tämä kiinnostaisi paljon, ja olisi tärkeää hakijoille. ― HANNA SALMINEN

Kirjallisestikin vielä: pahoin pelkäämme, että tämä ei tule toteutumaan ensi kevään hakuihin. Tämä
pitää ratkaista ensin niin, että saadaan ammatillisesta oppilaitoksesta tieto siitä, mitä arvosanaa korotus

korottaa ja miten se vaikuttaa keskiarvoon. Tämähän työllistää sitten myös ammatillisia oppilaitoksia
eikä tällaista toimintamallia vielä ole. Teemme OPH:ssa yhteistyötä ministeriön, AMKEn ja

ammattikorkeakoulujen kanssa, jotta tämä asia saataisiin etenemään. ― MERJA VÄISTÖ, OPH

Olisi hyvä, jos hakeutumisen aikataulutiedoissa mainittaisiin
selkeästi myös, milloin hakijan tietojen pitää olla Koski-palvelussa,
palvelisi ammatilliselta puolelta valmistuvia.

Löytyy ammattikorkeakouluun.�:stä kun koskee vain ammattikorkeakouluja. ― RISTO HANHINEN (OPH)

Demohaku korkeakouluhausta?
Onko korkeakouluhauista tulossa demohakulomake?

Olisi kohtuullista; toisen asteen haussahan ollut "aina" ― ANONYMOUS

Juuri ennen hakuajan alkamista ei riitä, koska abit ovat silloin jo lukulomalla. ― ANONYMOUS

Tulossa jollain aikavälillä. ― RISTO HANHINEN (OPH)

Erillishaut ja lisähaut
Ei niin niin koske omaa opotustani mutta tarkistan: ovatko lisähaut ja erillishaut aina opintopolussa
haussa vai korkea asteen oppilaitosten omilla sivuilla vain?

Käytännössä kaikki löytyy opintopolusta ja hakeminenkin tapahtuu opintopolun kautta. Osa
erillishauista saattaa olla eri kautta haku, mutta siitäkin kerrotaan opintopolussa.

― RISTO HANHINEN (OPH)

Vipusessa on tärkeää tietoa, mutta käyttäjäystävällisyyteen voisi
kyllä panostaa

Mediassa on puhuttu pisteuudistuksesta eli tässä huolena, miten
ohjata niitä nuoria, jotka ovat nyt hakemassa ammattikouluun.
Miten heidän hakunsa/ pisteytyksensä tulee menemään 2025?

Vielä 2021 on vaikea sanoa kaikista muutoksista, mitä 2025 mennessä tullaan tekemään. Isoista
muutoksista tullaan toki viestimään mahdollisimman hyvissä ajoin. ― TOPIAS KÄHÄRÄ OPH

Voisiko OPH kysyä opoilta, millaisia työkaluja opot ja heidän
ohjattavansa tarvitsevat opintopolkuun? Nyt opot maininneet mm.
todistuslaskurin ja pisteytysperusteet, joita kumpaakaan ei
opintopolku tarjoa hakijalle. Pisteytysperusteet toki löytyvät
oposivujen alta, mutta olisi ehkä mielekästä luoda palvelua
käyttäjien tarpeiden mukaan.

Ja ylipäänsä nuo hakutoiminnot eivät oikein tue ohjausta, tällaisia palveluja pitäisi olla kehittämässä
myös opoja ― ANONYMOUS

Kehitystyö korkeakouluhakujen osalta lähtee ensisijaisesti korkeakoulujen ja hakijoiden tarpeesta.
Valitettavasti kaikkia toiveita emme voi toteuttaa. Kehitysideoita otamme kuitenkin mielellään vastaan.

Erityisesti korkeakouluhauissa vastuu on jo enemmän hakijalla itsellään. ― RISTO HANHINEN (OPH)

Jos hakijalla vastaanotettu opiskelupaikka yhteishaun ulkopuolella
olevasta oppilaitoksesta ( esim. POLAMK), säilyyko
ensikertalaisstaus jos sama hakija hakee toiseen, yhteishakuun
kuuluvaan korkeakouluun myöhemmin?

