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Hakijan näkökulma 

Jatkuva haku on helposti 
löydettävissä. 

Koko vuoden 
koulutustarjonta ja 

hakujaksot nähtävillä 
nettisivuilla.

Hakujakson päätyttyä 
hakija saa 

haastattelukutsun 
ensisijaiseen 

hakutoiveeseen.

Tarvittaessa kutsu 
kielikokeeseen ennen 

haastattelua.

Opinnot alkavat 
pääsääntöisesti samana 

päivänä kaikissa 
tutkinnoissa. 

Aloitus joko 
ryhmäkohtaisesti tai 

isommassa yhteisessä 
aloitusinfossa. 

Aloituksissa yhteinen 
sisältö.

Hakija saa tiedon 
valinnasta. 

Mikäli hakija ei saa 
opiskelupaikkaa 

lähetetään hänelle 
ohjauskirje, jossa 

tarjotaan mahdollisuutta 
henkilökohtaiseen 

ohjaukseen.
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Kutsutaan toisen 

hakutoiveen 

haastatteluun, mikäli 

hakija ei tule valituksi 

ensimmäiseen 

hakutoiveeseensa.

Hakulomake on 

selkeä.

Huomioidaan kolme 

hakutoivetta.

Haastatteluun 

saapumatta 

jättäminen mitätöi 

kaikki hakemukset.

Sora-

prosessi

Ohjaus ennen 

hakeutumista

Hakuneuvonta: 

puhelinpalvelu ja 

chat.

Yhteydenottopyyntö 

-lomake.

Ohjaus 

oppilaitoksen 

ulkopuolella esim. 

ohjaamo.



Koulutusalan näkökulma

VUOSISUUNNITTELU

Koulutustarjonta (PT, AT, 
EAT) suunnitellaan 
kalenterivuodeksi.  

Hakujaksoihin voi lisätä 
tutkintoja kesken vuoden. 

Tiimit päättävät 
vaadittavasta 

kielitaitotasosta ja sen 
arviointitavasta.

HAASTATTELUT

Varataan resurssit 
haastattelijoille 

vuosityösuunnitelman 
yhteydessä.

Huomioidaan 
varahaastattelut. 

Hakuneuvonta lähettää 
kutsut haastatteluun.

VALINNAT

Valintapäätökset 
tallennetaan wilmaan.

Hakuneuvonta 
toimittaa päätökset 

hakijoille. 

OPINTOJEN ALOITUS

Varataan resurssit 
aloitusinfoon 

(ryhmäkohtainen /alojen 
yhteinen info).

HOKS alkaa.
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Tiedotus valituista ja 

aloitusajankohdasta 

ryhmävalmentajalle, 

terveydenhoitajalle, opinto-

ohjaajalle, 

opiskelijaravintolaan ja

yksikön vastuuhenkilölle. 

Sora-

prosessi



Organisaation näkökulma

Tiimin tehtävät

•Päättää koulutustarjonnasta aloitus-
paikkapäätöksen mukaisesti vuosittain.

•Tiedottaa hakuneuvonnalle hakuun 
avattavat koulutukset ml. haastatteluajat 
ja –paikat.

•Vaadittavan kielitaitotason ja sen 
arviointitavan määrittäminen.

•Resurssien varaaminen haastatteluihin ja 
opintojen aloitukseen.

Hakemus tallentuu 
koulutuskalenterin kautta 

wilmaan. 

Hakuneuvonta käsittelee 
hakemuksen hakujakson 

päätyttyä.

Hakuneuvonta lähettää 
kutsun haastatteluun.

Ennalta sovitut haastattelijat 
haastattelevat hakijan ja tekevät 

valintaesityksen.

Koulutuspäällikkö tekee ja 
tallentaa valintapäätöksen 

sekä

ilmoittaa hakuneuvontaan 
opintojen aloitusajan ja 

paikan.

HAKIJA VALITAAN

Hakuneuvonta lähettää 
hakijalle tiedon 

valintapäätöksestä, 
opiskelupaikasta ja 

opintojen aloituksesta.

Hakuneuvonta ilmoittaa opiskelupaikan 
vastaanottaneiden nimet ja opintojen 

aloitusajat koulutusalalle. 

Tiedon tulee saavuttaa koulutuspäällikkö 
ryhmävalmentaja, terveydenhoitaja, 
opinto-ohjaaja ja opiskelijaravintola.

Opintojen aloitus
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HAKIJAA EI VALITA 

Koulutuspäällikkö tekee 

viranhaltijapäätöksen.

Hakuneuvonta postittaa 

päätöksen ja 

ohjauskirjeen hakijalle.

Kielitesti

SORA

Jälkiohjaus 

Sopu-hanke


