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YHTEISHAKU JA JATKUVA HAKU 
 
  
Yhteishaun koulutuksemme Kannuksessa, joissa muutoksia hakeutumisessa 
 

- Metsäalan perustutkinto 
o Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala 
o Hakeutuminen: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus, Ollikkalankatu 
o EI siis enää Tredun kautta! 
 

- Maatalousalan perustutkinto 
o Maatalousteknologian osaamisala  
o Maatilatalouden osaamisala  
o Hakeutuminen: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus, Ollikkalankatu 

 
- Maatalousalan perustutkinto 

o Eläintenhoidon osaamisala 
o Hakeutuminen: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus, eläintenhoito, Tukkitie 

 
Muuta huomioitavaa 
 
- Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen perustutkinto/ toimitilapalvelun osaamisala (toimitilahuoltaja) ja 
kiinteistöpalvelujen osaamisala (kiinteistönhoitaja) EI hakua yhteishaussa vaan ainoastaan jatkuvassa haussa. 
Myös peruskoulun päättävät voivat kuitenkin hakea tänne jatkuvan haun kautta! 
 
- Rakennusalan perustutkinto / maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala EI yhteishaussa eikä jatkuvassa 
haussa tänä vuonna 
 
- huomaa myös, että monen perustutkinnon nimi on hiukan muuttunut 
 

 

Yhteishaku ja jatkuva haku 
 
Perusopetuksen ja lukion päättävät hakevat pääsääntöisesti opintopolun kautta yhteishaussa entiseen malliin.  
 
Yhteishaun tulosten julkistamisen jälkeen ilman opiskelupaikkaa olevat hakevat jatkuvassa haussa (korvaa 
aikaisemman lisähaun). Nämä hakijat pisteytetään 16.6.–17.8. niin, että he saavat automaattisesti 30 p ja heidät 
otetaan vapaiksi jääneille paikoille ja tarvittaessa heidät laitetaan paremmuusjärjestykseen yhteisvalinnan 
pisteiden avulla ilman haastattelua.  
 
Hakulomakkeet perustutkintoihin löytyvät sivuilta www.kpedu.fi kunkin tutkinnon kohdalta. 
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Jatkuva haku 
 
- korvaa aikuiskoulutuksen haut, lisähaut, erillishaut, siirtohaut 

- koulutuksen järjestäjä päättää valintaperusteista 

- haetaan Kpedu.fi- kautta kunkin tutkinnon kohdalla on hakulomake ja tieto koulutuksista löytyy myös 

opintopolussa 

- kaikkiin hakijoihin otetaan yhteyttä kahden viikon sisällä hakemuksen jättämisestä ja hakija kutsutaan 

haastatteluun, mikäli koulutusalalla on vapaita paikkoja.  

- valintakriteerit haastattelussa: 

o tarve koulutukselle (0-10 pistettä) 

o kiinnostuneisuus / motivaatio alalle (0-10 p) 

o alalle suuntautuminen (0-10 p) 

o kelpoinen SORA-tutkintoon (kyllä/ei) 

o tasapisteissä tarve koulutukselle kohdan pisteytys ratkaisee, sen jälkeen arpa 

- Kielitaito 

o testataan, mikäli hakijan äidinkieli on muu kuin suomen kieli 

o KPEDUssa järjestetään kielikokeita 1 krt kuukaudessa 

 kuullun ymmärtäminen 

 luetun ymmärtäminen 

 tekstin tuottaminen 

 haastattelu 

o jokaisen tutkinnon minimikielitaitotaso on määritelty (vaihtelee tutkinnoittain) 

- arvioidaan hakijan mahdollisuuksia selviytyä hakemansa tutkinnon opiskelussa ja työelämässä  

- kielteisessä opiskelijavalintapäätöksessä hakija ohjataan paremmin soveltuvaan tutkintoon, tutkinnon osaan tai 

toiseen oppilaitokseen 

- pisteytetty hakemus on voimassa 3 kk 

- hakijalle tiedotetaan pistemäärästä ja sen voimassaolosta sekä mahdollisesti ohjataan hankkimaan lisää 

työkokemusta tai muuta osaamista pistemäärän nostamiseksi 

- tärkeää että hakijalla on hakemuksessa toimiva sähköpostiosoite! Yhteydenotot tapahtuvat pääsääntöisesti 

sen kautta. 

 
 
LISÄTIETOJA 
Kpedu Hakijapalvelut, Puh. 040 808 5010 
Koulutusohjaajat Eija Mastosalo ja Anu Pajala 
Opinto-ohjaaja Terhi Petäjä puh. 044 7250721 
etunimi.sukunimi@kpedu.fi 
 
Opintoasiainpäällikkö Merja Kivelä 
Puh. 040 808 5161 
merja.kivela@kpedu.fi 
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