Vastaan tännekin enkä vain chattiin, eli ensikertalaisuuden menettää myös vastaanottamalla Pomakista
paikan. Eli siis ensikertalaisia ovat vain ne, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen

koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon
johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta. ― MERJA VÄISTÖ, OPH

Milloin keväällä oltava ammatillisen pt:n arvosanat Koskessa, jotta
mukana todistusvalinnassa?

17.toukokuuta. ― TOPIAS KÄHÄRÄ OPH

Laitetaan tästä vielä toimintaohjetta keväällä ― TOPIAS KÄHÄRÄ OPH

Onhan kahden tutkinnon opiskelija todistusvalinnassa YO-todistuksella, vaikka ammatillinen todistus
vasta 3.6.? ― ANONYMOUS

Toivottavasti tämä tieto tulee mahdollisimman pian myös koulutuksenjärjestäjille. ― ANONYMOUS

Yliopistojen todistusvalinnan pisteytysmallin linkki ei toimi
Yliopistojen todistusvali - Opintopolun palvelukokonaisuus - Eduuni-wiki

Yliopistojen todistusvali - Opintopolun palvelukokonaisuus - Eduuni-
wiki
Page Not Found

EDUUNI.FI

https://wiki.eduuni.�/display/ophpolku/Yliopistojen+todistusvalinnan+pisteytykset?
src=contextnavpagetreemode Näyttäisi tuo linkkisi leikkaantuvan kesken sanan, tässä toimiva linkki!

― TOPIAS KÄHÄRÄ OPH

Kiitos! Näköjään tuo lyhyempi linkki avautuu, kun klikkaa linkin ekaa riviä. Pitää klikata alempaa riviä,
että linkki avautuu. ― NINA

Voisiko korkeakoulun hakulomakkeella olla rasti-ruutuun "lukio- tai ammatillisen tutkintoni
opinto-ohjaaja saa nähdä hakulomakkeeni", jolloin 2.asteen opoilla olisi mahdollisuus seurata
valmistuneiden sijoittumista korkeakouluihin? OPH on laittanut opoille jälkiohjausvelvoitteen -
voisi myös OPH miettiä tätä käytännön kenttää ja kehittää opoille työkalua 2.asteen valmistuneiden
seurantaan. Nyt tämä ei toimi.

tulee lainsäädännöstä jatko-ohjausvelvoite, ei OPHlta - vaikka toki OPH normittaa lainsäädäntöön
pohjautuen ja ohjeistaa koulutuksen järjestäjiä, opoja... ― ANONYMOUS

OPM ja OPH ovat ymmärtääkseni koulutusaloja ohjaavat lakia valmistavat tahot, joten todellakin kuuluu
heille tämän mietintä. Huoh. ― ANONYMOUS

OPH ei valmistele lakeja tai asetuksia, se on OKMn toimialaa. Mutta toki virastot tekevät yhteistyötä ja
OPH pyrkii viestimään ministeriön suuntaan haasteista ja onnistumisista. ― ANONYMOUS

Toivon todella että tätä ei ulkoisteta että ei kuulu kenellekään vaan kuuluu ja on osa arjen ohjaustyötä.
Toivon että löytyy tahdon tie saada tämä oporaportti käyttöön myös korkeakouluhaussa. ― ANONYMOUS

Virkailijan opintopolun SURE-suoritustiedot -rekisteristä voi hakea yksittäisistä (valmistuneista)
opiskelijoista opiskelupaikan vastaanottotiedot, myös korkeakoulujen. ― ANONYMOUS

Meidän tulkintamme on että tarve jälkiohjaukselle tulee oppijan puolelta, siten tällä tiedolle ei opolle ole
välttämättä perusteita päästä. Eli autetaan oppijaa jos apua pyytää. ― RISTO HANHINEN (OPH)

EB-tutkinnon (eurooppakoulujen European Baccalureate) tutkinnon
arvosanat tulevat vasta kesäkuun lopussa. Mitä tämän tutkinnon
kautta hakemisesta pitää tietää?

Ennakkoarvio arvosanoista pitää toimittaa viikko toisen yhteishaun hakuajan päättymisestä lomakkeelle.
― RISTO HANHINEN (OPH)

sama DL molemmilla yhteishauilla ― RISTO HANHINEN (OPH)

Onko joku määräaika hakulomakkeen täyttämiselle minuuteissa?
Vai voiko täyttää vaikka tunteja, jos välillä lähtee tutkimaan
hakukohteita.....?

