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Meneillään syksyn haku  21.9 -31.10.2015.

hakukohteet:
• Sedu Seinäjoki, Koskenalantie, sos.- ja terveysalan pt,

lähihoitaja, pk ja yo (aloituspaikat 20/30)
Osaamisalana lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, sairaanhoito ja 
huolenpito

• Sedu Seinäjoki, Koulukatu-Upankatu, liiketalouden pt, merkonomi,
pk ja yo (aloituspaikat 15/15) Osaamisalana asiakaspalvelu ja myynti, 
talous- ja toimistopalvelut

• Sedu, Kirkkokatu hiusalan perustutkinto (näyttötutkintona toteutettava koulutus) 
20 aloituspaikkaa. 

• Kielikoe 15.11.2016, ei soveltuvuuskokeita

Huom! Samanaikaisesti syksyn haun kanssa Opintopolku.fi –palvelussa on auki kevään 
2016 yhteishaun lisähaun paikkoja
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hakuaika päättyy 
31.10.2016



Lisäksi  +++ Sedussa on koko ajan jatkuva haku -
suorahakulomake löytyy nettisivuilta

Opiskelijalle joustava opintojen aloitus! Opiskeluaika on joustava; 
valmistua voi nopeammin.

Hakutilanteessa apuna mm.:
– www.sedu.fi ja www.seduaikuiskoulutus.fi
– Avoimet ovet
– Hakijanopas painossa ja jaossa viikolla 43
– Oppikorjaamo Epstorilla 
– Hakutoimisto ja livechat
– Vanhempainillat
– Sedurekkakiertue
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http://www.sedu.fi/
http://www.seduaikuiskoulutus.fi/


Kevään yhteishaku 21.2. – 14.3.2017
Opintopolku.fi –palvelussa

• Yhteishaussa voivat hakea kaikki yhteishakukelpoiset peruskoulun päättäneet ja 
ylioppilaat, vailla tutkintoa olevat

• opintopolun DEMO aukeaa lokakuussa –demo.opintopolku.fi
• Virkailijan Opintopolussa Opopaketti 2017 (?)
• Kevään yhteishaun aloituspaikat:

pk 1247
yo 168
Valma 135

***Yhteishaun rinnalla jatkuva haku –katso tarkemmin  www.sedu.fi tai 
www.seduaikuiskoulutus.fi
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http://www.sedu.fi/
http://www.seduaiukuiskoulutus.fi/


Tärkeitä päivämääriä yhteishakuun liittyen

• Nettihakemus on oltava tallennettuna viimeistään 14.3.2017 kello 15:00. 
Paperihakemuksen on oltava perillä Opetushallituksessa viimeistään 14.3.2017 kello 
15:00

• Kielikoe 6.4.2017, kielikokeiden tulokset syötetään Opintopolkuun 12.4.2017
• Soveltuvuuskokeisiin kutsuttavien tiedot saa Opintopolkusta  20.4.2017
• Valintapäätökset valituille postitetaan aikaisintaan 14.6.2017
• Valintapäätösten julkaisu hakijoille aikaisintaan 15.6.2017
• Opetushallitus lähettää kaikille koulutukseen valitsematta jääneille kirjeen 

yhteishaun tuloksista aikaisintaan 15.6.2017
• Lähettävälle koululle palvelu avataan aikaisintaan 16.6.2017
• Lisähaut avautuvat aikaisintaan 16.6.2017
• Hakijan on ilmoitettava opiskelijapaikan vastaanottamisesta koulutuksen 

järjestäjälle viimeistään 29.6.2017
• Varasijojen voimassaolo päättyy 20.9.2017
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Tärkeitä asioita yhteishakuun liittyen:

• Tarjonta pysyy pitkälti samana!
• Sedu Ähtärissä tarjolla uutena matkailualan perustutkinto, 

matkailupalvelujen tuottaja (pk ja yo)
• Sedu Lapualle haetaan kylmäasentajia 
• Kone- ja metallialan perustutkinnon poistuu tutkintorakenteesta 

