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Y apaan sivistystyon oppilaitoste n yllapitilat

KEVAALL/I 2015 ALKAvAN KoULUTU STARJoNNAN PAIVITYS
OPETUSHALLITUKSEN OPINTOPOLKU.PALVELUUN

Tata ohletta sovelletaan yhteishakuun kuuluvaan ja yhteishaun ulkopuoliseen koulutukseen,
joka alkaa 1.7.2015 tai sen jdlkeen. Pyydimme tiedottamaan tisti ohjeesta organisaatiollenne,
oppilaitoksillenne seki Opintopolku-vastuukdyttdjillenne.

Opintopolun organisaatiotietoja kaytetaan opiskelijavalintarekisteristi, korkeakoulujen
valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintotekisteristi annetun lain
(1,8.1,2.1998/1058) 2$:ssi mainittuihin kdyttotarkoituksiin. Taman lisiksi Opetushallituksen
postitus pohjautuu Opintopolkuun tallennettuihin organisaatiotietoihin.

Suunnitelmat oppivelvollisuuden pidentdmiseksi vaikuttavat yhteishaun aikatauluihin,
joita r,-uoden 2075 syksylld alkavar' koulutuksen osalta ei vield ole. Tisti syysti ohje
kattaa poikkeuksellisesti alnoastaan syksyn 201.4 yhteishaussa mukana olevan ja yhteishaun
ulkopuolisen koulutusta rlorrrrar' pdivittdmisen. Kevdilli 201. 5 tapahtuvien hakujen
koulutustatjonnan pdivittnminen ohjeistetaan erjkseen, kun aikataulupditos on valmis.

Syksylli 2073 avatttun Opintopolku.fi-palveluun on toistaiseksi tallennettu arnmatillisen
koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa mukana olevat koulutukset seki
perusopetuksen jilkeisen valmistavan koulutuksen yhteisessi haussa mukana olevat
koulutukset. Yhteishaun ulkopuolisista koulutuksista palveluun on tallennettu
erityisopetuksena jirjestettdvit ammatilliset perustutkinnot, valmentava ja kuntouttava
opetus ja ohjaus seki vapaan sivistystyon nuotille tarkoitetut lukuvuoden kestdvdt linjat.
Syksyln 2074 Opntopolun kiyttoonotto laajenee koskemaan myos aikuiskoulutusta.
Aikuiskoulutustarjonnan syottdminen ohjeistetaan erikseen.
Syksyn ammatillisen koulutuksen yhteishaku jZi{estetZi?in24.9.1.10.2014.
Valtakunnallinen kielikoe Jagestetaan 22.10.2014.Yaraparva on 23.1,0.201.4.
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I(oulutuksenJaqestdjatvastaavat otganisaad.otietojensa ja koulutustarjontatietojensa
pdivittdmisestd", ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta Opintopolku-palvelussa. Opintopolkuun
kirjaudutaan osoitteessa: http://virkailija.opintopolku.fil. I{oulutuksen fdrjestdfien nimeimit
Opintopolun vastuukiyttdjit huolehtivat siitd, etti tietojen pdivittdjilld on pdivittimiseen
tawittavat kdyttijitunnukset ja niihin liitetyt kdyttooikeudet. Lisiksi vastuukdyttijit
huolehtivat siitd, etti tiedot tulee piivitettyd ohjeistuksen mukaisesti. Opetus- ja
kulttuuriministerio (OI{N{) on tiedotteessaan 3/500 /2013 ohjeistanut koulutuksen lagestdJda
nimeimiin Opintopolun vastuukiyttdjit. Vastuukdyttajantehtavat on kuvattu ko.
tiedotteessa, joka loytyy tddlta:
http://www.oph.fi/download/158217 2013 02 27 OKM tiedote oppiian verkkopalvelut
oointopolku.fi kavttoonotto r,rr.odf.

