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Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus
opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa annetun
opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa
annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (699/2017) 4 §:n 2 momentin 4 kohta, 7 §, 10
§, 3 luku, ja
muutetaan 1 §, 2 §:n 1 ja 4 momentti, 3 §, 4 §:n 2 momentin 1 kohdan b alakohta, 6 § ja sen
otsikko, 19 §, 20 §, sekä
lisätään uusi 20 a § seuraavasti:
1§
Soveltamisala
Tätä asetusta sovelletaan hakijan hakeutuessa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
(531/2017) 39 §:n 2 momentissa tarkoitetussa valtakunnallisessa hakumenettelyssä
ammatilliseen perustutkintokoulutukseen.
Tämän asetuksen 19 ja 20 §:ää sovelletaan lisäksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
37 §:n 2 momentissa tarkoitetussa jatkuvassa haussa silloin, kun on kysymys koulutuksen
järjestäjän harkintaan perustuvasta valinnasta.
Tätä asetusta ei sovelleta hakijan hakeutuessa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 65
§:ssä tarkoitetun vaativan erityisen tuen tehtävän perusteella järjestettävään ammatilliseen
perustutkintokoulutukseen.
2§
Hakukohteet
Opiskelijat otetaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 6 §:ssä tarkoitettuun
tutkintorakenteeseen kuuluviin ammatillisiin perustutkintoihin.
——————————————————————————————
Koulutuksen järjestäjä voi päättää, että 1–3 momentissa tarkoitettujen hakukohteiden
yhteydessä opiskelijoille voidaan tarjota mahdollisuutta myös lukiolaissa (714/2018)
tarkoitetun lukiokoulutuksen ja ylioppilastutkinnosta annetussa laissa (502/2019) tarkoitetun
ylioppilastutkinnon suorittamiseen.

3§
Perusopetuksen oppimäärän suorittaneiden hakeutumisessa käytettävät todistukset
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4§
Valintakriteerit
——————————————————————————————
b) suorittanut vähintään 19 viikkoa tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta
annetussa laissa (1215/2020) tarkoitettua tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta,
vähintään 17 opiskelijaviikkoa vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 7 a luvussa
tarkoitettua oppivelvollisille suunnattua koulutusta tai vähintään 28 opiskelijaviikon mittaisen
kansanopiston linjan hakeutumisvuonna tai sitä edeltävänä vuonna;
——————————————————————————————
6§
Valintapisteet suoritetuista opinnoista
Hakijalle annetaan 6 valintapistettä, jos hakija on suorittanut 4 §:n 2 momentin 1 kohdan a
tai b alakohdassa tarkoitetut opinnot.
19 §
Koulutuksen järjestäjän harkintaan perustuvan valinnan käyttöala
Koulutuksen järjestäjän harkintaan perustuvaa valintaa voidaan käyttää siitä riippumatta,
onko koulutus mukana perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishakujärjestelmässä vai ei.
Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen opiskelijavalintaan sovelletaan, mitä tämän asetuksen
20 §:ssä säädetään, jos hakija on perusopetuslain 17 a §:ssä tarkoitetun erityistä tukea
koskevan päätöksen nojalla opiskellut opetussuunnitelman perusteiden mukaan yksilöllistetyn
oppimäärän mukaisia opintoja matematiikassa ja äidinkielessä, ja hänellä on perusopetuksen
päättötodistuksessa tästä merkintä edellä mainituissa oppiaineissa.
20 §
Koulutuksen järjestäjän harkintaan perustuvan valinnan perusteet
Koulutuksen järjestäjä voi ottaa enintään 30 prosenttia kuhunkin hakukohteeseen otettavista
opiskelijoista opiskelijan saamasta valintapistemäärästä riippumatta opiskelijan henkilöön
liittyvien syiden perusteella tai silloin, jos hakijana on tämän asetuksen 19 §:n 2 momentissa
tarkoitettu opiskelija. Edellä mainittuja opiskelijan henkilöön liittyviä syitä ovat
oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistusten puuttuminen tai todistusten
vertailuvaikeudet sekä tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito.
Hakijan koulutustarve tulee arvioida ja ottaa huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan.
2

20 a §
Oppimisvalmiuksia mittaava koe
Koulutuksen järjestäjä voi käyttää 20 §:n 1 momentissa tarkoitetun valinnan tukena
oppimisvalmiuksia mittaavaa koetta (oppimisvalmiuskoe). Koulutuksen järjestäjän on
ilmoitettava Opetushallitukselle, jos se ei käytä oppimisvalmiuskoetta.
Jos hakija on esittänyt hakemuksessaan hakutoiveina useita 2 §:ssä tarkoitettuja ammatillisen
peruskoulutuksen hakukohteita, hänet kutsutaan oppimisvalmiuskokeeseen sellaiseen
järjestyksessä ensimmäiseen hakutoiveeseen, jossa koulutuksen järjestäjä käyttää 1 momentin
mukaista oppimisvalmiuskoetta. Tästä oppimisvalmiuskokeesta saatua arviointia voidaan
käyttää myös muun koulutuksen järjestäjän hakukohteessa.
———
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.
Tätä asetusta sovelletaan 1 päivänä elokuuta 2022 tai sen jälkeen alkavaan ammatilliseen
perustutkintokoulutukseen, johon hakeudutaan valtakunnallisessa hakumenettelyssä.
Sen lisäksi, mitä 4 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädetään, perusopetuksen oppimäärän
suorittaneelle hakijalle annetaan pisteitä opinnoista, jos hakija on hakeutumisvuonna tai sitä
edeltävänä vuonna suorittanut:
1) vähintään 1 100 tunnin laajuisen perusopetuksen lisäopetuksen;
2) vähintään 30 osaamispisteen laajuisen ammatilliseen koulutukseen valmentavan
koulutuksen tai sitä vastaavan aiemman koulutuksen; tai
3) vähintään 25 kurssia sisältävän maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän
lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen.
Hakijalle annetaan 6 valintapistettä, jos hakija on suorittanut 3 momentissa tarkoitetut
opinnot. Tässä momentissa tarkoitettuja valintapisteitä ei kuitenkaan anneta, jos hakijalle
annetaan valintapisteitä 4 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädetyllä perusteella.
———

Helsingissä xx.xx.20xx
Opetusministeri

Asiantuntija Anne-Maria Marttila

3

4

