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• Huomaathan, että yhteishaussa ei voi hakea, jos olet suorittanut lukio-opinnot 
tai sinulla on ammatillinen tutkinto. Tällöin haet jatkuvassa haussa. 
 

• Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella valita enintään  
30 % kuhunkin ammatillisen peruskoulutuksen valintayksikköön otettavista 
opiskelijoista valintapistemääristä riippumatta. 
 

• Hakijan erityisiä henkilökohtaisia syitä voivat olla  
 

o oppimisvaikeudet 
o sosiaaliset syyt 
o koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet 
o riittämätön tutkintokielen kielitaito 
o yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä. 

 
• 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, 
HOJKS/HOKS tai todistus ulkomailla suoritetuista opinnoista. 
 

• Täytä hakemus opintopolku.fi -palvelussa. Merkitse yhteishaun 
hakulomakkeelle, jos haet harkintaan perustuvassa valinnassa ammatilliseen 
koulutukseen.  
 

• Perustele lyhyesti, miksi haet harkintaan perustuvassa valinnassa. 
 

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

• Lähetä hakemuksesi liitteet hakuaikana osoitteeseen: Luksia, haku- ja 
ohjauspalvelut, Toivonkatu 4, 08100 LOHJA 
 

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

o Toimitathan liitteet hakuajan päättymiseen mennessä 
o Osallistu varsinaiseen pääsykokeeseen, jos hakemallasi alalla 

sellainen järjestetään ja saat kutsun siihen. Pääsykoetulokset 
vaikuttavat valintaan. Luksiassa tällainen ala on media-alan ja 
kuvallisen ilmaisun perustutkinto. 

 
TÄRKEÄÄ:  
 
Luksiassa kaikki harkintaan perustuvassa haussa saapuneet hakemukset liitteineen 
käsitellään. Jos sinulla on suomalaisen perusopetuksen päättötodistus, olet mukana 
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myös varsinaisessa valinnassa, vaikka olisitkin hakenut harkintaan perustuvassa 
valinnassa.  
 
Poikkeuksena on tilanne, jos sekä matematiikan että äidinkielen oppimäärät 
ovat sinulla yksilöllistettyjä. Tällöin hakemuksesi on mukana ainoastaan 
harkintaan perustuvassa valinnassa. 
 
Harkintaan perustuva valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta toimittamiesi 
liitteiden, oppimisvalmiuksia mittaavan kokeen ja ulkomaisella todistuksella hakevien 
osalta myös mahdollisen kielitestin pohjalta.    
 


