
Ajankohtaista amiksessa



Yhteishaku
OPAO, SDO, OSAO



Valintaperusteet
Yhteishaun valintaperusteisiin ei ole tullut muutoksia:

• 6 pistettä, jos perusopetuksen oppimäärä suoritettu samana tai sitä edeltävänä vuonna 

kun hakee TAI

• 6 pistettä, jos hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna suoritettu joku seuraavista

⁃ Kymppiluokka (vähintään 1100 tunnin laajuinen lisäopetus)

⁃ VALMA (vähintään 30 osp)

⁃ maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille tarkoitetun lukiokoulutukseen valmistava 

koulutus (vähintään 25 kurssia)

⁃ kansanopiston vähintään lukuvuoden mittainen linja (vähintään 28 opiskelijaviikkoa)

• 2 pistettä ammatillisesta koulutuksesta, joka hakulomakkeella merkitty 1. hakutoiveeksi

• 1–16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä keskiarvon perusteella

• 1–8 pistettä painotettavien arvosanojen keskiarvosta

• 1–3 pistettä työkokemuksesta



Muutoksia yhteishaun hakukohteissa

• Nykyiset tieto- ja viestintätekniikan pt (datanomi) ja tieto- ja tietoliikennetekniikan pt (elektroniikka- , ict-, ja 

hyvinvointiteknologia-asentaja) sulautuvat yhdeksi uudeksi perustutkinnoksi 

• Tutkinnon nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

• Koulutuspaikka Kaukovainion yksikkö, tekniikka

• Ei osaamisaloja, 5 eri osaamispolkua

• Uudet tutkintonimikkeet: Elektroniikka-asentaja, Hyvinvointiteknologia-asentaja, IT-tukihenkilö, Ohjelmistokehittäjä ja 

Tietoverkkoasentaja

• Ei yo-paikkoja (OSAO)



Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

• Pääsy- ja soveltuvuuskokeet pidetään seuraavilla aloilla

⁃ Hius- ja kauneudenhoitoalan pt

⁃ Kasvatus- ja ohjausalan pt

⁃ Liiketoiminnan pt, englanninkielinen koulutus

⁃ Lääkealan pt

⁃ Media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt

⁃ Sosiaali- ja terveysalan pt

⁃ Taideteollisuusalan pt, jalometalliala

⁃ Tieto- ja viestintätekniikan pt

⁃ Turvallisuusalan pt

• Mikäli hakija hakee samalle alalle useampaan oppilaitokseen, tulee hakijan osallistua ylimmäksi hakutoiveeksi 

asettamansa oppilaitoksen pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen. Hakijan saama pistemäärä tallentuu Opintopolkuun ja on 

näin käytettävissä myös alempien saman alan hakutoiveiden opiskelijavalinnassa.



Valmistautuminen pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin

• Opintopolusta löytyvät tiedot eri alojen ja eri koulutuksenjärjestäjien pääsy- ja soveltuvuuskokeiden 

toteuttamisesta, sisällöistä ja ajankohdista

• Pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin täytyy osallistua, jotta voi tulla valituksi koulutukseen

• SORA-aloilla 0 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta tarkoittaa, että ei voi tulla valituksi koulutukseen

• Haastattelutilanteita voi harjoitella etukäteen samalla tavalla kuin esim. työhaastatteluun valmistautuessa

• Tutkinnon perusteisiin kannattaa tutustua etukäteen, jotta tietää mihin koulutukseen on hakemassa

• Voi tutustua etukäteen vaikkapa alan työpaikkailmoituksiin, jotta huomaa minkälaista osaamista alalla 

tarvitaan



Osaamisalan valinta

• Käytännöt vaihtelevat oppilaitoksittain ja aloittain (nettisivut)

• Hakeutumisvaiheessa haetaan suoraan osaamisalalle (vain muutamia aloja) TAI

• Osaamisalatoive esitetään opintojen alussa TAI

• Osaamisalavalinnat tehdään opintojen aikana

• Opintomenestys sekä soveltuvuus ja kiinnostus alaa kohtaan vaikuttaa



Harkintaan perustuva valinta

• Käytetään vain yhteishaussa

• Lisätietoja eri oppilaitosten käytänteistä Opintopolussa ja oppilaitosten nettisivuilla

• Harkintaan perustuvassa valinnassa hakeville lähetetään kutsu oppimisvalmiuskokeeseen; tulokset 

lähetetään oppilaitokselle, ei hakijalle itselleen



Tärkeää muistettavaa!

