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Luovin haku- ja neuvontapalvelut

Kevään 2021 yhteishaun hakuohjeet tiivistettynä
Syksyllä 2021 Luovissa alkavaan koulutukseen haetaan ammatillisten erityisoppilaitosten kevään
yhteishaussa Opintopolku.fi -palvelussa. Kevään yhteishaku on ensisijaisesti suunnattu opinnoissaan
vaativaa erityistä tukea tarvitseville hakijoille, jotka ovat juuri päättäneet peruskoulun, kymppiluokan tai
ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen. Hakuaika alkaa 23.2. klo 8.00 ja päättyy 23.3. klo
15.00. Hakuaika on sama kuin yleisessä yhteishaussa.
Kevään haussa voi hakea opiskelemaan:
• Ammatillista perustutkintoa
• Ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulusta (VALMA)
• Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA)
Ohjeita kevään yhteishakuun:
• Hakulomake on hakuaikana Opintopolku.fi -palvelun etusivulla osoitteessa: www.opintopolku.fi.
Hakulomakkeen pääsee täyttämään ilman erillistä tunnistautumista.
• Hakija voi valita 1-5 hakutoivetta. Ensimmäiseksi merkitään hakijan ensisijainen hakutoive.
• Hakemuksen täytyy olla tallennettuna viimeistään 23.3.2021 klo 15.00.
Hakemuksen liitteeksi toimitetaan kopiot:
• perusopetuksen päättötodistus (perusopetuksen päättävän ei tarvitse toimittaa hakemuksensa
liitteeksi 9. luokan välitodistusta)
• tutkintotodistukset (kaikki tutkintotodistuksen sivut, myös takasivu)
• opintosuoritusotteet/opintokortit (kesken jääneet opinnot)
• työtodistukset
Lisäksi vähintään yksi asiantuntijan laatima lausunto tai selvitys tuen tarpeesta opinnoissasi,
esimerkiksi:
• aikaisemmin laadittu HOJKS, HOKS tai siirto-HOJKS
• tehostetun tuen oppimissuunnitelma
• opiskeluvalmiuksia ja toimintakykyä kuvaava lääkärin B-lausunto tai lääkärin C-lausunto, mikäli
erityisen tuen tarve liittyy terveydentilaan
• psykologin tai terapeutin lausunto
• opinto-ohjaajan, erityisopettajan tai opiskeluhuollon henkilöstön lausunto
• pedagoginen arvio tai -selvitys
• toimintakykyarvio, kuntoutusselvitys
• kuntoutus- tai palvelusuunnitelma
• lausunto maahanmuuttajataustaisen hakijan erityisen tuen tarpeesta.
Luoviin toimitetaan ainoastaan yhdet kopiot liitteistä.
Luovissa koulutuskokeilussa olleiden liitteet
• Jos koulutuskokeilua varten on kuluneen vuoden aikana toimitettu liitteitä, samoja liitteitä ei tarvitse
toimittaa uudelleen.
• Jos koulutuskokeilun jälkeen tuen tarpeeseen on tullut muutoksia tai on laadittu uusia lausuntoja tai
selvityksiä, toimitetaan ne liitteeksi.
Hakemuksen liitteet tulee toimittaa 1.4.2021 mennessä Luoviin:
• postiosoite: Ammattiopisto Luovi, haku- ja neuvontapalvelut, PL 389, 90101 Oulu tai
• sähköposti: info@luovi.fi (omalla vastuulla).
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Kevään Opiskelijavalinnan tärkeitä päivämääriä
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Hakijoihin otetaan Luovista yhteyttä haastatteluiden sopimiseksi.
Opiskelijavalinnat tehdään toukokuussa.
Valintojen tulokset julkaistaan 17.6. alkaen. Opetushallitus lähettää kaikille hakijoille sähköisen
tuloskirjeen valinnan tuloksista.
Lisäksi valituille tulee valintakirje ja palautettavat lomakkeet Luovilta. Valitsematta jääneille tulee
tuloskirje Opetushallituksesta.
Opiskelupaikka otetaan vastaan palauttamalla vahvistamislomake ja palautettavat lomakkeet
Luoviin 1.7. mennessä.
Jos hakija on täyttänyt hakemukseen sähköpostiosoitteen, valintatulos tulee myös sähköpostiin ja
opiskelupaikan voi ottaa vastaan sähköpostissa olevan linkin kautta.
Valintakirjeen mukana lähetetyt palautettavat lomakkeet tulee palauttaa täytettynä Luoviin.
Luovi.fi -sivustolla julkaistaan niiden opiskelijaksi valittujen nimet, jotka ovat antaneet siihen luvan.
Mikäli hakija ei vastaanota paikkaa 1.7. mennessä, opiskelupaikka annetaan varasijalla seuraavana
olevalle.
Varasijat ovat voimassa 20.8. saakka. Varasijalta hyväksyttäville tulee valintakirje ja palautettavat
lomakkeet Luovilta ja valintatieto hakulomakkeella annettuun sähköpostiin.

Kysy lisää hakemisesta:
• Luovin haku- ja neuvontapalvelut avoinna maanantaista torstaihin klo 9.00-15.00 ja perjantaisin klo
9.00-14.00.
• sähköposti: info@luovi.fi
• puhelin: 040 319 3000
• chat: luovi.fi.

Huom! Kevään yhteishaun lisäksi Luoviin voi hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden.
Haussa olevat koulutukset ovat Luovin nettisivulla: https://luovi.fi.