Ei ole mitään tuollaista rajoitusta, ainoastaan AMK-valintakokeen valinta säilyy maksimissaan 3h kun
paikkojen määrät on rajattuja. ― RISTO HANHINEN (OPH)

Tällöin jos paikka on vapautettu ja yrittää lomaketta lähettää, tulee virhettä ja pitää uusi
valintakoepaikka valita. ― RISTO HANHINEN (OPH)

Mikä taho voisi huolehtia että a) II yhteishaku ei olisi _juuri_
samaan aikaan kuin kevään ylioppilaskirjoitukset? ja b) että haku ei
loppuisi viimeisenä päivänä "keskellä päivää" klo 15.00 vaan esim.
klo 23.59. Opiskelijat saattavat olla yhteishaun viimeisenä päivänä
YO-kokeessa, ja suunnitella että tekee illalla yhteishaun, mutta
silloin se on jo kiinni = tarina tosielämästä.

Kalenterissa kaikki mahdollinen huomioon ottaen liian vähän sopivia aikoja. Tätä on kyllä pyöritelty
ympäriinsä ja tämä kaikki reunaehdot huomioon ottaen on pienin paha. ― RISTO HANHINEN (OPH)

Hakea voi ennen hakuajan päättymistä. Se on myös suotavaa. ― RISTO HANHINEN (OPH)

"Tarina tosielämästä" viettää sitten välivuoden ja seuraavana vuonna ajoissa (ennen klo 15) uudestaan...
Siperia opettaa. ― ANONYMOUS

Klo 23.59 olisi hankala päättymisaika, koska hakijat tunnetusti hakevat viime tipassa. On parempi, että
hakuajan päättymishetkillä on saatavilla apua niin korkeakouluista, OPH:sta kuin it-puoleltakin.

― MERJA VÄISTÖ, OPH
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Dioissa hämmentää kanditutkintojen määrä: kyseessä on kuitenkin
kaiketi ns. 3v+2v koulutukset eli opiskelija saa suoran oikeuden
maisteriopintoihin (lto ja farmasiaa lukuunottamatta).
Hakutoiminnassa tämä on oikein, mietin onko jotain mitä en nyt
tajunnut näistä dioista oikein vai oliko asia vain ilmaistu
harhaanjohtavasti?

Kyseessä on hakukohteiden määrät, ja se on eri kun koulutusten määrät koska samaan koulutukseen voi
olla useita hakukohteita. ― RISTO HANHINEN (OPH)

Korkeakoulujen toistuspisteet
Mistä voi katsoa ammattikorkeakoulujen ammatillisen koulutuksen todistuspisterajat
edellisvuosilta?

Löytyvät vipusesta: https://vipunen.�/�-�/kkyhteiset/Sivut/Haku-ja-valinta.aspx
― RISTO HANHINEN (OPH)

Voitko vielä tarkentaa, mistä sieltä? ― ANONYMOUS

Suora linkki Korkeakoulujen yhteishaun alimmat pisterajat -raportille: https://vipunen.�/�-
�/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/�-�/Raportit/Haku-%20ja%20valintatiedot%20-

%20korkeakoulu%20-%20pisterajat.xlsb ― MERJA VÄISTÖ, OPH

Kiitos. Onpa ne hankalasti löydettävissä. Pitänee jokainen hakukojhde hakea erikseen ja avata sieltä
tiedot. ― ANONYMOUS

Kevään 1. haku rajaus
Jos rajauksella "kevään 2022 ensimmäinen yhteishaku" etsii oppilaitoksia, sieltä löytyy vielä paljon
syksyn siirtohakuja ja avoimen väyliä joissa opiskelu alkaa keväällä 2022. Poistuvatko nämä pian?

