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Yhteishaku 2023
Kenelle:
• Olet suorittanut hyväksytysti perusopetuksen oppimäärän  
 tai sitä vastaavat tiedot.
• Sinulla ei ole aiempaa ammatillista tutkintoa, yo-tutkintoa  
 tai korkeakoulututkintoa.
• Haku tehdään valtakunnallisesti Opintopolku-järjestelmässä  
 www.opintopolku.fi.

Yhteishaku 2023 tärkeitä päivämääriä
• Yhteishaku 21.2.–21.3.2023
• Tallenna hakemuksesi Opintopolussa viimeistään 21.3.2023  
 kello 15.00.     
• Osallistu pääsy-, soveltuvuuskokeisiin tai haastatteluihin,  
 mikäli saat kutsun niihin. Jos et osallistu pääsy-/soveltuvuus- 
 kokeeseen tai haastatteluun sinulle osoitettuna ajankohtana,  
 voi se alasta riippuen olla este opiskelijavalinnalle.   
	 Katso	tarkemmat	tiedot	eduko.fi	Pääsykoetilaisuudet	ovat		
 maksuttomia. Edukon aikataulu on www-sivuilla.
• Saat valintatuloksen aikaisintaan 15.6.2023.
• Ota opiskelupaikkasi vastaan viimeistään 29.6.2023.
• Varasijoilta hyväksyminen päättyy 18.8.2023.

Jatkuva haku
Jatkuvan haun kautta voit hakea Edukoon ympäri vuoden. Haku 
tapahtuu Edukon www-sivujen kautta. Sieltä löydät myös jatku-
van haun koulutustarjontamme. Jatkuvassa haussa hakeville 
järjestetään aina haastattelu ja/tai pääsy- tai soveltuvuuskokeet.
Jatkuva haku sopii kun:
• sinulla on aiempi ammatillinen tutkinto, yo-tutkinto tai   
 korkeakoulututkinto
• jäit ilman opiskelupaikkaa yhteishaussa
• haluat suorittaa loppuun kesken jääneen tutkinnon

Hakuvaihtoehtona voi olla myös    
harkintaan perustuva valinta
Harkintaan perustuvassa valinnassa oppilaitos voi valita sinut 
opiskelemaan valintapisteistä riippumatta. Koulutustarpeesi ja 
edellytyksesi suoriutua opinnoista otetaan tällöin huomioon va-
lintaa tehtäessä. 

Voit hakea Edukossa harkintaan perustuvassa valintahaussa 
kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin paitsi taideteollisuuden 
perustutkintoon, media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkin-
toon eikä lentokoneasennuksen perustutkintoon.
Sinun tulee todistuksilla tai muilla asiakirjoilla perustella syy, jo-
hon vetoat.
Harkintaan perustuvia syitä ovat:
• sinulla on oppimisvaikeuksia
• sinulla on jokin sosiaalinen syy
• koulutodistusten puuttuminen (jos olet esim. keskeyttänyt  
 peruskoulun)
• koulutodistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella to- 
 distuksella, liitteeksi ulkomaisen todistuksen suomennokset)
• kielitaitosi ei riitä tutkinnon suorittamiseen
• sinulla on yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja   
 äidinkielessä

Toukokuun alussa harkintaan perustuvassa valinnassa järjes-
tetään erillinen oppimisvalmiuskoe ja haastattelu, joihin saat 
kutsun.

Sinun tulee osallistua myös hakukohteen varsinaiseen pääsy- tai 
soveltuvuuskokeeseen, jos saat kutsun siihen. Mahdolliset pää-
sykoetulokset vaikuttavat valintaan.

Hakeminen harkintaan perustuvassa valinnassa:
1. Täytä hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi ja 
 tulosta se. Merkitse yhteishaun hakulomakkeelle, mikäli 
 haet harkintaan perustuvassa valinnassa ammatilliseen 
 koulutukseen. Voit ilmoittaa hakevasi harkintaan perus-
 tuvassa valinnassa jokaisessa hakukohteessasi tai vain   

osassa niitä. Täytä myös peruskoulun arvosanat, jos 
 olet suorittanut peruskoulun aikaisemmin kuin haku-
 vuonna. Olet hakijana mukana myös varsinaisessa 
 valinnassa, vaikka harkintaan perustuvan valinnan pää-
 tös olisi kielteinen. Jos olet keskeyttänyt peruskoulun tai
 haet ulkomaisella todistuksella, mahdollinen valintasi
 tapahtuu aina harkinnanvaraisen valinnan kautta.
2. Täytä ja tulosta myös Edukon harkinnan varaisen haun 
 lomake, johon kirjaat vapaamuotoiset perustelusi.   