- Hakutoivejärjestyksellä on väliä!

- Yhteishaun tulokset vain sähköisesti -> Toimiva sähköpostiosoite

- Opiskelupaikan hyväksyminen vain sähköisesti! -> Toimiva sähköpostiosoite



Tiedonsiirto

Siirtotietojen (Siirto-HOJKS) toimittaminen oppilaitoksiin

• Tarkista käytänteet oppilaitoksen nettisivuilta

• OSAOlta lähtee toukokuussa tiedote opoille, jossa tarkemmat ohjeet siirtotietojen toimittamiseen



Ammattilukio



Ammattilukiossa opiskelu
• Kaikilla perustutkintojen osaamisaloilla (pl. englanninkielinen liiketoiminnan pt) voi suorittaa samanaikaisesti 

ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon eli kaksoistutkinnon

• Edellisten lisäksi voi suorittaa myös aikuislukion oppimäärän

• Ammatillisten opintojen rinnalle voi myös valita yksittäisiä lukiokursseja aineopiskeluna

• Haukiputaan, Kaukovainion ja Kontinkankaan yksiköissä lukio-opinnot järjestetään yhteistyössä Oulun aikuislukion 

kanssa. Kempele-Limingan, Muhoksen, Pudasjärven ja Taivalkosken yksiköt tekevät yhteistyötä myös 

lähilukioidensa kanssa.

• Yhteishaussa haetaan OSAOn perustutkintoon opiskelijaksi ja samalla lomakkeella voi ilmoittaa kiinnostuksensa 

ammattilukio-opintoihin. Varsinainen ilmoittautuminen lukio-opintoihin tehdään vasta syksyllä opintojen alettua, 

joten silloinkin ehtii vielä ilmoittautua

• Suositus on, että lukio-opintoihin ilmoittautuvalla kaikille opetettavien yhteisten aineiden keskiarvo on vähintään 

7,5



Ylioppilastutkinto

• YO-kirjoitukset voi hajauttaa korkeintaan kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan

• Jos yo-kirjoituksiin osallistuu ensimmäisen kerran keväällä 2022 tai myöhemmin, tulee kirjoittaa vähintään 

viisi ainetta.

• HAU:lla äidinkieli, englanti, ruotsi, matikka, terveystieto, yhteiskuntaoppi ja mahdollisesti myös fysiikka (kirjoitettavia aineita 6-7)

• KAUP:lla äidinkieli, englanti, ruotsi, matikka, terveystieto, psykologia tai yhteiskuntaoppi, fysiikka (kirjoitettavia aineita 7)

• KAUT:lla äidinkieli, englanti, ruotsi, matikka, terveystieto, fysiikka tai yhteiskuntaoppi (yritetään nämäkin saada eri koodeille, jos mahdollista) (kirjoitettavia aineita 6-7)

• KON:lla äidinkieli, englanti, ruotsi, matikka, psykologia, terveystieto tai kemia (kirjoitettavia aineita 6)