Poistuvat, mutta osittain ovat päällekkäin. ― RISTO HANHINEN (OPH)

Eli ei pysty hakemaan kattavaa listaa 1. yhteishaun hakukohteista? ― ANONYMOUS

vain koulutuksista ― RISTO HANHINEN (OPH)

https://opintopolku.�/konfo/�/haku/?
order=desc&size=20&sort=score&yhteishaku=1.2.246.562.29.00000000000000002175

― RISTO HANHINEN (OPH)

Kyllä, mutta tuolla jos valitsen oppilaitoksen, esim Aalto, sen alta löytyy kaikki hakukohteet, myös
maaliskuun haussa olevat ― ANONYMOUS

Oppilaitoksen tarjonnan rajaamiseenkin on suunnitteilla rajaimia :) ― RISTO HANHINEN (OPH)

Hyvä, koska esim. syksyn yhteishaun rajallista hakukohdemäärää vaikea muuten hahmottaa
― ANONYMOUS

Demo korkeakoulun hausta?
Miksi korkeakoulujen hakua ei voisi päästä demoamaan opiskelijoiden kanssa jo ennen hakua? Eli
näkisi hakulomakkeen kokonaisuudessan jo tässä vaiheessa ja voisi yhdessä käydä läpi sen nuorten
kanssa? Haku on yhtäaikaa kirjotiusten kanssa, silloin ei enää käytännön asioissa ole niin helppoa
neuvoa.

Tätä ei ole korkeakoulujen kanssa vielä mietitty miten toteutetaan. Tulossa varmasti jonain vuonna,
mutta aloitetaan perusopetuksen jälkeisen koultuksen yhteishaulla ― RISTO HANHINEN (OPH)

yo-tulokset
Milloin kevään yo-tulokset julkaistaan toukokuussa?

Toukokuussa viikollla 20, ja todistusvalinnat lähtevät siitä heti käyntiin. ― RISTO HANHINEN (OPH)

Hakutoiminto
Toivottavasti hakutoimintoa tullaan vielä parantamaan. Esim. Hakusana: lääketiede antaa
hakutuloksiksi yleiset kuvaukset lääketieen koulutuksista, mutta jos siinä kohtaa haluaa siirtyä
oppilaitoksiin, niin lista sisältää pitkälti lukioita. 

Opintopolun koulutushakua parannetaan jatkuvasti ja paloittain, seuraavat parannukset asennetaan
ensi viikon alussa. Se paranee ajallaan. ― RISTO HANHINEN (OPH)

Korkeakoulujen yhteishaku
Onpa hienoa, että osa aloista on tehnyt yhteiskuvauksen! Helpottaa etsimistä todella paljon, kun
hakuvaihtoehtoja tulee nähtäville paljon vähemmän.

Etsi antaa aikalailla outoja tuloksia, sekamelskaa vaikka tekee
rajauksia mm. yliopisto/kandi+maisteri, ylioppilaspohjalla ja kevään
toinen yhteishaku: viestintätieteet antoi 64 koulutusta mm.
eläinlääketiede?

Opintopolun koulutushakua parannetaan jatkuvasti ja paloittain, seuraavat parannukset asennetaan
ensi viikon alussa. Se paranee ajallaan. ― RISTO HANHINEN (OPH)

Miksi tämä uudistus tuotiin näin keskeneräisenä? On kestämätön tilanne, että hakutoiminnot toimivat
erilaisilla logiikoilla jos ollenkaan. ― ANONYMOUS

Todistusvalinnan pisteytykset
Miksi todistusvalinnan pisteytykset löytyvät vain opinto-ohjaajan työkalupakista?

JA sieltäkin löytyvät todella monen klikkauksen jälkeen. Opiskelija ei näytä löydä millään! ― MINNA KORIN

Todistusvalintojen pisteytystaulukot pitää ehdottomasti löytyä helposti myös nuorille ja heidän
vanhemmilleen!! He tarvitsevat sitä tietoa opoa enemmän! Etusivulle tämä tieto kiito <3 ― ANONYMOUS

Juurikin näin - eikö kuitenkin sivuston pitäisi ensisijaisesti palvella HAKIJAA! ― ANONYMOUS

Näkisin että tällainen valintaperusteiden piilottaminen on hyvän hallinnon periaatteiden vastaista. Mitä
jos veropäätökseenkin vaikuttavat tekijät salattaisiin verovelvollisilta? Ja nuorelle tämä on tärkeämpi

asia kuin veropäätös. ― ANONYMOUS

Kiitos kommenteista. On totta, että nykyinen järjestely ei ole optimi. Uudelle sivulle todistusvalinnan
pisteytys tulisi toteuttaa eri tavalla kuin aiemmin mm. saavutettavuussyistä. Huomaattehan kuitenkin,

että valintaperusteet löytyvät aina haettavan hakukohteen tiedoista. YO-kentän kanssa meidän tulee
miettiä, mikä tähän olisi tulevaisuudessa paras vaihtoehto ― TOPIAS KÄHÄRÄ OPH