I(oulutuksen jagestajan on ilmoitettava Opetushallitukselle paattamistaan
oppilaitosverkoston muutoksista (nimenmuutos, perustaminen, yhdistdminen ja
lakkauttaminen). Muutoksista ilmoitet^ n lomakkeella, joka loytiy Opintopolusta kohdasta
ICiyttoohje =) Otganisaatiot -> Organisaatiotietojen muutoslomake (omakkeessa on
ilmoitettu osoite, johon se ldhetetdin). I(oulutuksen jdrjestalilAia oppilaitoksia koskevissa
muutoksissa Opetushallitukselle on toimitettava ote virallisesta piitoksestd lomakkeen
liitteenl. Opetushallitus pdivittii tiedot Opintopolkuun. Toimipistevetkoston muutokset
(nimenmuutos, perustaminen, lakkauttaminen) koulutuksen jarlestdja tekee suoraan
Opintopolkuun.

I{oulutuksen jdrlestajan on lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja erilaisten
valmistavieniavalmentavien koulutusten koulutustatjonnafi ja aloituspaikkojen
piittimisessi noudatettava OI(M:n rnyontamaa koulutuksen jnrlestzimislupaa ja silhen
sisdlty'vli koulutustehtavaa. Myos toimipisteen perustamisessa on noudatettava OI{M:n
myontdmdd jerjestiimislupaa tatyllapitimislupaa, esimerkiksi kotipaikan ja opetuskielen
suhteen.

Y apaan sivistystyon oppilaitosten /hpitnjien on noudatettava OKMn perusopetuksen,
perusopetuksen lisiopetuksen ia lukiokoulutuksen jdriestdmislupaa. Myos toimipisteen
perustamisessa on noudatettava OI(Mn myontamaa jntjestnmislupaa tat ylTapttdmislupaa,
esimerkiksi kotipaikan ia opetuskielen suhteen.

KOULUTUSTARJONTATIETOJEN PAIVITYS

I{oulutuksen jaqestajat on pdivitettivi Opetushallituksen Opintopolkuun tammikuussa
2015 alkava nuorille tarkoitettu koulutustarionta seuraavista:

Yhteishakuun kuuluvat koulutukset:
o 2s62 'lliseen penntutkintoon johtava koulutus
o kotitalousopetus

Yhteishakuun kuulumattomat koulutukset
o eritlnsopetuksena jdrjestettdvi alnma jllinen peruskoulutus
o valmentava l^ kuntouttava opetus ja ohjaus
o ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus
o maahanmuuttajien ammatilliseen peruskouluhrkseen valmistava koulutus
o maahanmuuttaiien lukiokoulutukseen valmistava koulutus
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pefusopetuksen [saopetus
vap^an sivistystyon lukur,'uoden mittainen koulutus (nuorille tatkoitettu)

Seutaavia koulutuksia ei tallenneta Opintopolkuun syksyllii 20L4:

o vietaskieliseni toteutettava koulutus
. oppisopimuskoulutus
o Steiner-koulujenopetus

Opetushallitus kopioi syksyn 2013 yhteishaussa mukana olleiden koulutusten tiedot
syksyn 2014 yhteishakua varten. I{opioinnin jllkeen koulutuksen ldgestajan on
vahvistettava koulutuksen toteutumineri muuttamalla koulutus ua/mis-ttlaan ja

piivitettdvi opiskelijaksi ottamisen perusteet viimeistdin22.8.2014. Piiivityksen voi
aloittaa aikaisintaan6.8.2014. Opetushaliitus julkaisee 22.8.2014 mennessi tallennetut,
aalmis-lilassa olevat koulutukset www.opintopolku.fi- palvelussa viimeistdin 29.8.201.4.

Koulutustarjonnan tallennusohje loytyy Opintopolusta I{dyttoohje =2 koulutustarjonta.
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Opintopolun neuvorita:

Puhelinnumerc:029 533 1010, arkisin klo 9.00-13.00
Si hkop os ti : vtrkai:ra ht) on in too olku. fi
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TIEDOKSI Opetus- ja kulttuudministeno
Opetushallituksen toimintayksikot
Aluehallintoviras tot (AVD
Elinkeino-, liikenne - ja ympnistokeskukset (ElY-keskukset)
Suomen Kansanopistoyhdistys
Suomen Kuntaliitto
Ty o- ja elinkeinoministedo/henkiloasiakkaan palvelut
Alands landskapsregering
Ylioppilas tutkintolautakunta
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