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Salpauksen hakutoimisto

• Hakutoimisto tarjoaa tietoa Koulutuskeskus Salpauksen monipuolisesta tutkintoon 
johtavasta koulutustarjonnasta ja ohjaa hakijaa koulutukseen hakeutumisessa. 
Palvelemme perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen hakuun liittyvissä asioissa 
puhelimitse, sähköisesti tai ihan livenä.

• Hakutoimisto toimii yhteistyössä opinto-ohjaajien kanssa. Opinto-ohjaaja neuvoo 
hakijaa opiskelujen suunnittelussa tai tutkinnon valinnassa. 

• Puh. 044 708 1886, Sähköposti hakutoimisto@salpaus.fi
Käyntiosoite: Svinhufvudinkatu 10, Lahti, 1. krs huone 115
Postiosoite: Opiskelijavalinta, PL 170, 15141 LAHTI

mailto:hakutoimisto@salpaus.fi


Hakeutuminen ja hakumenettelyt 1.1.2018 alkaen

Hakujen määrä vähenee

• Jatkuva haku 

• Valtakunnallinen hakumenettely; Yhteishaku ja perusopetuksen jälkeinen valmistavan 
koulutuksen haku

• Oppisopimuskoulutukseen ja työvoimakoulutukseen hakeudutaan kuten ennenkin; 
Oppisopimukseen hakeudutaan yhteydenotolla oppisopimustoimistoon, 
työvoimakoulutukseen hakeudutaan TE-toimiston kautta



Hakeutuminen ja hakumenettelyt 1.1.2018 alkaen

Jatkuva haku

• Haku kaikkiin tutkintoihin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

• Vapaa hakeutuminen

• Koulutuksen järjestäjä päättää hakuajoista ja -menettelyistä

• Koulutuksen järjestäjä päättää valintaperusteista sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeista ja 
kielikokeista, jotka hakijalle maksuttomia 

• Jatkuvan haun hakumenettely työn alla, valmistuu ennen vuoden vaihdetta ja 
julkaistaan www-sivuillamme vuoden vaihteeseen mennessä



Hakeutuminen ja hakumenettelyt 1.1.2018 alkaen

Perusopetuksen jälkeinen valmistavan 
koulutuksen haku

• Salpauksessa ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus VALMA

• Valtakunnallinen hakumenettely 

• Koulutus on tarkoitettu vailla ammatillista 
tutkintoa/korkeakoulututkintoa/ylioppilastutkintoa oleville. Koulutukseen ei voi 
hakeutua, jos on suorittanut 10-luokan tai valmistavan tai valmentavan koulutuksen 
aikaisemmin

• Koulutus antaa valmiuksia ammatilliseen tutkintokoulutukseen hakeutumiseksi sekä 
vahvistaa opiskelijoiden edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto

• Hakijan tavoitteena tulee olla hakeutuminen tutkintoon VALMAn jälkeen



Hakeutuminen ja hakumenettelyt 1.1.2018 alkaen

Yhteishaku
• Valtakunnallinen hakumenettely 

• Hakeudutaan ammatilliseen perustutkintoon (ei osaamisalaan)

• Poikkeuksena osaamisalahaku
• Taideteollisuusalan perustutkinto
• Musiikkialan perustutkinto
• Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, vain ensihoidon osaamisala

• Salpauksen perustutkintojen yhteydessä on mahdollisuus suorittaa myös 
ylioppilastutkinto

• Kevään 2018 hakuaikaa ei ole vielä vahvistettu



Hakeutuminen ja hakumenettelyt 1.1.2018 alkaen

Yhteishaun valintakriteerit

• Opiskelijavalinta suoritetaan hakijan valintapisteiden ja hakutoivejärjestyksen 
perusteella

• Valintapisteet
• Jos suorittanut perusopetuksen oppimäärän hakeutumisvuonna tai sitä edeltävänä 

vuonna (6 pistettä)
• Jos suorittanut muita opintoja, ks. tarkemmin asetus (6 pistettä)
• Yleisestä koulumenestyksestä (1-16 pistettä)
• Painotettavista arvosanoista (1-8 pistettä)
• Työkokemuksesta (1-3 pistettä)
• Ensimmäisenä hakutoiveena ammatillinen perustutkinto (2 pistettä)
• Mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta (0-10 pistettä)

Lisätietoja OKM asetus opiskelijaksi 
ottamisen perusteista

http://minedu.fi/documents/1410845/5422119/OKMa+opiskelijaksi+ottamisen+perusteista+ammatillisessa+perustutkintokou....pdf/91e2b5f5-3d92-4107-a2ab-663e2986bb3b


Hakeutuminen ja hakumenettelyt 1.1.2018 alkaen

Poikkeus valintakriteereihin

• 5 tutkinnossa koulutuksen järjestäjä voi päättää, että  opiskelijaksi ottaminen tehdään 
vain järjestäjän oman pääsy- tai soveltuvuuskokeen perusteella. Tällöin ei sovelleta 
edellä mainittuja valintakriteerejä. 