Laitetaan yliopistosivuille linkki taulukkosivulle. Pääosin koulutuksien hakukohteiden
valintaperustekuvauksista löytyvät kunkin hakukohteen osalta taulukot ― RISTO HANHINEN (OPH)

Hienoa jos taulukot saadaan Opintopolkuun selkeämmin ja helpommin löydettäviksi HAKIJALLE.
Ohjauksessa niitä käytetään jo silloin kun hakijalla ei ole yhtä tiettyä alaa mielessä. Siksi onkin tärkeää,

että tieto löytyy etusivulta eikä vain hakukohteiden kohdalta. Kiitos jos tähän saadaan vielä parannus!
― ANONYMOUS

Myös AMK haun pisteytyksen pitää olla helposti saatavilla, ei vain hakukohteiden alla eikä niin, että on
pakko mennä ammattikorkeakouluun-sivulla. ― TEINONEN EMILIA

Käytän itse ylioppilastodistusvalintojen pistetaulukkoa myös sisällysluettelona siihen mitä voi opiskella
yliopistossa ja missä yliopistoissa mitäkin on tarjolla ja millä nimityksellä nämä mistäkin löytyvät.

Toivon siis ihan samaa versiota, mikä on nyt vanhassa opintopolussa. Myös kaikki kynnysehtoja ym.
koskevat loppupään tekstit on sellaisia, mitä lukiolaiset itse syynäävät todella tarkasti. ― TEINONEN EMILIA

Elinan kanssa täysin samaa mieltä. Vanha hyvä ja erittäin käyttökelpoinen moneen asiaan.
― ANONYMOUS

Komppaan Emiliaa! ― TAIJA

Pisteytystaulukot
Ymmärsinkö Annikan alustuksesta oikein, että todistusvalinnan pisteytystaulukot löytyy ainoastaan
opojen työkalupakista? Eihän opiskelijat sieltä osaa niitä etsiä.

Ne eivät ole alun alkaenkaan olleet opiskelijoille tarkoitettuja, vaan opojen tueksi. Pisteytykset löytyvät
hakukohteittain koulutuksien kuvauksilta. Toki tuo koontikin on julkisesti saatavilla ja sitä linkkiä voi

jakaa vapaasti. ― RISTO HANHINEN (OPH)

Nämä ovat lukiolaisille TODELLA tärkeitä ja pitäisi olla itsestäänselvää, että ne ovat helposti
löydettävissä! ― ANONYMOUS

Opiskelijoiden valinta on opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia merkittävästi koskeva päätös. Siihen
liittyvä tieto on oltava saatavilla, jotta päätöksenteko on riittävän läpinäkyvää. ― ANONYMOUS

Miksi sitten aiemmin olivat opintopolun etusivulla..? ― ANONYMOUS

Laitetaan yliopistosivuille linkki taulukkosivulle. Pääosin koulutuksien hakukohteiden
valintaperustekuvauksista löytyvät kunkin hakukohteen osalta taulukot ― RISTO HANHINEN (OPH)

Pisteytystaulukkoja tutkitaan jo (viimeistään) yhdeksännellä luokalla, kun tehdään lukiovalintoja. Joten
kyllä niiden tulee olla helposti löydettävissä, kiitos. ― ANONYMOUS

Kiitoos"!! :) ― ANONYMOUS

Voisiko todistuspistevalintataulukot olla esim. korkeakouluhakujen
valikossa? Opiskelija ei osaa etsiä opojen työkalupakista sitä..

Laitetaan yliopistosivuille linkki taulukkosivulle. Pääosin koulutuksien hakukohteiden
valintaperustekuvauksista löytyvät kunkin hakukohteen osalta taulukot ― RISTO HANHINEN (OPH)

Joko olisi mahdollista saada OPO-raportti korkeakoulujen
hakuihinkin liittyen? Mahdoton ennakoida jälkiohjauksen tarvetta,
kun ei yhtään tiedä, miten ovat abit sijoittuneet korkeakouluihin.
Laki ei ymmärtääkseni tätä estä koska opinto-ohjaajalla on oikeus
tähän tietoon.

