
ROVALA-OPISTO
Koulutuspalvelut



ROVALA-OPISTO
KoulutuspalvelutHakeutumisvaiheen 

prosessi

Kiinnostava
n, toiveita, 

tarpeita 
vastaavan 
tutkinnon 

löytyminen

Koulutus-
tarpeiden –ja 

mahdolisuuksi
en

kartoittaminen

Jatkuva haku 
suoraan 

oppilaitokse
en

Yhteishaku 
opintopolun 

kautta

Pääsy -ja 
soveltuvuus-

kokeiden kautta 
soveltuvuuden 

arviointi ja 
lisäpisteiden 

saaminen

Hakeutumisvaihe
en 

soveltuvuuden 
arviointi

Sora-
lainsäädännö
n mukainen 

soveltuvuude
n arviointi



ROVALA-OPISTO
KoulutuspalvelutYhteishaun prosessi

Toimija Taustalla Alussa Aikana Lopussa

Hakija Hakee tietoa 
koulutusmahdollisuuksista

Ottaa yhteyttä Jättää hakemuksen 
opintopolkuun

Opintosihteeri Tallentaa koulutustarjonnan 
Primukseen ja 
Opintopolkuun, 
koulutustarjonta opiston 
www-sivut

Tiedottaa ja neuvoo 
koulutustarjontaan ja 
hakuihin liittyvistä asioista –
ohjaa tarvittaessa 
hakuvaiheen ohjauksen
vastaavalle

Seuraa hakemuksia, 
yhteydenotto/ilmoitus 
hakijalle soveltuvuus –ja 
pääsykokeista

Hakijan siirto opiskelijaksi tai 
hakijan tietojen arkistointi -
Wilma
Yhteydenotto/ilmoitus 
hakijalle valintapäätöksestä

TVT-opettaja, 
koulutussuunnittelija

Koulutustarjonta  opiston 
www-sivut

Henkilökohtaistamisesta
vastaava opettaja

Hakuvaiheen ohjaus Soveltuvuus –ja 
pääsykokeiden 
opiskelijavalinta

Valintaesitys hakijasta 
elokuussa alkavaan
koulutukseen

Tutkintokoulutuksesta
vastaava opettaja

Soveltuvuus –ja 
pääsykokeiden 
opiskelijavalinta

Valintaesitys hakijasta 
elokuussa alkavaan 
koulutukseen

Opinto-ohjaaja Hakuvaiheen ohjaus Soveltuvuus –ja 
pääsykokeiden 
opiskelijavalinta

Uraohjaus, jatko-ohjaus

Suomen kielen opettaja Tarvittaessa kielitaidon 
arviointi

Erityisopettaja Harkintaan perustuva valinta, 
oppimisvalmiuksia mittaava 
koe

Vararehtori Soveltuvuus –ja 
pääsykokeiden 
opiskelijavalinta

Valintaesitys hakijasta 
elokuussa alkavaan 
koulutukseen

Rehtori Valintapäätös



ROVALA-OPISTO
KoulutuspalvelutJatkuvan haun prosessi

Toimija Taustalla Alussa Aikana Aikana Lopussa

Hakija Hakee tietoa koulutus-
mahdollisuuksista

Ottaa yhteyttä Jättää hakemuksen www-sivuille 

Opinto-sihteeri Tallentaa 
koulutustarjonnan 
Primukseen, opiston 
www-sivut

Tiedottaa ja neuvoo 
koulutustarjontaan ja hakuihin 
liittyvistä asioista – ohjaa 
tarvittaessa hakuvaiheen ohjauksen
vastaavalle

Seuraa hakemuksia, ilmoitus
hakemuksen saapumisesta 
hakuvaiheen ohjauksen 
vastaavalle 2 viikon sisällä

Hakijan siirto opiskelijaksi tai hakijan 
tietojen arkistointi - Wilma

TVT-opettaja, 
koulutussuun-
nittelija

Koulutustarjonta opiston 
www-sivut

Henkilö-
kohtaista-
misesta-
vastaava opettaja

Hakuvaiheen ohjaus Yhteydenotto hakijaan kolmen 
viikon sisällä  hakuilmoituksen 
saapumisesta

Hakijan haastattelu ja 
alustava HOKS-keskustelu, 
hakijan pisteytys -> 
koordinoi

Valintaesitys hakijasta tutkinnon 
osittain alkavaan koulutukseen -> 
yhteydenotto hakijaan 
opiskelijavalinta-päätöksestä

Tutkinto-
koulutuksesta
vastaava opettaja

Hakijan haastattelu ja 
alustava HOKS-keskustelu, 
hakijan pisteytys - > 
osallistuu

Valintaesitys hakijasta tutkinnon 
osittain alkavaan koulutukseen

Opinto-ohjaaja Hakuvaiheen ohjaus Yhteydenotto hakijaan kolmen 
viikon sisällä  hakuilmoituksen 
saapumisesta

Uraohjaus, jatko-ohjaus

Suomen kielen 
opettaja

Tarvittaessa kielitaidon arviointi

Erityisopettaja Harkintaan perustuva valinta, 
oppimisvalmiuksia mittaava koe

Vararehtori Valintaesitys hakijasta tutkinnon 
osittain alkavaan koulutukseen

Rehtori Valintapäätös



ROVALA-OPISTO
KoulutuspalvelutValintakriteerit kasvatus- ja 

ohjausalan perustutkinnossa ja 
ammattitutkinossa

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen osat ja pisteiden jakautuminen:

1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-3 p.

