
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



Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

• Pääsy- ja soveltuvuuskokeet pidetään keväällä 2021 seuraavilla aloilla

⁃ Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

⁃ Liiketoiminnan perustutkinto, englanninkielinen koulutus

⁃ Lääkealan perustutkinto*

⁃ Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

⁃ Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto *

⁃ Turvallisuusalan perustutkinto *

⁃ Välinehuoltoalan perustutkinto

⁃ Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (SDO)

• 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 (vain yhteishaussa)

Voimme ottaa opiskelijoita koulutuksiin harkinnan perusteella. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä 

riippumatta. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa tällä tavoin enintään 30 prosenttia opiskelijoista. 

Huomaathan, että harkinnanvaraisesti ei voi hakeutua taideteollisuusalan perustutkintoon tai media-alan 

ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon, mikäli alalla järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe.

Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat:

• oppimisvaikeudet

• sosiaaliset syyt

• koulutodistusten puuttuminen (olet keskeyttänyt peruskoulun)

• koulutodistusten vertailuvaikeudet (haet ulkomaisella todistuksella)

• tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito
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Harkintaan perustuva valinta (vain yhteishaussa)
Harkintaan perustuvassa valinnassa hakeminen tapahtuu yhteishaun lomakkeella opintopolku.fi osoitteessa. 

Lomakkeeseen merkitään, että haet harkintaan perustuvassa valinnassa.

Yhteishaun hakulomakkeen lisäksi harkintaan perustuvassa valinnassa hakevan tulee toimittaa hakemuksen 

kaikki liitteet jokaiseen hakukohteeseen:

1.Tulosta yhteishaun hakulomake kansilehdeksi liitteille.

2.Liitä mukaan dokumentit, joista ilmenee perusteesi harkinnanvaraisessa valinnassa hakemiselle (esim. 

lääkärinlausunto, erityisopettajan lausunto). Dokumentissa tulee näkyä selvästi lausunnon allekirjoittajan 

nimenselvennys ja yhteystiedot.

3.Toimita liitteet hakuaikana kaikkiin hakukohteisiin. 

• OSAOlle liitteet toimitetaan suoraan niihin yksiköihin, joihin haet. Merkitse kirjekuoren päälle ”Harkintaan perustuvan 

valinnan liitteet” sekä ala, johon haet.

• SDO:lle harkinnanvaraisen haun liitteet tulee toimittaa hakuaikana Oulun kampus/hakupalvelut, Albertinkatu 16 B 90100 

OULU
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Tärkeää muistettavaa!

- Hakutoivejärjestyksellä on väliä!

- Yhteishaun tulokset vain sähköisesti -> Toimiva sähköpostiosoite

- Opiskelupaikan hyväksyminen vain sähköisesti! -> Toimiva sähköpostiosoite



Tiedonsiirto
Nivelvaiheen siirtotiedot yhteishaussa OSAOlle

valittujen oppilaiden osalta toimitetaan OSAOn 

yksikön/alan erityisopetusvastaavalle. 

Yhteystiedot OSAOn erityisen tuen vastaaville 

https://www.osao.fi/opiskelen-osaossa/tuki-

opiskelussa-ja-elamassa/erityinen-tuki/

SDO:lle valittujen nivelvaiheen siirtotiedot voi 

toimittaa Oulun kampus/erityisopettaja, 

Albertinkatu 16 B, 90100 OULU

OPAOlle valittujen nivelvaiheen siirtotiedot voi 

toimittaa erityisopettajalle:

OULUN PALVELUALAN OPISTO,Teuvo Pakkalan 

katu 15, 90130 OULU
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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

• HUOM! Kevään 2021 yhteishaussa hakeville ja heidän huoltajilleen järjestämme ammattilukioinfon Teamsin välityksellä torstaina 

14.1.2021 klo 18.00.

https://www.osao.fi/tietoa-hakemisesta/koulutustarjonta/ammattilukio/
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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



Haku vaativan erityisen tuen 
oppilaitoksiin

Kevään 2020 haku Luoville



Luoville hakeutuminen

• Kevään yhteishaun aika sama kuin yhteishaussa yleisiin ammattioppilaitoksiin 23.2. - 23.3.2021

• Luoviin haetaan vaativana  erityisenä tukena järjestettävän koulutuksen haussa. Tässä haussa haetaan 

myös Luovin järjestämälle Valmalle. 