Lomakkeen voit tulostaa Edukon nettisivulta.
3. Toimita oppilaitokseemme molemmat hakulomakkeet, 
 kopio 9 lk:n opiskeluarvioinnista/välitodistuksesta sekä 
 mahdolliset asiantuntijalausunnot ja muut tarvittavat   

liitteet yhteishaun hakuaikana alla olevaan osoittee-
 seen. Yksi (1) kpl/ liite riittää, vaikka hakisit useampaan   

hakukohteeseen harkinnanvaraisesti Edukossa.
 Kouvolan Ammattiopisto Oy/
 Harkintaan perustuva valinta
 Utinkatu 44-48, 45200 Kouvola 

Joillakin aloilla on erityisiä vaatimuksia
Tietyillä aloilla on laissa määriteltyjä soveltuvuusehtoja tai rajoi-
tuksia opiskelemaan valituille. SORA-lainsäädäntö on lyhenne 
sanoista soveltumattomuuden ratkaisuja, ja se koskee muun 
muassa opiskelijan terveydentilaan ja rikostaustaan liittyviä so-
veltuvuusehtoja. SORA-lainsäädäntö koskee erityisesti opiske-
lijaksi ottamisen edellytyksiä, opiskeluoikeuden peruuttamista 
tilanteissa, joissa se on turvallisuusnäkökohtien vuoksi perustel-
tua sekä huumausainetestausta, josta säädetään ko. koulutusta 
koskevissa laeissa yksityisyyden suojasta työelämässä annettua 
lakia vastaavasti.

Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun 
kannattaa koulutuksen valinnassa tarkistaa erityisesti, onko 
opiskelijavalinnassa ja tulevissa opinnoissa asetettu tiettyjä ter-
veydellisiä vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi 
valinnalle. Aloille asetettuihin terveydentilavaatimuksiin voit 
tutustua Opintopolussa: (https://opintopolku.fi/wp/ammatilli-
nen-koulutus/hakijan-terveystila/)

Tervetuloa 
Edukoon

Tämä opas on lyhyt 
esittely yhteishausta 

Edukossa keväällä 2023. 
Kattavammat tiedot hausta ja 

koulusalaesittelyt löydät
 www-sivuiltamme eduko.fi. 

Kouvolan Ammattiopisto Oy, Eduko, 
on monialainen oppilaitos. 

Meiltä saat ammatillista perustutkintoa 
opiskelevana ammatissa toimimiseen 

tarvittavat perustiedot ja -taidot, 
väylän työllistymiseen sekä yleisen 

jatko-opintokelpoisuuden 
ammattikorkeakouluihin 

ja yliopistoihin. 

Opiskeluissasi 
painottuu käytäntö ja 

hankit huomattavan osan 
ammattitaidosta alan työpaikoilla 

joko koulutussopimuksella 
tai oppisopimuksella 
sekä oppilaitoksen 

omissa oppimisympäristöissä. 
Tarjoamme sinulle 

myös mahdollisuuden 
kansainväliseen toimintaan 

sekä joillakin aloilla myös 
väyläopintoja yhteistyössä 

Xamkin kanssa.
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Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa ammatillista koulutuk-
sesta annetun lain 32 §:ää sovelletaan Edukossa seuraaviin ammatil-
lisiin perustutkintoihin johtaviin opintoihin:
• logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
• lentokoneasennuksen perustutkinto, lentokoneasentaja
• turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja
• sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
• kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, lastenohjaaja ja nuoriso- ja  
 yhteisöohjaaja.

Tarvittaessa oppilaitos voi pyytää terveydentilan lisäselvitystä.

Taustalla on merkitystä
Sinulta pyydetään rikostaustaote ennen työelämässä oppimisen jak-
soa, jos työskentelet pääsääntöisesti alaikäisten kanssa tai opiskelet 
turvallisuusalalla.

