
 

 

Ammatilliset perustutkinnot 
Jatkuva haku, kielikokeet 
16.2.2018 

Pääsääntöisesti kaikissa jatkuvan haun perustutkinnoissa (poikkeukset lueteltu asiakirjan lopussa) on 
valintaperusteena riittävä suomen kielen taito/ hyväksytty kielikoe. 

Hakijoille, joiden äidinkieli muu kuin suomi, järjestetään kielikoe, jossa on samat kriteerit kuin yhteishaussa 
hakeneille. Hakijan opetuskielen (suomi) hallinta katsotaan riittäväksi kaikissa perustutkinnoissa, jos hakija 
esittää jonkun seuraavista suorituksista: 

• perusopetuksen päättötodistus, joka on suoritettu suomen kielellä  
• suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksessa toisen kotimaisen A-kielen oppimäärän 

(suomi)  
• suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksen suomi toisena kielenä oppimäärän  
• suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suomen kielellä  
• suorittanut lukiokoulutuksen koko äidinkieli ja kirjallisuus-oppiaineen oppimäärän (suomi)   
• suorittanut lukiokoulutuksen toisen kotimaisen kielen (suomi) koko oppimäärän;  
• suorittanut yleisten kielitutkintojen suomen kielen tutkinnon kirjoittamisen ja luetun 

ymmärtämisen osakokeet vähintään taitotasolla 3  
• suorittanut Valtionhallinnon kielitutkintojen suomen kielen kirjallisen taidon tutkinnon vähintään 

taitotasolla tyydyttävä  
• suorittanut ammatillisen peruskoulutuksen valtakunnallisen kielikokeen   
• suorittanut Testipisteen kotoutumiskoulutuksen lopputestin luetun ymmärtämisen ja kirjoittamisen 

osiot vähintään tasolla B1   

Hakija, jonka kielitaito ei täytä jotain edellä mainituista kriteereistä, voidaan siitä huolimatta valita 
koulutukseen. Näissä tilanteissa on opiskelijavalinnan yhteydessä varmistettava, että koulutuksessa on 
mahdollisuus järjestää riittävä S2-tuki. Tuki suunnitellaan HOKSin yhteydessä. 

  



 

 

Kielikokeen rakenne ja kielikoetilaisuudet 

Kielikokeessa mitataan hakijan osaamista kirjoittamisessa ja luetun ymmärtämisessä. 
Kielikokeet järjestetään (pääsääntöisesti) kerran kuukaudessa.  

Kielikoekutsu lähetetään hakijan ilmoittaman sähköpostiosoitteeseen. 

Varatut kielikoepäivät ovat: 

5.2.2018 Maanantai klo 13 - 15 
 5.3.2018 Maanantai klo 13 - 15 
9.4.2018 Maanantai klo 13 - 15 
7.5.2018 Maanantai klo 13 - 15 
4.6.2018 Maanantai klo 13 - 15 

20.6.2018 Keskiviikko klo 13 - 15 
6.8.2018 Maanantai klo 13 - 15 
3.9.2018 Maanantai klo 13 - 15 

1.10.2018 Maanantai klo 13 - 15 
5.11.2018 Maanantai klo 13 - 15 
3.12.2018 Maanantai klo 13 - 15 

Kielikoe kestää kaksi tuntia ja kielikokeen tulos on hyväksytty/ hylätty. 
Jos hakija saa kielikokeesta hylätyn tuloksen, on opiskelijavalinta automaattiesti hylätty (hakijaa ei voida 
valita opiskelijaksi), ellei koulutusala toisin ilmoita. 

Hylätty kielikoetulos on voimassa 2 kuukautta.  

Hakutoimisto ilmoittaa hakijalle kielikokeen tuloksen sähköpostilla. 

 
Perustutkinnot, joissa valintakriteerinä muu kuin kielikoe (B1) 

Suuntajakso, jonka avulla arvioidaan hakijan valmiudet suoriutua opinnoista 

• Elintarvikealan perustutkinto 
• Matkailualan perustutkinto 
• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, Lahti, Ståhlberginkatu 
• Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, Lahti 

 

Ei kielikoetta, kaikki hakijat valitaan hakemuksen perusteella 

• Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, Lahti, Vipusenkatu 


