
OPISKELIJAKSI OTTAMISEN PERUSTEET 

Perusopetuksen oppimäärän suorittaneet käyttävät hakeutumisessa perusopetuksen 
päättötodistusta. Lukion oppimäärän suorittaneet eivät voi käyttää hakeutumisessa 
perusopetuksen päättötodistusta. 

 

Valintakriteerit 

Opiskelijaksi ottaminen perustuu hakijoiden valintapistemäärään ja hakutoivejärjestykseen. 

Valintapisteitä saa: 

1. Opinnoista (6 pistettä) 
- Perusopetuksen oppimäärä suoritettu hakeutumisvuonna tai sitä edeltävänä 

vuonna 
tai 

- Jokin seuraavista kokonaisuuksista: 
- vähintään 1 100 tunnin laajuisen lisäopetus 
- vähintään 30 osaamispisteen ammatilliseen koulutukseen valmentava 

koulutus tai sitä vastaava aiempi koulutus 
- vähintään 28 opiskelijaviikon mittainen kansanopiston linja 
- vähintään 25 kurssia sisältävä maahanmuuttajille ja vieraskielisille 

järjestettävä lukiokoulutuksen valmistava koulutus hakeutumisvuonna 
tai sitä edeltävänä vuonna 
 

2. Yleisestä koulumenestyksestä (1–16 pistettä) 
Seuraavien aineiden aritmeettinen keskiarvo: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen 
kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, 
yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, liikunta, 
terveystieto, musiikki, kuvataide, käsityö, kotitalous. 
 
Keskiarvo Pisteitä 
5,50–5,74 1 
5,75–5,99 2 
6,00–6,24 3 
6,25–6,49 4 
6,50–6,74 5 
6,75–6,99 6 
7,00–7,24 7 
7,25–7,49 8 
7,50–7,74 9 
7,75–7,99 10 
8,00–8,24 11 
8,25–8,49 12 
8,50–8,74 13 
8,75–8,99 14 
9,00–9,24 15 
9,25–10,00 16 

 



3. Painotettavista arvosanoista (1–8 pistettä) 
Kolmen parhaan seuraavan aineen aritmeettinen keskiarvo: liikunta, kuvataide, 
käsityö, kotitalous ja musiikki. Laskennassa huomioidaan sellaiset yhteiseen 
oppiaineeseen kuuluvat valinnaisaineet, jotka arvostellaan numeroin ja joiden 
oppimäärän laajuus on vähintään kaksi vuosiviikkotuntia perusopetuksen 
vuosiluokkien 7–9 aikana. Jos hakijalla on arvosana useammasta samaan 
yhteiseen oppiaineeseen kuuluvasta vähintään kahden vuosiviikkotunnin 
valinnaisaineesta, lasketaan näiden arvosanojen aritmeettinen keskiarvo. 
 
Keskiarvo Pisteitä 
6,00–6,49 1 
6,50–6,99 2 
7,00–7,49 3 
7,50–7,99 4 
8,00–8,49 5 
8,50–8,99 6 
9,00–9,49 7 
9,50–10,00 8 

  

4. Työkokemuksesta (0–3 pistettä) 
Työkokemukseksi hyväksytään 

- työsuhteessa saatu kokemus, jonka hakija on hankkinut perusopetuksen 
oppimäärän suoritettuaan tai 16 vuotta täytettyään. 

- vähintään kolmen kuukauden pituiseen nuorisolaissa (1285/2016 
tarkoitettuun työpajatoimintaan osallistuminen. 

- vähintään kolmen kuukauden pituiseen julkisesta työvoima- ja 
yrityspalvelusta annetussa laissa (916/2012) tarkoitettuun 
työvoimakoulutukseen liittyvään työssäoppimisjaksoon osallistuminen. 

- oppisopimuskoulutuksesta todistusten osoittama työkokemuksen määrä. 
 

Työkokemuksen pituus Pisteitä 
3 kk–alle 6 kk 1 
6 kk–alle 12 kk 2 
12 kk– 3 

 

5. Ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta (2 pistettä) 
 

6. Mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta (0–10 pistettä) 
Opiskelijaksi ei voida valita hakijaa, joka ei osallistu pääsy- tai 
soveltuvuuskokeeseen. 
 

 


