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X
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SÄÄNNÖKSET, JOIHIN TOIMIVALTA
OHJEEN ANTAMISEEN PERUSTUU
Laki opiskelijavalintarekisteristä ja
ylioppilastutkintorekisteristä (1058/1998 1 § ja 4 §)
Asetus ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen
yhteishakujärjestelmästä (1197/1998 3 §:n 1 ja 4 mom.)
VOIMASSAOLOAIKA

toistaiseksi

MUUTTAA OHJEEN
Opetushallituksen ohje 5/012/2005, 17.10.2005

Lääninhallitukset
PERUSOPETUSTA ANTAVIEN OPPILAITOSTEN OPPILAITOSTIETOJEN
TARKISTAMINEN, PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖLUOKKALAISTEN JA
LISÄOPETUKSESSA OPISKELEVIEN HAKIJATIEDOSTON PERUSTAMINEN JA
PÄÄTTÖARVIOINTITIETOJEN KERÄÄMINEN KEVÄÄN 2007 AMMATILLISEN
KOULUTUKSEN JA LUKIOKOULUTUKSEN YHTEISHAKUA VARTEN
1. OPPILAITOSTIETOJEN TARKISTAMINEN (PERUSKOULUREKISTERI)
Perusopetuksen päättöluokkalaisten ja perusopetuksen lisäopetusta suorittavien
hakijatiedoston muodostaminen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen
yhteishakujärjestelmään edellyttää, että lääninhallitukset tarkastavat ja korjaavat
yhteishakualueiden perusopetusta ja perusopetuksen lisäopetusta antavien oppilaitosten
tiedot. Nämä tiedot ovat tulostettavissa ja päivitettävissä toisen asteen yhteishakujärjestelmän
suorakäytön kautta (nimellä peruskoulurekisteri). Rekisteriin viedään kaikkien niiden
oppilaitosten tiedot, joissa opiskelee perusopetuksen päättöluokkalaisia tai lisäopetusta
suorittavia.
Lääninhallitusten tulee tehdä muutokset yhteishakujärjestelmän peruskoulurekisterin
tietoihin viimeistään 10.11.2006.
Peruskoulurekisterin sisältö on seuraava:
yhteishakualue
oppilaitoksen Tilastokeskuksen tunnus
oppilaitoksen nimi
sijaintikunnan koodi.
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Vuoden 2007 alusta tulevat voimaan seuraavat kuntanumeroihin vaikuttavat
kuntaliitokset:
Mietoinen (490) ja Mynämäki (503) yhdistyvät. Uuden kunnan nimi on Mynämäki, ja sen
kuntanumero on 503.
Maksamaa (479) ja Vöyri (944) yhdistyvät. Uuden kunnan nimi on Vöyri-Maksamaa, ja sen
uusi kuntanumero on 945.
Viljakkala (932) ja Ylöjärvi (980) yhdistyvät. Uuden kunnan nimi on Ylöjärvi, ja sen
kuntanumero on 980.
Ruukki (708) ja Siikajoki (748) yhdistyvät. Uuden kunnan nimi on Siikajoki, ja sen
kuntanumero on 748.
Suodenniemi (772) ja Vammala (912) yhdistyvät. Uuden kunnan nimi on Vammala, ja sen
kuntanumero on 912.
Pieksämäki (593) ja Pieksänmaa (640) yhdistyvät. Uuden kunnan nimi on Pieksämäki, ja sen
kuntanumero on 593.
Kajaani (205) ja Vuolijoki (940) yhdistyvät. Uuden kunnan nimi on Kajaani, ja sen
kuntanumero on 205).
Luopioinen (439) ja Pälkäne (635) yhdistyvät. Uuden kunnan nimi on Pälkäne, ja sen
kuntanumero on (635).
Kodisjoki (266) ja Rauma (684) yhdistyvät. Uuden kunnan nimi on Rauma, ja sen
kuntanumero on 684.
Haukivuori (085) ja Mikkeli (491) yhdistyvät. Uuden kunnan nimi on Mikkeli, ja sen
kuntanumero on 491.
Toijala (864) ja Viiala (928) yhdistyvät. Uuden kunnan nimi on Akaa, ja sen uusi
kuntanumero on 020.
Ii (139) ja Kuivaniemi (292) yhdistyvät. Uuden kunnan nimi on Ii, ja sen kuntakoodi on 139).
Sumiainen (770), Suolahti (774) ja Äänekoski (992) yhdistyvät. Uuden kunnan nimi on
Äänekoski ja sen kuntanumero on 992.
Längelmäki (443) lakkautetaan. Lakkautetun kunnan alueet liitetään Jämsään (182) ja
Oriveteen 562.
2. TIETOJEN KERÄÄMINEN OPPILAITOKSILTA
