
Ajankohtaista amiksessa
- Hakeutuminen
Luovi, OPAO, SDO, PSK ja OSAO



Yhteishaun asioita
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Yhteishaun 2022 päivämäärät

- Kevään 2022 perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun hakuaika on 22.2.-22.3.2022.

- 22.3.2022 kello 15.00. Sähköisen hakemuksen on oltava tallennettuna viimeistään

- 16.6.2022 Opiskelijaksi ottamisen tulokset ilmoitetaan hakijoille aikaisintaan

- 30.6.2022 Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta koulutuksen järjestäjälle viimeistään

- 19.8.2022 Varasijoilta hyväksyminen päättyy
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Yhteishaku 2022
Kevään 2022 yhteishaussa voi hakeutua

• lukioon

• ammatilliseen perustutkintokoulutukseen

• vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen

• tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA)

• työhön ja itsenäiseen elämään valmistavaan koulutukseen (TELMA)

• kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetuille vapaan sivistystyön linjoille.

Hakija voi esittää enintään 7 hakutoivetta

Lukion oppimäärän, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet eivät voi hakea yhteishaussa
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Hakutoivejärjestyksellä on väliä!

• Hakutoivejärjestys edelleen sitova. Jos tulee valituksi ensimmäiseen hakutoiveeseen, alemmat hakukohteet 

peruuntuvat.

• Huomioitavaa on se, että samalla hakulomakkeella haetaan valintakohteisiin, joissa erilaiset valintakriteerit.

• 2 lisäpistettä ensimmäisestä hakutoiveesta saa ainoastaan yleiseen ammatilliseen koulutukseen

haettaessa. 

• Mikäli hakijalla on vaativan erityisen tuen tarve, suositellaan laittamaan 1. hakutoiveeksi ammatillisen 

erityisoppilaitoksen hakukohde (Luovi).
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Hakemukselle kannattaa tallentaa toimiva
sähköpostiosoite

Hakijalle tulee kuittaus sähköpostiin hakemuksen vastaanottamisesta

• hän voi muokata hakemustaan hakuaikana sähköpostivahvistuksen mukana tulevan linkin kautta

• hän saa ennakkokirjeen valintojen aikataulusta ja menettelytavoista

• hän saa yhteishaun tuloskirjeen sähköpostiinsa

• hän voi ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti ja ilmoittautua läsnäolevaksi

Hakijan sähköpostiosoitteen tulee olla sellainen, joka on voimassa elokuun loppuun asti, jotta myös tieto 

mahdollisista varasijapaikoista tavoittaa hakijan.

Huoltajan tiedot on hyvä tallentaa hakemukseen, sillä myös huoltajan sähköpostiin lähtee kuittaus 

hakemuksen perillemenosta ja myöhemmin ennakkokirje.
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Yhteishaun pisteytys

Hakiessasi ammatilliseen perustutkintoon peruskoulun jälkeen saat:

- 6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana tai edellisenä vuonna kuin haet, TAI:

- 6 pistettä tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, esimerkiksi kymppiluokasta.

Lisäksi saat

- 1–16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä,

- 1–8 pistettä painotettavista arvosanoista,

- 0–10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta, ja

- 2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta.
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Vaativan erityisen tuen

oppilaitoksissa

valintakriteerit ovat

erilaiset!



Harkintaan perustuva valinta

• Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella valita enintään 30 prosenttia kuhunkin ammatillisen 

peruskoulutuksen valintayksikköön otettavista opiskelijoista valintapistemääristä riippumatta.

• Hakijan erityisiä henkilökohtaisia syitä voivat olla:

- oppimisvaikeudet

- sosiaaliset syyt

- koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet

- riittämätön tutkintokielen kielitaito

- Yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä

• Harkintaan perustuvassa valinnassa hakeminen tapahtuu yhteishaun lomakkeella opintopolku.fi 

osoitteessa. Lomakkeeseen merkitään, että hakee harkintaan perustuvassa valinnassa.

