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ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun valtioneuvoston
asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun valtioneuvos-

ton asetuksen (30/2008) 1 § ja 4 §:n 2 momentti seuraavasti:

1 §

Käyttöala

Yhteishakua käytetään otettaessa opiskeli-
joita ammatillisesta koulutuksesta annetussa
laissa (630/1998) tarkoitettuun ammatilliseen
peruskoulutukseen ja lukiolaissa (629/1998)
tarkoitettuun lukiokoulutukseen.

Yhteishakua ei käytetä otettaessa opiskeli-
joita:

1) näyttötutkintona suoritettavaan amma-
tilliseen perustutkintoon valmistavaan koulu-
tukseen;

2) oppisopimuskoulutuksena järjestettä-
vään ammatilliseen peruskoulutukseen;

3) vieraskieliseen ammatilliseen perus-
koulutukseen;

4) ammatilliseen erityisopetukseen, joka
järjestetään erityisen koulutustehtävän perus-
teella;

5) kotitalousopetukseen, joka järjestetään
muuna kuin ammatillisena peruskoulutuk-
sena;

6) vammaisten valmentavaan ja kuntoutta-
vaan opetukseen ja ohjaukseen;

7) maahanmuuttajien ammatilliseen perus-
koulutukseen valmistavaan koulutukseen;

8) ammatilliseen peruskoulutukseen oh-
jaavaan ja valmistavaan koulutukseen;

9) aikuisten lukiokoulutukseen;

10) Helsingin saksalaiseen kouluun, Inter-
national School of Helsinki-nimiseen kou-
luun, Helsingin eurooppalaiseen kouluun ja
Steiner-kouluihin.

Henkilö, jolla on perusopetuksen jälkeen
suoritettu ammatillinen perustutkinto, muu
ammatillinen tutkinto tai korkeakoulu-tut-
kinto ei voi hakeutua yhteishaussa ammatilli-
seen koulutukseen.

4 §

Hakutoiveet

— — — — — — — — — — — — —
Jos hakija hakee ammatillisesta koulutuk-

sesta annetun lain 27 §:n 1 momentissa ja
lukiolain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetun
koulutuksen järjestäjän harkintaan perustuvan
haun kautta, hakija toimittaa harkintaan pe-
rustuvan haun liitteet suoraan koulutuksen
järjestäjälle.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2013.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran
otettaessa opiskelijoita syksyn 2013 yhteis-
haussa tammikuussa 2014 alkavaan koulu-
tukseen.

Otettaessa opiskelijoita tammikuussa 2014



alkavaan 1 §:n 2 momentin 5 kohdassa tar-
koitettuun opetukseen sovelletaan kuitenkin
tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä sovelletaan otet-
taessa opiskelijoita vuonna 2013 alkavaan
koulutukseen.
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