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Liiketoiminnan perustutkinto, pk ja Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, pk
Päätös opiskelijaksi ottamisesta tehdään valintapistemäärän ja hakutoivejärjestyksen perusteella.
Valintapistemäärän muodostuminen löytyy osoitteesta www.opintopolku.fi, otsikon Ammatillisen koulutuksen
valintaperusteet yhteishaussa alta.
Kielitaitovaatimus
Kielitaito on riittävä, mikäli hakija on suorittanut peruskoulun suomen kielellä.
Kielikokeeseen kutsutaan vain ne hakijat, jotka ovat hakeneet harkinnanvaraisen syyllä ulkomaalainen
todistus tai syyllä riittämätön kielitaito.
Kaksoistutkintovalinta
Opiskelijaksi hyväksytyiltä kysytään kiinnostus suorittaa kaksoistutkinto opiskelupaikan vahvistuksen
yhteydessä. Valinnat kaksoistutkintoryhmiin tehdään peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon
perusteella. Keskiarvon tulee olla vähintään 7. Päätös kaksoistutkintoon hyväksytyistä tiedotetaan heinäkuun
alussa.

Liiketoiminnan perustutkinto, maahanmuuttajille
Päätös opiskelijaksi ottamisesta tehdään pääsykoetulosten perusteella.
Kielitaitovaatimus
Hakijalta vaaditaan riittävä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, lähes B1-taitotaso. Hakijat kutsutaan
pääsykokeeseen hakemuksen ja koulutodistusten perusteella.
Pääsykoe
Pääsykokeessa on kirjallinen osuus (kielikoe) ja haastattelu. Kokeessa testataan hakijoiden kirjallista ja
suullista suomen kielen taitoa sekä soveltuvuutta koulutukseen. Haastatteluun kutsutaan kirjallisen kokeen
perusteella. Kokeen molemmat osiot on suoritettava hyväksytysti.

Liiketoiminnan perustutkinto, aikuisten päätoiminen päiväopiskelu
Päätös opiskelijaksi ottamisesta tehdään hakemuksesta, todistuksista ja haastattelusta saatavien
valintapisteiden perusteella.
Kielitaitovaatimus
Hakijalta vaaditaan riittävä suomen kielen taito. Kielitaito osoitetaan oppilaitoksen järjestämässä kielikokeessa
(kirjallinen osuus ja haastattelu), tai todistuksella.
Kielikokeeseen kutsutaan hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Hakijan ei tarvitse osallistua
kielikokeeseen, jos hän on suorittanut YKI- testin tasolla 3, tai hänellä on todistuksessa suomi toisena kielenä
(S2) opinnot suoritettuna arvosanalla:
- 8 (arviointiasteikko 1-10)
- 2 (arviointiasteikko 1-3)
- 3 (arviointiasteikko 1-5)
Hakijat kutsutaan haastatteluun kirjallisen kokeen perusteella.
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Valintapisteet, lukion päättötodistuksella tai ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksella hakevat:
Ei ammatillista tutkintoa 5 / Ammatillinen tutkinto suoritettu 0 (myös korkeakoulututkinto luetaan
ammatilliseksi tutkinnoksi)
Koulumenestys 0-5 pistettä yleisestä koulumenestyksestä keskiarvon perusteella
Pisteet
5
4
3
2
1

Lukion
päättötodistuksella
hakevat
8,00 - 10,00
7,50 - 7,99
7,00 - 7,49
6,50 - 6,99
5,50 - 6,49

Ammatillisen perustutkinnon
päättötodistuksella hakevat (1-5)

Ammatillisen perustutkinnon
päättötodistuksella hakevat (1-3)

4,50-5,00
4,00-4,49
3,50-3,99
3,00-3,49
2,00-2,99

2,75 - 3,00
2,50 - 2,74
2,25 - 2,49
2,00 - 2,24
1,50 - 1,99

Työkokemus 0-3 pistettä
Työkokemukseksi hyväksytään työsuhteessa saatu työkokemus, jonka hakija on hankkinut peruskoulun
jälkeen tai täytettyään 16 vuotta. Työkokemukseksi luetaan myös osallistuminen työpajatoimintaan,
työvoimakoulutukseen liittyvään työssäoppimisjaksoon tai oppisopimuskoulutukseen kuuluva työkokemus.
Osa-aikatyössä 150 tunnin mittainen saman työnantajan palveluksessa tehty työ vastaa yhden kuukauden
työkokemusta. Hakemuksessa otetaan huomioon työkokemus, jonka hakija on hankkinut hakuajan
päättymiseen mennessä.
Pisteet

Työkokemuksen pituus

1

3 kk–alle 6 kk

2

6 kk–alle 12 kk
12 kk–

3

Valintapisteet, työkokemuksen perusteella, ilman toisen asteen perustutkintoa tai lukion päättötodistusta
hakevat sekä näyttötutkinnon suorittaneet:
Motivaatiokirje* 0-3 pistettä
Haastattelu 0-7 pistettä
*) Motivaatiokirje on osa hakemusta, hakijan perustelut koulutukseen hakeutumiselle.
Huom. työkokemuksen perusteella, ilman toisen asteen perustutkintoa tai lukion päättötodistusta hakeville
sekä näyttötutkinnon suorittaneille on varattu vähintään viiden (5) opiskelijan kiintiö.
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Liiketoiminnan perustutkinto, työn ohessa
Hakijalla tulee olla työpaikka liiketoiminnan alalla. Hakijan edellytykset suorittaa tutkinto työn ohessa
arvioidaan hakemuksen perusteella. Päätös opiskelijaksi ottamisesta tehdään haastattelun perusteella.
Kielitaitovaatimus
Hakijalta vaaditaan riittävä suomen kielen taito. Kielitaito osoitetaan oppilaitoksen järjestämässä kielikokeessa
(kirjallinen osuus ja haastattelu), tai todistuksella.
Kielikokeeseen kutsutaan hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Hakijan ei tarvitse osallistua
kielikokeeseen, jos hän on suorittanut YKI- testin tasolla 3, tai hänellä on todistuksessa suomi toisena kielenä
(S2) opinnot suoritettuna arvosanalla:
- 8 (arviointiasteikko 1-10)
- 2 (arviointiasteikko 1-3)
- 3 (arviointiasteikko 1-5)
Hakijat kutsutaan haastatteluun kirjallisen kokeen perusteella.

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus aikuisille
Opiskelijavalinta tehdään haastattelun valintapisteiden sekä pohjakoulutuksen valintapisteiden summan
perusteella. Pisteiden ollessa tasan, valintajärjestys ratkaistaan hakemuksen valintapisteiden perusteella.
Kaikkien pisteiden ollessa tasan valinta tehdään arvonnalla.
Hakemus: 0-5 valintapistettä (arvioidaan hakijan motivaatiota, urasuunnitelmaa, suomen kielen osaamista
sekä tietotekniikan pohjaosaamista)
Pohjakoulutus: 0-2 valintapistettä hakemusvaiheessa, 0-1 haastatteluvaiheessa (vähintään alempi
korkeakoulututkinto: 1 valintapiste, vähintään ylempi korkeakoulututkinto tai vähintään alempi
korkeakoulututkinto tekniikasta, luonnontieteistä tai liiketaloudesta: 2 valintapistettä). Haastatteluvaiheessa
kaikista aiemmin suoritetuista korkeakoulututkinnoista saa 1 valintapisteen.
Haastattelu: 0-5 valintapistettä
Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemuksen valintapisteiden sekä pohjakoulutuksen valintapisteiden
summan perusteella.

