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KOULUTUKSEEN HAKUVELVOLLISUUS 2020

Ammattikouluttamattoman alle 25-vuotiaan on hakeuduttava vähintään kahteen syksyllä alkavaan,
tutkintoon johtavaan koulutukseen, jonka pohjakoulutusvaatimukset sekä mahdolliset muut oppilaaksi
ottamisen edellytykset hän täyttää. Valmentavia koulutuksia (esim. VALMA) ei lasketa näihin kahteen
vaihtoehtoon. Koulutukseen pitää hakea hakuajan puitteissa. Kaikki tutkintoon johtavat koulutukset, joiden
hakuaika päättyy ennen 1.9.2020, huomioidaan hakuvelvoitetta tarkasteltaessa. Pelkkä täydennys- tai
lisähaussa hakeutuminen ei kuitenkaan täytä hakuvelvoitetta
Koulutukseen tulee hakeutua myös ase- ja siviilipalveluksen aikana. Vanhempainvapaa ja lapsen
hoitovapaa eivät myöskään automaattisesti vapauta hakuvelvoitteesta. Jos olet epävarma, tarkista
TE-toimistosta, onko sinulla koulutukseen hakuvelvollisuus.



Peruskoulun suorittaneen on haettava vähintään kahteen toisen asteen tutkintoon johtavaan
ammatilliseen koulutukseen tai nuorille tarkoitettuun lukiokoulutukseen.
Ylioppilastutkinnon suorittaneen on haettava vähintään kahteen ammattikorkeakoulun
koulutusohjelmaan, ylioppilaskiintiöstä toisen asteen ammatilliseen koulutukseen tai yliopistoon.

Hakuvelvollisuuteen kuuluu
•
•
•


•
•

hakemuksen jättäminen
mahdollisten ennakkotehtävien tekeminen hakuvaihtoehtojen osalta, joihin ennakkotehtävät
vaaditaan
pääsykokeisiin sekä vastaaviin kokeisiin osallistuminen
jos pääsykokeita on useampi samanaikaisesti, selvitä kokeen järjestävältä oppilaitokselta
mahdollisuus suorittaa päällekkäisiä kokeita muina ajankohtina
jos pääsykoe järjestetään toisella paikkakunnalla, voi joidenkin koulutusten pääsykokeiden
suorittaminen olla mahdollista omallakin paikkakunnalla,
voit selvittää asian ottamalla yhteyttä kokeen järjestävään oppilaitokseen
opiskelupaikan vastaanottaminen
koulutuksen aloittaminen

Koulutukseen hakuvelvollisuuden täyttäminen on edellytyksenä työttömyysturvan saamiselle.

Koulutukseen pitää hakea myös työ- ja elinkeinotoimiston järjestämän palvelun (esim. kokeilun,
valmennuksen tai työvoimakoulutuksen) aikana. Jos et täytä hakuvelvollisuutta, työttömyysturvan maksaja
ei maksa työttömyysturvaa 1.9.2020 jälkeiseltä työttömyysajalta.

Hakuajat kääntöpuolella
tammikuu 2020
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KEVÄÄN 2020 YHTEISHAKUAJAT
Laita ylös nämä tärkeät päivämäärät!

Toisen asteen ammatilliset perustutkinnot ja lukiokoulutus
Hakuaika: 18.2. – 10.3.2020. Hakuaika päättyy 10.3.2020 klo 15.00
Haku ainoastaan ammatillista tutkintoa vailla oleville. www.opintopolku.fi

Korkeakoulujen yhteishaku: ammattikorkeakoulut ja yhteishaku
1. ja 2. hakuajat seuraavasti:
Vieraskielinen koulutus 8.1. - 22.1.2020. Hakuaika päättyi 22.1.2020 klo 15.00
Suomen- ja ruotsinkielinen koulutus 18.3. – 1.4.2020. Hakuaika päättyy 1.4.2020 klo 15.00
www.opintopolku.fi

Muistathan myös palvelevat neuvontanumerot:
Työlinjan koulutusneuvonta
Puh. 0295 020 702 ma-pe klo
9.00–16.15
koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

KAAKKOIS-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO
PL 1010, 45101 Kouvola
kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi
Puh. 0295 025 500

Työlinjan uraohjaus
Puh. 0295 020 720
Ilman ajanvarausta ma ja to, klo 12.00 – 16.00
Muulloin ajanvarauksella: tyolinja.uraohjaus@tetoimisto.fi

www.te-palvelut.fi/kaakkois-suomi