• Oppilaitokset voivat käyttää oppimisvalmiuksia mittaavaa koetta arvioidessaan hakijan edellytyksiä 

suoriutua opinnoista.
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Harkintaan perustuva valinta

• Jos hakijalla yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä, hakija on mukana ainoastaan 
harkintaan perustuvassa valinnassa.

• Jos hakija on opiskellut perusopetuksen yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, häneltä kysytään 
hakulomakkeella, onko matematiikka ja äidinkieli yksilöllistetty

⁃ Jos hakija vastaa ’kyllä’, hakija ohjautuu harkintaan perustuvaan valintaan ja saa siitä ilmoituksen hakulomakkeella.

• Harkinnanvaraisessa haussa hakevilta, vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään koulutukseen 
hakevilta tai musiikkialalle hakevilta pyydetään liitteitä

• Hakija saa tiedon liitepyynnöistä ja palautusosoitteista hakulomakkeelle ja omaan sähköpostiinsa 
(hakukohteelle tallennettu liitepyynnön osoite)

• HUOM! Arkaluonteisten liitteiden toimitus tapahtuu kirjepostilla tai turvasähköpostilla
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Kielitaidon arviointi ammatillisessa koulutuksessa

Koulutuksen järjestäjä voi arvioida hakijan kielitaidon mutta sen perusteella ei voi hylätä hakijaa 
opiskelijavalinnassa. 

• Lähtökohtana on, että hakijan kielitaito on perusopetuksen päättötodistuksen perusteella riittävä ja se kehittyy 

opintojen aikana. 

Jos hakija hakee ulkomaiselle todistuksella, koulutuksen järjestäjä arvioi hakijan valinnan harkinnanvaraisesti ja 
sen, onko hakijalla riittävät edellytykset suoriutua opinnoista (ml. Kielitaidon riittävyys). Koulutuksen järjestäjä 
tekee tältä pohjalta päätöksen hakijan valinnasta. 
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Urheilijan hakeutuminen yhteishaussa

Muutos:

• Hakijan hakeutuessa urheiluamikseen, hän rastittaa entiseen tapaan kiinnostuksensa Opintopolun 

hakulomakkeelle, jolloin lomakkeelle avautuvat urheilijan lisäkysymykset (paperilomakkeesta luovuttu)

• Urheilijan lisäkysymykset ovat samat kuin aiemmalla paperilomakkeella, ainoastaan valmentajan arvio –

kohdasta on luovuttu

• Huomioitavaa:

• Jos hakija hakee sekä urheiluamikseen että urheilulukioon/lukion urheilulinjalle tulee urheilijan lisäkysymyksiin vastata 

kaksi kertaa

• Urheilijan lisäkysymyksiä ei ole määritelty lomakkeelle pakollisiksi kysymyksiksi, mutta niihin on vastattava mikäli 

haluaa tulla valituksi urheiluoppilaitokseen
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Yhteishaku 2022 OSAO

• Yhteishaussa tarjolla 1971 aloituspaikkaa

OSAOn yhteishaun aloituspaikat

• TUVA-koulutukseen mahdollista yhteishaussa hakea Haukiputaan, Kempele-Limingan, Kontinkankaan, Muhoksen, 

Pudasjärven ja Taivalkosken yksiköihin.

• Pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään seuraavissa tutkinnoissa:

• hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

• lääkealan perustutkinto

• media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

• sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

• turvallisuusalan perustutkinto

• englanninkielinen liiketoiminnan perustutkinto (erillishaku samaan aikaan yhteishaun kanssa)

• Osaamisalavalinnoista lisätietoa täältä (Tieto- ja viestintätekniikka!)
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https://www.osao.fi/tietoa-hakemisesta/haen-opiskelijaksi/olen-peruskoulussa-yhteishaku/
https://www.osao.fi/wp-content/uploads/2021/12/Yhteishaku2022_osaamisalavalinnat.pdf
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Suomen Diakoniaopisto (SDO)
Oulun kampus, yhteishaku

TUVA, tutkintoon valmentava koulutus

Pääsykoe 27.-28.4.2022

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 
lähihoitaja

Aloituspaikkoja 28

Pääsykoe 3.-4.5.2022

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, 
lastenohjaaja, nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Aloituspaikkoja 28

