Opiskelijaksi ottamisen perusteiden koottuja säädöksiä

Hallitus 23.3.2017
LIITE 6c

Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 21.8.1998/630
27§
Opiskelijaksi ottamisen perusteet
Ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen tai valmentavaan koulutukseen voidaan ottaa
opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman
oppimäärän. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu henkilö, jolla koulutuksen järjestäjä katsoo olevan riittävät edellytykset koulutuksesta suoriutumiseen. (20.3.2015/246)
2 momentti on kumottu L:lla 12.8.2011/951.
Koulutuksen järjestäjä päättää muista opiskelijaksi ottamisen perusteista sekä mahdollisesti järjestettävistä pääsy- tai soveltuvuuskokeista. Hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.
Opiskelija voidaan ottaa suorittamaan ammatillinen tutkinto tai sen osa yksityisopiskelijana.
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi päättää tarkemmin opiskelijaksi ottamisen perusteista.
(12.8.2011/951)
27 a § (12.8.2011/951)
Esteettömyys ja opiskelijaksi ottamisen edellytykset
Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään
kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos 32 §:ssä tarkoitettuihin
opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin
poistaa.
Kun kysymys on 32 §:ssä tarkoitetuista opinnoista, opiskelijaksi ottamisen esteenä on myös tämän
lain 32 §:n, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n 9 kohdan, ammattikorkeakoululain (351/2003) 25 a §:n tai yliopistolain (558/2009) 43 a §:n mukainen opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, jos toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät.
Koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijaksi pyrkiville tieto siitä, minkälaisia terveydentilaa koskevia vaatimuksia ja muita edellytyksiä opintoihin liittyy.
Opetushallitus määrää 32 §:ssä tarkoitettuihin opintoihin liittyvistä terveydentilaa koskevista vaatimuksista. (3.10.2014/787)

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa 20.12.2012
5§
Valintakriteerit
Opiskelijaksi ottaminen suoritetaan hakijoiden valintapistemäärän ja hakijoiden esittämän hakutoivejärjestyksen perusteella.
Perusopetuksen oppimäärän suorittaneelle hakijalle annetaan pisteitä seuraavin perustein:
1) hakijalla ei ole koulutuspaikkaa ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa;
2) perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta hakeutumisvuonna;
3) vähintään 1100 tunnin laajuisen lisäopetuksen tai vähintään 20 opintoviikon laajuisen ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen, vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen, muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävän kotitalousopetuksen, tai kansanopiston lukuvuoden mittaisen linjan suorittamisesta ammatilliseen peruskoulutukseen;
4) yleisestä koulumenestyksestä;
5) painotettavista arvosanoista;
6) työkokemuksesta ja siihen rinnastettavasta työpajatoimintaan tai työmarkkinatuella tapahtuvaan
harjoitteluun osallistumisesta;
7) ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta;
8) sukupuolen perusteella;
9) mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta.
Otettaessa opiskelijoita tanssialan perustutkintoon, musiikkialan perustutkintoon, sirkusalan perustutkintoon, kuvallisen ilmaisun perustutkintoon tai liikunnanohjauksen perustutkintoon johtavaan
koulutukseen, hakijalle voidaan antaa lisäpisteitä 2 momentissa mainittujen seikkojen lisäksi myös
tutkinnon alaan liittyvien aikaisempien opintojen, harrastusten tai muiden lisänäyttöjen perusteella.
Otettaessa opiskelijoita erityisenä koulutustehtävänä järjestettävään urheilijoiden ammatilliseen peruskoulukseen, hakijalle voidaan antaa lisäpisteitä 2 momentissa mainittujen seikkojen lisäksi urheilullisten ansioiden perusteella.

15 §
Valintapisteet pääsy- ja soveltuvuuskokeesta
Koulutuksen järjestäjä voi järjestää ammatilliseen peruskoulutukseen hakeville pääsy- tai soveltuvuuskokeen. Pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen kutsutaan kaikki hakijat. Hakija kutsutaan hakukohteen ylimpään hakutoiveeseen.
Koulutuksen järjestäjä voi antaa hakijalle hyväksytystä pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 1—10 pistettä. Koulutuksen järjestäjän on tiedotettava hakijoille etukäteen minkälaisista osista koe muodostuu
ja miten kokeen eri osat pisteytetään.
Koulutuksen järjestäjän pääsy- tai soveltuvuuskokeesta antamaa pistemäärää tulee käyttää myös otettaessa opiskelijoita muun koulutuksen järjestäjän vastaavaan hakukohteeseen.
Jos koulutuksen järjestäjä järjestää käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoon, audiovisuaalisen viestinnän perustutkintoon, kuvallisen ilmaisun perustutkintoon, tanssialan perustutkintoon, musiikkialan
perustutkintoon, sirkusalan perustutkintoon, lennonjohdon perustutkintoon tai liikunnanohjauksen
perustutkintoon johtavassa koulutuksessa pääsy- tai soveltuvuuskokeen, opiskelijaksi ottaminen tehdään koulutuksen järjestäjän oman pääsy- tai soveltuvuuskokeen pistemäärän perusteella.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta 16.4.2015
15 §

