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Yhteishaku Kpedu 2019 

Terveiset Keski-Pohjanmaan ammattiopistolta!  

Alkavassa yhteishaussa tarjoamme noin 630 opiskelupaikkaa syksyllä alkaviin 27 perustutkintoon. 
Lisäksi ammatillisen koulutuksen valmentaviin opintoihin on viitisenkymmentä opiskelupaikkaa. 

Vanhojen tuttujen tutkintojen ja osaamisalojen lisäksi valikoimassa on yksi uusi tutkinto ja kaksi 
osaamisalaa.  
 
Teknisen suunnittelun perustutkinto antaa laaja-alaiset ammatilliset perustiedot ja valmiudet 
toimia erilaisissa avustavissa työtehtävissä mm. rakennus-, sähkö-, LVI- sekä muissa vastaavissa 
suunnittelutoimistoissa. Työtehtävät liittyvät suunnitelmapiirustusten ja muiden 
suunnitteludokumenttien tuottamiseen ja ylläpitämiseen, erilaisten suunnitteluun liittyvien 
asiakirjojen tekemiseen, 3D-mallintamiseen, visualisointiin ja 3D-tulostamiseen tietotekniikan 
tarjoamien sovellusten avulla. 

Rakennusalan perustutkinnossa on tarjolla maanrakennuskoneenkuljetuksen 
osaamisala. Koulutus löytyy opintopolussa nimellä: 

Rakennusalan perustutkinto, 180 osaamispistettä, Ammatillinen perustutkinto Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Ammattikampus, Kokkola, maarakennuskoneenkuljetus, Talonpojankatu Kokkola 

 

 

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoon valittu voi suorittaa opinnot nyt myös 

hyvinvointiteknologian osaamisalalla. Tutkinto nimi on Hyvinvointiteknologia asentaja. 

Työtehtävät voivat olla mm. turvalaitteiden ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien asentaminen, 

hyvinvointiteknologian hyödyntäminen sekä asiakkaiden opastaminen hyvinvointiteknologian 

turvallisessa käytössä. 

 

 

https://opintopolku.fi/app/#!/tutkinto/1.2.246.562.5.2013061010184474858991_1.2.246.562.10.31371138368_2019_Syksy_UUSI
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Aikataulu 

AMMATILLINEN KOULUTUS 19.2. – 12.3.2019 

 Hakuaika päättyy 12.3. klo 15.00 
 Valintatieto 13.6.2019 

 

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS (VALMA) 21.5. – 

23.7.2019 

 Hakuaika päättyy 23.7. klo 15.00 
 Valintatieto 2.8.2019 
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Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kieli- ja 

oppimisvalmiuskokeet yhteishaussa 2019 

Hakijat kutsutaan kaikkiin kokeisiin kirjeellä. Kirjeessä on koetilaisuutta koskevat tarkemmat tiedot 

ja ohjeet. Soveltuvuuskokeet järjestämme neljällä alalla. Soveltuvuuskokeita koskee Opetus- ja 

kulttuuriministeriön antama asetusmuutos 161/2019.  

Asetusmuutos (161/2019) 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut asetusmuutoksen (161/2019), jonka myötä hakija voidaan jättää valitsematta 

pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella SORA-tutkintoihin ja osaamisaloihin. Muutos koskee seuraavia perustutkintoja:  

sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, hammastekniikan perustutkinto, lääkealan perustutkinto, välinehuoltoalan 
perustutkinto, kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, lentokoneasennuksen perustutkinto, merenkulkualan perustutkinto 
ja turvallisuusalan perustutkinto. HUOM! Kuljetuspalvelujen osaamisalan, lentoasemapalvelujen osaamisalan, 
metsäkoneenkuljetuksen osaamisalan sekä maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalan osalta valitsematta jättäminen 
pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella ei ole mahdollista, sillä ko. osaamisaloista ei voi asetuksen mukaan muodostaa omia 
hakukohteita. 

 
Kielikokeet yhteishaussa 2019 
 

Kutsumme kielikokeeseen hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, eikä kielitaitoa voida muutoin 
todeta. Kielikoe järjestetään 2.4.2019. Kokeeseen on syytä varata koko päivä. VALMAn kielikokeista 
ilmoitamme myöhemmin. 
 

Oppimisvalmiuskokeet yhteishaussa 2019 
 
Harkintaan perustuvassa valinnassa hakeneet kutsumme oppimisvalmiuskokeeseen, (ei 
kuitenkaan hakijoita jotka on kutsuttu kielikokeeseen ja saaneet siitä hylätyn tuloksen). Koe 
järjestetään 24.4.2019 Kokkolassa. Kokeen suorittaminen vie n. 1,5 tuntia. 
 

Lisätietoa harkinnanvaraisesta valinnasta ja oppimisvalmiuskokeesta: 
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/haku-lukioon-ja-ammatilliseen/hakeminen-
harkinnanvaraisen-valinnan-kautta/  
 

Harkintaan perustuvan valinnan liitteet 
Liitteet sisältävät tietosuoja-asetusten alaista materiaalia. Tietosuojaperiaatteiden mukaan 
toimitetaan vain käyttötarkoitussidonnaista tietoa ja tietojen määrä pidetään minimissä.  
 
Opiskelijavalintaa varten ei tarvita lääkärin tekemiä diagnooseja. Terveydenhuollon lausunnot 
opiskeluun/oppimiseen liittyvistä seikoista ovat sopivia.  
 
