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MIKÄLI HAET HARKINTAAN PERUSTUVASSA VALINNASSA 

• Varmista nykyisen koulusi opinto-ohjaajalta tai erityisopettajalta, onko 
sinulla peruste hakea harkintaan perustuvassa valinnassa. 

• Hanki ajantasaiset todistukset tai lausunnot käyttämästäsi perusteesta, 
esim. lääkärintodistus, erityisopettajan tai muun asiantuntijan lausunto.  

• Täytä hakemus opintopolku.fi -palvelussa. Merkitse yhteishaun 
hakulomakkeelle, jos haet harkintaan perustuvassa valinnassa 
ammatilliseen koulutukseen. Täytä myös peruskoulun arvosanat, jos 
olet suorittanut peruskoulun hakuvuotta aikaisemmin. Arvosanoja 
tarvitaan, jos sinut valitaan normaalin pistevalinnan kautta 
koulutukseen. 

• Tulosta täytetty hakemus. 

• Perustele kirjallisesti ja lyhyesti miksi haet harkintaan perustuvassa 
valinnassa. 

• Lähetä tulostamasi hakemus liitteineen hakuaikana osoitteeseen: 
Luksia, haku- ja ohjauspalvelut, Nummentie 6, 08100 LOHJA 

➢ Yhdet liitteet riittävät, vaikka olisitkin hakenut useampaan Luksian 
koulutukseen.  

➢ Hakemuksesi käsitellään harkintaan perustuvassa valinnassa 
vain, jos olet toimittanut liitteet hakuajan päättymiseen 
mennessä.  

➢ Osallistu myös varsinaiseen pääsykokeeseen, jos saat kutsun siihen. 
Mahdolliset pääsykoetulokset vaikuttavat valintaan. 
 

Jos haet ulkomaisella todistuksella, muista lähettää myös virallinen 
suomenkielinen käännös todistuksestasi. 

Harkintaan perustuva valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta 
toimittamiesi liitteiden ja mahdollisen kielitestin pohjalta. 
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TÄRKEÄÄ: Jos Sinulla on suomalaisen perusopetuksen päättötodistus, 
olet aina mukana myös varsinaisessa valinnassa, vaikka olisitkin 
hakenut myös harkinnan varaisessa haussa. 

Opintopolussa on mahdollisuus valita seuraavat syyt harkinnan 
varaisen hakeutumisen perusteiksi. Luksiassa huomioimme 
ensisijaisesti koulutodistusten vertailuvaikeudet sekä sosiaaliset syyt. 

Oppimisvaikeudet 

Hakijalla on todettuja oppimisvaikeuksia, jotka ovat vaikuttaneet 

opintomenestykseen perusopetuksessa. Hakijalla on 

oppimisvaikeuksistaan huolimatta mahdollisuus oppilaitoksen 

tarjoamien tukitoimien avulla selviytyä haettavan tutkinnon opinnoista. 

Oppimisvaikeudet perustellaan asiantuntijalausunnolla (esim. 

lähettävän koulun erityisopettaja, psykologi, lääkäri). Lausunnon tulee 

olla ajantasainen ja siitä tulee ilmetä, miten oppimisvaikeus 

konkreettisesti vaikuttaa opintomenestykseen. 

 

Sosiaaliset syyt 

Hakijalla on henkilökohtaiseen elämään tai terveyteen liittyviä erityisiä 

syitä, jotka ovat heikentäneet aiempaa koulumenestystä tai 

vaikeuttaneet sosiaalista vuorovaikutusta. Näitä voivat olla esim. 

hakijaan ja hänen perheeseensä kohdistuneet lastensuojelun 

toimenpiteet, vaikean koulukiusaamisen kohteeksi joutuminen, hakijan 

oma tai hänen perheensä pitkäaikainen sairaus tai niihin rinnastettava 

syy. Hakemukseen on liitettävä asiantuntijan lausunto (esim. psykologi, 

koulukuraattori, sosiaalitoimi), josta käy ilmi, miten ao. asia on 

vaikuttanut oppilaan suoriutumiseen opinnoistaan.  

 

Koulutodistusten puuttuminen  

Hakija on keskeyttänyt oppivelvollisuuden suorittamisen eikä hänellä 

ole suomalaista peruskoulun tai lukion päättötodistusta. Hakeminen 

tapahtuu ainoastaan harkinnanvaraisen valinnan kautta.  

 

Todistusten vertailuvaikeudet 

Hakija on suorittanut perusopetuksen tai lukion oppimäärää vastaavan 

oppimäärän ulkomailla tai kun todistus on hyvin puutteellinen tai 

muuten vaikeasti vertailtavissa. Ulkomailla perusopetuksen tai 

vastaavan suorittaneet hakevat harkintaan perustuvan valinnan kautta. 

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, valinnan edellytyksenä on 

hyväksytty kielitesti, ellei hakijalla ole todistusta riittävästä suomen 

kielen taidosta. 
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Ulkomaisella todistuksella haettaessa on hakemukseen liitettävä 

todistuskopioiden lisäksi virallisen kielenkääntäjän todistamat 

suomenkieliset käännökset todistuksista.  

 

Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito 

Opiskelijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito tavoitteena olevan 

tutkinnon suorittamiseen. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, 

koulutuksen järjestäjä arvioi hakijan kielitaidon riittävyyden. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


