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opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus- ja
kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2015

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun

opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (4/2013) 5 §:n 3 momentti ja 18 §:n 3 momentti,
muutetaan 1 §:n 1 momentti, 2 ja 3 §, 5 §:n 2 momentin 3 kohta, 7—9 §, 11 §:n 5 momentti,

14, 15, 21 ja 24 §,
sellaisina kuin niistä ovat: 2 § osaksi asetuksessa 751/2013 sekä 5 §:n 2 momentin 3 kohta ja

9 § asetuksessa 143/2014, sekä
lisätään asetukseen uusi 15 a ja 24 a § seuraavasti:

1 §

Opiskelijaksi ottamisen yleiset perusteet

Opiskelijaksi ottamisen perusteista on am-
matillisesta peruskoulutuksesta annetun lain
(630/1998) 27 §:ssä säädetyn lisäksi voi-
massa, mitä tässä asetuksessa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

2 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan otettaessa opiske-
lijoita ammatilliseen perustutkintoon johta-
vaan koulutukseen, joka on tarkoitettu perus-
opetuksen tai lukion oppimäärän suoritta-
neille taikka edellä mainittuja koulutuksia
vastaavat aiemmat opinnot suorittaneille.

Asetusta ei sovelleta otettaessa opiskeli-
joita:

1) näyttötutkintona suoritettavaan ammatil-
liseen perustutkintoon valmistavaan koulu-
tukseen;

2) oppisopimuskoulutuksena järjestettä-
vään ammatilliseen peruskoulutukseen;

3) vieraskieliseen ammatilliseen peruskou-
lutukseen;

4) ammatilliseen peruskoulutukseen, joka
järjestetään ammatillisesta peruskoulutuk-
sesta annetun lain 20 §:n 2 momentissa tar-
koitetun erityisopetuksen erityisen koulutus-
tehtävän perusteella;

5) lennonjohdon perustutkintoon.
Asetusta ei sovelleta myöskään silloin, jos

hakija on perusopetuksen jälkeen suorittanut
ammatillisen perustutkinnon, muun ammatil-
lisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon.

3 §

Ammatilliseen perustutkintoon johtavan
koulutuksen hakukohteet

Opiskelijat otetaan ammatillisen koulutuk-
sen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja
kulttuuriministeriön asetuksen (835/2014)
liitteessä mainittuihin ammatillisiin perustut-
kintoihin.



Poiketen siitä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, opiskelijat voidaan ottaa suorittamaan
seuraavien ammatillisten perustutkintojen
osalta osaamisalaa:

1) käsi- ja taideteollisuusalan perustutkin-
nossa tuotteen suunnittelun ja valmistuksen
osaamisalaa sekä ympäristön suunnittelun ja
rakentamisen osaamisalaa;

2) kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa
graafisen suunnittelun osaamisalaa, kuva- ja
mediataiteen osaamisalaa sekä valokuvauk-
sen osaamisalaa;

3) musiikkialan perustutkinnossa musiikin
osaamisalaa, musiikkiteknologian osaamis-
alaa sekä pianonvirityksen osaamisalaa;

4) tekstiili- ja vaatetusalan perustutkin-
nossa jalkinealan osaamisalaa, tekstiilihuol-
lon osaamisalaa, tekstiilitekniikan osaamis-
alaa ja vaatetuksen osaamisalaa;

5) painoviestinnän perustutkinnossa paino-
tekniikan osaamisalaa ja ulkoasun toteutuk-
sen osaamisalaa;

6) logistiikan perustutkinnossa kuljetuspal-
velujen osaamisalaa;

7) rakennusalan perustutkinnossa maara-
kennuskoneenkuljetuksen osaamisalaa;

8) maatalousalan perustutkinnossa eläin-
tenhoidon osaamisalaa ja turkistalouden
osaamisalaa;

9) metsäalan perustutkinnossa metsäkone-
asennuksen osaamisalaa ja metsäkoneenkul-
jetuksen osaamisalaa;

10) sosiaali- ja terveysalan perustutkin-
nossa ensihoidon osaamisalaa.

