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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 tie-

dustelulomakkeen liitteineen. 

  

Tiedustelulomake - Täyttää tiedustelulo-

makkeen liitteineen. 

- Pyytävät Ohjaus- ja hakupalvelun sihteeriä lä-

hettämään haastattelukutsun, jos aikoja ei ole 

sovittu etukäteen. 

- 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 haastattelulomakkeelle. 

Sihteeri lähettää tiedus-

telijalle haastattelukutsun 

vo:lta/opolta saamiensa 

tietojen perusteella 

  

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

ehdotus, jossa nimi ja merkintä oppivelvollisuudesta), 

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 

- lähettää hakijalle pää-

töksen valinnasta ja kut-

sun koulutukseen. 

Kp tekee päätökset valin-

noista, pj tekee päätökset 

ns. muista oppilaitoksista 

hakevista. 

Jos hakija (vähintään 

25 v.) hakee työttö-

myysetuutta omaehtoi-

seen koulutukseen 

 

TE-toimiston asiakkai-

den lomakkeet toimite-

taan 

koulutuspalvelut.varsi-

nais-suomi@te-toi-

misto.fi. 

 

Kuntakokeilun lomak-

keet toimitetaan 

kuntakokeilu@turku.fi. 

Toimittaa lomakkeen 

KK623 (hakijan peruste-

lut koulutustarpeelle) 

sekä päätöksen opiskeli-

javalinnasta. 

 
Huom! Opiskelija ei saa 

aloittaa ennen hakemuk-

sen saapumista TE-toi-

mistoon, 

Perehdyttää työttämyysetuudella opiskelevan opiske-

lijan TE-palveluiden ohjeiden mukaan 

 

Opo ohjaa tarvittaessa 

hakijaa tuen hakemisessa 

Omaehtoinen opiskelu 

työttömyysetuudella tuet-

tuna - TE-Palvelut 

 

 

 Toimittaa lomakkeen 

KK621 (koulutuspalve-

lun tuottajan selvityk-

sen…)  
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TOIMINTAOHJE OPISKELIJAVALINTAAN; 
 YKSITTÄISET HAKIJAT OMAEHTOISEEN KOULUTUKSEEN TAI SUORAAN NÄYTTÖÖN 
 hyväksytty joryssa 1.12.2020, päivitetty 28.4.2022 
 
 

 
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 

 

 