• Muhoksen yksikön ja Limingan toimipisteen ammattilukiolaiset opiskelevat joko Kaukovainiolla tai Kontinkankaalla, Kempeleen toimipisteen sekä Pudasjärven ja Taivalkosken 

yksiköiden ammattilukio järjestetään paikallisten päivälukioiden kanssa

• Viisi ainetta on ollut mahdollista kirjoittaa tähänkin asti eli muutos ei pidennä opiskeluaikaa tai tuo 

iltaopiskelua



Lisätietoa ammattilukio-
opiskelusta

Ammattilukioinfot

Tiistai 14.1.2020 klo 18 hakijoille ja huoltajille

Tiistai 16.6.2020 klo 18 opiskelijoiksi valituille ja 

huoltajille

Infot pidetään Kaukovainion tekniikan yksikön 

auditoriossa, Kotkantie 2, 90250 Oulu



Haku vaativan erityisen tuen 
oppilaitoksiin

Kevään 2020 haku Luoville



Luoville hakeutuminen

• Eri hakuaika kuin yhteishaussa

• Samana hakuaikana haetaan sekä tutkintokoulutuksiin että valmentaviin koulutuksiin

• Ruori-työkalun hyödyntäminen toimintakyvyn arvioinnissa jo ennen hakeutumista

• Tarkempi ohjeistus hakeutumiseen https://luovi.fi/hakijalle/hakuohjeet-2/

https://luovi.fi/hakijalle/hakuohjeet-2/


Jatkuva haku
Luovi, OPAO, SDO, PSK ja OSAO



Haku ei lopu

Yhteishaun ohella toinen hakuväylä 

ammatillisiin oppilaitoksiin on jatkuva 

haku

Jatkuva haku ei tarkoita jatkuvaa 

sisäänottoa

Oppilaitokset määrittävät itse hakuajat 

ja opintojen aloitusajankohdat

Jatkuvassa haussa olevat koulutukset 

näkyvät oppilaitosten nettisivuilla



Tutkinnon osat

• Mahdollista opiskella osia perus-, 

ammatti- ja 

erikoisammattitutkinnoista

• Mahdollisuus kokeilla alaa ja jatkaa 

siitä tutkintoon, laajentaa ja 

täydentää osaamista

• Tarjontaa kehitetään koko ajan



Muita mahdollisuuksia



Valma

• OSAOlla, SDOlla ja Luovilla

• Antaa mahdollisuuden pohtia alavalintaa ja omaa suuntaa

• 6 lisäpistettä yhteishaussa säilyy, edelleen samalla viivalla peruskoulun päättäneiden kanssa

• Valmalta voi siirtyä kesken vuoden perustutkintoon tai toisinpäin



Alavalinta ei tunnukaan oikealta, opinnot eivät 
etene…

• Urasuunnittelu osana opintoja

• Sisäiset siirtymiset oppilaitoksen sisällä mahdollisia

• Sujuvat polut oppilaitoksesta toiseen

• Siirtyminen toiselle alalle/oppilaitokseen edellyttää kuitenkin sitä, että alalla, jolle on siirtymässä, on vapaita 

paikkoja ja SORA-aloilla terveydelliset ja toimintakykyyn liittyvät edellytykset täyttyvät

• Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä tutkinnon osien hyödyntäminen osaksi tutkintoa



Tutustumismahdollisuuksia 
ammatillisiin oppilaitoksiin



Tutustumiskäynnit yksittäisille hakijoille
• OSAO

⁃ Yksittäisiä tutustumiskäyntejä mahdollisuuksien mukaan, joillakin aloilla sovitut tutustumispäivät

⁃ Koulutuskokeilut

• Luovi

⁃ Koulutuskokeilut, tutustumispäivät

⁃ AmisTET

• OPAO

⁃ Järjestetään tarpeen mukaan joko yksittäisille hakijoille tai ryhmille

⁃ Koulutuskokeilut ja TET-jaksot

• PSK

⁃ Järjestetään tarpeen mukaan joko yksittäisille hakijoille tai ryhmille

• SDO

⁃ Järjestetään tarpeen mukaan, yhteys opoon tai koulutuspäällikköön



Ohjauspalvelut

• OSAO Ovi ovi@osao.fi

• Luovin hakijapalvelut hakutoimisto@luovi.fi

• OPAO info@opao.fi

• PSK toimisto@psk.fi

• SDO info@sdo.fi

mailto:ovi@osao.fi
mailto:hakutoimisto@luovi.fi
mailto:info@opao.fi
mailto:toimisto@psk.fi
mailto:info@sdo.fi