Tämä ei ole ihan niin yksiselitteinen asia. Lain mukaan opiskelijalla on oikeus saada opinto-ohjausta
myös lukion oppimäärän suorittamista seuraavan vuoden ajan. Se ei kuitenkaan tarkoita, että opinto-

ohjaajalla on automaattisesti oikeus opiskelijan tietoihin, vaan lähtökohtana on nimenomaan se
opiskelijan oikeus halutessaan saada ohjausta. ― MERJA VÄISTÖ, OPH

Opinto-ohjaajien edustaja sanoi keväällä valtakunnallisessa tilaisuudessa, että asia on kysytty ja
käsitelty OPHn kanssa ja tässä ei ole nähty laki-estettä vaan vain toteutus puuttuu. ― ANONYMOUS

Lukiosta valmistuvan haku ammatilliseen koulutukseen
Hei,
Nyt kun lukiosta valmistuvat eivät enää voi hakea toisen asteen yhteishaussa yo-pohjaisille
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hakupaikoille, miten varmistetaan se, että lukiolaisille on aidosti opiskelupaikkoja tarjolla
ammatillisen koulutuksen jatkuvien hakujen kautta? Antaako OPH tähän jotain ohjeistusta
ammatillisille oppilaitoksille, jotta kaikilla aloilla on paikkoja haettavana?

Miten valinnaisaineiden arvosanat huomioidaan
päättötodistuksessa kun valinnaisaineista ei numeroa
päättötodistukseen tule?

vertaa OPS arviointi vs opintopolku: valitseminen ammatilliseen koulutukseen ― SARIKORJUSKIVIAHO

Onko olemassa lyhyitä ytimekkäitä opiskelijoille suunnattuja
ohjevideoita esim. Uuden Opintopolun käyttämisestä,
hakulomakkeen täyttämisestä ym? Missä? Voisi linkittää Uuteen
Opintopolkuun. Ja apua olisi paljon.

Valitettavasti ei ole - katsotaan, jos jossain kohtaa saataisiin tehtyä, mutta toistaiseksi niukkojen
resurssien vuoksi nämä on karsittu pois. ― RISTO HANHINEN (OPH)

Voisikohan joku hanke auttaa tässä asiassa? Esim OHTO+ ― ANONYMOUS

Tälle olisi suuri tarve! ― MINNA HERRANEN

Onko päivämäärät selvillä syksyn 2022 korkeakouluhaun osalta?

Syksyn 2022 hakuaika on 31.8.-14.9. klo 15.00 , syksyn 2022 hakuaika päivitetään Opintopolkuun, kunhan
saadaan tämän syksyn hakukierros päätökseen paikan vastaanottojen osalta :-) ― ANNIKA GRÖNHOLM OPH

Tällä sivulla näkyykin jo: https://opintopolku.�/konfo/�/sivu/nain-haet-yhteishaussa-korkeakouluun
Mutta kuten Annika mainitsi, hakuaikataulut-sivu päivitetään syksyn osalta joulukuun aikana kun

saadaan aiempi kierros pois alta :) ― TOPIAS KÄHÄRÄ OPH

Olisiko opintopolkuun mahdollista liittää todistuslaskuri (esim.
todistusvalinta.fi), jolla hakija näkisi helposti
sisäänpääsymahdollisuutensa korkeakouluihin todistusvalinnalla?
Vipunen on tähän tarkoitukseen erittäin kankea. Se ei tarjoa
mahdollista visuaalista hahmottamista eikä siinä pysty helposti
vertaamaan eri aloille pääsyä ilman, että laskee aina uudestaan
omat pisteensä. Ohjauskäytössä todistusvalinta.fi on huomattavasti
käyttökelpoisempi ja sen liittäminen opintopolkuun olisi merkittävä
parannus.