Pääsykoe 10.-11.5.2022



Nuorten yhteishaku 2022
peruskoulun päättäville 
www.opintopolku.fi

Hakuaika: 22.2.–22.3.2022

Yhteishaussa olevat OPAOn koulutukset:

-Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, 180 osp (kokki)

-Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, 180 osp 

(kodinhuoltaja tai toimitilahuoltaja) 15



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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https://www.osao.fi/opiskelen-osaossa/tuki-opiskelussa-ja-elamassa/erityinen-tuki/


Videolinkkejä yhteishakuun
Mitä vaativa erityinen tuki on ja mitä se tarkoittaa opiskelijan arjessa? Ammattiopisto Luovin youtube-video

Ammattilukiovideo

https://youtu.be/DB9zoh_hxqA

Linkki AVI:n 26.11. järjestämän webinaarin Padletiin, jossa paljon ajankohtaista asiaa

https://padlet.com/katikoskiniemi1/opintopolku
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https://youtu.be/GC2FubxRaQw
https://youtu.be/DB9zoh_hxqA
https://padlet.com/katikoskiniemi1/opintopolku


Jatkuva haku
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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!!

19



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 



22
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Suomen Diakoniaopiston (SDO) 
jatkuva haku

•Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella, 
opiskelijavalinnan perusteet löydät 
nettisivuilta: www.sdo.fi/hakijalle/opiskelijavalinta/

•Keväällä 2022 voi hakea seuraaviin koulutuksiin:

•https://www.sdo.fi/hae-opiskelemaan/

•Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, 
lastenohjaaja, nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Valintakoe, kielikoe

•Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Valintakoe, kielikoe

http://www.sdo.fi/hakijalle/opiskelijavalinta/
https://www.sdo.fi/hae-opiskelemaan/


Ammattiopisto 
Luovin jatkuva haku

Jatkuvassa haussa voivat hakea seuraavat:

• hakijat, jotka ovat ilman opiskelupaikkaa

• opinnot ovat jääneet kesken

• haluaa vaihtaa toisesta oppilaitoksesta Luoviin

• jatkuva haku on myös heille, jotka haluavat suorittaa erikoisammattitutkinnon tai ammatillisen 
tutkinnon oppisopimuskoulutuksena.

Jatkuvassa haussa olevista koulutuksista löydät tietoa www.luovi.fi -sivustolta.

Myös tässä haussa tulee toimittaa vaativan erityisen tuen tarpeesta asiantuntijalausunto.

Liitteet: https://luovi.fi/tutustu-ja-hae-luoviin/hae-opiskelemaan/#lisaohjeita
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http://www.luovi.fi/
https://luovi.fi/tutustu-ja-hae-luoviin/hae-opiskelemaan/#lisaohjeita


Jatkuva haku OSAOlle
• 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

Haettavat tutkinnot -> Ammatillisia tutkintoja ovat OPAOn 

tarjoamat puhtaus- ja ravitsemisalan perustutkinnot, 

ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. 

Katso lisää jatkuvan haun koulutuksistamme -> www.opao.fi

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.
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Jatkuva haku
Ota yhteys meihin!

-> Päivi Sarkkinen, opinto-ohjaaja, 

paivi.sarkkinen@opao.fi, p. 044 737 2009

-> Teemu Simola, koulutussuunnittelija, 

oppisopimusasiat, teemu.simola@opao.fi, p. 

044 737 2014

Opintotoimisto, toimisto@opao.fi, p. 08 

5352000

Lisätietoja myös www.opao.fi
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Jatkuva haku

Hakuajat -> Koulutuksiin voit hakeutua joustavasti ympäri vuoden. OPAOlta saat tukea ja apua 

hakemiseen. 

Hakuvaiheessa selvitetään, mikä tutkinto olisi sinulle sopivin.

Hakeminen -> Pääset täyttämään jatkuvan haun sähköisen hakulomakkeen Wilman koulutuskalenterin 

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

Opiskelijavalinta -> Opiskelijaksi ottaminen tehdään haastattelun ja/tai muun soveltuvuusarvioinnin ja

tarvittaessa kielitestin perusteella. Hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi

arvioidaan kielitestillä, jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi. Haastattelun yhteydessä tehtävässä

kielitestauksessa on mukana oppilaitoksen S2-opettaja.