• Yleisten ammattioppilaitosten Valmoihin oma haku

• Jatkuvan haun paikkatilanteen voit tarkistaa nettisivuilta

• Ruori-työkalun hyödyntäminen toimintakyvyn arvioinnissa jo ennen hakeutumista

• Tarkempi ohjeistus hakeutumiseen https://luovi.fi/tutustu-ja-hae-luoviin/hae-opiskelemaan/
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Jatkuva haku
Luovi, OPAO, SDO, PSK ja OSAO



Kenelle jatkuva haku on suunnattu?

- Kaikille avoin hakuväylä

- Pääsääntöisesti toisen asteen tutkinnon suorittaneille, ammatinvaihtajille, koulutuksen keskeyttäneille

- Jatkuva haku järkevämpi hakuväylä myös niille peruskoulun päättäneille, joilla peruskoulun päättämisestä 

kulunut jo vuosia (ei enää 6 lisäpistettä yhteishaussa)

- Koulutuksen järjestäjä päättää jatkuvan haun kohderyhmän -> Osa jatkuvassa haussa olevista koulutuksista 

suunnattu aikuisille työelämässä oleville

- Peruskoulun päättävien ensisijainen hakuväylä aina yhteishaku!!
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PSK-Aikuisopistoon hakeutuminen

•PSK-Aikuisopistossa on jatkuva haku suoraan oppilaitokseen (emme ole siis mukana 

yhteishaussa)

•Koulutusten rytmitysten mukaisesti uudet opiskelijat voivat aloittaa opinnot

•Haussa olevat koulutukset löytyvät

etusivulta www.psk.fi kohdasta

”Hae alkavia koulutuksia”

http://www.psk.fi/


PSK-Aikuisopistoon hakeutuminen

•Tarjonnassa oleva koulutus

löytyy valikosta

Hakulinkki löytyy

koulutusesittelyn 

sivulta 



Suomen Diakoniaopiston (SDO) jatkuva haku

SDO:n jatkuva haku on käynnissä ensi keväänä 1.2. -21.3.2021

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella, opiskelijavalinnan perusteet löydät nettisivuilta: 

www.sdo.fi/hakijalle/opiskelijavalinta/

Keväällä voi hakea seuraaviin koulutuksiin: 

• Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, varhaiskasvatuksen ja 
perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja 

• Valintakoe 12.4. - 14.4.2021, kielikoe 12.4.2021

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
• Valintakoe 20.4 -22.4.2021, kielikoe 20.4.2021

4.12.2020
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Jatkuva haku OSAOlla

• Hakuja ympäri vuoden

• Joillakin aloilla haku voidaan pitää koko ajan auki ja opintojen aloittaminen tapahtuu joko joustavasti tai esim. 2-3 krt lukukauden aikana

• Joillakin aloilla jatkuvassakin haussa tietty hakuaika ja opinnoilla on tarkka alkamispäivä

• Opiskelijavalinnan kriteereinä

• Alan aiempi osaaminen (opinnot ja/tai työkokemus)

• Tarve koulutukselle

• Motivaatio

• Joillakin aloilla opiskelijavalinta tapahtuu pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella

• Hakeutuminen OSAOn nettisivuilla olevan koulutuskalenterin kautta

https://www.osao.fi/tietoa-hakemisesta/koulutustarjonta/hae-koulutuksia/
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Jatkuva haku

Jatkuva haku Oulun Palvelualan Opistolle tarkoittaa, että koulutukseen voi hakeutua silloin, kun on

tarve kouluttautua. Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

Hakuajat -> Koulutukseen voi hakeutua joustavasti ympäri vuoden. Oulun Palvelualan Opistosta

saat tukea ja apua hakemiseen. Jatkuva haku antaa mahdollisuuden hakeutua ammatilliseen

koulutukseen joustavasti ympäri vuoden. Osaan koulutuksista voi hakeutua kokoajan ja opinnot voi

aloittaa hyvin joustavasti. Toisissa haku laitetaan auki rajatuksi ajaksi ja opinnot aloitetaan tiettynä

ajankohtana.