Laskurin tyyppistä ratkaisua on mietitty ja sellaisen tekemistä harkitaan tulevaisuudessa. Laskureissa on
omat hyvät puolensa, mutta myös niitä hankalia puolia. Eli sisäänpääsypisteet - ja rajat vaihtelevat
vuosittain ja esimerkiksi valintatapojen muutokset voivat muuttaa koko tilanteen. Edellisen vuoden

tilanne ei siis automaattisesti kerro oman hakukevään tilanteesta. ― ANNIKA GRÖNHOLM OPH

Kiitos hänelle, joka on nostanut tämän asian esille :) Laskuri voidaan rakentaa siten, ettei se suuntaa
hakijaa tutkimaan ainostaan yhden tietyn hakukohteen tilannetta vaan ohjaa käyttäjää tarkastelemaan

saman alan muita hakukohteita. Todistusvalintauudistuksen potentiaali on juuri siinä, että hakijat
ymmärtäisivät hakea myös muihin saman alan hakukohteisiin, joissa pisterajat ovat matalammat. Nyt

tämä ei toteudu ja opiskelijavalinta ei ole tarpeeksi läpinäkyvää tiedon saannin hankaluuden vuoksi.
Todistusvalinta.� sivusto on tarjonnut yhteistyötä opetushallituksen ja opintopolku -tiimin kanssa jo

pari vuotta, ja edelleen on avoin yhteistyön rakentamiselle. Yt. Olli todistusvalinta.�:stä ― ANONYMOUS

Se on hyvä, että on kolmannen osapuolen tarjoamina tällaisia palveluita. Toistaiseksi Opintopolkuun ei
tällaista laskuria ole suunnitteilla. ― RISTO HANHINEN (OPH)

Tulisi kyllä Opintopolkuun laskuri suunnitteilla niin ei tatvitse kolmanne osapuolen niitä laatia. Julkisen
palvelun tehtävä. ― ANONYMOUS

Opiskelijat ( ja opot) ovat aivan sekaisin lukuisten eri sivustojen maailmassa - eikö opintopolun
alkuperäinen idea ollut koota kaikki opintoihin liittyvä tieto samalle sivustolle? Nyt on omat sivut myös

mm. ammattikorkeakouluopinnoille ja eri alojen yhteisvalinnoille. ― ANONYMOUS

Iso peukku hänelle, joka nosti tuon Todistusvalinta.� / Korkeakouluun.com tms. - laskurin liittämisen
osaksi Opintopolkua. Olisi erittäin tarpeellinen. Mitä sitten vaikka vertailussa ovat edellisen vuoden
pisteet? Antaa kuitenkin suuntaa ja on helpompi käyttää kuin kankea Vipunen. Pystyisikö tuollaisen

sovelluksen ostamaan valmiina? ― ANONYMOUS

Laskurin sälyttäminen vapaaehtoisten varaan on epäasiallista. Kuten Olli totesi, todistusvalinnan
vahvuus on juurikin sinä, että hakija voisi laajentaa näkemystään hakemisesta myös eri aloille

huomatessaan mahdollisuutensa. Näin hakijoita olisi mahdollista saada paremmin myös hakukohteisiin,
joihin hakijoita on niukasti. Todistusvalinta.�-sivustolle on ohjelmoitu myös edellisen haun pistemäärät.

Vuositilaston kertyessä, hakija pystyy paremmin arvioimaan vuosittaista pistevaihtelua. Mitä iloa on
todistusvalinnasta, jos hakija ja ohjaaja eivät pysty arvioimaan millään lailla hakijan mahdollisuuksia

päästä koulutukseen todistuspisteillä? ― ANONYMOUS

Opiskelijat etsivät parhaillaankin edellisen vuoden pisterajoja kaupallisten palveluntarjoajien
(valmennuskurssit) sivuilta. Sieltä ne löytyvät nopeasti ja helposti. Esillä on mm. esimerkkitodistuksetkin,

millaisilla papereilla on päässyt viime kerralla. ― ANONYMOUS

Tämä juuri! On niin viranomaistehtävä kuin saattaa olla. ― ANONYMOUS

Kyllä! On uskomatonta, että tällainen päivittäin ohjauksessa käytettävä asia on kaupallisten toimijoiden
vastuulla. ― ANONYMOUS

Tuleeko kaiki siirtohaut Opintopolkuun? Nyt joidenkin yliopistojen sivuilla on tietoa siirtohauista, mutta
niitä ei Opintopolusta löydy. ― ANONYMOUS
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