Opiskelijat voidaan ottaa käsi- ja taideteol-
lisuusalan perustutkintoon, audiovisuaalisen
viestinnän perustutkintoon, kuvallisen ilmai-
sun perustutkintoon, tanssialan perustutkin-
toon, musiikkialan perustutkintoon sekä teks-
tiili- ja vaatetusalan perustutkintoon johta-
vaan koulutukseen myös koulutuksen järjes-
täjän päättämään muuhun kuin 1 ja 2 mo-
mentissa tarkoitettuun hakukohteeseen.

Edellä 1—3 momentissa tarkoitetun haku-
kohteen yhteydessä voidaan ottaa opiskeli-
jaksi myös lukiolaissa (629/1998) tarkoitet-
tuun lukiokoulutukseen. Opiskelijaksi ottami-
sessa lukiokoulutukseen sovelletaan tällöin
opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokou-
lutuksessa annettua opetusministeriön ase-
tusta (856/2006). Jos tässä momentissa tar-
koitetussa hakukohteessa hakija ei tule ote-

tuksi opiskelijaksi sekä ammatilliseen perus-
tutkintoon johtavaan koulutukseen että lukio-
koulutukseen, hänet otetaan opiskelijaksi sii-
hen koulutukseen, johon hän opiskelijaksi
ottamisen perusteiden mukaisesti tulee vali-
tuksi, ellei hakija hakemuksessaan toisin
pyydä.

2 luku.

Perusopetuksen oppimäärän suorittanei-
den opiskelijaksi ottaminen

5 §

Valintakriteerit

— — — — — — — — — — — — —
Perusopetuksen oppimäärän suorittaneelle

hakijalle annetaan pisteitä seuraavin perus-
tein:
— — — — — — — — — — — — —

3) vähintään 1 100 tunnin laajuisen lisä-
opetuksen, vähintään 20 opintoviikon laajui-
sen ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaa-
van ja valmistavan koulutuksen, vammaisten
valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja
ohjauksen, maahanmuuttajien ammatilliseen
peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen
tai muuna kuin ammatillisena peruskoulutuk-
sena järjestettävän kotitalousopetuksen, vä-
hintään 30 osaamispisteen laajuisen ammatil-
lisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa
tarkoitetun valmentavan koulutuksen, kan-
sanopiston lukuvuoden mittaisen linjan tai
vähintään 25 kurssia sisältävän maahanmuut-
tajille ja vieraskielisille järjestettävän lukio-
koulutukseen valmistavan koulutuksen suo-
rittamisesta;
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Valintapisteet ilman koulutuspaikkaa oleville

Hakijalle, jolla ei ole hakuajan päättyessä
koulutuspaikkaa ammatilliseen perustutkin-
toon johtavassa koulutuksessa tai lukiokoulu-
tuksessa, annetaan kahdeksan valintapistettä.
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8 §

Valintapisteet perusopetuksen oppimäärän
suorittamisesta hakeutumisvuonna

Hakijalle, joka on suorittanut perusopetuk-
sen oppimäärän ammatilliseen peruskoulu-
tukseen hakeutumisvuonna tai hakuajan päät-
tymistä edeltävän kuuden kuukauden aikana,
annetaan kuusi valintapistettä.

9 §

Valintapisteet suoritetuista opinnoista

Hakijalle, joka on suorittanut vähintään
1 100 tunnin laajuisen perusopetuksen lisä-
opetuksen, vähintään 20 opintoviikon laajui-
sen ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaa-
van ja valmistavan koulutuksen, vammaisten
valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja
ohjauksen, maahanmuuttajien ammatilliseen
peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen
tai muuna kuin ammatillisena peruskoulutuk-
sena järjestettävän kotitalousopetuksen, vä-
hintään 30 osaamispisteen laajuisen ammatil-
lisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa
tarkoitetun valmentavan koulutuksen, kan-
sanopiston lukuvuoden mittaisen linjan tai
vähintään 25 kurssia sisältävän maahanmuut-
tajille ja vieraskielisille järjestettävän lukio-
koulutukseen valmistavan koulutuksen, anne-
taan kuusi valintapistettä.