Lääninhallitukset keräävät kevään 2007 perusopetuksen päättöluokkalaisia ja perusopetuksen
lisäopetusta suorittavia koskevat tiedot oppilaitoksilta. Näihin tietoihin lisätään
Väestörekisterikeskukselta saatavia tietoja. Näitä tietoja käytetään kevään 2007 toisen asteen
yhteishaun hakijarekisterin muodostamiseen sekä esitäytettyjen hakulomakkeiden ja
päättöarviointiluetteloiden tulostamiseen.
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Oppilaitos voi toimittaa lääninhallitukselle tiedot päättöluokkalaisista ja lisäopetusta
suorittavista joko levykkeellä ja paperitulosteella tai erillisellä oppilasluettelolomakkeella
(malli liitteenä). Tietojen toimittamisessa tulee käyttää mahdollisimman paljon sähköistä
tiedonsiirtoa.
Jos aikuiskoulutusta antavissa oppilaitoksissa on perusopetuksen päättöluokkalaisia, jotka
todennäköisesti eivät hae kevään 2007 yhteishaussa, ei näiden opiskelijoiden tietoja tarvitse
toimittaa yhteishakurekisteriin vietäviksi.
Oppilasluettelolomakkeet:
Lääninhallitukset lähettävät alueensa perusopetusta ja lisäopetusta antaville oppilaitoksille
oppilasluettelolomakkeet ja luettelon alueen oppilaitosten numerotunnuksista (yhteishaun
peruskoulurekisteri).
Oppilaitokset täyttävät oppilasluettelolomakkeet luokittain. Niihin merkitään oppilaitoksen
nimi ja numerotunnus sekä luokan numero- ja kirjaintunnus. Lomakkeille merkitään
tiedot niistä oppilaista, joiden on tarkoitus suorittaa perusopetuksen oppimäärä tai
perusopetuksen lisäopetus keväällä 2007. Kustakin oppilaasta merkitään lomakkeelle
henkilötunnus, suku- ja etunimi, puhelinnumerot sekä yhteishaussa käytettävä
oppimäärätunnus. Oppilaiden tiedoista yhteishakurekisteriin talletetaan henkilötunnus,
puhelinnumerot ja oppimäärätunnus. Suku- ja etunimi ovat tarkistetietoja. Oppilaitoksista ja
Väestörekisterikeskuksesta saatavien tietojen käyttämiseen tarvitaan oppilaan suostumus.
Tämän merkiksi on lomakkeen lupakohtaan merkittävä rasti.
Yhteishaun toteutuksessa käytettävät opiskelijan oppimäärätunnukset (koulutaso) ovat:
1 = perusopetuksen oppimäärä
2 = perusopetuksen erityisopetuksen osittain yksilöllistetty oppimäärä.
(oppimäärä on yksilöllistetty puolessa tai alle puolessa oppilaan opintoohjelmaan kuuluvista oppiaineista)
3 = perusopetuksen erityisopetuksen yksilöllistetty oppimäärä, opetus
järjestetty toiminta-alueittain
6 = perusopetuksen erityisopetuksen pääosin tai kokonaan yksilöllistetty
oppimäärä (oppimäärä on yksilöllistetty yli puolessa oppilaan opintoohjelmaan kuuluvista oppiaineista).
Oppilaitokset täyttävät oppilasluettelolomakkeet yhtenä kappaleena ja lähettävät ne
lääninhallitukselle sen ilmoittamaan päivään mennessä.
Levykkeet ja paperitulosteet:
Oppilaitokset toimittavat päättöluokkalaisten ja lisäopetusta suorittavien tiedot
pääsääntöisesti levykkeillä. Tätä varten lääninhallituksessa tulee olla käytössä
oppilasluettelolevykkeiden tarkastusohjelma (TOPLU). Levykettä käytettäessä on
mahdollisten virheiden takia pyydettävä oppilaitoksia lähettämään aina myös paperituloste.
Tietojen tulee olla levykkeellä täsmälleen samat ja samassa järjestyksessä kuin
oppilasluettelolomakkeessa. Jotta hakijatiedot voidaan viedä yhteishakurekisteriin, tulee
levykkeellä olla merkintä oppilaan suostumisesta tietojensa käyttöön. Myös paperitulosteessa
tulee olla tämä merkintä (rasti lupakohdassa). Tämä asia tulee huomioida myös
peruskoulujen hallinto-ohjelmissa.

