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Kirjoita tähän tutkinto, jota  
selvitys koskee 

(jokaiseen tutkintoon oma selvitys) 

 

Hakusija (ympyröi) 1     2     3     4     5     6    7 

  

Hakijan nimi  
 

Syntymäaika 
 

Lähtökoulu 
 

Harkintaan perustuvan valinnan syy 
         
        

           oppimisvaikeudet 

           sosiaaliset syyt 

           todistusten puuttuminen tai vertailuvaikeudet 

yksilöllistetty oppimäärä äidinkielessä ja matematiikassa 

Miksi juuri sinut tulisi valita harkintaan perustuvassa valinnassa juuri tähän koulutukseen? Perustele. 
Hakija täyttää. 

Voit käyttää apuna seuraavia kysymyksiä: 

• Oletko tutustunut koulutukseen tai ammattialaan, jolle haet? Missä ja miten olet siihen tutustunut?  

• Miksi ala kiinnostaa sinua?  
• Onko sinulla työkokemusta? Millaisia kokemuksia sinulla on TET-jaksoilta? Millaista palautetta sait?  

• Missä olet hyvä? (Esim. koulussa, harrastuksissa, kotona)  

• Mitä haluaisit vielä kertoa itsestäsi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voit jatkaa paperin toiselle puolelle 

Suostumme, että harkintaan perustuvan valinnan kautta saatuja hakijan tietoja käytetään opintojen jär-
jestämisessä ja tukimuotojen suunnittelussa, mikäli hakija tulee valituksi koulutukseen Kpeduun.  
 
           Suostumme                                  Emme suostu 

Paikka ja aika  Hakijan allekirjoitus                                       Huoltajan allekirjoitus 
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HUOM! Harkintaan perustuvan valinnan ohjeet hakijalle löytyvät sivuilta 3–4. 

Voit jatkaa tähän perustelujasi, miksi sinut tulisi valita harkintaan perustuvassa valinnassa juuri tähän 
koulutukseen. 
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Toimintaohjeet hakijalle 

• Varmista omien ohjaushenkilöidesi (opinto-ohjaaja, erityisopettaja ym.) kanssa, että sinulla on erityi-

nen syy hakeutua koulutukseen harkintaan perustuvassa valinnassa. 

 

• Täytä yhteishaun hakemus osoitteessa opintopolku.fi ja valitse hakutoiveistasi ne tutkinnot, joihin haet 

harkintaan perustuvaa valinnan kautta. Korostamme motivaatiota koulutukseen hakeutumisessa, mieti 

siis ensisijainen hakutoive tarkkaan ja perustele. Jos syynä on oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt, olet 

mukana myös pistelaskuun perustuvassa valinnassa. 

 

• Kirjoita selvitys/perustelut harkintaan perustuvaan valintaan liittyen.  

 

• Hanki hakemuksen liitteet, jotka kuvaavat tämän hetken tilannetta. Tutustu ammatin vaatimuksiin ja 

ota ne huomioon perusteluissasi. 

 

HUOM! Jokaiseen haettavaan perustutkintoon on oltava omat liitteet ja selvityslomake.  

 

Lähetä selvityslomake + liitteet 21.4.2023 mennessä  

joko postitse osoitteeseen: 

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
Hakijapalvelut, harkintaan perustuva valinta 
Närvilänkatu 8 
67100 KOKKOLA 

 

tai turvasähköpostilla osoitteeseen: 

 https://www.turvaposti.fi/viesti/hakijapalvelut@kpedu.fi 
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Harkintaan perustuvaan valintaan tarvittavat liitteet 

Oppimisvaikeudet 
Sinulla on todettuja oppimisvaikeuksia, joista huolimatta sinulla on mahdollisuus selviytyä haettavan tutkin-
non opinnoissa oppilaitoksen tukitoimien avulla. 
 

• Asiantuntijan lausunto (esim. erityisopettajan, ryhmän oman opettajan), joka on sinulle henkilökohtai-

sesti kohdistettu. Lausunnossa on oleellista, miten oppimisvaikeus on vaikuttanut opinnoista suoriutu-

miseesi yläkoulussa (eli miten vaikuttanut arvosanoihin). Toimitettavan lausunnon tulee olla alle vuo-

den vanha, muutoin oppilaitoksen edustajan tulee kirjoittaa lausunto tämänhetkisestä tilanteestasi.   

• Selvityslomake  

• Perusopetuksen päättäviltä viimeisin välitodistus 
 

Lausuntoa voi täydentää muiden asiantuntijoiden (esim. psykologi, lääkäri) lausunnoilla, jos ne tuovat 

olennaista lisätietoa oppimisvaikeuksista. Ne eivät siis ole välttämättömiä. 

 
Sosiaaliset syyt 
Sinulla on henkilökohtaiseen tai perheen tilanteeseen liittyviä syitä, jotka ovat vaikuttaneet opintomenes-

tykseesi perusopetuksessa pidemmän aikaa. Näitä voivat olla esim. vaikea koulukiusaaminen, sinun oma tai 

perheenjäsenesi vakava sairaus tai esimerkiksi asuminen perhekodissa, mikäli asia on vaikuttanut opinto-

menestykseesi. 
 

• Asiantuntijan lausunto (esim. erityisopettaja, psykologi), joka on sinulle henkilökohtaisesti kohdistettu. 

Lausunnossa on oleellista, miten asia on vaikuttanut opinnoista suoriutumiseesi yläkoulussa (eli miten 

on vaikuttanut arvosanoihin). Toimitettavan lausunnon tulee olla alle vuoden vanha, muutoin oppilai-

toksen edustajan tulee kirjoittaa lausunto tämänhetkisestä tilanteestasi.   

• Selvityslomake  

 
Koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet 
Sinulla ei ole suomalaista perusopetuksen päättötodistusta. Hakeminen ja valinta tapahtuvat ainoastaan 
harkintaan perustuvan valinnan kautta. 
 

• Todistus, mielellään suomeksi käännettynä, mikäli olet suorittanut peruskoulun ulkomailla  

• Selvityslomake 

• Jos äidinkielesi ei ole suomi, todistus suomen kielen taidosta, esimerkiksi YKI-testi vähintään tasolla 3. 

Ellei sinulla ole liitteenä todistusta kielitaidosta, saat kutsun kielikokeeseen.  

 
Yksilöllistetty oppimäärä äidinkielessä ja matematiikassa 
Hakeminen ja valinta tapahtuvat ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta. 
 

• Asiantuntijan lausunto (esim. erityisopettajan, ryhmän oman opettajan), joka on sinulle henkilökohtai-

sesti kohdistettu. Lausunnossa tulee ottaa kantaa opiskeluedellytyksiisi. Toimitettavan lausunnon tulee 

olla alle vuoden vanha, muutoin oppilaitoksen edustajan tulee kirjoittaa lausunto tämänhetkisestä ti-

lanteestasi.   

• Selvityslomake 

• Perusopetuksen päättäviltä viimeisin välitodistus  