11 §

Valintapisteet painotettavista arvosanoista

— — — — — — — — — — — — —
Jollei hakija ole opiskellut perusopetuk-

sessa lainkaan painotettavia aineita, 3 mo-
mentissa tarkoitettuna painotettavien aineiden
keskiarvona käytetään 10 §:ssä säädetyn mu-
kaisesti laskettua keskiarvoa.

14 §

Valintapisteet urheilullisten ansioiden
perusteella

Koulutuksen järjestäjä, jolla on koulutus-

tehtävä urheilijoiden ammatillisen koulutuk-
sen järjestämiseksi, voi antaa tähän koulutuk-
seen pyrkivälle hakijalle urheilullisten ansioi-
den perusteella 1—3 valintapistettä.

15 §

Valintapisteet pääsy- ja soveltuvuuskokeesta

Jos koulutuksen järjestäjä järjestää pääsy-
tai soveltuvuuskokeen, kokeeseen on kutsut-
tava kaikki hakijat.

Jos hakija on esittänyt hakemuksessaan ha-
kutoiveina useita vastaavia 3 §:n 1 tai 2 mo-
mentissa tarkoitettuja ammatillisen peruskou-
lutuksen hakukohteita, hänet kutsutaan
pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen 1 momen-
tista poiketen kunkin vastaavan hakukohteen
järjestyksessä ensimmäiseen hakutoiveeseen.
Koulutuksen järjestäjän tästä pääsy- tai sovel-
tuvuuskokeesta antamaa pistemäärää käyte-
tään tällöin myös muun koulutuksen järjestä-
jän vastaavassa hakukohteessa.

Pääsy- tai soveltuvuuskokeen perusteella
koulutuksen järjestäjä antaa hakijalle 0—10
valintapistettä.

Koulutuksen järjestäjän on tiedotettava ha-
kijoille etukäteen, minkälaisista osista pääsy-
tai soveltuvuuskoe muodostuu ja miten ko-
keen eri osat pisteytetään.

15 a §

Opiskelijaksi ottaminen pääsy- tai
soveltuvuuskokeen perusteella

Koulutuksen järjestäjä voi päättää, että
otettaessa opiskelijoita käsi- ja taideteolli-
suusalan perustutkintoon, audiovisuaalisen
viestinnän perustutkintoon, kuvallisen ilmai-
sun perustutkintoon, tanssialan perustutkin-
toon, musiikkialan perustutkintoon, sirkus-
alan perustutkintoon tai liikunnanohjauksen
perustutkintoon johtavaan koulutukseen,
opiskelijaksi ottaminen tehdään koulutuksen
järjestäjän oman pääsy- tai soveltuvuusko-
keen perusteella. Tällöin ei sovelleta 4 §:ää,
5 §:n 2 ja 4 momenttia, 7—14 §:ää, 15 §:n 2
momenttia eikä 22 ja 23 §:ää.
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21 §

Valintapisteet työkokemuksen, hakutoiveen,
sukupuolen, urheilullisten ansioiden sekä

pääsy- tai soveltuvuuskokeiden perusteella

Otettaessa lukion oppimäärän suorittaneita
ammatilliseen peruskoulutukseen, työkoke-
muksen, hakutoiveen, sukupuolen, urheilul-
listen ansioiden sekä pääsy- tai soveltuvuus-
kokeiden osalta sovelletaan 12—15 ja
15 a §:ää.

