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Opiskelijapalvelupäällikkö Päivi Kortesniemi

Ammatillinen perustutkinto, 180 osaamispistettä
Ammatilliset tutkinnon osat
▪ Kaikille pakolliset ja (osaamisaloittain eriytyvät)
▪ Valinnaiset tutkinnon osat
Yhteiset tutkinnon osat
▪ Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

145 osp

35 osp
pakolliset 11 osp

▪ Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, toisella kotimaisella kielellä ja vieraalla kielellä, toiminta digitaalisessa
ympäristössä, taide ja luova ilmaisu

▪ Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

pakolliset 6 osp

▪ Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

▪ Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

pakolliset 9 osp

▪ Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, työelämässä toimiminen, yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta,
työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, kestävän kehityksen edistäminen

OSP = osaamispiste
▪ Ei aikaan sidottu
▪ Määräytyy osaamisen kattavuuden, vaikeusasteen ja merkittävyyden mukaan
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Yhteishaku 2022
Tutkinto pt = perustutkinto

Huom.

Tutkinto

Huom.

Ajoneuvoalan pt, automekaanikko,
autokorimekaanikko, automaalari

YO

Rakennusalan pt, talonrakentaja,
maarakentaja

YO
Ratasniitty

Elintarvikealan pt, leipuri-kondiittori

YO

Ravintola- ja catering-alan pt, kokki, tarjoilija

YO

Hius- ja kauneudenhoitoalan pt, kampaaja,
parturi

YO

Sosiaali- ja terveysalan pt, lähihoitaja

YO
Pääsykoe

Kone- ja tuotantotekniikan pt, koneistaja,
levyseppähitsaaja

YO

Sosiaali- ja terveysalan t, perustason
ensihoitaja

Pääsykoe

Liiketoiminnan pt, merkonomi

YO

YO

Logistiikan pt, linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, palvelulogistiikkatyöntekijä

Turenki

Sähkö- ja automaatioalan pt,
automaatioasentaja, sähköasentaja
Talotekniikan pt, putkiasentaja

YO

Tekstiili- ja muotialan pt, sisustustekstiilien
valmistaja (PT), mittatilausompelija (PT),
designtekstiilien valmistaja (PT), suutari (PT),
modisti (PT)

YO

Tieto- ja viestintätekniikan pt, IT-tukihenkilö,
tietoverkkoasentaja

YO

Pääsykoe

Matkailualan pt, matkailupalvelujen tuottaja

YO

Pintakäsittelyalan pt, maalari, pintakäsittelijä

YO

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluajan pt,
kiinteistönhoitaja

TUVA-koulutus
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Miksi Ammattiopisto Tavastiaan?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vaikuttavuus: 781 tutkintotodistusta ja 365 todistusta suoritetuista tutkinnon osista vuonna 2021
Laadukas opetus
Paljon erilaisia yksilöllisiä vaihtoehtoja: tutkintoja, osaamisaloja, tutkinnon osia, opintopolkuja
Laadukkaat ohjauksen ja oppimisen tuen palvelut: opintojen ohjaus, erityinen tuki, OPVA-opinnot
Monipuoliset hyvinvointipalvelut
ARVO, opiskelijapalaute
Yhteisöllistä toimintaa
2020-2021
Ajanmukaiset tilat yhtenäisellä kampuksella
• Keskiarvo 4,2/5,0
Hyvät työelämäsuhteet: koulutus- ja oppisopimus, opiskelijaprojektit
• Saamani opetus ja
Yhteiset tutkinnon osat YTO-pajoissa
ohjaus oli laadukasta
OKKA-säätiön myöntämä Kestävän kehityksen sertifikaatti
4,2 /5,0
Osaamisen arviointi työelämälähtöistä ja asiantuntevaa
• Arvioijani olivat
Opiskelija-asuntola
ammattitaitoisia ja
asiantuntevia 4,6/5,0
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Yksilölliset polut
Valinnaiset tutkinnon osat myös muista
tutkinnoista
Yksilölliset oppimisen tavat: oppilaitos
ja työelämässä oppiminen
Joustava siirtyminen oppisopimukseen

Yrittäjyyspolku
Kansainvälisyyspolku

Kahden tutkinnon polku
Jatko-opintopolku
Kilpaurheilupolku
Taitaja-polku

Yksilölliset ohjauksen ja tuen muodot
Kestävän tulevaisuuden polku
Yksilöllinen valmistumisaika kahden
viikon välein

