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Harkinnanvarainen haku
Opiskelupaikkaa voi hakea harkinnanvaraisen haun kautta, mikäli hakijalla on perusteltu erityinen syy, jonka vuoksi
hänellä ei ole mahdollisuutta tulla valituksi yhteishaussa. Harkinnanvaraisessa valinnassa oppilaitos valitsee hakijan
koulutukseen valintapisteistä riippumatta. Valinnassa huomioidaan koulutustarve ja edellytys suoriutua opinnoista.
Syitä harkinnanvaraisessa valinnassa hakemiseen ovat
Oppimisvaikeudet
Hakijalla on todettuja oppimisvaikeuksia, joista huolimatta hänellä on mahdollisuus oppilaitoksessa tarjolla olevin
tukitoimin selviytyä haettavan tutkinnon opinnoissa. Oppimisvaikeudet perustellaan ajantasaisella asiantuntijalausunnolla
(esim. lähettävän koulun erityisopettaja, psykologi, lääkäri). Lausunnosta ilmenee, miten oppimisvaikeus vaikuttaa
konkreettisesti hänen opintomenestykseensä.
Sosiaaliset syyt
Hakijalla on elämäntilanteeseen liittyviä vaikeuksia, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen perusopetuksessa esim.
oppilaaseen ja hänen perheeseensä kohdistuneet lastensuojelun toimenpiteet, vaikean koulukiusaamisen kohteeksi
joutuminen, oppilaan oma tai hänen perheensä pitkäaikainen sairaus tai niihin rinnastettava syy.
Hakemukseen liitetään asiantuntijan lausunto (esim. psykologi, koulukuraattori, sosiaalitoimi), josta käy ilmi, miten ao.
asia on vaikuttanut oppilaan suoriutumiseen opinnoistaan. Sosiaaliset syyt itsessään eivät ole kuitenkaan peruste
harkinnanvaraiseen hakuun, mikäli ne eivät ole vaikuttaneet heikentävästi hakijan opintomenestykseen.
Koulutodistusten puuttuminen
Hakija on keskeyttänyt oppivelvollisuuden suorittamisen eikä hänellä ole suomalaista peruskoulun päättötodistusta.
Todistusten vertailuvaikeudet
Hakija on suorittanut perusopetuksen vastaavan oppimäärän ulkomailla tai kun todistus on hyvin puutteellinen tai muuten
vaikeasti vertailtavissa.
Ulkomaisella todistuksella haettaessa on hakemukseen liitettävä todistuskopioiden lisäksi virallisen kielenkääntäjän
todistama suomenkielinen käännös.
Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito
Hakijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito tavoitteena olevan tutkinnon suorittamiseen. Jos suomen kielen kielitaito ei
ole riittävä, tulee hakea harkintaan perustuvan valinnan kautta.
Hakemus on mukana vain harkintaan perustuvassa valinnassa, jos
* hakija on keskeyttänyt peruskoulun
* hakijalla on ulkomailla suoritettu koulutus TAI
* hakijalla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa.
Valinta
Ammattiopisto Samiedu kutsuu harkinnanvaraisen valinnan kautta hakeneet oppimisvalmiuskokeeseen. Koe järjestetään
huhtikuussa 2022.
Koulutuksen järjestäjä tekee harkinnanvaraisen valinnan päätökset opiskelijaksi ottamisesta. Päätöksissä poiketaan
yhteisvalinnan valintapistejärjestelmästä ja yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa tällä tavoin enintään 30 prosenttia
opiskelijoista. Päätöksiä tehtäessä otetaan huomioon hakijan koulutustarve sekä hänen mahdollisuutensa selviytyä haun
kohteena olevista opinnoista.
Hakija saa valintojen tuloksen tietoonsa yhteishaun kautta aikaisintaan 16.6.2022.
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Harkinnanvarainen valinta ammatillisessa koulutuksessa
Kaikkiin ammatillisiin hakutoiveisiin voi hakea harkinnanvaraisen valinnan kautta. Edellytyksenä on, että
hakijalla on jokin erityinen syy, johon vedotaan.
Harkinnanvaraisen valinnan kautta voidaan valita
• hakijalla on oppimisvaikeuksia
• hakijalla on sosiaalisia syitä
• hakijalta puuttuu koulutodistus (keskeyttänyt peruskoulun)
• hakijalla on ulkomaalainen todistus
• hakijan kielitaito ei riitä tutkinnon suorittamiseen
• hakijalla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa
Hakemus on VAIN harkinnanvaraisessa valinnassa, jos
a) hakija on keskeyttänyt peruskoulun
b) hakijalla on ulkomailla suoritettu koulutus TAI
c) hakijalla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa.

Harkinnanvaraisen valinnan kautta hakevat palauttavat seuraavat liitteet erikseen jokaiseen
hakukohteeseen (voi olla samassa kirjekuoressa)
-

kopio hakemuksesta
kopio viimeisimmästä koulu- tai opiskelutodistuksesta
liitteet, joihin vedotaan harkinnanvaraisessa valinnassa esim. asiantuntijalausunnot (myös
yksilöllistetyn oppimäärän perusteella hakevat)

Liitteet toimitettava viimeistään 29.3.2022.
Ammattiopisto Samiedu
Opintotoimisto/ Harkinnanvarainen valinta
Pohjolankatu 4
57200 Savonlinna

Harkinnanvaraisen valinnan kautta hakevat kutsutaan sähköpostilla oppimisvalmiuskokeeseen. Koe
järjestetään huhtikuussa 2022.

Hakija saa valintojen tuloksen tietoonsa yhteishaun kautta aikaisintaan 16.6.2022.
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