Oppimisvaikeuksiin liittyvät asiat voi myös opo kuvailla selvityslomakkeella ja kertoa miksi juuri 
kyseinen ala olisi hakijalle sopiva. Samoin jos kyseessä ovat sosiaaliset syyt. Perusopetuksen 
opiskelijahuollon/hojksauksen Wilma –dokumentteja ei ole syytä toimittaa.    
 
  

https://opintopolku.fi/wp/fi/ammatillinen-koulutus/ammatillisen-koulutuksen-valintaperusteet-kayttoon/kielikokeet/
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/haku-lukioon-ja-ammatilliseen/hakeminen-harkinnanvaraisen-valinnan-kautta/
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/haku-lukioon-ja-ammatilliseen/hakeminen-harkinnanvaraisen-valinnan-kautta/
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Jotta valintaprosessiin liittymättömät henkilöt eivät joudu avaamaan postia, toimitattehan liitteet 
osoitteella:    
 
Kpedu/Hakijapalvelut  
Harkintaan perustuva valinta 
Närvilänkatu 8  
67100 Kokkola 
 
Selvityslomake: 
https://www.kpedu.fi/docs/default-source/Opiskelu/hpv-selvityslomake-ohjeet.pdf?sfvrsn=2  

 
Soveltuvuuskokeet yhteishaussa 2019 
 
Soveltuvuuskoe järjestetään kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon, sosiaali- ja terveysalan 
perustutkintoon, turvallisuusalan perustutkintoon sekä maatalousalan perustutkinnon 
eläintenhoidon osaamisalalle 
Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen kirjeitse. Jos hakija jättää osallistumatta kokeeseen, hän ei 
voi tulla valituksi. 
 
Alustavat soveltuvuuskoepäivät:  
 
 Kasvatus- ja ohjausala 7.5.2019 
 Sosiaali- ja terveysala 17.5., 18.5. ja 20.5.2019 
 Turvallisuusala 13.5.2019 
 Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon osaamisala 29.4., 30.4., 2.5. sekä 3.5. jolloin 

on mahdollisuus tehdä myös oppimisvalmiuskoe.  
 

Lisätietoa kokeista löytyy hakukohteittain opintopolusta:   
 
Kasvatus- ja ohjausala 
https://opintopolku.fi/app/#!/tutkinto/1.2.246.562.13.48410578412_1.2.246.562.10.201312111040
2265689258_2019_Syksy_UUSI  
 
Sosiaali- ja terveysala 
https://opintopolku.fi/app/#!/tutkinto/1.2.246.562.5.2013061010184131784105_1.2.246.562.10.20
13120512505714939003_2019_Syksy_UUSI  
 
Turvallisuusala  https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.70549929738  
 
Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon osaamisala 
https://opintopolku.fi/app/#!/tutkinto/1.2.246.562.5.2013061010191633089982_1.2.246.562.10.28
211867685_2019_Syksy_UUSI  
 
  

https://www.kpedu.fi/docs/default-source/Opiskelu/hpv-selvityslomake-ohjeet.pdf?sfvrsn=2
https://opintopolku.fi/app/#!/tutkinto/1.2.246.562.13.48410578412_1.2.246.562.10.2013121110402265689258_2019_Syksy_UUSI
https://opintopolku.fi/app/#!/tutkinto/1.2.246.562.13.48410578412_1.2.246.562.10.2013121110402265689258_2019_Syksy_UUSI
https://opintopolku.fi/app/#!/tutkinto/1.2.246.562.5.2013061010184131784105_1.2.246.562.10.2013120512505714939003_2019_Syksy_UUSI
https://opintopolku.fi/app/#!/tutkinto/1.2.246.562.5.2013061010184131784105_1.2.246.562.10.2013120512505714939003_2019_Syksy_UUSI
https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.70549929738
https://opintopolku.fi/app/#!/tutkinto/1.2.246.562.5.2013061010191633089982_1.2.246.562.10.28211867685_2019_Syksy_UUSI
https://opintopolku.fi/app/#!/tutkinto/1.2.246.562.5.2013061010191633089982_1.2.246.562.10.28211867685_2019_Syksy_UUSI
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Muuta huomioitavaa: 
 

Datanomi -> tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 

ICT-asentaja -> tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon osaamisala = eläintenhoito, Tukkitie 

Maatalousalan perustutkinto, maatilatalouden osaamisala/ maatalousteknologian osaamisala 

= Ollikkalankatu 

 

 

 

Ottakaahan rohkeasti yhteyttä, mikäli jokin yhteishaussa mietityttää, autamme mielellämme! 

 

Hakijapalvelut 
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
Närvilänkatu 8, 67100 Kokkola 
p. 040 808 5010, hakijapalvelut@kpedu.fi 
 

 

Ystävällisin terveisin 

 

 

Eija Mastosalo ja Anu Pajala   Terhi Petäjä  Merja Kivelä 

Koulutusohjaajat  Opinto-ohjaaja Opintoasiainpäällikkö 

   

              

 

Jakelu: Keski-Pohjanmaan alueen perusopetuksen oppilaan ohjaajat ja rehtorit, Kpedu opinto-

ohjaajat ja toimialapäälliköt sekä toisen asteen opinto-ohjaajat ja rehtorit 

mailto:hakijapalvelut@kpedu.fi