24 §

Opetuskielen hallinnan osoittaminen

Hakijaa ei voida ottaa opiskelijaksi, jos
hänellä ei ole riittävää valmiutta hakukohteen
opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttä-
miseen ja ymmärtämiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin haku-
kohteen opetuskieli, opetuskielen taito katso-
taan riittäväksi, jos:

1) hakijalla on päättötodistus perusopetuk-
sen oppimäärästä, joka on suoritettu haku-
kohteen opetuskielellä suomeksi, ruotsiksi tai
saameksi;

2) hakija on suorittanut vähintään arvosa-
nalla 7 perusopetuksessa A-kielen oppimää-
rän toisessa kotimaisessa kielessä, joka on
hakukohteen opetuskieli;

3) hakija on suorittanut vähintään arvosa-
nalla 7 perusopetuksen suomi tai ruotsi toi-
sena kielenä oppimäärän kielessä, joka on
hakukohteen opetuskieli;

4) hakija on suorittanut lukion oppimäärän
tai ylioppilastutkinnon hakukohteen opetus-
kielellä;

5) hakija on suorittanut lukiokoulutuksen
koko oppimäärän jossakin seuraavista äidin-
kieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimää-
rässä: suomi äidinkielenä, ruotsi äidinkielenä,
saame äidinkielenä, suomi toisena kielenä,
ruotsi toisena kielenä, suomi saamenkieli-
sille, suomi viittomakielisille, ja tämä kieli on
hakukohteen opetuskieli;

6) hakija on suorittanut lukiokoulutuksen
koko oppimäärän toisessa kotimaisessa kie-
lessä, joka on hakukohteen opetuskieli;

7) hakija on suorittanut yleisistä kielitut-
kinnoista annetussa laissa (964/2004) tarkoi-

tetun suomen tai ruotsin kielen tutkinnon
kaikki osakokeet vähintään taitotasolla 3 tai
julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta
kielitaidosta annetussa laissa (424/2003) tar-
koitetun valtionhallinnon kielitutkinnon suo-
men tai ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen
taidon tutkinnon vähintään taitotasolla tyy-
dyttävä, ja tämä kieli on hakukohteen opetus-
kieli;

8) hakija on suorittanut hyväksytysti
24 a §:ssä tarkoitetun valtakunnallisen kieli-
kokeen hakukohteen opetuskielessä;

9) koulutuksen järjestäjä arvioi hakijan
kielitaidon riittäväksi, kun hakukohteen ope-
tuskieli on muu kuin suomi tai ruotsi.

24 a §

Valtakunnallinen kielikoe

Kun hakukohteen opetuskieli on suomi tai
ruotsi, hakijan riittävät valmiudet opetuskie-
len suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen sel-
vitetään valtakunnallisesti yhtenäisellä kieli-
kokeella, jos hakijan äidinkieli on muu kuin
opetuskieli eikä hakija täytä 24 §:n 2 momen-
tin 1—8 kohdassa säädettyjä edellytyksiä.
Koulutuksen järjestäjä kutsuu kaikki edellä
tarkoitetut hakijat valtakunnalliseen kieliko-
keeseen. Jos hakija on esittänyt hakemukses-
saan useita hakutoiveita, hänet kutsutaan sen
hakukohteen kielikokeeseen, joka on haku-
toiveissa järjestyksessä ensimmäinen.

Valtakunnallinen kielikoe katsotaan hy-
väksytysti suoritetuksi, jos kokeessa osoitettu
kielitaito vastaa kielitaidon tasojen kuvausas-
teikon tasoa B1.1.

Opetushallitus vastaa valtakunnallisen kie-
likokeen kehittämisestä ja hallinnoinnista.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2016. Sen 2 §, 3 §:n 1—3 momentti
sekä 5 ja 9 § tulevat kuitenkin voimaan 1
päivänä elokuuta 2015.

Tätä asetusta sovelletaan otettaessa opiske-
lijoita 1 päivänä elokuuta 2016 tai sen jälkeen
alkavaan koulutukseen. Ennen mainittua
ajankohtaa alkavaan koulutukseen sovelle-
taan tämän asetuksen voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.

Poiketen siitä, mitä 2 momentissa sääde-
tään, asetuksen 2 §:ää, 3 §:n 1—3 momenttia
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sekä 5 ja 9 §:ää sovelletaan otettaessa opiske-
lijoita 1 päivänä elokuuta 2015 tai sen jälkeen
alkavaan koulutukseen. Ennen mainittua

ajankohtaa alkavaan koulutukseen sovelle-
taan tämän asetuksen voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2015

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru

Johtaja Mika Tammilehto
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