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HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA
Harkintaan perustuvassa valinnassa käytetään tätä liitelomaketta selventämään opiskelijan hakuperusteita
opiskelijavalintaa tehtäessä.
Lomakkeen lisäksi voi perusteita täydentää asiantuntijalausunnoilla, joista tulee selvitä lausunnon antaja ja hänen
asemansa, sekä mahdollisuus todistaa lausunnon oikeellisuus. Liitä mukaan kopio yhteishakulomakkeestasi.
Lomakkeen täyttämisessä neuvoa voi kysyä esim. peruskoulun oppilaanohjaajilta, erityisopettajilta ja kuraattoreilta.
Hakemuksen saavuttua oppilaitokseen, oppilaitos käsittelee nimeämällään työryhmällä hakemukset liitteineen ja
antaa esityksen opetushallitukselle, joka vahvistaa opiskelijavalinnat. Oppilaitos haastattelee ensisijaisesti tähän
oppilaitokseen harkinnanvaraisesti hakeneet. Kaikkia harkinnanvaraisesti hakeneita ei siten kutsuta haastatteluun.
Tämän lomakkeen tulee olla liitteineen perillä oppilaitoksessa viimeisenä yhteishakupäivänä 7.4.2021.

1. Henkilötiedot
Sukunimi

Etunimet (alleviivaa kutsumanimi)

Lähiosoite

Henkilötunnus

Matkapuhelin

Sähköpostiosoite

Postinumero, -toimipaikka
Huoltajan nimi (alle 18-vuotiaat)

Sähköpostiosoite

Lähiosoite (jos eri kuin opiskelijan)

Matkapuhelin
Puhelin

Postinumero, -toimipaikka

äiti
isä
muu

Lähiomaisen nimi

Sähköpostiosoite

Lähiosoite (jos eri kuin opiskelijan)

Matkapuhelin
Puhelin

Postinumero, -toimipaikka

äiti
isä
muu lähiomainen
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2. Yhteishakutoiveet (tiedot yhteishakulomakkeestasi)
Rastita ne hakukohteet, joihin olet hakenut harkinnanvaraisessa haussa.
ENSIMMÄINEN
KOULUTUSTOIVE

Oppilaitos
Linja

TOINEN
KOULUTUSTOIVE

Oppilaitos
Linja

KOLMAS
KOULUTUSTOIVE

Oppilaitos
Linja

NELJÄS
KOULUTUSTOIVE

Oppilaitos
Linja

VIIDES
KOULUTUSTOIVE

Oppilaitos
Linja

3. Harkintaan perustuva valinta, peruste (rastita alta, kuvaa seuraavalla sivulla)
1.

Oppimisvaikeudet

2.

Sosiaaliset syyt esim. elämäntilanteeseen liittyviä vaikeuksia, paikkakunnalle muutto,
syrjäytymisen vaara, psyykkiset syyt tms.

3.
Koulutodistusten puuttuminen tai todistuksen vertailuvaikeudet. Esimerkiksi kun hakija on suorittanut
perusopetuksen tai lukion oppimäärää vastaavan oppimäärän ulkomailla tai kun
todistus on hyvin puutteellinen tai muuten vaikeasti vertailtavissa, esim. peruskoulu on
jäänyt kesken.
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1. Oppimisvaikeudet (Kirjoita tähän kenttään lyhyt kuvaus siitä, miten oppimisvaikeutesi on vaikuttanut
aiempaan koulunkäyntiisi ja mitä tukitoimia sinulla on ollut opetuksessa.)

2. Sosiaaliset syyt (Kirjoita tähän kenttään, mitä perusteluja sinulla on, kun haet harkintaan
perustuvalla valinnalla sosiaalisista syistä.)

3. Koulutodistusten puuttuminen tai todistuksen vertailuvaikeudet (Kirjoita tähän kenttään selitys,
miksi sinulta puuttuu koulutodistus tai mitä kouluja olet käynyt muualla kuin Suomessa.)

Huom. Liitä hakemukseen kopio viimeisestä todistuksestasi sekä hakemustasi tukevat asiantuntijalausunnot,
esim. lääkäri, psykologi, erityisopettaja ym.
Liitteiden lukumäärä ______kpl

Paikka _____________________________
____________________________________
Hakija

Aika ____ / ____ / 2021
_________________________________
Huoltaja (alle 18-vuotiaan hakijan)

Tämän lomakkeen tulee olla liitteineen perillä oppilaitoksessa viimeisenä yhteishakupäivänä 7.4.2021.
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