1.8.2017 alkaen ja tutkinnon uusi nimi on kone- ja tuotantotekniikan 
perustutkinto

• Sedu Koulukadulle haetaan ”sporttimerkonomeja”
• Laboratorioala ja autokorinkorjaaja eivät ole haussa 
• Sedussa ei ole tänä vuonna tarjolla englanninkielisiä koulutuksia
• Soveltuvuuskokeet järjestetään Sedu Kurikan turvallisuusalan pt:ssa ja 

Sedu Koskenalantien perustason ensihoitajille (yo)
• Hakijan terveyttä ja toimintakykyä arvioidaan SORA –tutkinnoissa 

hakeutumisvaiheessa (sote, turvallisuusala sekä kuljetus/logistiikka)
• Hakulomakkeella kysytään hakijan kiinnostusta 

oppisopimuskoulutukseen (ei ole lupaus ko. koulutuksesta)
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Sedu tarjoaa ylioppilaille monia hakukohteita
maakunnassa:
• Kauhajoki, sosiaali- ja terveysala
• Kurikka, horaca, sähkö- ja automaatiotekniikka

tieto- ja tietoliikennetekniikka ja sisustusala
• Lapua, horaca, matkailu ja sosiaali- ja terveysala, tieto- ja 

tietoliikennetekniikka 
• Lappajärvi, sosiaali- ja terveysala
• Ähtäri, horaca, matkailuala, rakennusala, sosiaali- ja terveysala, sähkö- ja 

automaatiotekniikka

Seinäjoella:
• Seinäjoki, Kirkkokatu hiusala, pintakäsittely, rakennusala, sähkö ja 

automaatioala, talotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka
• Seinäjoki, Koulukatu merkonomi ja datanomi
• Seinäjoki, Törnäväntie elintarvike ja horaca, kone- ja tuotantotekniikka
• Seinäjoki, Koskenalantie sosiaali- ja terveysala, perustason ensihoito
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Harkintaan perustuvan valinnan perusteet

• Oppimisvaikeudet: liitteeksi esim. erityisopettajan laatima tuore lausunto 
hakutoiveen oppilaitokseen. Lausuntoa voi täydentää esim. psykologin tai lääkärin 
lausunnoilla.

• Sosiaaliset syyt: henkilökohtaiseen tai perheen tilanteeseen liittyvä asia, joka on 
vaikuttanut hakijanopintomenestykseen perusopetuksessa. Liitteeksi esim. 
psykologin tai sosiaalitoimen lausunto, jossa ilmenee, miten asia on vaikuttanut 
opinnoissa suoriutumiseesi.

• Koulutodistuksen puuttuminen: Oppivelvollisuuden suorittaminen on 
keskeytynyt eikä hakijalla ole lainkaan perusopetuksen päättötodistusta. HUOM! 
Jos perusopetuksen päättötodistus on hukassa tai hakijalla ei ole vielä 
ammatillista peruskoulutusta, niin nämä eivät ole harkintaan perustuvan valinnan 
syitä!

• Todistusten vertailuvaikeudet: Hakijalla ei ole suomalaista peruskoulun tai lukion 
päättötodistusta.
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Oppimisvalmiuksia mittaava koe keväällä 2017

• Koulutuskeskus Sedussa toteutetaan oppimisvalmiuksia mittaava koe 
osana harkintaan perustuvaa valintaa kevään 2017 yhteishaussa -> 
kahtena päivänä (SISU -hanke)

• Kaikki hakijat, jotka ovat hakeneet harkintaan perustuvassa valinnassa 
kutsutaan kokeeseen. (opiskelija saa henkilökohtaisen kutsun) 

• Koe tehdään Koulutuskeskus Sedussa, se on tietokonepohjainen ja 
suomenkielinen. Kokeen kokonaiskesto n. 1 h. Kokeella ei mitata 
oppiainesisältöjen hallintaa vaan yleisempiä ajattelun taitoja. Kokeessa 
hakijan on mahdollista näyttää osaamistaan eri osa-alueilla. 

