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Säännökset, joihin toimivalta määräyksen
antamiseen perustuu:

Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen,
lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen
koulutuksen hakumenettelystä (294/2014), 7 § 1
mom.

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA LUKIOKOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2021
Opetushallituksen päätös opiskelijavalintarekisterin pitoon liittyvästä tarkemmasta aikataulusta
vuonna 2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut 27.8.2020 päätöksen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen
yhteishaun aikatauluista vuonna 2021 (VN/19170/2020-OKM-1). Ministeriön päätökseen perustuvat päivämäärät
on tässä päätöksessä merkitty *-merkillä.

Kevään yhteishaku syksyllä 2021 alkavaan ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen
Valmistautuminen hakuun
KOSKI-palveluun tulee tallentaa opiskeluoikeus- ja suoritustiedot viipymättä
ja ajantasaisina. Jotta opinto-ohjaajat pääsevät seuraamaan oppilaidensa
hakemuksia yhteishaussa, on tärkeää, että perusopetuksen ja lisäopetuksen
päättävien henkilö- ja luokkatiedot on tallennettu KOSKI-palveluun viimeistään

19.2.2021

Jos koulutuksen järjestäjä päättää perua kevään yhteishaussa mukana
olevan koulutuksen, peruminen on tallennettava Opintopolku-palveluun
viimeistään

19.2.2021*

Hakuaika
Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku

23.2. – 23.3.2021*

Pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin kutsuminen
Koulutuksen järjestäjä arvioi hakijan kielitaidon riittävyyden omalla tavallaan.
Koulutuksen järjestäjät saavat tiedon pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin
kutsuttavista ja voivat alkaa tulostaa koekutsukirjeitä viimeistään
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Valmistautuminen valintoihin
Koulutuksen järjestäjien on tallennettava koetulokset ja muut pisteet
(pääsy- ja soveltuvuuskokeet, lisänäytöt sekä muut lisäpisteet)
Opintopolku-palveluun viimeistään

27.5.2021

Koulutuksen järjestäjät tallentavat tiedot hakijoista, joiden kielitaito on arvioitu,
Opintopolku-palveluun viimeistään

27.5.2021

Koulutuksen järjestäjien on tallennettava harkintaan perustuvan valinnan
päätökset Opintopolku-palveluun viimeistään

27.5.2021

Koulutuksen järjestäjien on tarkastettava ja tarvittaessa päivitettävä
aloituspaikkamäärät viimeistään

1.6.2021

Koulutuksen järjestäjien on tallennettava lukion päättävien
arvosanatiedot KOSKI-palveluun viimeistään

1.6.2021

Opetuksen järjestäjien on tallennettava perusopetuksen päättöluokkalaisten
päättöarviointitiedot ja perusopetuksen lisäopetuksessa opiskelevien arvosanat
sekä perusopetuksen oppiaineiden korotukset KOSKI-palveluun viimeistään

1.6.2021

Opetuksen/koulutuksen järjestäjien on tallennettava, jos hakija ei tule
saamaan perusopetuksen päättötodistusta tai todistusta lisäopetuksen tai muun
lisäpistekoulutuksen suorittamisesta KOSKI-palveluun viimeistään

7.6.2021

Valinnat
Valintaesitys koulutuksen järjestäjien tarkastettavaksi ja opiskelijaksi
ottamispäätösten tekoa varten on valmis viimeistään

15.6.2021

Koulutuksen järjestäjät saavat postittaa valintapäätökset aikaisintaan

16.6.2021

Koulutuksen järjestäjät saavat julkaista valintojen tulokset hakijoille aikaisintaan

17.6.2021*

Opetushallitus lähettää kaikille hakijoille sähköisen tuloskirjeen valinnan
tuloksista aikaisintaan

17.6.2021

Opetushallitus lähettää kaikille koulutukseen valitsematta jääneille postitse
kirjeen yhteishaun tuloksista aikaisintaan

17.6.2021

Opintopolku-palvelu avataan lähettävän koulun opinto-ohjaajille aikaisintaan

17.6.2021

Hakijan on ilmoitettava opiskelijapaikan vastaanottamisesta koulutuksen
järjestäjälle viimeistään

1.7.2021*
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Vastaanottotietojen tallentaminen
Koulutuksen järjestäjien tulee tallentaa kevään yhteishaussa hyväksyttyjen
vastaanotto- sekä läsnäolotiedot Opintopolku-palveluun kahden viikon kuluessa
siitä kun hyväksytty hakija on ottanut paikan vastaan.
Tietojen tallentaminen mahdollisimman pian opiskelupaikan vastaanottamisen
jälkeen on välttämätöntä valtakunnallisen tilastoinnin oikeellisuuden vuoksi.
Tiedot siirtyvät Vipunen -tilastotietopalveluun, jonka lukuja opetus- ja kulttuuriministeriö
käyttää mm. rahoituspäätösten pohjana.
Varasijojen voimassaolo päättyy

20.8.2021*

Vastaanotto- ja läsnäolotiedot on oltava tallennettuna

20.9.2021

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen jatkuvat haut
Koulutuksen järjestäjät voivat järjestää jatkuvia hakuja ammatilliseen
koulutukseen ja lukiokoulutukseen.

Johtaja

Jorma Kauppinen

Opetusneuvos

Pekka Matikainen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Opetushallituksen
asianhallintajärjestelmässä.
TIEDOKSI

Peruskoulut ja niitä korvaavat koulut
Lukiot ja ammatillista peruskoulutusta järjestävät oppilaitokset
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö/kehittämisyksikkö/henkilöasiakkaan palvelut
Työ- ja elinkeinotoimistot
Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskus
Aluehallintovirastot ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Ylioppilastutkintolautakunta
Suomen Kuntaliitto
Tilastokeskus
Pääesikunta/Koulutusosasto
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys, AMKE ry
Yksityiskoulujen liitto
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
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Suomen rehtorit ry
Suomen Opinto-ohjaajat ry
Ammattiin Opiskelevat – SAKKI ry
OSKU ry
Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Ålands Landskapsregering, utbildnings-och kulturavdelningen
Cybercom Finland
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