2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-4 p.

3. Ongelmanratkaisutaito 0-3 p.

4. Kokeista pois jääminen (ei osallistunut) tai hylätty pääsy- ja soveltuvuuskoe 0 pistettä:

• hakija ei voi tulla valituksi hakutoiveisiin, mikäli ei ole käynyt pääsy- ja soveltuvuskokeessa
vaikka siirtyvät pisteet riittäisivät.



ROVALA-OPISTO
KoulutuspalvelutValintakokeen sisältö

• Kasvatus- ja ohjausalaan liittyvä kirjallinen tehtävä
• SORA-lomakkeen täyttö
• Opettajan haastattelu



ROVALA-OPISTO
KoulutuspalvelutValintakokeen pisteytyksestä

• Pisteytetty hakemus on voimassa kaksi (2) kuukautta

• Opiskelijavalintapäätökset perustuvat valintapisteisiin (ei kuitenkaan 
oppisopimus- tai henkilöstökoulutuksessa)

• Hakijalle tiedotetaan opiskelijavalintapäätöksistä, pistemääristä ja sen 
voimassaolosta

• Jos opiskelijavalinnan perusteet eivät täyty, pistemäärä on liian alhainen, 
ohjataan hankkimaan lisää osaamista pistemäärän nostamiseksi tai 
ohjataan muuhun koulutukseen/alalle



ROVALA-OPISTO
KoulutuspalvelutKielitaitovaatimus

Kielitaito
• Hakijan riittävä kielitaito testataan valintatilaisuudessa, mikäli 

hakijan äidinkieli on muu kuin suomen kieli tai viittomakieli

• Pääsy –ja soveltuvuuskoetehtävät ovat suomenkielisiä
• Tutkinnon kielitaitovaatimus, B1-taso



ROVALA-OPISTO
KoulutuspalvelutHarkinnanvarainen haku

• Voi ottaa enintään 30% harkintaan perustuvan valinnan kautta:

• Oppimisvaikeudet

• Sosiaaliset syyt esim. perusopetuksen aikana oppilaan kykyjen mukaiseen 
suoriutumiseen vaikuttaneet tekijät; lastensuojelun toimenpiteet, koulukiusaus, 
pitkäaikainen sairaus tai niihin rinnastettava syy

• Koulutodistusten puuttuminen

• Todistusten vertailuvaikeudet

• Riittämätön tutkintokielen kielitaito

• Oppimisvalmiuksia mittaava koe



ROVALA-OPISTO
KoulutuspalvelutTerveys- ja toimintakyky, 

SORA-tutkinnon 
vaatimukset

• Hakijoita tiedotetaan hakujen yhteydessä ja www.rovala.fi sivujen kautta 
tutkintojen terveydentilavaatimuksista

Hakijalta varmistetaan:

• On tutustunut hakemansa tutkinnon terveydentilavaatimuksiin

• Onko terveydellisiä tekijöitä, jotka voivat mahdollisesti olla esteenä 
opiskelijavalinnalle ja jatkossa alalla työskentelyyn

• Onko hänen opiskeluoikeutta aikaisemmin peruutettu terveydentilan tai 
muiden henkilöiden/asiakasturvallisuuden vaarantamisen takia



ROVALA-OPISTO
KoulutuspalvelutSORA-tutkinto ja 

rikosrekisteriote

Hakijalle tiedotetaan:

• Hakijan tulee esittää opintojen alkaessa koulutuksen järjestäjälle tämän pyynnöstä 
rikosrekisteriote (hakija maksaa rikosrekisteriotteesta aiheutuneet kulut), jos opintoihin 
tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen sisältyy alaikäisen parissa työskentelyä

• SORA-tutkintojen osalta opiskeluoikeus voidaan peruuttaa, mikäli tietoja on salattu 
opiskelijavalintaprosessin aikana

• Jos edellytetään lääkärin todistusta terveydentilan arvioimiseksi, koulutuksen 
järjestäjä maksaa lääkärinlausunnosta/todistuksesta aiheutuneet kulut



ROVALA-OPISTO
KoulutuspalvelutLisäksi

• Ilman suomalaista peruskoulun päättötodistusta 
hakevat ohjataan hakemaan jatkuvassa haussa


