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Pääsyvaatimukset
Koulutusohjelma on peruskoulupohjainen ja tarkoitettu hakijoille, joilla ei ole toisen asteen
tutkintoa. Tutkinnon suorittaneita hakijoita voidaan hyväksyä koulutusohjelmaan vain, mikäli
opiskelupaikkoja jää vapaaksi varsinaisen haun jälkeen.
Valintapisteytyksessä sovelletaan yhteisvalinnan valintaperiaatteita. Pääsy- ja soveltuvuuskokeen
painoarvo on kuitenkin suurempi kuin yhteisvalinnassa.
Pisteitä saat:
-

yleisestä koulumenestyksestä 1-16 pistettä

-

työkokemuksesta 1-3 pistettä

-

siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana vuonna tai sitä edeltävänä vuonna kuin haet 6
pistettä
TAI

-

tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, kuten valma tai kymppiluokka 6 pistettä

-

pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 25 pistettä

Muutamia opiskelijoista voidaan valita harkintaan perustuvan valinnan kautta. Syinä harkintaan
perustuvaan valintaan voivat olla esim. todistusten vertailuvaikeudet (ulkomailla suoritetut
perusopinnot). Suomen ulkopuolelta hakevilta hakijoilta edellytämme hyvin perustellun syyn
opiskella Oulussa.
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Hakuprosessi
1.

Täytä sähköinen hakemus osoitteessa www.osao.fi.

Hakulomake ja hakuohjeet löytyvät OSAOn pääsivulta valitsemalla Hakijalle→Perustutkinnot →
Merkonomi, englanninkielinen koulutus tai suoralla osoitteella
http://www.osao.fi/hakijalle/ammatilliset-perustutkinnot/merkonomi-englanninkielinen-koulutus/
Hakulomake on avoinna hakuaikana 23.2.-23.3.2021. Hakulomake sulkeutuu hakuajan viimeisenä
päivänä klo 15:00.
Tarvitset hakulomakkeen täyttämistä varten voimassa olevan sähköpostiosoitteen. Käytä
sähköpostiosoitetta, joka on voimassa myös kesällä mahdollisten nykyisen opintojesi
päättymisen jälkeen.
Tarkempi lomakkeen täyttöohje löytyy tämän oppaan lopusta.
2.

Toimita todistusjäljennökset

Jos olet päättänyt peruskoulun ennen vuotta 2021, lliitä sähköiseen hakemukseen kopiot koulu- ja
työtodistuksista tai lähetä ne 20.3.2021 klo 15.00 mennessä paperisena tai sähköpostilla.
Jos päätät peruskoulun keväällä 2021, lähetä tai toimita kopio peruskoulun päättötodistuksesta ja
mahdollisista työtodistuksista paperisena tai sähköpostilla 8.6.2021 klo 15.00 mennessä. Voit
ottaa esimerkiksi kuvan todistuksesta ja lähettää sen sähköpostina.
Kaikki kopiot todistuksista toimitetaan Oulun seudun ammattiopiston palvelut-yksikön
opintotoimistoon osoitteeseen
KV-merkonomivalinta
Oulun seudun ammattiopisto
Kaukovainion yksikkö, palvelut
Kotkantie 2 C
90250 OULU
Finland
Sähköpostia käytettäessä kopiot lähetetään osoitteeseen kaukovainio.palvelut@osao.fi.
Laita viestin aiheeksi: KV-merkonomivalinta.

Vain todistuskopiot toimittaneet hakijat huomioidaan valinnassa.
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3.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe

Kaikki kelpoiset hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen. Kutsu lähetetään sähköpostilla
hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. Saat kutsussa tarkemmat ohjeet pääsy- ja
soveltuvuuskokeeseen liittyen. Seuraa hakemuksessa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen
tulevia viestejä, jotta saat tiedon pääsykokeesta ja opiskelijavalinnasta ajoissa.
Pääsy- ja soveltuvuuskoe pidetään Oulun seudun ammattiopistossa, Kaukovainion palvelut
yksikössä torstaina 6.5.2021. Sinua pyydetään vahvistamaan osallistumisesi pääsy- ja
soveltuvuuskokeeseen kutsun yhteydessä. Mikäli et pakottavasta syystä pääse osallistumaan
kokeeseen kyseisenä päivänä, järjestämme toisen pääsy- ja soveltuvuuskokeen perjantaina
14.5.2021.
Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa mitataan suullista ja kirjallista englannin kielen osaamista,
oppimisvalmiuksia ja opiskelumotivaatiota.
4.

Valinnan tulokset

Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan aikaisintaan 14.6.2021. Tulokset pyritään ilmoittamaan
samoihin aikoihin yhteisvalinnan tulosten kanssa. Saat hyväksymiskirjeen yhteydessä ohjeet
paikan vastaanottamisesta ja opintojen aloittamisesta. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan
23.6.2021 mennessä.

5.

Opintojen aloittaminen

Opinnot alkavat elokuun alussa 2021.
Kaikkien valittujen opiskelijoiden tulee esittää valinnan perusteena olevat alkuperäiset dokumentit
ensimmäisinä koulupäivinä. Mikäli alkuperäiset dokumentit eivät vastaa lähetettyjä kopioita,
opiskelija menettää opiskelupaikkansa.
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Sähköisen hakulomakkeen täyttöohje (avautuu hakuajan alkaessa)
1. Anna toimiva sähköpostiosoite, johon saat varsinaisen ilmoittautumislinkin. Käytä
sähköpostiosoitetta, joka on voimassa vielä kesällä, kun valintatulokset
valmistuvat. Huomio, että nykyisen koulusi osoite ei välttämättä toimi, jos päätät opintosi
tänä keväänä.

2. Saat antamaasi sähköpostiin viestin, jonka aihe on Varmistusviesti Wilmasta.
Viestissä on linkki, josta pääset hakulomakkeelle.
Lomakkeen ensimmäisessä vaiheessa kerrotaan käyttöehdoista. Lue ohjeet ja paina
Hyväksyn, jatka.

3. Täytä lomakkeelle henkilötietosi ja muut tiedot. Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.
Alla olevissa kuvissa on täytetty lomake keksityillä esimerkkitiedoilla. Esimerkin hakija
pääsee peruskoulusta 2017 ja hänellä ei ole muuta koulutusta tai työkokemusta.
Mikäli sinulla on muuta koulutusta (myös keskeytynyttä tai kesken olevaa), täytä myös
niitä koskevat tiedot. Työkokemustiedot täytetään vain, jos työkokemusta on yhteensä yli 3
kuukautta.
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4. Seuraavassa vaiheessa voit tarkistaa antamasi tiedot. Jos ne ovat oikein, paina
Tallenna.
5. Seuraavassa ikkunassa kerrotaan, että hakemuksesi on tallennettu ja
sähköpostiisi tulee asiaan liittyvä varmistusviesti.
6. Muista toimittaa todistuskopiot annettuun päivämäärään mennessä.
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