Hakuvaiheessa selvitetään, mikä tutkinto olisi sinulle sopivin.

Hakeminen -> Pääset täyttämään jatkuvan haun sähköisen hakulomakkeen Wilman

koulutuskalenterin kautta. -> https://opao.inschool.fi/browsecourses

4.12.2020
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Jatkuva haku

Haettavat tutkinnot -> Voit hakea ammatillisiin tutkintoihimme. Ammatillisia tutkintoja ovat

OPAOn tarjoamat puhtaus- ja ravitsemisalan perustutkinnot, ammattitutkinnot ja

erikoisammattitutkinnot.

Tutkinnon suorittamiseen kuluva aika on henkilökohtainen, ja siihen vaikuttavat aiempi

pohjakoulutus ja osaaminen. Koko tutkinnon suorittamisen sijaan tutkinnosta on mahdollista

suorittaa vain esim. yksi osa (osatutkinto), joka palvelee juuri tämänhetkistä tarvettasi. Opinnot

on mahdollista suorittaa myös työsuhteessa oppisopimuksella.

Opiskelijavalinta -> Suoritetaan useimmiten haastattelun perusteella. Jatkuvassa haussa

valintaperusteena opiskelijavalinnalle voivat olla mm. tarve koulutukselle, aikaisemmin hankittu

osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus) ja opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet

(motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus).

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin tutkinnon opetuskieli, kielitaito arvioidaan

haastattelussa ja kirjallisen kielitestin avulla. Arvioinnissa testataan riittävät valmiudet

opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen.
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Tutkinnon osat
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Tutkinnon osia voi 
opiskella kaikissa Oulun 
alueen ammatillisissa 
oppilaitoksissa

• Mahdollista opiskella osia perus-,

ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista

• Osassa vaatimus perustutkinnon 

osaamisesta

• Mahdollisuus kokeilla alaa ja jatkaa

siitä tutkintoon, laajentaa ja täydentää 

osaamista

• Tarjontaa kehitetään koko ajan

• Tarjonta löytyy oppilaitosten nettisivuilta



VALMA-koulutus
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Ajankohtaista Valmasta (OSAO, SDO)

- Hakuaika 23.2-23.3.2021 eli samaan aikaan yhteishaun kanssa

- Vaikka hakuaika on sama kuin yhteishaussa, Valmalle hakeminen tehdään 

erillisessä haussa ja omalla hakulomakkeellaan opintopolku.fi –palvelussa

- Valintapäätökset aikaisintaan 17.6.2021

- Paikan vastaanottaminen 1.7.2021 mennessä

- Valmalle edelleen mahdollista hakeutua kesällä myös jatkuvassa haussa, 

ei siis tarvetta ”kaiken varalta hakemiselle yhteishaussa”

- OSAOn Valma-koulutuksella ryhmät Kontinkankaalla, Pudasjärvellä ja 

elokuusta -21 alkaen myös Muhoksella

- SDO:lla haussa yksi Valma –ryhmä, Valman valintahaastattelut 18.5.2021, 

mahdolliset liitteet toimitettava hakuaikana Oulun kampus/hakupalvelut, 

Albertinkatu 16 B 90100 OULU Lisätietoja koulutuksesta voi kysyä 

hakupalveluista tai VALMA-opettaja Anna Nieminen, anna.nieminen@sdo.fi
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Kun alavalinta ei onnistu…
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Urasuunnittelu osana opintoja

• Sisäiset siirtymiset oppilaitoksen sisällä mahdollisia yksikön opinto-ohjaajien kautta

