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Viite      

Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös ammatillisen koulutuksen ja 

lukiokoulutuksen yhteishaun sekä muiden yhteisten hakujen 

aikatauluista

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää tällä päätöksellä ammatillisen koulutuksen, lukio-

koulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annetun 

valtioneuvoston asetuksen 6 §:n nojalla vuoden 2018 ammatillisen koulutuksen ja lukio-

koulutuksen yhteishaun sekä muiden yhteisten hakujen, opiskelijavalinnan tulosten ja 

opiskelupaikan vastaanottamisen ajankohdista.

Kevään 2018 yhteishaku syksyllä 2018 alkavaan ammatilliseen koulutukseen ja 

lukiokoulutukseen 

 Hakuaika yhteishaun soveltamisalaan kuuluvaan koulutukseen on 20.2. -13.3.2018.

 Nettihakemuksen on oltava tallennettuna viimeistään 13.3.2018 klo 15.00. 

Paperihakemuksen on oltava perillä Opetushallituksessa viimeistään 13.3.2018 kello 

15.00.

 Koulutuksen järjestäjät eivät voi perua kevään yhteishaussa mukana olevaa koulutusta 

16.2.2018 jälkeen.

 Koulutuksen järjestäjät ilmoittavat opiskelijaksi ottamisen tulokset hakijoille 

aikaisintaan 14.6.2018.

 Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta koulutuksen järjestäjälle 

viimeistään 28.6.2018.

 Varasijat ovat voimassa 17.8.2018
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Kevään 2018 haku syksyllä 2018 alkavaan vaativana erityisenä tukena järjestettävään 

ammatilliseen koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen 

(VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA)

 Hakuaika vaativana erityisenä tukena järjestettävään koulutukseen on 14.3.–4.4.2018.

 Nettihakemusten on oltava talletettuna viimeistään 4.4.2018 kello 15.00.     

Paperihakemuksen on oltava perillä Opetushallituksessa viimeistään 4.4.2018 kello 

15.00.

 Koulutuksen järjestäjät eivät voi perua kevään yhteishaussa mukana olevaa 

koulutusta 12.3.2018 jälkeen.

 Koulutuksen järjestäjät ilmoittavat opiskelijaksi ottamisen tulokset hakijoille 

aikaisintaan 14.6.2018.

 Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta koulutuksen järjestäjälle 

viimeistään 28.6.2018.

 Varasijat ovat voimassa 17.8.2018 asti.

Kesän 2018 haku syksyllä 2018 alkavaan perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan 

koulutukseen: 

 Hakuaika perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen (perusopetuksen 

lisäopetus, ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA), 

maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille tarkoitettu lukiokoulutukseen valmistava 

koulutus) on 22.5.–24.7.2018.

 Nettihakemuksen on oltava talletettuna viimeistään 24.7.2018 kello 15.00.     

Paperihakemuksen on oltava perillä Opetushallituksessa viimeistään 24.7.2018 kello 

15.00.

 Koulutuksen järjestäjät eivät voi perua perusopetuksen jälkeisen valmistavan 

koulutuksen haussa mukana olevaa koulutusta 18.5.2018 jälkeen.

 Koulutuksen järjestäjät ilmoittavat opiskelijaksi ottamisen tulokset hakijoille 

aikaisintaan 3.8.2018.

 Hakijan on ilmoitettava opiskelijapaikan vastaanottamisesta koulutuksen järjestäjälle 

viimeistään 17.8.2018.

LISÄTIETOJA

Ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan 

koulutuksen hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n mukaan 

Opetushallitus vastaa hakujen valtakunnallisesta toteuttamisesta sekä hakemusten 

vastaanottamisesta, käsittelemisestä ja säilyttämisestä. Opetushallitus määrää hakurekisterin 

pitoon liittyvästä tarkemmasta aikataulusta. 
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Lisätietoja hakuihin liittyvistä asioista antaa ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen 

yhteishaun sekä muiden perusopetuksen jälkeisten hakujen ohjaus ja neuvonta, 

p. 029 533 1010.

Ylijohtaja Mika Tammilehto

Opetusneuvos Anne Mårtensson

Tiedoksi Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto


