
HAKEMUS ESIVALINTAKOKEEN ERITYSJÄRJESTELYIKSI 

Tällä hakemuksella voit anoa oikeutta sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneusalojen esivalintakokeen suo-

rittamista koskeviin erityisjärjestelyihin  

Esivalintakokeeseen voit saada lisäaikaa, jos sinulla on keskivaikea tai vaikea lukivaikeus. Pääasiassa lisäaika 

on ainoa erityisjärjestely, jonka esivalintakokeessa voit saada, mutta erityisjärjestelyhakemukset katsotaan 

tapauskohtaisesti. Huomaathan, että varsinaiseen valintakokeeseen haetaan erityisjärjestelyjä erikseen. 

Varsinaiseen valintakokeeseen ei haeta erityisjärjestelyjä tällä lomakkeella. Varsinaisen valintakokeen eri-

tyisjärjestelyitä hakiessasi toimi niiden ammattikorkeakoulujen ohjeiden mukaan, joihin olet hakenut. Varsi-

naisen valintakokeen erityisjärjestelyjä tulee hakea erikseen jokaisesta ammattikorkeakoulusta. 

HAKIJAN TIEDOT 

Suku- ja etunimet: 
 
 

Syntymäaika:  
 
 

Sähköposti: 
 
 

Puhelinnumero: 
 
 

Osoite: 
 
  

 

YLIN HAKUKOHDE JA AMMATTIKORKEAKOULU, JOSSA ON KÄYTÖSSÄ ESIVALINTAKOE 

 

 

 

 

 

 HAEN LISÄAIKAA ESIVALINTAKOKEESEEN 

 MINULLA ON KESKIVAIKEA TAI VAIKEA LUKIVAIKEUS 

 MINULLA ON JOKIN MUU SYY, JONKA TAKIA HAEN ERITYISJÄRJESTELYJÄ 

TIEDOT MAHDOLLISESTA MUUSTA SYYSTÄ JA LIITTEISTÄ 

 

 
Päiväys: ______.______20___ Allekirjoitus: _______________________________________ 

  Nimen selvennys:  
 

PÄÄTÖS HAKEMUKSESTA (AMMATTIKORKEAKOULU TÄYTTÄÄ) 

 Hakemus hyväksytään Hylkäämisen syy 

 Hakemus hylätään 

 

Päiväys: ______.______20___ Allekirjoitus: _______________________________________ 
  Nimen selvennys ja tehtävänimike:  



HAKEMUKSEN LIITTEET 

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisä-
aikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psy-
kologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri, lausunto. Hakijan 
toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli 
sellainen on. 
 
Huomiothan, että lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Li-
säksi sellaiset lausunnot, jotka osoittavat pysyvän oppimisvaikeuden tai sairauden, saavat olla enintään 5 
(viisi) vuotta vanhoja. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Älä lähetä alkupe-
räisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mi-
käli tulet hyväksytyksi koulutukseen.  
 
HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN 

Tulosta ja täytä hakemus sekä toimita se liitteineen viimeistään 23.9.2016 kello 15:00 sen ammattikorkea-

koulun hakijapalveluihin, jonka esivalintakoetta käyttävä hakukohde sinulla on ylimpänä hakutoiveena. Löy-

dät lisätietoa esivalintakokeen verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi.  

Ammattikorkeakoulujen hakijapalveluiden tiedot 

ERITYISJÄRJESTELYPÄÄTÖS 

Hakemistasi erityisjärjestelyistä vastaavasta korkeakoulusta otetaan sinuun yhteyttä ennen esivalinta-

koepäivää. Saat päätöksestä kirjallisen tiedonannon joko sähköpostitse tai kirjeitse.  

Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä koskee vain kyseistä sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneusalojen 

esivalintakoetta. 

 

 

 

https://opintopolku.fi/wp/ammattikorkeakoulu/ammattikorkeakoulujen-hakijapalvelut/