Joustava polku
S2-polku
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Opiskelemaan Tavastiaan yhteishakuinfo
Opiskelijapalvelupäällikkö Päivi Kortesniemi

Vetovoimaisimmat hakukohteet, yhteishaku 2021
Ensisijaiset hakijat/ aloituspaikat:
▪ Perustason ensihoidon osaamisala, sosiaalija terveysalan pt 3,07
▪ Hius- ja kauneudenhoitoalan pt 1,81
▪ Talotekniikan pt 1,78
▪ Sähkö- ja automaatioalan pt 1,61
▪ Liiketoiminnan pt 1,39
Elokuussa paljon kysyntää mm.
▪ Liiketoiminnan pt-paikoista (erityisesti
lukioista)
▪ Valma-paikoista
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Yhteishaku, uutta
▪ Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen
yhteishaku muuttuu siten, että eri haut
yhdistyvät yhdeksi yhteiseksi hauksi, jossa
sama hakuaika
▪ Ammatillinen ja lukiokoulutus
▪ TUVA- koulutus
▪ TELMA- koulutus
▪ Kansanopistojen oppivelvollisille
suunnatut koulutukset
▪ Vaativan erityisen tuen tehtävän
perusteella järjestettävä koulutus
Asetus 834/2021
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Yhteishaku, valintaperusteissa muutoksia
▪ Hakuaika:

22.2.-22.3.2022
▪ Valintaperusteiden keskeiset muutokset:

▪ Hakija voi hakea 7 hakutoiveeseen
haluamassaan järjestyksessä
▪ Hakija valitaan ylimpään hakutoiveeseen, johon
hänen ”valintamenestyksensä riittää”
▪ Työkokemuspisteet poistuvat
▪ Ei ole enää yo-pohjaista koulutusta yhteishaussa
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Miten valintapisteet muodostuvat yhteishaussa? Asetus 834/2021 ja 837/2021
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Pääsykokeet Ammattiopisto Tavastiassa
Yhteishaussa:
▪ Sosiaali- ja terveysalan pt, hakija voidaan hylätä,
jos valintakokeen tulos on 0, vaikka pisteet
muuten riittäisivät
▪ Perustason ensihoidon osaamisala, valinta
tapahtuu ainoastaan pääsykokeen perusteella, 0
= hylätty
▪ Hius- ja kauneudenhoitoalan pt, valintakokeen
pisteet lisätään muihin pisteisiin, tuloksella 0 ei voi
hylätä

Koronarajoitukset voivat tuoda
muutoksia pääsykokeiden
järjestämiseen

Lisäksi jatkuvan haun kautta hakeville voi olla
pääsykokeita tai haastatteluita

11

Kahden tutkinnon opinnot
Kaksi tutkintoa: ammatillinen perustutkinto ja
ylioppilastutkinto
Yhteishaussa haetaan ammatilliseen perustutkintoon
• Opintopolku.fi: hakemuksessa tutkinnon kohdalla mainitaan, jos siinä
on mahdollisuus ns. kaksoistutkintoon
• Tässä vaiheessa kysytään alustavaa kiinnostusta
• Kiinnostusta kysytään toisen kerran (kesällä), kun saa opiskelupaikan
ammatilliseen perustutkintoon
• Hakijan on täytettävä myös lukiokoulutuksen valintakriteerit
(asetus)
• Lopullinen valinta lukiokoulutuksen osalta tehdään vasta opintojen
alettua
• Kaksoistutkintoa ei voi valita:
• perustason ensihoidon osaamisala
• logistiikan pt
• puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt

8.2.2022

Päivi Kortesniemi

Harkintaan perustuva valinta
▪ Harkintaan perustuvaa hakua käytetään yhteishaun rinnalla vain
painavista syistä

▪ Mihin syihin voi vedota harkintaan perustuvassa haussa
opiskelijaksi ottamisen perusteiden mukaisesti (kursiivilla
Ammattiopisto Tavastian huomautuksia)

▪ Hakijan on toimitettava tarvittavat dokumentit siihen
oppilaitokseen, mihin hakee

•

• Ammattiopisto Tavastiaan riittävät yhdet paperit/ hakija

Kun hakija hakee alalle, jossa nämä oppimisvaikeudet voidaan ottaa
huomioon.

