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TAMM I KUU SSA 2016 ALKAVAN KOULUT U STARJ ONNAN PAIVITYS
OPETUSHALLITUKSEN OPINTOPOLKU-PALVELUUN
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valmistavan koulutuksen hakumenette\std
294/2014,7 S

Titd ohjetta sovelletaan yhteishakuun kuuluvaan ja yhteishaun ulkopuoliseen koulutukseen,
joka alkaa 1.1.2016 tai sen jdlkeen. Plrydimme tiedottamaan teste ohjeesta organisaatiollenne,
oppilaitoksillenne seki Opintopolku-vastuukziyttdjillenne.

Opintopolun organisaatiotietoja kdytetddn opiskelijavalintarekisteristd, kotkeakoulujen
valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristd annetun lain
(1,8.1,2.1,998/1058) 2$:ssd mainittuihin kdyttotarkoituksiin. Tdmin lisiksi Opetushallituksen
postitus ja tiedotus pohjautuu Opintopolkuun tallennettuihin organisaatioiden
yhteystietoihin, minkd vuoksi on tdrkedd etti yhteystiedot ovat alan tasal7a..

Tarna ohje koskee ainoasraan syksyn 2015 yhteishaussa mukana olevan koulutustarjonnan
seki yhteishaun ulkopuolisen koulutustarjonnan pdivittdmisti. I{evidlld 2016 tapahtuvien
hakujen koulutustarjonnan pdivittiminen ohjeistetaan etikseen.

Syksyn ammatillis en koulutuks en yhteis haku i Ziri es tetad;rr 22.9 .1.10.2015.
Valtakunna I I i s es ti yhtendinen kieliko e j irj e stetlin 1. 4.1.0.201. 5 .

Perusopetuksen jdlkeisiin valmistaviin koulutuksiin seki yhteishaun ulkopuolisiin
koulutuksiin ei jdrjesteti syksylld yhteisid hakuja. I{evddlli alkaviin koulutuksiin haetaan
erillishauilla suoraan oppilaitokseen oppilaitoksen omana hakuaikana.

I{oulutuksen jarjestd,jdtvastaavat organisaatiotietojensa ja koulutustarjontatietojensa
pdivittimisesta, ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta Opintopolku-palvelussa. Opintopolkuun
kirjaudutaan osoitteessa: http://virkailija.opintopolku.fi/. I(oulutuksen jdrjestdjien nimeamat
Opintopolun vastuukdyttdjdt huolehtivat siitd, ettd tietojen pnivittdjilld on piivittimiseen
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tawrttavat kdyttdjitunnukset ja niihin liitetyt kdyttooikeudet. Lisiksi vastuukiyttdjit
huolehtivat siitd, etti tiedot tulee pdivitettyl ohjeistuksen mukaisesti.

I(oulutuksen jarlestaJan on ilmoitettava Opetushallitukselle plittdmistiin
oppilaitosverkoston muutoksista (nimenmuutos, perustaminen, yhdistiminen ja

lakkauttaminen). Muutoksista ilmoitetaan lomakkeella, joka loytry Opintopolusta kohdasta
I{riyttoohj e = > Organisaatiot -> Organisaatiotietoj en muutoslomake (omakkees sa on
ilmoitettu osoite, johon se lihetetddn). I(oulutuksen jarjestajad ja opptlaitoksia koskevissa
muutoksissa Opetushallitukselle on toimitett^v^ otevirallisesta pddtoksestd lomakkeen
liitteeni. Opetushallitus pdivittii tiedot Opintopolkuun. Toimipisteverkoston muutokset
(nimenmuutos, perustaminen, lakkauttaminen) koulutuksen jirj estiji tekee suoraan
Opintopolkuun.

I(oulutuksen jarjestajan on lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja erilaisten
valmistavien ja valmentavien koulutusten koulutustarjonnan ja aloituspaikkojen
pddttdmisessd noudatettava OI{M:n myontamaa koulutuksen jitjestimislupaa ja siihen
sisdltywli koulutustehtzivii. Myos toimipisteen perustarnisessa orr noudatettava OI{M:n
myontdmil jitjestdmislupaa tarylaprtimislupaa, esimerkiksi kotipaikan ja opetuskielen
suhteen.

Yapaan sivistystyon oppilaitosten ylnpitnjien on noudatettava OI{Mn perusopetuksen,
perusopetuksen lisdopetuksen ja lukiokoulutuksen jdrjestdmislupaa. Myos toimipisteen
perustamisessa on noudatettava OI(Mn myontamaa jdrjestdmislupaa tat ylldpitdmislupaa,
esimerkiksi kotipaikan ja opetuskielen suhteen.

KOULUTU STARJ ONTATIETOJEN PAIVITYS

I{oulutuksen jarjestaJan on pdivitettdvd Opetushallituksen Opintopolkuun tammikuussa
201. 6 alkava nuorille tarkoitettu koulutustarjonta seuraavista:

Yhteishakuun kuuluvat koulutukset:
e amma ;lliseeri perustutkintoon johtava koulutus

Yhteishakuun kuulumattomat koulutukset
o erityisopetuksena ji{estettdvi ammatillinen koulutus

o erityisopetuksena jdrjestettdvdt anuna' illiset perustutkinnot
o erityisopetuksena jdrjestettava ammatilLiseen peruskoulutukseen valmentava

koulutus (VALMA)
o erityisopetuksena jirjestett;iva tyohon ja itsendiseer elamaanvaLmentava koulutus

(TELMA)
o ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VAIMA -koulutus)
. maahanmuuttajien lukiokoulutukseen valmistava koulutus
. perusopetuksenlisdoperus
. vapaan sivistystyon lukur,rroden mittainen koulutus

Seuraavia koulutuksia ei tallenneta Opintopolkuun syksyllZi 2015:
o vieraskielisend toteutettava koulutus

' oppisopimuskoulutus
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Opetushaliitus kopioi syksyn 2014 yhteishaussa mukana olleiden koulutusten tiedot
syksyn 2015 yhteishakua varten. I(opioinnin jdlkeen koulutuksen jdrjestijin on
vahvistettava koulutuksen toteutuminen muuttamalla koulutus ja hakukohde ualmis-ttlaan ja

pdivitettdvd opiskelijaksi ottamisen perusteet ja muut koulutuksen ja hakukohteen tiedot
viimeistiln 24.8.2075. Opetushallitus julkaisee 24.8.201,4 mennessd tallennetut, ualmis-

dlassa olevat koulutukset www.opintopolku.fi- palvelussa viimeistidn 26.8.2015.
I{oulutustarjonnan tallennusohje loytry Opintopolusta I{dyttoohje =1 koulutustarjonta.

LISATIE,D OT JA TIE,DUSTELUT

Opintopolun neuvonta:

Puhelinnumerc:029 533 1010. arkisin klo 9.00-13.00
Sdhkoposti: virkailiia (at) oointooolk u. fi

Johtaja

Yksikon paelikko

Raakel Tiihonen
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Ritva Sammalkivi

TIEDOKSI Opetus- ja kulttuuriministerio
Opetusha I li tuksen toimintayksikot
Aluehallintoviras to t (AVI)
Elinkeino -, liikenne - j a ympriristokes kuks et (E LY-kes kuks et)
Suomen I(ansanopis toyhdis tys
Suomen Kuntaliitto
T^y o- ja elinkeinoministerio/henkiloasiakkaan palvelut
Alands landskapsregering
\lioppilas tutkintolautakunta
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