Valintapisteet pääsy- ja soveltuvuuskokeesta
Jos koulutuksen järjestäjä järjestää pääsy- tai soveltuvuuskokeen, kokeeseen on kutsuttava kaikki hakijat.
Jos hakija on esittänyt hakemuksessaan hakutoiveina useita vastaavia 3 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettuja ammatillisen peruskoulutuksen hakukohteita, hänet kutsutaan pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen 1 momentista poiketen kunkin vastaavan hakukohteen järjestyksessä ensimmäiseen hakutoiveeseen. Koulutuksen järjestäjän tästä pääsy- tai soveltuvuuskokeesta antamaa pistemäärää käytetään
tällöin myös muun koulutuksen järjestäjän vastaavassa hakukohteessa.
Pääsy- tai soveltuvuuskokeen perusteella koulutuksen järjestäjä antaa hakijalle 0—10 valintapistettä.
Koulutuksen järjestäjän on tiedotettava hakijoille etukäteen, minkälaisista osista pääsy- tai soveltuvuuskoe muodostuu ja miten kokeen eri osat pisteytetään.
15 a §
Opiskelijaksi ottaminen pääsy- tai soveltuvuuskokeen perusteella
Koulutuksen järjestäjä voi päättää, että otettaessa opiskelijoita käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoon, audiovisuaalisen viestinnän perustutkintoon, kuvallisen ilmaisun perustutkintoon, tanssialan
perustutkintoon, musiikkialan perustutkintoon, sirkusalan perustutkintoon tai liikunnanohjauksen perustutkintoon johtavaan koulutukseen, opiskelijaksi ottaminen tehdään koulutuksen järjestäjän oman
pääsy- tai soveltuvuuskokeen perusteella. Tällöin ei sovelleta 4 §:ää, 5 §:n 2 ja 4 momenttia, 7—14
§:ää, 15 §:n 2 momenttia eikä 22 ja 23 §:ää.

Opintopolku.fi
Pääsy- ja soveltuvuuskokeet ammatilliseen koulutukseen
Kaikki hakijat saavat kutsun kokeisiin, jos koulutuksessa järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe.
Koe voi muodostua eri osista. Oppilaitokset tiedottavat kokeen eri vaiheista.
Jos olet hakenut useaan koulutukseen, sinut kutsutaan kokeeseen ylimpään hakutoiveeseen,
jossa on koe. Koetuloksesi huomioidaan kuitenkin kaikissa samaan valintakoeryhmään kuuluvissa
koulutuksissa.
Valintakoeryhmä tarkoittaa sitä, että usealla oppilaitoksella on yksi ja sama valintakoe. Silloin yksi
koe riittää kaikkiin saman ryhmän koulutuksiin.
Voit saada 0-10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeista. Kokeista saadut pisteet ovat lisäpisteitä valinnassa, joten vaikka saat 0 pistettä kokeesta, voit silti tulla valituksi koulutukseen jos valintapisteesi muuten riittävät valintaan.
•
•

Huomaathan, että kaikissa koulutuksissa ei ole pääsy- ja soveltuvuuskokeita. Koulutuksen kuvauksessa on tietoa pääsy- ja soveltuvuuskokeiden järjestämisestä.
Pääsykoetulosta käytetään kaikissa vastaavissa koulutuksissa, joihin olet hakenut. Jos olet hakenut useille eri aloille, on mahdollista, että saat kutsun useisiin kokeisiin.

V A L I N TA P E L KÄ S TÄ Ä N PÄ Ä S Y - J A S O V E L T U VU U S K OK E E N
PERUSTEELLA
Jos oppilaitos järjestää pääsy- ja soveltuvuuskokeen, hakijat valitaan koulutukseen pelkän koetuloksen perusteella. Hylätty koetulos on esteenä opiskelijaksi valinnalle. Seuraavissa koulutuksissa oppilaitoksella voi olla oma pääsy- ja soveltuvuuskoe:
•
•
•
•
•
•
•

käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto
kuvallisen ilmaisun perustutkinto
tanssialan perustutkinto
musiikkialan perustutkinto
sirkusalan perustutkinto
liikunnanohjauksen perustutkinto.

