TIEDOTE ammatillisen koulutuksen ja
yhteishaun tuloksista

Priority PP Finlande 128308 Itella Oyj

Vuokko Cannelin
Örarna 177
69100 Kannus

HYVÄ HAKIJA
Osallistuit syksyn 2013 ammatillisen koulutuksen yhteishakuun. Toistaiseksi sinua ei ole valittu niihin koulutuksiin, joihin hait. Jos olet varasijalla,
voit tulla hyväksytyksi vapautuvalle opiskelupaikalle. Tämän kirjeen kääntöpuolella on tietoa hakutoiveidesi tilanteesta opiskelijavalinnassa.
Opiskelijaksi ottamisessa noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön antamia asetuksia opiskelijaksi ottamisen perusteista. Tietoa perusteista ja
pisteytettävistä tekijöistä löytyy Opintopolusta (opintopolku.fi/valintaperusteet). Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty opiskelijaksi
ottamisen perusteiden mukaisesti, ota ensin yhteys oppilaitokseen, johon hait.
Voit valittaa opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Pyydä valituskelpoinen
päätös oppilaitoksen rehtorilta ja liitä se valitukseesi. Mikäli et jostain syystä saa päätöstä oppilaitoksesta, ole yhteydessä aluehallintovirastoon
tai Opintopolun hakuneuvontaan. Valitus on tehtävä viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut kirjallisen päätöksen oppilaitoksesta.
Aluehallintovirastojen osoitteet löydät tämän kirjeen lopusta.
Jos et saanut opiskelupaikkaa?
Opintopolusta (opintopolku.fi/miten haen) löydät tietoa eri vaihtoehdoista. Opintopolusta löydät koulutukset, joihin on vielä vapaita paikkoja.
Etsi hakukoneella koulutuksia, jotka kiinnostavat sinua.
Vapaita paikkoja voi kysellä myös oppilaitoksista vielä lukukauden alkupuolella.
Työ- ja elinkeinotoimiston koulutus- ja ammattitietopalvelusta saat koulutusneuvontaa, ja apua ammatinvalintaan tarjoavat ammatinvalinta- ja
urasuunnittelupalvelut. Osoitteesta www.mol.fi löydät tietoa kaikista työ- ja elinkeinotoimiston tarjoamista palveluista.

TILANTEESI SYKSYN 2013 YHTEISHAUSSA
Hakutoiveesi ja prioriteetti

Hyväksytyt / kaikki
hakeneet

Omat pisteesi / Alin
hyväksytty pistemäärä

Pääsy- ja
soveltuvuuskokeen tulos

Valinnan
tulos

Selite

Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos,
ammattioppilaitos
Pesulateknikon erikoisammattitutkinto

48 / 190

27 / 47

7

Hylätty

Hyväksytty

Pirkanmaan aikuisopisto, ammattikoulu
Hammastekniikan koulutusohjelma

73 / 123

37 / 42

10

Hyväksytty

Varasijalla

Pirkanmaan ammattiopisto, Oriveden
toimipiste, avoin yliopisto
Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma

69 / 100

29 / 47

11

Varasijalla

Hyväksytty

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