• Sujuvat polut oppilaitoksesta toiseen; esim. lukiosta siirtyvät hakeutuvat jatkuvan haun kautta

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

paikkoja ja SORA-aloilla terveydelliset ja toimintakykyyn liittyvät edellytykset täyttyvät

• Jos todetaan vaativan erityisen tuen tarve, mahdollista siirtyä myös Luoville

•  Siirtyminen Valmalle mahdollista myös kesken lukuvuoden

• Valmalta mahdollista siirtyä perustutkintoon kesken lukuvuoden

• Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä tutkinnon osien hyödyntäminen osaksi tutkintoa
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Tutustumismahdollisuuksia 
ammatillisiin oppilaitoksiin



Tutustumispäivät ja koulutuskokeilut OSAO

- Tutustumispäivät suunnattu kaikille, yleensä puoli päivää-päivän mittaisia

- Sovitaan olemalla yhteydessä yksiköiden opinto-ohjaajiin

- Palvelut hakijalle-sivulla on esillä muutamia valmiiksi sovittuja tutustumispäiviä joillekin aloille 

https://www.osao.fi/tietoa-hakemisesta/palvelut-hakijalle/koulutuskokeilut-ja-tutustumisjaksot/

- Koulutuskokeiluihin TE-palveluiden, vakuutusyhtiön tai KELAn kautta (3-5 päivää)

- TE-palveluiden asiakkaille tarjolla ryhmämuotoisia koulutuskokeiluita

- Avoimien ovien tapahtumasivulle kerätään uusimpia esittelyvideoita

https://www.osao.fi/tietoa-hakemisesta/opoille-ja-huoltajille/avoimet-ovet/

Lisää videoita hyödynnettäväksi löytyy YouTubesta OSAOTube-kanavalta. 
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Tutustumiset Luovi

Luoviin voi tutusta monin eri tavoin.

Voit tulla tutustumaan oppilaitokseemme yksin, yhdessä vanhempiesi tai huoltajiesi kanssa tai esimerkiksi 

opinto-ohjaajasi kanssa. 

Isommat oppilasryhmät voivat tulla vierailemaan meille yhdessä opettajan kanssa.

Lisätietoa: https://luovi.fi/tutustu-ja-hae-luoviin/tule-tutustumaan/

Luovin haku- ja neuvontapalvelut

Palvelemme maanantaista torstaihin kello 9.00–15.00 ja perjantaisin kello 9.00–14.00.

040 319 3000

info@luovi.fi

4.12.2020 32

https://luovi.fi/tutustu-ja-hae-luoviin/tule-tutustumaan/
mailto:info@luovi.fi


Tutustumiset PSK

Toivotamme tervetulleiksi yksittäiset kävijät ja kokonaiset ryhmät. Oppilaitoksen ja koulutustarjonnan esittely 

onnistuu myös etäyhteydellä.

Ota yhteyttä ja sovi aika toimisto@psk.fi
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SDO tutustumiset

Tutustumisia järjestetään koronatilanne huomioiden pienryhmissä

Tutustumispäivät ja muut tapahtumat löydät nettisivujemme uudelta sivulta:

• https://www.sdo.fi/hakijalle/ohjauksen-tueksi/

• Sivulle kerätään myös muuta materiaalia ohjauksen tueksi, palautetta ja ideoita otetaan vastaan

• Ilmoittautuminen ja muut yhteistyöpyynnöt SDO:n opinto-ohjaaja Tuija Puutiolle

https://www.sdo.fi/hakijalle/ohjauksen-tueksi/


Tutustumiset OPAO

Järjestetään tarpeen mukaan joko yksittäisille hakijoille tai ryhmille

Koulutuskokeilut ja TET-jaksot
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Ohjauspalvelut

• OSAO Ovi ovi@osao.fi

• Luovin haku- ja neuvontapalvelut info@luovi.fi

• OPAO info@opao.fi

• PSK toimisto@psk.fi

• SDO info@sdo.fi
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