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Lapin koulutuskeskus REDU 

Harkintaan perustuvassa haussa hakevan lisätiedot 

Tämä lisätietolomake ja sen liitteet tulee olla toimitettuna REDUlle Opintopolun 
hakukohteen tiedoissa ilmoitettuna päivänä.

Jos tätä lomaketta ja sen liitteitä ei toimiteta ajoissa, valinta tapahtuu ilman harkintaan  
perustuvaa valintaa. Tarkemmat ohjeet liitteistä on kohdassa 5. 

1. Hakijan henkilötiedot

Sukunimi  Etunimet  Syntymäaika 

Lomake ja liitteet lähetetään hakupalveluihin postitse tai turvapostilla:
Lapin koulutuskeskus REDU 
Hakupalvelut 
Korvanranta 50
96300 Rovaniemi 

Lisätietoja: Hakupalvelut puh. 040 675 7316

Lomakkeita ja liitteitä ei palauteta. 

2.. Hakukohde

Luettele ne koulutukset (perustutkinto ja/tai osaamisala), joihin haet harkintaan perustuvalla valinnalla. Merkitse 
koulutukset samassa hakutoivejärjestyksessä kuin yhteishaussa. 

Hakutoive  Perustutkinnon / osaamisalan nimi 

1. hakutoive

2.. hakutoive

3.. hakutoive

4.. hakutoive

5.. hakutoive

Turvapostin linkki

6.. hakutoive

7.. hakutoive

https://www.turvaposti.fi/viesti/hannele.kenttala@redu.fi
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3. Perustelut harkintaan perustuvalle valinnalle

Luettele ne henkilökohtaiset syyt, miksi haluat, että sinut valitaan opiskelemaan haluamaasi koulutuksiin. Kerro 
perustelut jokaiseen hakutoiveeseen. 

3.1. Harkintaan perustuvan valinnan henkilökohtainen syy / syyt. 
Miksi haluat että sinut valitaan haluamiisi koulutuksiin harkintaan perustuvan valinnan kautta? 

 oppimisvaikeudet 
 sosiaaliset syyt 
 koulutodistusten vertailuvaikeudet 
 riittämätön tutkintokielen taito
 äidinkieli ja matematiikka yksilöllistettyjä 

Lisätietoja 

3.3. Perustele, miksi haet juuri tähän koulutukseen. Perustele jokainen hakutoive erikseen. 

1.    

2. 

3. 

4. 

5. 

Jatka perusteluja tarvittaessa erillisessä liitteessä 

6. 

7.
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4. Riittämätön tutkintokielen taito
Täytä tämä kohta vain jos haet tällä perusteella koulutukseen.
Suomessa suoritetut peruskouluopinnot  

Hakijan kotimassa (lähtömaassa) suoritetut opinnot 

Kielitaito  

5. Liitteet

Liitä lomakkeeseen viranomaisten todistukset ja lausunnot. Merkitse ne alla olevaan listaan. 
Jos muutat yhteishaun hakemustasi hakuaikana, toimita hakemus uudestaan hakupalveluihin.

Liite 1  PAKOLLINEN LIITE! Kopio yhteishaun hakulomakkeesta (www.opintopolku.fi) 

Liite 2  Koulutodistukset (jos todistuskieli on muu kuin suomi, toimita virallinen suomenkielinen käännös) 

Liite 3 

Liite 4 

Liite 5 

Liite 6 

Liite 7 

5. Allekirjoitus

 Peruskoulu saa antaa lisätietoa tässä lomakkeessa kyseltyihin asioihin 

 Peruskoulu ei saa antaa tietoja 

Paikka ja päivämäärä  Hakijan allekirjoitus 

Paikka ja päivämäärä  Huoltajan allekirjoitus (alle 18‐vuotias hakija) 

Huoltajan selvitys

Psykologin/lääkärin lausunto

Kielitodistus

Muu lausunto/todistus, mikä:

Oppilaitoksen lausunto

Oppivelvollisten tiedonsiirtoon 
sovelletaan Oppivelvollisuuslakia (OVL 
§23)

Jos palautat lomakkeen ja liitteet turvapostilla, lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa.
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