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AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA LUKIOKOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Opetushallituksen pddtds opiskelijavalintarekisterin pitoon liittyviistii
tarkemmasta aikataulusta vuonna 2016

Opetus- ja kulttuuriministerid on antanut 2.9.2015 pddtdksen ammatillisen koulutuksen ja

fukiokoulutuksen yhteishaun aikatauluista vuonna 2016 (58/59212015). Ministeri6n pddtdkseen
perustuvat pdivdmddrdt on tdssd pddtdksessd merkitty *-merkilld.

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevddn yhteishaku syksylld 2016
alkavaan koulutukseen

Valmistautuminen hakuun

Opetuksen/koulutuksen jiirjestdjdt siirtdvdt perusopetuksen ja perusopetuksen
lisdopetuksen pAdttdvien henki16- ja yhteystiedot Opintopolku-palveluun
Myds valmistavissa koulutuksr'ssa oprskelevien tiedot on mahdollista siirtiiti. 11.1.2016 alkaen

Jos koulutuksen jdrjestaija piiilttiid perua kevddn yhteishaussa mukana olevan
koulutuksen, peruminen on tallennettava Opintopolku-palveluun viimeistddn 19.2.2016*
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24.9.2015

23.2. - 15.3.2016*

Hakuaika

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku
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Pddsy- ja soveltuvuuskokeisiin sekd kierikokeisiin kutsuminen

Koulutuksen jeirjesteijait saavat tiedot kielikokeisiin kutsuttavista viimeistddn

Valtakunnallisesti yhtendinen kieli koe jdrjestetddn

Koulutuksen jdrjesttijien on tallennettava kielikokeiden tulokset Opintopolkuun
viimeistddn

Kou I utu ksen jairjestdjiit saavat tiedon pddsy- ja soveltuvu uskokeisii n
kutsuttavista ja voivat alkaa tu lostamaan koekutsukirjeitd vi i meistddn

Valm istautuminen valintoih i n

Koulutuksen jrirjestrijien on tallennettava koetulokset ja muut pisteet
(padsy- ja soveltuvuuskokeet, lisdndytdt sekd muut lisdpisteet)
Opintopolku-palveluun viimeistddn

Kou lutuksen jeiryesttij ien on tallen nettava harkintaan perustuvan val i nnan
pddtokset Opintopolku-palveluun viimeistddn

Kou lutuksen jdrjestiij ien on tarkastettava ja tarvittaessa pdivitettdvd
aloituspaikkamddrdt viimeistddn

Kou I utu ksen jeirjest:ijien on pdivitettdvd/siirrettdvd suoraan I ukiosta hakevien
arvosanatiedot Opintopolku-palveluun viimeistddn

Opetuksen jairjestdjien on siirrettdvd perusopetuksen peiaittoluokkalaisten
pddtt6arviointitiedot ja perusopetuksen lisdopetuksessa opiskelevien arvosanat
Opintopolku-palveluun viimeistddn

Opetuksen/koulutuksen jairjestaijien on pdivitettaivd hakrjoiden arvosanoihin tai
pohjakoulutukseen tulleet muutokset (os hakija eitule saamaan
perusopetuksen pddttotodistusta tai tod istusta I isdopetuksen tai m u un
lisdpistekoulutuksen suorittamisesta) opintopolku-palveluun viimeistddn

Valinnat

Valintaesitys kou I utuksen jdrjestdj ien tarkastettavaksi ja opiskelijaksi
ottamispddtosten tekoa varten on valmis viimeistddn

Koulutu ksen jdrjestaijait saavat postittaa vali ntapddtdkset aikaisintaan

Koulutuksen jelrjestaijait saavat julkaista valintojen tulokset hakr.loille aikaisintaan

Opetushallitus ldhettdd kaikille koulutukseen valitsematta jddneille kirjeen
yhteishaun tuloksista aikaisintaan

