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• OKM:n asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa 699/2017, § 19-20
• Lukiolaki 714/2018, § 21

Harkintaan perustuvan valinnan liite ja suostumus tietojen hyödyntämiseen 
opintojen suunnittelussa 

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan suunnitelma opintojen etenemiseksi: 
• ammatillisessa koulutuksessa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)
• lukiokoulutuksessa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
• lomake annetaan opintojen järjestämisestä ja tuen suunnittelusta vastaaville henkilöille
• lupa hyödyntää harkintaan perustuvan valinnan kautta saatuja tietoja opintojen suunnittelussa

ja järjestämisessä

Lomakkeen ja liitteiden toimitusosoite: Opiskelijavalinta, PL 170, 15141 LAHTI 
https://turvaposti.salpaus.fi/hakutoimisto@salpaus.fi 

Harkitaan perustuvan valinnan syy. Merkitse rastilla käyttämäsi syy 

oppimisvaikeudet (jos sinulla on oppimisvaikeuksia) 

sosiaaliset syyt (jos sinulla on jokin henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvä syy esim. 
elämäntilanteeseen liittyvä syy) 
koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun) 

koulutodistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella, liitteeksi ulkomaisen 
todistuksen viralliset suomennokset) 
tutkinnon suorittamiseen riittämätön kielitaito (kielitaitosi ei riitä tutkinnon suorittamiseen) 

Yhteishakutoiveet Salpauksessa. Perustele, miksi haet opiskelijaksi harkintaan perustuvan valinnan 
kautta Salpaukseen kyseiseen tutkintoon. Täytä lomake vain niiden hakuvaihtoehtojen osalta, joissa 
haet Salpaukseen harkintaan perustuvassa valinnassa. 

1. Perustutkinto

Perustelu: 
Miksi haet tälle alalle? 
Omat harrastukset, 
vahvuudet, tuen tarpeet 
jne. 

2. Perustutkinto

Perustelu 
Miksi haet tälle alalle? 
Omat harrastukset, 
vahvuudet, tuen tarpeet 
jne. 

3. Perustutkinto

Perustelu 
Miksi haet tälle alalle? 
Omat harrastukset, 
vahvuudet, tuen tarpeet 
jne. 
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4. Perustutkinto       
 
 

Perustelu 
Miksi haet tälle alalle? 
Omat harrastukset, 
vahvuudet, tuen tarpeet 
jne. 

      
 
 

5. Perustutkinto       
 
 

Perustelu 
Miksi haet tälle alalle? 
Omat harrastukset, 
vahvuudet, tuen tarpeet 
jne. 

      
 
 

6. Perustutkinto       
 
 

Perustelu 
Miksi haet tälle alalle? 
Omat harrastukset, 
vahvuudet, tuen tarpeet 
jne. 

      
 
 

7. Perustutkinto       
 
 

Perustelu 
Miksi haet tälle alalle? 
Omat harrastukset, 
vahvuudet, tuen tarpeet 
jne. 

      
 
 

 
 
 

Olen hakenut harkinnanvaraisen valinnan kautta ja suostun, että hakuvaiheessa saatuja tietojani 
käytetään opintojeni järjestämisessä sekä tukimuotojen suunnittelussa. 
 

Paikka ja aika 
 
      
 
Oppilaan/opiskelijan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
      

 
 
 

Olen hakenut harkinnanvaraisen valinnan kautta ja suostun, että hakuvaiheessa saatuja tietojani 
käytetään opintojeni järjestämisessä sekä tukimuotojen suunnittelussa. 
 

Paikka ja aika 
 

      
 

Paikka ja aika 
 
      

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
      
 

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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