•

Koulutodistuksen puuttuminen
Esim. jos peruskoulu on jäänyt kesken, mutta oppivelvollisuusikä on jo
täyttynyt tai maahanmuuttajataustainen hakija, jolla ei ole lainkaan
koulutodistuksia.

•

Sosiaaliset syyt
Jos hakijan peruskoulutodistus ei vastaa kykyjen mukaista suoriutumista
johtuen esimerkiksi pitkäaikaisesta sairaudesta, lastensuojelun
toimenpiteistä tai muista sellaisista merkittävistä nuoreen tai perheeseen
kohdistuneista asioista, joiden vuoksi suoriutuminen peruskoulussa ei ole
ollut sitä tasoa, jota se olisi ollut ilman näitä tekijöitä.

• Harkintaan perustuvan valinnan työryhmä käsittelee hakemukset
oppilaitoksessa
•

https://www.kktavastia.fi/ammattiopistotavastia/hakijalle/harkintaan-perustuvavalinta/

Koulutodistuksen vertailuvaikeudet
Esim. maahanmuuttaja, jolla ei ole suomalaista peruskoulutodistusta.

•

• Dokumentit on toimitettava hakuaikana postitse tai voi tuoda esim.
Tavastian Ohjauspisteeseen tai Opintotoimistoon. Dokumentteja ei
tule lähettää sähköpostitse.

Oppimisvaikeudet

Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen taito
Jos tutkinnon suorittamiseen on asetettu suomen kielen taidon
vaatimuksia, hakija haluaa siitä huolimatta hakea koulutukseen ja vetoaa
esim. muihin asioihin, miksi juuri hänen kohdallaan on tärkeää päästä
opiskelemaan tutkintoa. Koska valtakunnallinen kielikoe poistuu,
koulutuksen järjestäjänä odotamme tähän syyluokkaa selvennystä
Opetushallitukselta.
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Harkintaan perustuva valinta, uutta
▪ jos hakijan äidinkieli ja matematiikka on
arvioitu yksilöllistettyjen tavoitteiden
mukaisesti, hakijan hakemus muuttuu
automaattisesti harkintaan perustuvaksi
hauksi.
▪ Hän ei ole mukana ollenkaan ”normaalissa”
opiskelijavalinnassa
▪ Hakijan oppimisvalmiudet ja riittävät
edellytykset suoriutua koulutuksista
selvitetään -> mahdollinen haastattelu
▪ Ohjeet tulevat nettisivuille:
https://www.kktavastia.fi/ammattiopistotavastia/hakijalle/harkintaan-perustuva-valinta/
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uutta: TUVA -koulutus
▪ Uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus
alkaa 1.8.2022
▪ TUVA-koulutuksessa yhdistyvät aiemmat
perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka),
lukioon valmistava koulutus (LUVA) ja
ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus
(VALMA)
▪ Suunnattu sekä oppivelvollisille että aikuisille,
jotka tarvitsevat ohjauksellista tukea siirtyäkseen
lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen
▪ Koulutuksen laajuus on 38 viikkoa, suoritusaika
enintään 1 vuosi
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Oppivelvollisuus toisella asteella
▪ Oppivelvollisuuden laajeneminen tuli voimaan vuonna 2021.
Toisen asteen oppivelvollisuus koski ensimmäisen kerran niitä
nuoria, jotka olivat keväällä 2021 perusasteen 9. luokalla.
▪ Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai
jos hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon.
▪ Hakeutumisvelvoite: Perusopetuksen päättövaiheessa olevan
oppilaan on hakeuduttava toisen asteen koulutukseen,
nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin
kuuluvaan koulutukseen.
▪ Pääsääntöisesti ysiluokkalainen hakeutuu koulutuksiin
valtakunnallisen yhteishaun kautta.
▪ Jos oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa yhteishaun kautta,
hakeutumisvelvollisuus jatkuu, kunnes hän saa opiskelupaikan.
▪ Oppivelvollinen hakija ei välttämättä pääse juuri haluamaansa
koulutukseen. Yhteishaussa voi hakea seitsemään
hakutoiveeseen. Opiskelijat valitaan edelleen valtakunnallisten
kriteereiden mukaisesti, kuten tähänkin asti pistejärjestyksessä tai
keskiarvon perusteella.