Oppivelvollisuudesta
Oppivelvollisuus koskee kaikkia, jotka ovat suorittaneet perusopetuk-
sen 2021 ja sen jälkeen. Oppilaitos ja huoltajat ovat yhdessä valvon-
tavastuussa siitä, että oppivelvollinen suorittaa oppivelvollisuuden.

Maksuttomuus ja opiskelun kustannukset
Oppivelvollisille opiskelijoille tutkinnon suorittaminen on maksuton-
ta, joten opiskelumateriaalit yms. ovat oppivelvollisille opiskelijoille il-
maisia.  Maksuttomuus kestää sen kalenterivuoden loppuun saakka, 
jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta tai kun opiskelija on hyväksytysti 
suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoite-
tun tutkinnon.

Opetus, ohjaus ja kouluruokailu ovat opiskelijoille maksutonta.

Maksuttomuus ei koske niitä opiskelijoita, jotka eivät ole oppivelvolli-
sia. Ei-oppivelvolliset opiskelijat kustantavat opiskelumateriaalit itse. 
Kustannuksia kertyy mm. oppikirjoista, harjoitusvälineistä, henkilö-
kohtaisista työkaluista sekä opintoihin liittyvistä opintomatkoista. 
Suurin osa kustannuksista kohdistuu alkusyksyyn.

Joukkoliikenne
Kouvolassa on käytössä kouvolalaisille toisen asteen opiskelijoille 
maksuton joukkoliikenne. Lisätietoa maksuttomasta joukkoliiken-
teestä ja Kelan koulumatkatuesta löydät Kouvolan kaupungin sivuilta 
https://www.kouvola.fi/bussit2aste

Oppisopimuskoulutus
Sinulla on mahdollisuus suorittaa koko tutkinto, tutkinnon osia tai 
tutkinnon osan osia oppisopimuksella.

Ammattiin ja ylioppilaaksi
Kaikissa Edukon perustutkinnoissa, paitsi lentokoneasennuksen 
perustutkinnossa, voit suorittaa ammatillisten opintojen rinnalla lu-
kio-opintoja ja ylioppilastutkinnon. Kun sinut on valittu ammattiopis-
ton opiskelijaksi, voit hakea lukio-opintoihin opiskelupaikan vastaan-
ottoilmoituksen yhteydessä. Opinnot toteutetaan Edukon Utinkatu 
85 toimipisteessä.

Kansainvälinen Eduko
Edukon opiskelijana sinulla on mahdollisuus hankkia osa osaamises-
tasi ulkomailla. Oppilaitoksellemme on laaja yhteistyöverkosto

Mitä Edukon jälkeen?
Kiinnostaako jatko-opinnot? Edukossa on mahdollista opiskella väy-
läopintoja ammattikorkeakouluun ammatillisten opintojen ohessa 
mikäli tavoitteenasi on jatkaa opintojasi ammattikorkeakoulussa.

Tukea opiskeluun
Jokaisella opiskelijalla on oikeus opinto-ohjaukseen. Sinulla on mah-
dollisuus saada ohjausta ja tukea opiskeluusi Edukon opetus- ja oh-
jaushenkilöstöltä.

Erityinen tuki
Sinulla on mahdollisuus erityiseen tukeen, jos oppimisvaikeuksien 
tai muun syyn vuoksi tarvitset pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä 
oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden 
mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavut-
tamiseksi.
Erityiseen tukeen liittyvistä asioista lisätietoja antaa erityisen tuen 
koordinaattori, puh. 040 4832902

Tarvitsetko asuntoa?
Jos tarvitset asuntoa, Kouvolan kaupungilla on vuokra-asuntoja, lisä-
tietoja: https://www.kouvolanasunnot.fi/opiskelijat/
Mistä rahat opiskeluun?
Voit hakea Kelalta opintotukea päätoimisiin opintoihisi. Opintotu-
keen kuuluu opintoraha, opintolainan valtiontakaus sekä asumislisä, 
joka haetaan samoin ehdoin kuin muukin yleinen asumistuki. Edu-
kossa autamme sinua myös tukien hakemisessa.

Edukon
hakijapalvelut
auttaa
puh. 040 179 7109
hakijapalvelut@eduko.fi

https://www.kouvolanasunnot.fi/opiskelijat/
mailto:hakijapalvelut%40eduko.fi?subject=