Opetushallitus
Hakaniemenkatu 2, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin (09) 774 775, faksi (09) 7747 7865, etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph.fi
Utbildningsstyrelsen
Hagnäsgatan 2, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon (09) 774 775, fax (09) 7747 7865, förnamn.efternamn@oph.fi, www.oph.fi

3. HAKIJATIEDOSTON MUODOSTAMINEN JA ESITÄYTETYT HAKULOMAKKEET
Perusopetuksen päättöluokkalaisten ja lisäopetusta suorittavien tiedot talletetaan
ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakurekisteriin. Jokainen
lääninhallituksen toimipiste sopii itse oman tallennukseen lähetettävän aineistonsa aikataulun
tallennusyrityksen kanssa. Yhteystiedot ovat: AdeccoDataset /Nina Tapaninen p. 09-6689
8816, nina.tapaninen@adecco.fi. Hakijatiedosto tulee muodostaa ja tiedot tarkistaa
viimeistään 8.12.2006.
Opetushallitus/TietoEnator poimii muut yhteishaun toteutuksen edellyttämät hakijatiedot
(sukunimi, etunimi, postiosoite, kotikunta ja äidinkieli) yhteishakurekisteriin
Väestörekisterikeskuksesta. TietoEnator tulostaa esitäytetyt yhteishaun hakulomakkeet
tammikuun 2007 puoleen väliin mennessä ja toimittaa ne lääninhallituksille edelleen
oppilaitoksille lähetettäviksi.
4. PÄÄTTÖARVOSTELUTIETOJEN KERÄÄMINEN
Oppilaitokset toimittavat kevään 2007 perusopetuksen päättöluokkalaisten ja lisäopetusta
suorittavien päättöarvostelutiedot lääninhallituksille Opetushallituksen aikataulupäätöksen
(Oph DNO 22/011/2006, 24.5.2006) mukaisesti viimeistään 29.5.2007. Tiedot tulee
mahdollisimman kattavasti toimittaa sähköisesti. Tätä varten lääninhallituksissa tulee olla
käytössä päättöarvostelutietojen tarkastusohjelma (TARKO). Opetushallitus lähettää asiasta
lääninhallituksille tarkemmat ohjeet huhtikuussa 2007.
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Oppilasluettelolomakkeen malli
Oppilasluettelolomakkeen tallennusohje
Oppilasluettelolevykkeiden tarkastusohjelman (TOPLU) tallennusohje
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OPPILASLUETTELO TOISEN ASTEEN YHTEISHAUN REKISTERIÄ VARTEN
01. YHTEISHAKUALUEEN NIMI
JA NUMEROTUNNUS: ___________________________________________________________ / ___________
15. OPPILAITOKSEN NIMI
JA NUMEROTUNNUS: __________________________________________________________ / ____________
16. OPPILAITOKSEN LUOKKA:
02 HAKULOMAKKEEN
NUMERO1

1)
2)

3)

12 HENKILÖTUNNUS

9

10

/

A

B

C

D

03 SUKUNIMI

E

F

G

H

I

J

K

L

M

04 ETUNIMI

08 PUHELINNUMERO 1

09 PUHELINNUMERO 2

17 OPPILUPA3
MÄÄRÄ2

Täytetään lääninhallituksessa.
Oppimäärä : Perusopetuksen oppimäärä = 1,
Osittain yksilöllistetty oppimäärä = 2,
Perusopetuksen yksilöllistetty oppimäärä, opetus järjestetty toiminta-alueittain = 3,
tai kokonaan yksilöllistetty oppimäärä = 6.
Rasti = oppilaan lupa käyttää tämän lomakkeen ja Väestörekisterikeskuksen tietoja toisen asteen yhteishaun hakijarekisterin muodostamiseen ja hakulomakkeiden esitäyttöön.
oppilaslomake2007

Pääosin

TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU
10.10.2006
TALLENNUSOHJE
_______________________________________________________________________

PERUSKOULUN OPPILASLUETTELOLOMAKE

Laatinut Liisa Mylly

puh. (09) 8625 2504

TIETO LOMAKKEELLA

POSITIO

PITUUS

MUOTO

SELITYKSIÄ

Korttitunnus
Tapahtumalaji
Aluekoodi
Hakulomakkeen numero
Tarkastusmerkki

1
2
3-4
5-9
10

1
1
2
5
1

9
x
09
09

= 1, vakio
= tyhjä
= 01-21, kohdasta 01
kohta 02
= tyhjä, vakio

Henkilötunnus 11 - 21
Oppilaitoskoodi
Luokka

11
22 - 25
26 - 27

x
4
2

kohta 12
99
x

Koulutaso
Puhelinnumero1
Puhelinnumero2
Lupa

28
29 - 48
49 - 68
69

1
20
20
1

9
x
x
x

Tyhjä

70 - 80

11

x

kohta 15
numero+kirjain, 10=0, kohta 16
kohta 17
kohta 08
kohta 09
kohta 18 lomakkeen reunassa
= X, jos merkitty
= tyhjä, jos puuttuu
= tyhjä

Muotokoodin selitykset:
9= numeerinen tieto, tyhjä sallittu
Tietueen pituus = 80

HUOM!

Hakijatietoja ei tallenneta, jos hakijan hakulomakenumero puuttuu.
Puhelinnumerottomissa lomakkeissa puhelinnumerokentät jätetään tyhjiksi.
SUKU- JA ETUNIMIÄ EI TALLENNETA!
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