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 Päättöluokkalaisten huoltajille 
 
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA LUKIOKOULUTUKSEN SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 
 
Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 20.2. – 13.3.2018. Tällöin perusopetuksen päättöluokkalaiset ja 
perusopetuksen lisäopetuksessa olevat täyttävät sähköisen yhteishakulomakkeen osoitteessa: www.opintopolku.fi.   
 
Hakemukseen voi merkitä 1-5 hakutoivetta siinä järjestyksessä, kun hakija haluaa tulla niihin valituksi. Hakutoivejärjestys on sitova, 
eli jos hakija tulee hyväksytyksi ensimmäiseen hakutoiveeseensa, hän ei voi tulla hyväksytyksi alempiin hakutoiveisiinsa. Ylemmän 
hakutoiveen vastaanottamatta jättäminen ei muuta tilannetta. 
 
Huoltajan kuuleminen 
 
Sähköisen yhteishaun yhteydessä oppilaan huoltajaa tulee kuulla. Huoltajan kuuleminen tapahtuu Wilma-lomakkeella. Lomake löytyy 
huoltajan profiilista kohdasta ”Lomakkeet -> Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen sähköinen yhteishaku”. Lomakkeella 
huoltaja yhdessä oppilaan kanssa ilmoittaa seuraavat asiat: 

1. tekeekö oppilas yhteishaun koulussa vai kotona (rasti ruutuun) 
2. oppilaan hakukohteet 1-5 (kirjoitetaan lomakkeeseen; mahdollinen pääsykoe rastitetaan) 
3. mahdollisen hakemisen harkintaan perustavassa valinnassa (rasti ruutuun). 

Lomake tulee täyttää ennen yhteishaun alkua viimeistään 9.2.2018. Vastuu yhteishausta ja valintakohteista on aina oppilaalla ja 
huoltajalla. 
 
Yhteishakuun kuuluva koulutus 
 
Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa haetaan ammatillisiin perustutkintoihin sekä päivälukioihin. Jos hakija 
hakee musiikkialan, tanssialan, liikunnanohjauksen, sirkusalan tai media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon, hänen tulee 
tarkistaa oppilaitoksen nettisivuilta, pitääkö hänen täyttää yhteishaun hakemuksen lisäksi myös oppilaitoksen oma lisätietolomake ja 
postittaa se oppilaitokseen hakuaikana. Myös erikoislukioilla voi olla omia hakulomakkeita. Lomakkeet ja lisätiedot löytyvät 
oppilaitosten omilta nettisivuilta. Koko maan koulutustarjonta, valintaperusteet ja hakemiseen liittyvät ohjeet löytyvät osoitteesta 
www.opintopolku.fi. 
 
Yleiset pääsyvaatimukset  
 
Yhteishaussa mukana olevaan koulutukseen on yleisenä pohjakoulutusvaatimuksena perusopetuksen oppimäärän suorittaminen. 
Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi 
ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön 
tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka 
liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset: Opintopolku.fi > Ammatillinen koulutus > 
Hakijan terveys. 
 
Lisätiedot 
 
Tietoja koulutustarjonnasta ja koulutukseen hakeutumisesta saa peruskoulujen opinto-ohjaajilta, lukioista ja ammatillisista 
oppilaitoksista sekä Opetushallituksen Opintopolun hakuneuvonnasta (puh. 029 533 1010 tai sähköposti neuvonta(at)opintopolku.fi) 
sekä osoitteesta www.opintopolku.fi. 
 
 
Mahdolliset hakutoivemuutokset 
 
Mahdolliset hakutoivemuutokset hakijan tulee tehdä kirjallisesti ja hakuaikana (20.2. – 13.3.2018 klo 15.00 mennessä) joko:  

a. Hakemuksessa olevaan sähköpostiosoitteeseen tulee vahvistusviesti hakemuksen perillemenosta sekä 
muokkauslinkki, jonka kautta hakija voi muuttaa hakutoiveitaan (linkki ei ole käytössä erityisoppilaitosten 
haussa) tai sähköpostitse: neuvonta(at)opintopolku.fi, 

b. kirjeitse osoitteella: Opintopolun neuvonta, Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki tai 
c. faksilla: 029 533 1039 

 
Hakuajan päättymisen jälkeen ei voi tehdä muutoksia hakutoiveisiin. 
 
 
Opiskelijavalinnan tulokset 
 
Oppilaitokset päättävät opiskelijaksi ottamisesta ja ilmoittavat valintojen tulokset hakijoille kirjeitse aikaisintaan 14.6.2018 
Opiskelijan tulee mahdollisimman pian tuloksen saatuaan ottaa opiskelupaikka vastaan, mutta viimeistään 28.6.2018 
(Kuopion lukioissa jo 20.6.2018 klo 15.00 mennessä). 


