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Opintopolku.fi palvelusta
Ei suuria uusia muutoksia tulossa palveluun
• Seduun palvelussa hakevat yhteishakukelpoiset peruskoulun päättäneet ja 

ylioppilaat, vailla tutkintoa olevat
• hakijat arvioineet palvelun toimivaksi
• opintopolun DEMO aukeaa jo lokakuussa, näin luvattiin!
• Kuvaustekstien epätasapaino, raportointityökalujen toimimattomuus
• Tietoa mä metsästän, tahdon löytää uuden!
• Säädösuudistus -> koko ikäluokan tietojen syöttäminen hakijarekisteriin

Nyt työllistää
• Muutokset asetuksiin (451/2015) ja määräyksiin (27/011/2015) –ja niiden 

vaikutukset hakuun; pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin, terveys ja toimintakyvyn 
arviointiin (SORA -säädös)

• Muutokset eivät vaikuta kielikokeeseen
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Juuri nyt
• Meneillään syksyn yhteishaku    22.9 -1.10.2015.

lajiaan viimeinen. 
• Sedu, Koskenalantie, sos.- ja terveysalan perustutkinto, pk ja yo (aloituspaikat 18/27)
• Sedu, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto, pk ja yo (aloituspaikat 15/15)
• Sedu, Törnäväntie, kone- ja metallialan perustutkinto, pk (aloituspaikat 20)

• ei erillishakua, suorahakulomake nettisivuilla

Opiskelijahaussa apuna:
– www.sedu.fi
– Hakijanopas painossa ja jaossa viikolla 43
– Oppikorjaamo Epstorilla (SISUohjaajat tavattavissa)
– Hakutoimisto ja livechat
– Vanhempainillat
– Konttikiertue
– Avoimet ovet

• Joustava opintojen aloitus, yhteishaun lisähakukohteet auki 
• Hankkeista mukana S I S U ja S t e p p i 2.
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hakuaika päättyy 
1.10.2015 klo 

15:00

OBS! www.sedu.fi –uudistuu, uudet sivut aukeavat 

syksyn yhteishaun päätyttyä!

http://www.sedu.fi/


Kevään 2016 yhteishaku 23.2.-15.3.2015

• Opetuspisteiden profiloituminen:
Koulukadulla haussa urheilupainotteinen sporttimerkonomikoulutus; 
palloilupainotteinen, pyritään yhteen kokonaiseen ryhmään. Kirkkokadulla yo-
aloituspaikkoja.
• Hakukohteissa lähes 200 yo paikkaa, sähköalalla oma kokonainen ryhmä.
• Laboratorioala pk 20, yo 2 (Kirkkokatu)
• Autokorinkorjaaja pk (Törnäväntie)
• Perustason ensihoitaja pelkkä yo (Koskenalantie)
• Kone- ja metalliala ei ala lv. 2016 Kurikassa
• Horaca hakukohteena Törnäväntiellä

• Erillishaussa: 
– practical nurse:  pk 7 ja 13 yo (kielikokeet, soveltuvuuskoe)
– Näyttötutkintomuotoinen lähihoitaja koulutus jo tutkinnon tehneille, 

sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Kauhajoki 15 ja Seinäjoki 30
• VALMA –koulutusta Seinäjoella, Ähtärissä, Kurikassa/Kauhajoella ja Lapualla
• Harkintaan perustuva valinta samoilla sävelillä:

– Oppimisvalmiuksia mittaava koe on keväällä osana harkintaan perustuvaa 
valintaa. Viime kevään luvut: Kokeisiin kutsuttiin 200, osallistui 98
• kokeen  eri osa-alueidein tulokset olivat: sanallinen ka 6,54 kuvallinen  
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Haku ja kohteet 
Opintopolku.fi -

palvelussa

UUTTA 
SEDUSSA

Erillishaussa jätetyt 
hakemukset käsitellään 
yhteishaun tulosten 
selvittyä



Sedun tarjonnasta napattua

Ylioppilaille haussa (Uutena!)
• Kauhajoki, sosiaali- ja terveysala
• Kurikka, horaca, tieto ja tietoliikennetekniikka ja sisustusala
• Lappajärvi, sosiaali- ja terveysala
• Seinäjoki, Kirkkokatu hiusala, laboratorioala, pintakäsittely, rakennusala, 

sähkö ja automaatioala (oma ryhmä), talotekniikka, tieto- ja viestintä 
liikennekniikka

• Seinäjoki, Koulukatu datanomi
• Seinäjoki Törnäväntie elintarvike ja horaca (kokki, oma ryhmä)
• Ähtäri, horaca, sosiaali- ja terveysala, sähkö- ja automaatiotekniikka
• Seinäjoki, Koskenalantie practical nurse
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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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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.

• OBS!Rikosrekisteriotteeseen kirjataan vain vakavista ja lapsiin kohdistuvista 

rikokset
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http://www.opintopolku.fi/


Sedussa se konkretisoituu…
• Pääsy- ja soveltuvuuskokeista luovutaan:

– Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa, kaikki paikkakunnat
– Logistiikka-alan perustutkinnossa (Törnäväntie)
– Hiusalan perustutkinto (Kirkkokatu)
– Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (Sedu Ilmajoki, Pappilantie)

• Seuraavissa kohteissa pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään (?)
– Turvallisuusalan perustutkinto (Huom! Uusi SORA –tutkinto!)
– Mahdollisuus parantaa asemaansa yhteishaussa, max 10pistettä

• Terveyden ja toimintakyvyn arviointi SORA –tutkinnoissa:
– Sedun hakukohteissa SORA:an kuuluvat lähihoitaja, logistiikka, turvallisuus
– Terveyttä ja toimintakykyä arvioidaan hakeutumisvaiheessa, mutta miten? 

Toimintatapaa kehitetään työryhmässä: Sujuvat siirtymät alkuvaiheen 
ohjaus/Orientaatiovaihe

– OBS! Opiskelijalta voidaan missä tahansa opiskelijaksi hakeutumisen 
vaiheessa kysyä selvitystä terveydentilasta.
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