• Tutkinnot, joissa poikkeavat valintakriteerit
• Taideteollisuusalan perustutkinto
• Musiikkialan perustutkinto
• Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
• Sirkusalan perustutkinto
• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, ensihoidon osaamisala 



Hakeutuminen ja hakumenettelyt 1.1.2018 alkaen

Harkintaan perustuva valinta

• Käytetään yhteishaussa 

• Voidaan valita opiskelijaksi saamastaan valintapistemäärästä riippumatta. Tällaisia syitä 
ovat

• Oppimisvaikeudet
• Sosiaaliset syyt
• Koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet sekä tutkinnon 

suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito

• Hakijan koulutustarve tulee arvioida ja ottaa huomioon, kun valintapistemäärästä 
poiketaan



Hakeutuminen ja hakumenettelyt 1.1.2018 alkaen

Pääsy- tai soveltuvuuskokeet

• Kokeeseen kutsutaan kaikki ko. tutkintoon hakeneet hakijat, hakutoivejärjestyksestä 
riippumatta

• Jos hakija hakee useampaan oppilaitokseen samaan tutkintoon, hänet kutsutaan 
kokeeseen järjestyksessä ensimmäisen hakutoiveen oppilaitokseen. Pisteet merkitään 
saman tutkinnon kaikkien hakukohteiden kohdalle. Poikkeus tutkinnot, joissa valinta 
tapahtuu oman pääsy- tai soveltuvuuskokeen perusteella.

• Opiskelijaksi ei voida valita hakijaa, joka ei osallistu pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen

• Valtakunnallista kielikoetta ei enää ole, koulutuksen järjestäjä voi järjestää oman 
kielikokeen tarvittaessa

• Tutkinnot, joihin jatkossa Salpaus järjestää pääsy- tai soveltuvuuskokeita tai kielikokeita, 
ilmoitetaan koulutustarjonnan julkaisun yhteydessä

• Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden ajankohdat ilmoitetaan www-sivuillamme 
https://www.salpaus.fi/koulutus/opiskelijavalinta/

https://www.salpaus.fi/koulutus/opiskelijavalinta/


Huomioita yhteishaussa hakevalle

• Hakemus
• Hakutoiveet todellisen mielenkiinnon mukaan
• Jos hakenut sekä tutkintoon että VALMAan, ja saanut tutkintopaikan, Salpauksessa 

ensisijaisesti Valmaan otetaan ilman tutkintopaikkaa oleva hakija 
• Hakemuksessa ilmoitetut yhteystiedot on ehdottomasti oltava oikein, 

sähköpostiosoite ja puhelinnumero on tärkeä
• Alaikäisen tulee ilmoittaa myös huoltajan yhteystiedot (nimi, sähköposti, puh.nro)

• Pääsy- tai soveltuvuuskokeet
• Kutsu lähetetään hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lähetetystä 

sähköpostista tulee ilmoitus myös tekstiviestillä. Kutsu lähetetään tiedoksi myös 
huoltajalle, jos huoltajan yhteystiedot on ilmoitettu hakemuksessa

• Opiskelijaksi ei voida valita hakijaa, joka ei osallistu pääsy- tai 
soveltuvuuskokeeseen

• Opiskelupaikan vastaanotto on tehtävä ajallaan, muuten paikka annetaan jonossa 
seuraavalle



Harkinnanvaraisen valinnan liitteet

• Vain yhdet kappaleet riittää, ei tarvetta monistaa niin moneksi kuin hakutoiveita on

• Liitteiden mukaan viimeisin arviointi tai välitodistus

• Jos opo postittaa oppilaiden puolesta HV-liitteitä, voi kaikkien hakijoiden liitteet laittaa 
samaan kuoreen (ei tarvetta erotella hakukohteittain tms.)

• Opintopolun hakemusta ei tarvitse lähettää liitteiden mukana, hakemus poimitaan 
opintopolusta

• Toiveena, että hakijan paperit lähetetään ilman niittejä, kiitos! asiakirjat skannataan 
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