Opintopolku-palvelu avataan ldhettdvdn koulun opinto-ohjaajille aikaisintaan

Hakijan on ilmoitettava opiskelijapaikan vastaanottam isesta koulutuksen
jiirjestaijail le viimeistddn

Varasijojen voi massaolo pdaittyy
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TIEDOKSI
Peruskoulut ja niitd korvaavat koulut
Lukiot ja am matillista peruskoulutusta j iirjestdvdt oppilaitokset
Opetus- ja kulttuuriministeri6
Ty6- ja elinkeinoministerio/kehittdmisyksikko/henkil6asiakkaan palvelut
Ty6- ja elinkeinotoimistot
Kansaneldkelaitoksen opintotukikeskus
Aluehal I intovirastot ja elinkein o-, I i ikenne- j a ym pdristdkeskukset
Ylioppi lastutkintolautakunta
Suomen Kuntaliitto
Tilastokeskus
Pddesiku nta/Koulutusosasto
Koulutuksen jairjestrijien yhdistys
Yksityiskoul ujen li itto
Opetusalan Ammattijiirjesto OAJ ry
Suomen rehtorit ry
Ammatillisten oppilaitosten rehtorit ry
Suomen Opinto-ohjaajat ry
Ammattiin Opiskelevat - SAKKI ry
OSKU ry
Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Alands Landskapsregering, utbildnings-och kulturavdelningen
Cybercom Finland
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Vastaan ottotietojen tal lentam i nen

Koulutuksen jrirjestaijien tulee tallentaa kevddn yhteishaussa hyvdksyttyjen
vastaanotto- sekd ldsndolotiedot Opintopolku-palveluun kahden viikon kuluessa
siitd kun hyvdksytty hakija on ottanut paikan vastaan.
Tietojen tallentaminen mahdollisimman pian opiskelupaikan vastaanottamisen
jdlkeen on vdlttdmdtdntd valtakunnallisen tilastoinnin oikeellisuuden vuoksi.

Vastaanotto- ja ldsndolotiedot on oltava tallennettuna

Lisdhaut syksylld 2016 alkavaan koulutukseen

Lisdhakujen jdrjestdminen on mahdollista Opintopolussa aikaisintaan

Koulutuksen jairjestaijein tulee tallentaa lisdhaussa hyvdksytyiksi tulleiden
vastaanotto- ja ldsndolotiedot Opintopolku-palvel uun ti lastoi ntia varten
viimeistddn

Tietojen tallentam inen on vdlttdmdtdntd valtakunnal I isen ti lastoin ni n
oikeellisuuden vuoksi.

viimeistddn

Erillishaut jo tutkinnon suorittaneille

Ammatillisen koulutuksen erillishaut

Tammikuussa 201 7 alkavaan koulutukseen

Syksyn yhteishakua ei endd jairjestetd. Koulutuksen jdrjestaijait voivat jdrjestdd omia erillishakujaan
kevddlf d 2017 alkavaan am m atilliseen koulutukseen.

Koulutuksen jairjestaijan tulee tallentaa erillishauissa hyvdksytyksi tulleiden
vastaanotto- ja ldsndolotiedot Opintopolku-palveluun tilastointia varten

20.9.2016

17.6.2016

20.9.2016

20.1.2017

Jos koulutuksen jdrjest#ijii ottaa opiskelijoita jo tutkinnon suorittaneille tarkoitetuissa erillishauissa,
tapahtuu haku tdll6in suoraan oppilaitokseen eikd tdllaisen hakijan tietoja viedd lainkaan
Opintopolkuun.

Johtaja

Yksikon paiaillikko

eaJZQJ{---
RaakelTiihonen

,-t:
& {a, . F. ,----\/.J
Ritva Sammalkivi

Opetushallitus
Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035, etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph.fi
Utbildningsstyrelsen
Hagndskajen 6, PB 380,00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fay 029 533 1035, fomamn.eftemamn@oph.fi, www.oph.fi


