
Jatkuva haku ammatillisiin 
oppilaitoksiin

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 (eivät saa enää 6 lisäpistettä yhteishaussa)

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

suunnattu esim. aikuisille työelämässä oleville, osa ylioppilaille…

- Peruskoulun päättävien ysi- ja kymppiluokkalaisten ensisijainen hakuväylä aina yhteishaku!!
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Mihin jatkuvassa haussa haetaan?

- Ammatillisiin perustutkintoihin

- Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin

- Tutkinnon osa-koulutuksiin

- Kortti- ja lyhytkoulutuksiin

- TUVA-koulutukseen
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Jatkuvan haun ajankohta

• Hakuaikoja on 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 on tietty hakuaika ja opinnoilla on tarkka alkamispäivä

• Jatkuvien hakujen ajankohdat löytyvät oppilaitosten verkkosivuilta
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Opiskelijavalinnan perusteet jatkuvassa haussa

- Jokainen koulutuksenjärjestäjä päättää itse opiskelijavalinnan perusteista; perusteina voivat olla esim. tarve 

koulutukselle, motivaatio sekä alan aiempi osaaminen.

- Opiskelijavalinta tehdään koulutuksenjärjestäjästä ja/tai alasta riippuen joko pelkän hakemuksen 

perusteella, haastattelun perusteella tai pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella.

- Jatkuvassa haussa kielitaito arvioidaan mikäli hakijan äidinkieli on muu kuin suomi ja hänellä ei ole esittää 

todistusta riittävästä kielitaidosta. Kielitaitosuositukset vaihtelevat tutkinnoittain.

- Joillakin aloilla on terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia
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PSK Aikuisopiston jatkuva haku



PSK-Aikuisopistoon hakeutuminen

• PSK-Aikuisopistossa on jatkuva haku suoraan oppilaitokseen 

• 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 



PSK-Aikuisopisto jatkuva haku kevät ja syksy 
2022

Ajankohtaista jatkuvassa haussa

Liiketoiminnan perustutkinto, aloituspäivät:

9.5.

15.8.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon loppuun suorittaminen

Voit jatkuvassa haussa hakeutua suorittamaan opinnot loppuun.



Suomen Diakoniaopiston 
jatkuva haku
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Suomen Diakoniaopiston (SDO) 
jatkuva haku keväällä 2022

Oppisopimuskoulutus

kasvatus- ja ohjausala pt, sosiaali- ja terveysala pt, 
hoiva-avustaja, perhepäivähoitajasta 
varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi

https://www.sdo.fi/hae-opiskelemaan/

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus eli TUVA

Jatkuva haku 28.3.2022 - 29.5.2022, 

TUVAan myös syksyllä jatkuva haku, mikäli 
vapaita opiskelupaikkoja

https://www.sdo.fi/hae-opiskelemaan/
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Jatkuva haku syksyllä 2022
Syksyllä 2022 voi hakea seuraaviin koulutuksiin:

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

• hakuaika 5.9.-16.10.

• Valintahaastattelut, kielikokeet viikolla 44 (1.-4.11.2022)

Oppisopimuskoulutus

• https://www.sdo.fi/hae-opiskelemaan/

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

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


Ammattiopisto Luovin 
jatkuva haku



www.luovi.fi

Luovi lyhyesti

– Luovi voi olla sinulle sopiva opiskelupaikka, jos tarvitset opinnoissa ja 

työllistymisessä yksilöllistä tukea ja ohjausta.

– Luovissa voit opiskella ja hankkia osaamista sinulle sopivilla tavoilla.

– Meillä opiskelet yksilöllisesti ja käytännönläheisesti.

– Toimita siitä asiantuntijan lausunto tai selvitys hakemuksen liitteeksi.

– Lisätietoa Luovista luovi.fi 



www.luovi.fi

Jatkuva haku

– Oletko ilman opiskelupaikkaa tai opintosi ovat jääneet kesken? 

– Puuttuuko sinulta ammatillinen koulutus tai haluatko vaihtaa toisesta 

oppilaitoksesta opiskelemaan Luoviin? Voit hakea Luoviin jatkuvassa 

haussa.

– Jatkuva haku on valintasi myös, jos haluat suorittaa erikoisammattitutkinnon 

tai ammatillisen tutkinnon oppisopimuskoulutuksena.

– Hae sinulle sopivaa koulutusta osoitteessa: luovi.fi/koulutukset

– Koulutuksen esittelysivulta löydät linkin hakulomakkeelle.

– Lisätietoa tarvittavista liitteistä: luovi.fi/liitteet



www.luovi.fi

Luoviin tutustuminen

– Voit pyytää meitä mukaan ohjausyhteistyöhön kertomaan Luovista ja 

opiskelumahdollisuuksista. 

– Voimme olla myös mukana ohjattavien hakusuunnitelmien laadinnassa.                                                           

– 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/



OSAOn jatkuva haku



Jatkuva haku OSAOlle
• Hakeutuminen OSAOn verkkosivuilla olevan koulutuskalenterin kautta

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

• Jatkuvassa haussa tarjolla lähes kaikki perustutkintomme sekä ammatti- ja 

erikoisammattitutkinnot, tutkinnon osa-koulutukset, lyhytkoulutukset, korttikoulutukset sekä 

vapaan sivistystyön tarjonta ja TUVA

• Hakuaika jatkuu 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
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https://www.osao.fi/tietoa-hakemisesta/koulutustarjonta/hae-koulutuksia/


Jatkuva haku OSAOlle

• Opiskelijavalinnan kriteereinä

• Alan aiempi osaaminen (opinnot ja/tai työkokemus)

• Tarve koulutukselle

• Motivaatio

• Opiskelijavalinta tapahtuu useimmilla aloilla haastattelun perusteella. Joillakin aloilla käytössä pääsy- ja soveltuvuuskoe.

• Jos äidinkieli on muu kuin suomi, hakija osallistuu kielitaidon arviointiin

• Ohjausta ja neuvontaa jatkuvan haun asioissa saat OSAO Ovi-hakijapalveluista BusinessAsemalta, Hallituskatu 36B.

Chat osao.fi/ovi, 

Sposti ovi@osao.fi, 

Puhelin 040 8266 060
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Oulun palvelualan opiston 
jatkuva haku



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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http://www.opao.fi/


Jatkuva haku
Ota yhteys meihin!

-> Päivi Sarkkinen, opinto-ohjaaja, 

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

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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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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