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Tässä uutiskirjeessä kerromme ajankohtaista asiaa syksyn 2014 ammatillisen koulutuksen yhteishausta, aikuiskoulutuksen hakupalvelun avautumisesta ja ePerusteet-palvelun käyttöönotosta. Lisäksi kerromme
lyhyesti perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakua koskevasta palautteesta sekä ajankohtaista asiaa korkeakoulujen yhteishaun uudistuksesta.

Koulutuksen järjestäjiltä kerättiin palautteita perusopetuksen jälkeisen
valmistavan koulutuksen hausta
Kesällä 2014 järjestettiin ensimmäistä kertaa yhteinen haku kymppiluokille, ammattistarteille, maahanmuuttajien
ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen

sekä

maahanmuuttajien

lukiokoulutukseen

valmistavaan koulutukseen.
Hakuaika oli 16.6.–25.7. Valintojen tulokset julkistettiin
Syksyn 2014 yhteishaku tammikuussa 2015 alkaviin ammatillisiin

perustutkintoihin

ja

hakijoille 8.8. alkaen.

kotitalousopetukseen
Opetushallitus kartoitti syyskuun alussa koulutuksen jär-

(talouskouluun) on parhaillaan käynnissä.

jestäjien

kokemuksia

yhteisestä

hakumenettelystä,

Syksyn 2014 yhteishaku ammatilliseen
koulutukseen käynnissä

hakuajasta sekä valintojen tulosten julkistamisajankoh-

Syksyn 2014 ammatillisen koulutuksen yhteishaku alkoi

Viidesosalla vastaajista oli positiiviset kokemukset yhtei-

keskiviikkona 24.9. Yhteishaussa voi hakea ammatillisiin

sestä

perustutkintoihin

dasta. Kyselyyn vastasi 76 henkilöä.

hausta.

Yli

60

prosenttia

vastaajista

piti

perjantaihin

kokemuksiaan osittain positiivisena ja osittain negatiivise-

3.10. asti. Haku päättyy klo 15. Yhteishaussa on mukana

na. Myönteistä oli se, että hakijat löysivät koulutukset

noin 150 hakukohdetta ja n. 2800 aloituspaikkaa. Kuten

Opintopolku-palvelusta. Sähköinen haku oli käytännölli-

aiempina vuosina, tämänkin syksyn yhteishaussa aloitus-

nen ja helppokäyttöinen, ja hakijoiden tiedot sai siirrettyä

paikoista

oppimäärän

Opintopolusta koulujen omiin opiskelijarekisterihallinto-

suorittaneille. Syksyn yhteishaun valintojen tulokset jul-

ohjelmiin. Sen sijaan hakuajankohta ja sen pituus sekä

kaistaan 14.11.

valintojen tulosten julkistamisajankohta jakoivat mielipitei-

yli

ja

puolet

kotitalousopetukseen

on tarjolla

lukion

tä. Yli puolet vastanneista piti hakuajan pituutta sopivana
Lisätietoja: erityisasiantuntija Katariina Männikkö,

ja neljäsosa piti sitä liian pitkänä. Vähemmän kuin puolet

katariina.mannikko(at)oph.fi ja suunnittelija Jaana Saha,

arvioi hakuajan päättymisajankohdan sopivaksi ja yli kol-

jaana.saha(at)oph.fi

mannes piti sitä liian myöhäisenä. Valintojen tulosten
julkistamisajankohta oli monen mielestä liian myöhään ja
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enemmistö sijoittaisi sen elokuun alkuun. Valtakunnallista

ruotsinkielisen käyttökoulutuksen. Koulutuksiin osallistujia

haku- ja valintajärjestelmää tulisi vielä kehittää.

oli yhteensä 189.

Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö kiittävät

Aikuiskoulutuksen virkailijoiden ohjevideoita löytyy tästä

koulutuksen järjestäjiä arvokkaasta palautteesta. Palaut-

osoitteesta:

teet huomioidaan ensi vuoden yhteisessä haussa.

http://www.oph.fi/oppijanpalvelut/kayttoonotto/ohje_ja_tuki
materiaali

Lisätietoja: projektisuunnittelija Sari Virtanen,
sari.virtanen(at)minedu.fi

Lisätietoja: erityisasiantuntija Sari Ellonen,
sari.ellonen(at)oph.fi ja projektipäällikkö Ulla Angervo, ul-

Aikuiskoulutus Opintopolkuun lokakuussa
Aikuiskoulutuksen hakupalvelu otetaan käyttöön vaiheittain 15.10.2014 alkaen, jolloin aikuisille suunnattuja

la.angervo(at)oph.fi

ePerusteet-palvelun käyttöönotto lähestyy

koulutuksia julkaistaan Opintopolussa.
Ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteet ja yleissiEnsi vaiheessa Opintopolkuun on voinut tallentaa

vistävän koulutuksen opetussuunnitelmien perusteet on
saatavissa jatkossa sähköisessä muodossa Opetushalli-

•

aikuisten lukiokoulutusta

tuksen ottaessa käyttöön ePerusteet -palvelun osana

•

näyttötutkintoja ja niihin valmistavaa koulutusta,

Opintopolkua. ePerusteet -palvelu on koulutuksen ja ope-

•

maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutuk-

tuksen järjestäjille tarkoitettu ajantasainen, joustava ja

seen valmistavaa koulutusta,

helppokäyttöinen palvelu.