Opintopolku.fi/Lapin ammattiopisto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, pk
Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 2017 (21.2.2017 klo 08:00 – 14.3.2017 klo 15:00 )
Mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja ja / tai ylioppilastutkinto

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet
Kaikki hakijat saavat kutsun kokeisiin, jos koulutuksessa järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe. Koe
voi muodostua eri osista. Oppilaitokset tiedottavat kokeen eri vaiheista.
Jos olet hakenut useaan koulutukseen, sinut kutsutaan kokeeseen ylimpään hakutoiveeseen, jossa
on koe. Koetuloksesi huomioidaan kuitenkin kaikissa samaan valintakoeryhmään kuuluvissa koulutuksissa.
Valintakoeryhmä tarkoittaa sitä, että monella oppilaitoksella on yksi valintakoe. Silloin yksi koe riittää
kaikkiin saman ryhmän koulutuksiin.
•
•
•

Voit saada 0–10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta. Kokeista saadut pisteet ovat
lisäpisteitä valinnassa, joten 0 pistettä kokeesta ei ole esteenä opiskelijaksi valinnalle.
Huomaathan, että kaikissa koulutuksissa ei ole pääsy- ja soveltuvuuskokeita. Tiedot pääsykokeesta löytyvät tämän sivun alaosasta.
Pääsykoetulosta käytetään kaikissa vastaavissa koulutuksissa, joihin olet hakenut. Jos olet
hakenut useille eri aloille, on mahdollista, että saat kutsun useisiin kokeisiin.

Tasapistetilanne
Saman pistemäärän saaneet hakijat asetetaan järjestykseen seuraavien perusteiden mukaisesti:
1.
2.
3.
4.

hakutoivejärjestys
mahdollinen pääsy- tai soveltuvuuskokeesta saatava pistemäärä
yleinen koulumenestys
painotettavat arvosanat.

Jos pistemäärä on tämän jälkeen edelleen sama, opiskelijat valitaan satunnaisjärjestyksessä.

LAO-INFO
Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, josta voit saada lisäpisteitä hakupisteisiisi. Soveltuvuuskoe maksaa 60 € ja se maksetaan kokeen yhteydessä. Soveltuvuuskokeen toteuttaa Suomen
Psykologikeskus yhteistyössä Lapin ammattiopiston, Porokadun toimipisteen kanssa.
Soveltuvuuskoe kestää koko päivän. Aamu alkaa nimenhuudolla auditorioon, jossa kaikki tekevät
kirjallisia tehtäviä määrätyn ajan. Iltapäivällä pidetään ryhmäkeskustelutilanne pienryhmissä alan aiheeseen liittyvästä teemasta. Lisäksi päivään sisältyy psykologin yksilöllinen haastattelu.
•

Voit saada 0–10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta. Tämä pistemäärä lisätään hakijan
muihin hakupisteisiin.

Tasapistetilanne
Saman pistemäärän saaneet hakijat asetetaan järjestykseen seuraavien perusteiden mukaisesti:
1.
2.
3.
4.

hakutoivejärjestys
mahdollinen soveltuvuuskokeesta saatava pistemäärä
yleinen koulumenestys
painotettavat arvosanat

Jos pistemäärä on tämän jälkeen edelleen sama, opiskelijat valitaan satunnaisjärjestyksessä.
Suomen Psykologikeskuksen toteuttamissa soveltuvuuskokeissa arvioidaan seuraavia osa-alueita:
•
•
•

Oppimisen valmiuksia (asteikko 1-5)
Kouluttautumismotivaatiota ja alalle orientoitumista (asteikko 1-5)
Valmiuksia alalla työskentelyyn, voimavaroja ja toimintakykyä (asteikko 1-5)

Tulos 1 jollakin arvioitavalla osa-alueella johtaa tulokseen 0 eikä silloin voi kertyä lisäpisteitä.
Lisäpisteiden saavuttamiseksi jokaisesta osa-alueesta on saatava tulokseksi 2-5 pistettä ja pisteiden summa muutetaan asteikolle 1-10 seuraavasti:
osa-alueiden tulosten
summa
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Aika

soveltuvuuskokeen
tulos ja lisäpisteet asteikolla 1-10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Paikka
Porokatu 35

8.5.2017 - 10.5.2017
96400 ROVANIEMI

Kuvaus

