PÄÄTÖS OPISKELIJAKSI
OTTAMISESTA

Janita Harva
Sammonkatu 46
62540 Vasikka-aho

Omnian aikuisopisto, Leppävaara
Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto
Onneksi olkoon,
sinut on hyväksytty opiskelemaan yllämainittuun koulutukseen. Tarkistamme valintaan vaikuttaneet koulu- ja työtodistukset sekä muut
mahdolliset todistukset. Opiskelupaikkasi voidaan perua jos olet ilmoittanut virheellisiä tietoja.
Ilmoita opiskelupaikan vastaanottamisesta oppilaitokseen viimeistään 29.11.2013. Muuten menetät sinulle varatun opiskelupaikan.
Opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen mahdolliset alemmat hakutoiveesi ovat peruuntuneet automaattisesti, etkä voi tulla niihin enää valituksi.
Ylempiin hakutoiveisiin voit kuitenkin vielä tulla valituksi varasijalta.

Tervetuloa opiskelemaan!

TILANTEESI SYKSYN 2013 YHTEISHAUSSA
Hakutoiveesi ja prioriteetti

Hyväksytyt /
kaikki hakeneet

Omat pisteesi / Alin
hyväksytty pistemäärä

Pääsy- ja
soveltuvuuskokeen
tulos

Valinnan
tulos

Selite

Sataedu, Harjavalta, avoin yliopisto
Tekstiilialan erikoisammattitutkinto (käsi- ja
taideteollisuus)

86 / 200

19 / 45

18

Hylätty

Hylätty

Omnian aikuisopisto, Leppävaara,
ammattioppilaitos
Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto

21 / 147

20 / 44

16

Varasijalla

Harkinnanvaraisesti
hyväksytty

Sataedu, Harjavalta, avoin yliopisto
Tekstiilialan erikoisammattitutkinto (käsi- ja
taideteollisuus)

70 / 112

10 / 49

8

Hyväksytty

Varasijalla

Ammattiopisto Livia, Kalatalous- ja
ympäristöopisto, ammattioppilaitos
Sahamestarin erikoisammattitutkinto

69 / 162

24 / 43

15

Varasijalla

Varasijalla

Ammattiopisto Lappia, Kemi (Hyvinvointiala),
korkeakoulu
Metsäkoneasennuksen koulutusohjelma

43 / 102

12 / 46

10

Hylätty

Varasijalla

Näin luet taulukkoa:
Hakutoiveesi: Kaikki hakutoiveesi hakemukseen merkitsemässäsi järjestyksessä.
Hyväksytyt ja hakeneet: Kyseiseen koulutukseen hyväksyttyjen ja kaikkien hakeneiden määrä.
Omat pisteesi ja alin hyväksytty pistemäärä: Kokonaispistemäärä koostuu useasta eri osasta. Pisteyttävät tekijät löydät Opintopolusta
(opintopolku.fi/valintaperusteet). Alin hyväksytty pistemäärä on alin pistemäärä, jolla koulutukseen on hyväksytty. Pistemäärä ei yksin vaikuta valinnan
tulokseen, sillä esimerkiksi hylätty kielikoetulos voi estää valinnan pisteistä huolimatta.
Pääsy- ja soveltuvuuskokeen tulos: Jos hakemaasi koulutukseen on järjestetty pääsy- ja soveltuvuuskoe, johon olet osallistunut, tässä on ilmoitettu kokeesta
saamasi pistemäärä. Jos et ole osallistunut kokeeseen tai tuloksesi on hylätty, et voi tulla valituksi koulutukseen. Jos olet hakenut koulutukseen ulkomaisella
todistuksella tai ilman päättötodistusta, olet hakenut harkintaan perustuvassa valinnassa eikä koetulos näy taulukossa. Lisätietoja tuloksista saat suoraan siitä
oppilaitoksesta, jonka järjestämään kokeeseen osallistuit.
Valinnan tulos: Valinnan tulos voi olla hyväksytty, harkinnanvaraisesti hyväksytty, varasijalla, hylätty tai peruuntunut.
Selite: Selitteessä kerrotaan perustelut valinnan tulokseen. Lisätietoja saat suoraan oppilaitoksesta, johon olet hakenut.
Tasapistetilanteet: Ammatilliseen koulutukseen hakeneet asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:
1.
2.
3.
4.

hakutoivejärjestys
mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta saatava pistemäärä
yleinen koulumenestys
painotettavat arvosanat

Tämän jälkeen tasapisteisiin päätyneet hakijat otetaan sattumanvaraisessa järjestyksessä.
Harkintaan perustuva valinta: Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella valita hakijan opiskelijaksi pistemäärästä riippumatta. Koulutuksen järjestäjä
käsittelee harkintaan perustuvan valinnan hakemukset ja tekee asiasta päätöksen. Mahdollisia pääsy- ja soveltuvuuskoetuloksia voidaan hyödyntää valinnassa,
mutta niitä ei syötetä valintajärjestelmään. Hakija, joka hakee harkintaan perustuvassa valinnassa sosiaalisista syistä tai oppimisvaikeudesta johtuen on
mukana myös normaalissa pistelaskentaan perustuvassa valinnassa. Ulkomaisella todistuksella hakeva tai hakija, jolla ei ole päättötodistusta, hakee ainoastaan
harkintaan perustuvassa valinnassa. Tuolloin valinnan tulos on joko harkinnanvaraisesti hyväksytty tai hylätty.
Lisätietoja saat Opintopolusta (opintopolku.fi), josta löydät myös oppilaitosten yhteystiedot. Mikäli tarvitset apua tuloskirjeen tulkitsemisessa tai valintaan
liittyy epäselvyyksiä, jotka eivät selviä yhteydenotolla suoraan oppilaitokseen, voit olla yhteydessä Opintopolun hakuneuvontaan (hakija@opintopolku.fi tai
puh. 029 533 1010).

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OSOITTEET:
Etelä-Suomen
Itä-Suomen
aluehallintovirasto
aluehallintovirasto
PL 110
PL 50
00521 Helsinki
50101 Mikkeli

Lounais-Suomen
aluehallintovirasto
PL 22
20801 Turku

Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirasto
PL 200
65101 Vaasa

Pohjois-Suomen
aluehallintovirasto
PL 293
90101 Oulu

Lapin aluehallintovirasto
PL 8002
96101 Rovaniemi