•

maahanmuuttajien lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta,

ePerusteet -palvelu on tutkinnon ja opetussuunnitelmien

•

vapaan sivistystyön pitkiä koulutuksia,

perusteiden katselu-, valmistelu- ja julkaisualusta. Palve-

•

valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjaus-

lussa perusteiden haku, selaus ja suodatus ovat kaikille

ta sekä

avointa. Lisäksi koulutuksen järjestäjille tullaan tarjoa-

ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaa ja

maan

valmistavaa koulutusta.

opetussuunnitelmatyön ja koulutuksen kehittämisen tuek-

•

kirjautumista

vaativia

työkaluja

oman

si.
Palvelun käyttöönotto on vapaaehtoista koulutuksen järjestäjille. Myöhemmin syksyllä järjestelmään voi myös

Tällä hetkellä palvelun toteutuksen painopiste on yleissi-

tallentaa aikuisten perusopetusta. Koulutuksen järjestäjien

vistävän koulutuksen toiminnallisuuksien toteutuksessa.

käyttöön tulee myös Opintopolun hakulomake, jonka voi

Työn alla on opetussuunnitelman perusteiden laadinta ja

muokata kulloistakin tarvetta vastaavaksi. Talven 2014–

paikallisen opetussuunnitelman laadinnan työkalu.

2015 aikana toteutetaan valtakunnallinen markkinointikampanja,

jonka

avulla

koulutuksista

kiinnostuneet

aikuiset tutustuisivat Opintopolussa oleviin vaihtoehtoihin.

ePerusteet -palvelun käyttöönotto on koulutuksen järjestäjille vapaaehtoista. Opetushallitus järjestää loppuvuodesta
kaksi verkko-infotilaisuutta, joissa esitellään ePerusteet -

Aikuiskoulutuksen hakupalvelun käyttöönotossa merkittä-

palvelua sekä käydään läpi, mitä palvelun käyttöönotto

vä rooli on koulutuksen järjestäjien tai ylläpitäjien

koulutuksen järjestäjältä edellyttäisi. Infotilaisuuksien tar-

nimeämillä Opintopolun vastuukäyttäjillä. Opetushallitus

kemmista

järjesti syyskuussa 2014 aikuisoppilaitosten Opintopol-

järjestäjille erikseen.

ku.fi-vastuukäyttäjille yhdeksän suomenkielistä ja yhden
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tiedotetaan

koulutuksen
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Lisätietoja: projektipäällikkö Ulla Angervo,

KSHJ-ohjausryhmän suunnitellut kokoukset ovat syksyllä:

ulla.angervo(at)oph.fi

21.10. ja 8.12.

http://www.oph.fi/oppijanpalvelut/hanketietoa/eopetussuun

Lisätietoja: erityisasiantuntija Joni Penkari,

nitelmat_ja_tutkinnot

joni.penkari(at)oph.fi ja erityisasiantuntija Ulla Lehtonen,
ulla.lehtonen(at)oph.fi

Ajankohtaista korkeakoulujen hauista
Korkeakoulujen ensimmäinen yhteinen yhteishaku alkoi

Opintopolku-uutiskirje ilmestyy kerran
kuussa

Opintopolussa ma 8.9. klo 8.00 ja päättyi ma 22.9. klo
15.00. Hakijoita yhteishaussa oli n. 26 000, mikä on n. 5%

Toimittajat:

vähemmän kuin edellisen vuoden syksyn yhteishauissa.

Ritva Sammalkivi, ritva.sammalkivi(at)oph.fi

Mukana oli 23 ammattikorkeakoulua ja 4 yliopistoa, jotka

Sari Virtanen, sari.virtanen(at)minedu.fi

tarjosivat kaikkiaan 170 ammattikorkeakoulujen ja 10 yliopistojen hakukohdetta. Lisäksi samaan aikaan

http://www.oph.fi/oppijanpalvelut

Opintopolussa toteutettiin erillishaut Itä-Suomen yliopis-

www.oph.fi/projektit/oppija

toon, HAAGA-HELIA ammattikorkeakouluun ja Jyväskylän
ammattikorkeakouluun. Korkeakoulut tallentavat kevään
2015 korkeakoulujen yhteishaun koulutustarjontansa
Opintopolkuun saamassaan aikataulussa siten, että koulutustarjonta on julkaistuna hakijoille viimeistään
31.10.2014.
Korkeakoulujen pää- ja vastuukäyttäjäkoulutusten toinen
osa järjestettiin syyskuun puolivälissä. Koulutuksissa käytiin lävitse hakemusten käsittelyä sekä valintojen
toteuttamista. Korkeakoulut voivat aloittaa valintojen toteuttamisen heti hakuajan päätyttyä. Ensimmäiset
esivalinnat ja suoravalinnat alkavat 6.10. jälkeen.
Syksyn yhteishaussa korkeakouluille tuli ensimmäistä kertaa mahdolliseksi varata aloituspaikkoja sellaisille
hakijoille, joilla ei ole vielä suoritettua korkeakoulututkintoa
tai syksyllä 2014 alkavasta koulutuksesta vastaanotettua
korkeakouluopiskelupaikkaa. Syksyn 2014 yhteishaussa
mahdollisuuteen tarttui vain Vaasan yliopisto.
Syksyn yhteishakua on avattu myös videolla, joka löytyy
You Tubesta otsikolla ”Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteishaku”. Suora linkki videoon:
http://www.youtube.com/watch?v=c478exgeMKQ&feature
=youtu.be.

Videota

voi

käyttää

esimerkiksi

ohjauksen tukena.
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