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MONIMUOTOKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET 1.1.2018 ALKAEN
1.

Ensisijaisesti valitaan vailla ammatillista perustutkintoa olevat hakijat. Loput hakijat valitaan pistemäärän mukaisessa järjestyksessä.

2.

Iän perusteella annettavat lisäpisteet
Ikä
Alle 25 vuotta
Alle 29 vuotta

3.

pisteitä
10
5

Työkokemus
Työkokemukseksi hyväksytään sellainen työkokemus, jonka hakija on hankkinut perusopetuksen
oppimäärän suoritettuaan tai 16 vuotta täytettyään.
Työkokemuksen pituutta laskettaessa otetaan huomioon vain vähintään 1 kuukauden yhtäjaksoiset
työt. Osa-aikatyössä 150 tunnin mittainen saman työnantajan palveluksessa tehty työ vastaa 1 kuukauden työkokemusta (esimerkiksi lomitustyö).
Työkokemus otetaan huomioon hakuajan alkuun saakka.
Haettavan koulutusalan työkokemuksesta annetaan pisteitä seuraavasti:
Työkokemuksen pituus
1 kk - alle 3 kk
3 kk - alle 6 kk
6 kk - alle 9 kk
9 kk - alle 12 kk
jokainen lisäkuukausi

pisteitä
7
8
9
10
+1

Muun alan työkokemuksesta annetaan pisteitä puolet edellä mainitusta.
Työkokemuksesta huomioidaan enintään 2 vuotta, jolloin siitä saatava maksimipistemäärä on
22 pistettä.
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4.

Todistus
Yleisen koulumenestyksen perusteella pisteitä annetaan seuraavasti:
Keskiarvo
- 5,49
5,50 - 5,99
6,00 - 6,49
6,50 - 6,99
7,00 - 7,49
7,50 - 7,99
8,00 - 8,49
8,50 -

pisteitä
0
2
3
4
5
6
7
8

Opiskelijaksi ottamisessa käytetään perusopetuksen päättötodistusta. Korotetut arvosanat otetaan
huomioon, jos korotuksesta on erillinen, virallinen todistus.
Hakijat asetetaan opiskelijaksi ottamisessa järjestykseen edellä mainituista valintaperusteista koostuvan yhteispistemäärän mukaisesti.
5.

Opiskelijoille voidaan järjestää valintahaastattelu. Haastattelu ei saa olla hylkäävä tekijä, mutta se,
että hakija ei saavu sovittuun haastatteluun, voi olla hylkäämisen perusteena.

6.

Harkinnanvarainen valinta
Opiskelijan henkilöön liittyvän erityisen syyn perusteella voidaan ottaa enintään 30 % valintayksikköön otettavista opiskelijoista valintapistemäärästä riippumatta. Tällaisia opiskelijan henkilöön liittyviä
erityisiä syitä voivat olla esimerkiksi terveydelliset syyt, oppimisvaikeudet, koulutodistusten vertailuvaikeudet, riittämätön tutkintokielen taito, harrastustoimintaan liittyvät syyt, urheilijan ammatillisen
koulutuksen järjestäminen, sosiaaliset syyt, työllistymisen turvaamiseen liittyvät ja yrittäjänä toimimiseen liittyvät syyt.
Hakijan koulutustarve ja mahdollisuudet selvitä opinnoista tulee ottaa huomioon, kun valintapistejärjestyksestä poiketaan.
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