Käytännössä tämä ei ole hakuja ajatellen iso
muutos nykytilanteeseen alueellisesti. Esim.
TUVA- koulutusta tarjotaan niille, jotka eivät pääse
perustutkintoihin tai lukioon
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Oppivelvollisuus ja maksuttomuus
Mitä opintojen maksuttomuus tarkoittaa?
Oppivelvolliselle opiskelijalle maksuttomia ovat:
▪

opetus

▪

päivittäinen ruokailu

▪

opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit

▪

opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet

▪

lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon
suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen
kokeiden uusiminen

▪

vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat, eikä ole
omavastuuta (Kela korvaa)

▪

joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset

▪

Asuntolaan valitaan ensisijaisesti oppivelvollisia, joilla on todellinen
asuntolapaikan tarve

▪ Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää
sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20
vuotta.
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Milloin saa tietää pääsystä koulutukseen?
▪ Yhteishaun ja TUVA-haun tulokset saa ilmoittaa
aikaisintaan
16.6.2022

▪ Me ilmoitamme kirjeellä tai sähköpostilla valituille
▪ Nimet tulevat myös Ammattiopiston nettisivuille,
jos hakija on antanut luvan nimensä julkaisuun
▪ Myös OPH lähettää tiedon hakijan sähköpostiin
▪ Paikan vastaanottaminen viimeistään 30.6.2022
▪ Paikan voi varmistaa sähköpostiin tulleen linkin
kautta tai Oma Opintopolku- palvelun kautta.
▪ Varasijat ovat voimassa 19.8.2022 asti

8.2.2022

Päivi Kortesniemi

Opiskelija-asuntola, Kauratie ja Punaportti
Asuntolapaikkaa voi hakea heti, kun on saanut tiedon päästystä
perustutkintoon tai Tuva-koulutukseen

Asuntola-ohjaajat
Päivi ja Helena

Asuntolassa asuminen on opiskelijalle maksutonta.
Asuntolaan valitaan opiskelijoita, jotka eivät voi kulkea
päivittäin koulumatkaa (matka on pitkä, kulkuyhteydet
puuttuu). Etusija on alaikäisillä, ensimmäisen vuoden
opiskelijoilla.
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Jatkuva haku
▪ Mahdollistaa koulutukseen hakeutumisen joustavasti ympäri
vuoden
▪ Ammattiopisto Tavastian jatkuvassa haussa on 5 hakuaikaa
vuodessa, mutta myös jatkuvasti auki olevia koulutuksia
▪ Jatkuvassa haussa on paikkoja perustutkintoihin,
ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin
▪ Jatkuvassa haussa voivat hakeutua
▪ hakijat, joilla on jo aikaisempi tutkinto
▪ ylioppilaat
▪ työelämässä osaamista hankkineet
▪ alaa vaihtavat
▪ oppisopimuskoulutuksen hakeutuvat, joilla on
koulutustyöpaikka tiedossa
▪ yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneet
▪ OHJATTU HAKU – esim. opinto-ohjaaja kartoittaa hakijan
kanssa yksilöllisesti koulutusvaihtoehtoja ja ohjaa hakemisessa
myös hakuaikojen ulkopuolella
Päivi Kortesniemi
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Tavastian Ohjauspiste
▪ Matalan kynnyksen Ohjauspiste opiskelijoille,
hakijoille, huoltajille ja yhteistyökumppaneille
koulutusmahdollisuuksiin ja opiskeluun liittyvissä
asioissa
▪ A- rakennus, 2. kerros
▪ Päivystys joka arkipäivä
klo 9 - 15
▪ Puh. 03 6581 500 (klo 8-16)
▪ ohjauspiste@kktavastia.fi
▪ Päivystäjät: ammattiopiston
opot ja uraohjaaja Taru

Opinto-ohjaajat
Elina, Marko, Hannele, Veli-Pekka, Tia, Maarit ja Marika
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Lisätietoja
https://www.kktavastia.fi/ammattiopisto/tuleopiskelijaksi/yhteishaku/
▪ KOULUTUS 2022 – esite:
https://aineisto.kktavastia.fi/AT/Koulutus20222023/index.html
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Kiitos
Siirtykää seuraavaksi kysymään tutkinnoista nettisivulla olevista linkeistä

Tässä osoitteessa voitte kysyä mm.
- hakemisesta

- yhteisistä tutkinnon osista
- oppimisen tukiasioista mm. erityinen tuki

Päivystämme klo 19.15 saakka.
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