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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 hakupalve-

lun sihteeri (s) ja 

opinto-ohjaaja (opo) 

Koulutuksen opintosih-

teeri (os) 

Koulutuspäällikkö (kp), 

palvelualuejohtaja (pj) 

Hakuvaiheen ohjaus  Ohjaavat yhteydenottajaa ja tarvittaessa pyytävät täyttämään TAIn sivuilla 

tiedustelulomakkeen liitteineen. 

  

Tiedustelulomake Täyttää tiedustelulomak-

keen liitteineen. 

Pyytävät Ohjaus- ja hakupalvelun sihteeriä lähettä-

mään haastattelukutsun, jos aikoja ei ole sovittu etu-

käteen. 

Opo seuraa viikottain 

saapuneita tiedustelulo-

makkeita; ohjaa itse tai 

siirtää alan opon ohjauk-

seen. 

  

Haastattelu - Esittää haastattelussa 

pyydetyt todistukset. 
- Osoittaa valintaperus-

teiden täyttymisen. 

Haastattelevat hakijan 

- Arvioivat valintaperusteiden täyttymisen. 
- Kirjaavat johtopäätökset Wilman haastattelulo-

makkeelle. 

Sihteeri lähettää tiedus-

telijalle haastattelukutsun 
vo:lta/opolta saamiensa 

tietojen perusteella 

  

Valinta ja päätös  - Lähettävät os:lle valinnan päätösasiakirjat (päätös-

ehdotus, jossa nimi), valintakirjeiden sisällön, tiedot 

hakijan aloituksesta tms. 

- Sijoittavat hakijan sopivan ryhmän opiskelijaksi 

tai suoraan näyttöön. 

- Tiedottavat vastuuopettajaa, joka tiedottaa muita 

opettajia. 

 - Tarkistaa päätösasia-

kirjat ja toimittaa ne ni-

metylle sihteerille (Maa-

rit Nummi, Anne Karei-

nen, Virva Kaavi). 

- Lähettää hakijoille va-

lintakirjeet. 

Kp tekee päätökset valin-

noista, pj tekee päätökset 

ns. muista opppilaitok-

sista hakevista. 

Jos hakija (min. 25 v.) 

hakee työttömuusetuutta 

omaehtoiseen koulutuk-

seen.  

Lisätietoja 

Huom! Valittu opiske-

lija ei saa aloittaa en-

nen hakemuksen saa-

pumista TE-toimistoon 

Toimittaa TE-toimistoon 

koulutuksen hyväksymis-

todistuksen sekä lomak-

keen, jolla perustelee 

koulutustarpeensa (kts. 

Hakijan perustelut koulu-
tustarpeelle). 

Perehdyttää työttö-

myysetuudella opiskele-

van opiskelijan TE-pal-

veluiden ohjeiden mu-

kaan. 

 

Ohjaa tarvittaessa haki-

jaa tuen hakemisessa 

Asiakasohje tuen hake-

miseen. 

 

 Hakijan pyytäessä täyttää 

ja toimittaa TE-toimis-

toon sähköpostitse (kou-

lutuspalvelut.varsinais-

suomi@te-toimisto.fi) -

lomakkeen Koulutuspal-
velun tuottajan selvityk-

sen TE-toimistolle suun-

nitelluista opinnoista. 

 

Opiskelupaikan vahvista-

minen ja jatko-ohjaus 

- Vahvistaa tai peruu 

opiskelupaikkansa mää-

räaikaan mennessä. 

- Pyytää perusteluja ja 

ohjausta, jos ei tullut va-

lituksi. 

 Perustelee valitsematta 

jättämisen ja jatko-ohjaa 

pyydettäessä. 

 - Vastaanottaa hakijan 

vahvistuksen. 

- Informoi vo:ta ja opoa. 
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