Ammattitutkintoa suorittamaan tulevalla hakijalla tulee olla riittävä työkokemus alalta tai

suoritettuna alan perustutkinto. Erikoisammattitutkintoa suorittamaan tulevalla hakijalla tulee olla riittävä

työkokemus alalta ja alan työpaikka, jossa hän voi osoittaa osaamisensa. Oppisopimusopiskelijaksi

voidaan valita hakija, jolla on työpaikka (työaika min. 25 h/vko) ja jonka työtehtävät soveltuvat tutkinnon

suorittamiseen tai hakijalla on mahdollisuus työnkiertoon.
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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



Tutustumiset
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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 myös ryhmämuotoisia koulutuskokeiluita

Videoita ohjauksen tueksi löytyy YouTubesta OSAOTube-kanavalta. 
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Luoviin voi tutustua monin eri tavoin

Voit pyytää meitä mukaan ohjausyhteistyöhön kertomaan Luovista ja opiskelumahdollisuuksista,                                                

mukana ohjattavien hakusuunnitelmien laadinnasta.                                                                            

Opastamme ja neuvomme myös vaativan erityisen tuen tarpeen tunnistamisessa ja kuvaamisessa. 

Tarkempaa tietoa vierailupäivistä, vierailukäynneistä, koulutuskokeiluista ja 

tutustumismahdollisuuksista (paikan päällä tai etänä) löydät paikkakuntien omilta sivuilta:

https://luovi.fi/tutustu-ja-hae-luoviin/paikkakunnat-ja-asuntolat/oulu/

https://luovi.fi/tutustu-ja-hae-luoviin/paikkakunnat-ja-asuntolat/muhos/

https://luovi.fi/tutustu-ja-hae-luoviin/paikkakunnat-ja-asuntolat/liminka/
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Tutustumiset PSK Aikuisopisto

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 

Tuuli Mettälälle tai Tuija Puutiolle
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https://www.sdo.fi/hakijalle/ohjauksen-tueksi/


-> Tarjoamme mahdollisuutta tulla tutustumaan meille yksin tai ryhmissä esim. 
opetuskeittiömme ja puhtausalan opetustoimintaan. Myös TEAMS-yhteydellä.

TET-jaksot ja koulutuskokeilut ovat myös mahdollisia.

-> Voimme tulla myös sovitusti kertomaan oppilaitoksestamme suoraan paikan päälle esim. 

kotitaloustunneille tai OPO-tunneille. Tulemme myös mukaan mielellään esim. erilaisiin jatko-

opintoiltoihin. Myös TEAMS-yhteydellä.
35
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Yhteishaun 2022 Teams-infot hakijoille ja huoltajille

11.1.2022 klo 18.00

OSAOn ammattilukioinfo kevään 2022 yhteishaussa hakeville ja heidän huoltajilleen

1.2.2022 klo 18.00 

Oulun alueen ammatillisten oppilaitosten yhteinen info kevään 2022 yhteishaussa hakeville ja 
heidän huoltajilleen 
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Tilaa uutiskirje ja pidä itsesi ajantasalla!

OSAOn uutiskirjeen tilaus

https://www.osao.fi/tietoa-osaosta/ajankohtaista/

Luovin uutiskirjeen tilaus

https://luovi.fi/ota-yhteytta/tilaa-uutiskirje-ja-materiaalia/

PSK Aikuisopiston uutiskirjeen tilaus

www.psk.fi (sivun yläpalkissa mahdollisuus tilata uutiskirje)

OPAOn Ajankohtaiset –sivu

https://www.opao.fi/ajankohtaiset-asiat/
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Ohjauspalvelut

• OSAO Ovi ovi@osao.fi

• Luovin haku- ja neuvontapalvelut info@luovi.fi

• OPAO toimisto@opao.fi

• PSK toimisto@psk.fi

• SDO info@sdo.fi
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Kiitos!
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