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Tavoite Lisätä yhteishaussa hakevien mahdollisuuksia tulla valituksi koulutukseen. 

Menettely Yhteishaussa hakija (yh-

hakija) 

Opinto-ohjaaja (opo) Tiimivastaava 

(tv)/ 

Vastuuopettaja 

(vo) 

Koulutus-

päällikkö 

(kp) 

Opintosihteeri (os) Erityisopettaja (eo) 

Aikataulu Tutustuu hakukohteisiin. Suunnittelevat haastatteluaikataulun ja mahdolliset tavat 

selvittää hakijoiden kieli- ja oppimisvalmiudet  

haastattelun  

   

Hakeutuminen 

Opintopolussa 

yhteishaun aikaan 

 

 Merkitsee hakulomakkeeseen, 

että hakee harkintaan 

perustavassa jos on 

keskeyttänyt peruskoulun, 

suorittanut koulutuksen 

ulkomailla  tai on 

yksilöllistetty oppimäärä sekä 

äidinkielessä että 

matematiikassa. Lähettää 

hakuaikana TAI:n liitteet 

perusteista ja tulosteen 

hakulomakkeesta. 

Hakija, jolla on perusopetuksen päättötodistuksessa yksi-

löllistetty oppimäärä sekä matematiikassa että äidinkie-

lessä, hakijan hakemus muuttuu automaattisesti harkin-

taan perustuvaksi hakemukseksi. Tällöin hakija ei voi 

tulla valituksi muuten kuin harkintaan perustuvan valin-

nan kautta.  Hakija voi hakea harkintaan perustuvassa 

haussa myös muista syistä: oppimisvaikeudet, sosiaaliset 

syyt, koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertai-

luvaikeudet sekä tutkinnon suorittamiseen riittämätön 

tutkintokielen kielitaito. Opo, tv ja vo käyvät läpi hakijan 

hakulomakkeen ja liiteasiakirjat. Opot sopivat kp ja tv:n 

kanssa harkintaan perustuvan haun kautta valittavien 

määristä/ryhmä sekä alakohtaisista valintaperusteista. 

Yhteishaun tutkintokohtaisesta opiskelijamäärästä, voi-

daan puoltaa enintään 30 % harkintaan perustuen.  

 Tulostaa/niputtaa ja lajittelee 

liiteasiakirjat tutkinnoittain ja 

toimittaa alan opinto-ohjaajalle 

Tutustuu 

valintaperusteisiin. 

Alustavat valinnat 

huhtikuun alussa 

 Tutustuvat eo:n kanssa tulleisiin hakemuksiin ennen 

haastatteluja.  

  Konsultoi 

haastattelijoita. 

Kutsut huhtikuun 

lopussa 

 Valmistelee kutsun haastatteluihin 

ja välittää tiedot kutsuttavista 

opintosihteerille. Pyytää hakijaa 

tarvittaessaa ottamaan puuttuvat 

liitteet mukaan haastatteluun. 

  Lähettää kutsut haastatteluihin 

hakijoille sähköisesti opinto-

ohjaajan ohjeiden mukaisesti. 

 

Haastattelut huhti-

toukokuussa 

(ensisijaiset hakijat 

(1/2 hakutoive) 

 

Tulee haastatteluun/osallistuu 

etähaastatteluun hänelle 

toimitetun linkin kautta. 

Haastattelevat hakijat ja arvioivat valintaperusteiden 

täyttymisen (soveltuvuus alalle, motivaatio, koulutuksen 

tarve ja edellytykset opiskeluun). Tarvittaessa selvitetään 

kieli- ja oppimisvalmiudet sekä oleskelulupa. 

Haastattelussa katsotaan kokonaisuus kaikkien 

hakukohteiden suhteen ja tarvittaessa jatko-ohjaus 

(TUVA tai muu).  

  Osallistuu 

haastatteluun. 

Valinta  

 

Valitsevat valintaperusteiden mukaisesti opiskelijat ja 

tekavät valintaesityksen sekä toimittavat sen kp:lle. 
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Päätös ja 

arkistoiminen 

Mahdollisesti täyttää ja 

toimittaa opinto-ohjaajalle 

(elokuusta/22 lähtien) 

Tiedonsiirtoon perustuva 

suostumuslomakkeen. 

OPO voi pyytään valituilta 

opiskelijalta lupaa käyttää 

hakuasiakirjoja opintojen 

suunnitteluun. OPO säilyttää luvan 

koulutusajan. Tiedot 

salassapidettäviä. 

 Tekee 

valintapäät

ökset. 

Hakuasiakirjat sisältävät erityisiä 

henkilötietoja. Hakuasiakirjoja 

säilytetään yhteishaun käsittelyaika. 

Kun käsittelyperuste on ohitse, 

hakuasiakirjat tuhotaan paitsi niiden 

opiskelijoiden osalta, jotka antavat 

suostumuksen tietojen käyttöön 

opetuksen suunnittelussa.Jos hakija 

on käyttänyt 

muutoksenhakuoikeutta, 

hakuasiakirjat säilytetään kunnes 

päätös AVIsta on saatu + 14 vrk. 

 

Opintopolkuun 

valinnat  

 Merkitsee Opintopolkuun valitut 

opiskelijat OPH:n ilmoittamaan 

päivämäärään mennessä. 

    

Valvontavastuu 

Oppivelvollisen 

valvontavastuu 

Valpas-/Koski-

järjestelmässä 
Peruskoulun opolla 
valvontavastuu elokuun 

loppuun, jos hakija ei tule 

valituksi hakukohteesiin. 

 Tuvan opinto-ohjaaja seuraa ja 

ohjaa opiskelijoidensa Yhteis-

/Jatkuvaa hakua ja 

opiskeluoikeuden saamista toiselle 

asteelle.  

 

    

Tulokset Saa tuloksen valinnasta 

Opintopolusta. Vastaanottaa 

paikan määräaikaan mennessä 

Opintopolussa sähköisesti. 

Huom! Varmistaa, että valitut opiskelijat jaetaan 

tasaisesti aloittaviin ryhmiin. 

  Tutustuu valittuihin 

opiskelijoihin 

erityisen tuen 

suunnitelmia varten 

(papereiden 

perusteilla). 

Jälkiohjaus   TAIn jälkiohjaus yhteishaun tulosten julkaisemisen 

jälkeen TAIn Ohjaus- ja hakupalvelut auttaa ja neuvoo 

hakeutumisasioissa kesän ajan. 

   

 