• Kokeeseen osallistumista suositellaan kaikille
• Kokeessa on kolme osiota: 

– sanallinen päättely (n. 20 min.)
– matemaattinen päättely (n. 20 min.)
– kuvallinen päättely (n. 20 min.)
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Hakeminen urheilijana 
Urheilijan hakuprosessi hoidetaan hakutoimiston kautta (lisätiedot Teemu 
Joensuu tai hakutoimisto) 
• Opintopolussa ”täppä” ruutuun + lisätietokysymykset 
• valmentajalausunto -> palautettava hakutoimistoon viikko yhteishaun 

päättymisestä 
• Pyydetään lajiliittopisteet lajiliitoilta (Sedu hoitaa)
• Pisteitä jaetaan 0 tai 3 
• katso http://www.sport.fi/huippu-urheilu/urheilijat/urheilijoiden-

opiskelumahdollisuudet/urheiluoppilaitoshaku
• Urheilijan täytettävä kaikki yhteishaun kriteerit, ei ole ohituskaista!
• Urheiluakatemiaan haku erikseen 

Hakeminen kaksoistutkintoon
• Opintopolussa  ”täppä” kohtaan ”haluaisitko suorittaa lukion ja/tai yo-

tutkinnon samaan aikaan kuin ammatillisen perustutkinnon” 
• Hyväksymiskirjeessä kysytään uudelleen kiinnostus/vahvistus, että 

haluaa aloittaa kaksoistutkinnon 
• Sedussa opetuspistekohtaiset lisäohjeet!
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Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa 
perustutkinnoissa, OPH:n määräys (27/011/2015)

Hakijan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen 
koulutukseen, jonka mukaisissa käytännön tehtävissä tai 
työssäoppimisessa hän ei voi toimia

• Tavoitteena edistää turvallisuutta koulutuksessa ja työelämässä

• Hakija arvioi sähköisessä yhteishakulomakkeessa www.opintopolku.fi omaa 

ajankohtaista terveydentilaansa ja toimintakykyään suhteessa SORA –tutkinnon 

terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

• MUUTOS: Hakijalta voidaan pyytää terveydentilaa koskevia tietoja opiskelijaksi 

ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen 

aikana, riippumatta opiskelijan hakijan omasta ilmoituksesta.
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http://www.opintopolku.fi/


OKM muutokset ammatillisen koulutuksen opiskelijaksi 

ottamisen perusteisiin

Muutoksia asetuksiin (451/2015)
Sovelletaan ensimmäistä kertaa kevään 2016 yhteishakuun syksyllä alkavaan 

ammatilliseen koulutukseen

VALMA (ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen) suorittamisesta 

saa pisteitä yhteishaussa 6 pistettä, jos on suorittanut vähintään 30 osaamispistettä. 

Lisäpisteet on ja pysyy.

8 lisäpistettä ilman opiskelupaikkaa hakuajan päättyessä oleville

käytännön esimerkki:

lukion keskeyttävä nuori; tulee olla eronnut lukiosta hakuhetkellä sekä hakuajan 

päätyttyä. Tämän jälkeen voi ottaa vastaan uudelleen lukion opiskelupaikan ja 

suorittaa lukio-opintoja. On yhteishaussa oikeutettu 8 lisäpisteeseen 

6 lisäpistettä hakijalle, jos on saanut perusopetuksen päättötodistuksen 

hakeutumisvuonna, saa pisteet myös jos on saanut todistuksen hakuajan päättymistä 

edeltävän 6 kk aikana.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeilla ei enää voi karsia hakijoita, vaan annetaan lisäpisteitä. 

Hylättyä koepistettä ei voi enää antaa, eli hakija joka ei osallistu kokeeseen tai saa 

kokeesta 0 –pistettä voi tulla valituksi koulutukseen
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