
TOIMINTAOHJE OPISKELIJAVALINTAAN; 
JATKUVA HAKU (OMAEHTOINEN KOULUTUS), RYHMÄVALINTA 
 päivitetty 11.2.2021, hyväksytty joryssa 1.12.2020 
 
 

 

Tavoite Valintaperusteet täyttävien hakijoiden valitseminen soveltuvimpaan tutkintoon tai sen osaan tai hakijan ohjaaminen suoraan näyttöön. Valitsematta 

jääneiden jatko-ohjaus. 

Menettely Hakija Vastuuopettaja (vo) 

/ tiimivastaava (tv) 

Opinto-ohjaaja 

(opo) 

Ohjaus- ja hakupalvelu, sih-

teeri (s) ja opinto-ohjaaja 

(opo) 

Koulutuksen opinto-

sihteeri (os) 

 

Koulutuspäällikkö (kp) 

palvelualuejohtaja (pj) 

Hakuaikataulutus (hakuaika, 

valintatilaisuus, valintatilai-

suus, haastattelut, valinnat ja 

niistä ilmoittaminen) 

 - Suunnittelevat hakuaikataulun yhdessä 

os:n kanssa limittymään muihin hakuihin. 

- vo/tv lähettää koulutussuunnitelman os:lle. 

 Perustaa koulutuksen 

Primukseen ennen 

haun käynnistymistä. 

 

Koulutusesite 

 

 Lähettää koulutus-
suunnitelman esite-
välilehden Ohjaus- 
ja hakupalvelun 
sihteerille. 

 Sihteeri laatii ja julkaisee 
esitteen TAIn koulutushaussa 
ja Opintopolussa; informoi 
opintosihteeriä. 
 

  

Tiedotus - Perehtyy koulutukseen. 

- Täyttää hakulomak-

keen, johon liittää tarvit-

tavat todistukset. 

- Tiedottavat (some) alan verkostossa. 

- Pyytävät TAIn viestintäryhmän vetäjältä 

kohdennettua markkinointia. 

Opo markkinoi koulutusta 

asiakkailleen sekä ohjausver-

kostossaan. 

  

Kaikille hakijoille pakollinen 

valintatilaisuus - suositelta-

vaa 

- Osallistuu ja toimii ha-

kuohjeiden mukaisesti. 

- Arvioi kiinnostustaan ja 
valintaperusteiden täytty-

mistä. 

Järjestävät valintatilaisuuden, aiheina 

mm.: valintaperusteet, osaamisen hankkimi-

nen ja tutkinnon suorittaminen, työllistymi-
nen, opintososiaaliset edut, mahdolliset va-

lintatestit; haastatteluaikojen/kutsujen jaka-

minen tms. 

Sihteeri lähettää valintatilai-

suuteen kutsukirjeet vo:lta 

saamiensa tietojen mukaan. 

  

Haastattelut - Osallistuu ja toimii ha-

kuohjeiden mukaisesti 

- Arvioi kiinnostustaan ja 

valintaperusteiden täytty-

mistä 

- Haastattelevat valintatilaisuuteen osallis-

tuneet hakijat: 

- Arvioivat valintaperusteiden täyttymisen 

- Kirjaavat johtopäätökset Wilman haas-

tattelulomakkeisiin  

Sihteeri lähettää tarvittaessa 

haastattelukutsut vo:lta saa-

miensa tietojen mukaan. 

  

Valinta ja päätös  Lähettävät os:lle valinnan päätösasiakirjat 

(päätösehdotus + opiskelijavalinnan nimi-

lista) sekä valintakirjeiden sisällön. 

Sihteeri poistaa hakijoista ha-

kunsa peruneet. 
- Tarkistaa päätös-

asiakirjat ja toimit-

taa ne nimetylle sih-

teerille (Maarit 

Nummi, Anne Karei-
nen, Virva Kaavi). 

- Lähettää hakijoille 

valintakirjeet. 

Kp tekee päätökset valin-

noista, pj tekee päätökset 

ns. siirtohakijoista. 
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Jos hakija hakee työttö-

myysetuutta omaehtoiseen 
koulutukseen 

Lisätietoja 

Huom! Valittu opiskelija ei 

saa aloittaa ennen hakemuk-

sen saapumista TE-toimis-

toon 

Toimittaa TE-toimistoon 

koulutuksen hyväksymis-
todistuksen sekä lomak-

keen, jolla perustelee 

koulutustarpeensa (kts. 

Hakijan perustelut koulu-

tustarpeelle). 

Perehdyttää työttö-

myysetuudella opis-
kelevan opiskelijan 

TE-palveluiden ohjei-

den mukaan. 

 

Ohjaa tarvittaessa 

hakijaa tuen hake-
misessa Asia-

kasohje tuen hake-

miseen. 

 Hakijan pyytäessä 

täyttää ja toimittaa 
TE-toimistoon sähkö-

postitse (koulutuspal-

velut.varsinais-

suomi@te-toi-

misto.fi) -lomakkeen 

Koulutuspalvelun 

tuottajan selvityksen 

TE-toimistolle suun-

nitelluista opinnoista. 

 

Opiskelupaikan vahvistami-

nen ja jatko-ohjaus 

- Vahvistaa tai peruu 

opiskelupaikkansa mää-

räaikaan mennessä. 

- Pyytää perusteluja ja 

ohjausta, jos ei tullut va-
lituksi. 

 Perustelee valitse-

matta jättämisen ja 

jatko-ohjaa pyydet-

täessä. 

 

 - Vastaanottaa haki-

joiden vahvistukset. 

- Ilmoittaa varasija-

laisille opiskelupai-

kasta. 
- informoi vo:ta ja 

opoa. 

 

https://toimistot.te-palvelut.fi/varsinais-suomi/koulutuspalvelut
https://www.suomi.fi/palvelut/lomake/perustelut-koulutustarpeelle-tyo-ja-elinkeinotoimisto/6aa15f37-9929-4f44-ba93-0e4a17823829
https://www.suomi.fi/palvelut/lomake/perustelut-koulutustarpeelle-tyo-ja-elinkeinotoimisto/6aa15f37-9929-4f44-ba93-0e4a17823829
https://toimistot.te-palvelut.fi/documents/244949/1475978/Ohje+ty%C3%B6tt%C3%B6myysetuudella+opiskelevalle+nettiversio.pdf/5b0f62a7-59e8-49a7-b9e8-0cfb91319cc4
https://toimistot.te-palvelut.fi/documents/244949/1475978/Ohje+ty%C3%B6tt%C3%B6myysetuudella+opiskelevalle+nettiversio.pdf/5b0f62a7-59e8-49a7-b9e8-0cfb91319cc4
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https://toimistot.te-palvelut.fi/documents/244949/1475978/Asiakasohje+omaehtoisia+opintoja+ty%C3%B6tt%C3%B6myysetuudella+harkitsevalle_nettiversio.pdf/02681dae-6b4e-4fbc-a800-6d20a2d5568c
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