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Löydä 
oma 
polkusi

Sisällys

Reisjärven kristillinen opisto 
on yhteisöllinen sisäoppilai-
tos. Opiston taustayhteisönä 
on vanhoillislestadiolainen 
herätysliike. Kristilliset arvot 
ohjaavat toimintaamme ja 
ovat todellisuutta arjessamme. 
Muita meille tärkeitä arvoja 
ovat vastuullisuus, yhteisölli-
syys ja jatkuva oppiminen.

Löydä oma polkusi
FAQ
Mitä opistossa opiskellaan?
Näin haet:
Erityislinja
Käytännön taitojen linja
Luonto- ja erätaitojen linja
Monialaisten opintojen linja 
Monimediataitojen linja
Sosiaali- ja terveysalan linja
Teknisten taitojen linja
Yrittäjyystaitojen linja
Aikuislinja 

4
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7
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11
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15
17
19
21
23
25
27

Kuva:
Henna Lyytikäinen

Monipuolisesta koulutustar-
jonnastamme löytyy jokaiselle 
jotain. Perusoppijaksolla, lyhyt-
kursseilla ja verkkokursseilla 
on erinomaiset mahdollisuudet 
tunnistaa omia vahvuuksiaan 
ja pohtia, mikä kiinnostaa. Tar-
joamme erinomaiset mahdolli-
suudet tietojen ja taitojen kehit-
tämiseen.
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FAQ
Mikä opisto on? 

Mikä on Opistovuosi oppivelvollisille? 

Reisjärven kristillinen opisto 
tarjoaa vapaan sivistystyön kou-
lutusta, jonka merkittävimmät 
muodot ovat elokuusta touko-
kuuhun kestävä kansanopiston 

Opistovuosi oppivelvollisille on 
peruskoulun päättäneille suun-
nattu, tuleviin opintoihin valmis-
tava 34 opintoviikon (53 opinto-
pisteen) laajuinen koulutus, joka 
koostuu opiskelijan linjakohtai-
sista suuntautumisopinnoista, 
kaikille yhteisistä opinnoista 
sekä valinnaisista opinnoista. 
Opistovuoden aikana opiskeli-

perusoppijakso, sekä viikonlop-
puisin toteutettavat lyhytkurs-
sit. Opiston taustayhteisönä 
toimii vanhoillislestadiolainen 
herätysliike.

jat asuvat vapaaviikonloppuja ja 
lomia lukuunottamatta opistol-
la. Yhteiset tapahtumat, teema-
päivät ja juhlat tuovat vaihtelua 
lukujärjestyksen mukaiseen 
opiskeluun ja ovat merkittävä 
osa opintoja.

Kenelle opisto sopii?

Ketä opistoon valitaan?

Mitä opintolinjoja opistossa on?

Kuinka monta opiskelijaa opistoon valitaan?

Opistovuosi oppivelvollisil-
le sopii oppivelvollisille pe-
rusopetuksen päättäneille 
opiskelijoille (maksuton 2005 
syntyneille ja nuoremmille, 
maksullinen sitä vanhemmille). 

Oppivelvol l isuuskoulutuk-
sen opiskelijavalinnassa ar-
vioidaan, miten hyvin hakija 
kuuluu Opetushallituksen 
määrittämään koulutuksen 
kohderyhmään sekä miten 
vahvaa suuntautuneisuutta ja 
tavoitteellisuutta hän osoit-

Käytännön taitojen, luonto- ja 
erätaitojen, monialaisten opin-
tojen, monimediataitojen, so-
siaali- ja terveysalan, teknisten 
taitojen ja yrittäjyystaitojen 
oppivelvollisuuskoulutuslinjat 
sopivat peruskoulun päättäneil-
le oppivelvollisille.

Lukuvuodelle 2022–2023 va-
litaan n. 156 opiskelijaa, joista 
oppivelvollisuuskoulutuksen 

Kansanopiston perusoppijak-
so eli talvikurssi opistossa sopii 
myös  aikuisopiskelijoille (mak-
sullinen) ja erityisopiskelijoil-
le (maksuton oppivelvollisille, 
maksullinen muille).

taa hakemaansa opintolinjaa 
kohtaan. Kohderyhmän ku-
vaus löytyy Opetushallituksen  
ePerusteet -nettisivuilta
eperusteet.opintopolku.fi
Aikuislinjalle ja erityislinjalle on 
omat linjakohtaiset valintakri-
teerinsä.

Erityislinja sopii sekä oppivel-
vollisuusikäisille että sitä van-
hemmille erityisopiskelijoille. 
Aikuislinja sopii täysi-ikäisille 
toisen asteen tutkinnon suorit-
taneille. 

osuus on n. 138 opiskelijaa. Lo-
put n. 18 opiskelijaa valitaan ai-
kuislinjalle.

Kuva:
Seelia Nissinen
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Mitä
opistossa 
opiskellaan?

Lukujärjestys koostuu kai-
kille pakollisista opinnoista, 
linjakohtaisista suuntautu-
misopinnoista, sekä vapaasti 
valittavista valinnaisopinnois-
ta. Lukujärjestyksen mukaista 
opiskelua on arkipäivisin. Vii-
konloppuisin opiskellaan eri-
laisia hyvinvointiin ja elämään 
liittyviä kokonaisuuksia teema-

päivien muodossa. Linjakoh-
taisten suuntautumisopintojen 
lisäksi lukujärjestyksessä on 
tarjolla runsaasti erilaisia valin-
naisia opintoja, joista opiskelija 
rakentaa henkilökohtaisen opis-
kelusuunnitelman opistovuo-
den alussa. Myös peruskoulun 
arvosanojen korottaminen on 
mahdollista.

Pakolliset opinnot

Suuntautumisopinnot

Valinnaiset opinnot

Kaikille pakollisia opintoja ovat
opistotunnit, joissa käsitellään 
opistoelämään liittyviä, yh-
teisiä ajankohtaisasioita ja pi-
detään esillä omaa ja yhteistä 
hyvinvointia lisääviä teemoja. 
Sisäviikonloppuisin järjestetään 
teemapäiviä, joissa aiheina voi 
olla esimerkiksi ammatinvalin-
ta, psyykkinen ja fyysinen hy-
vinvointi, arjenhallintataidot tai 
ympäristö. Merkittävä osa opin-

Katso linjakohtaiset suuntau-
tumisopinnot linjojen esittely-
sivuilta (sivut 11-28). Jokaisen 
linjan suuntautumisopintoihin 
kuuluu uskontoa, puheviestin-

Valinnaisissa opinnoissa on 
tarjolla taito- ja taideaineiden 
lisäksi useita lukion oppimää-
rää vastaavia kursseja, jotka on 
merkitty lyhenteellä.
kielet: arjen englanti, Business 
English, keskusteluenglanti, 
ENA1, RUB11, saksan alkeet, 
venäjän alkeet, viron alkeet
kotitalous: arkikokkaus, hygie-
niapassi, juhlakurssi, leivonta-
kurssi,
kuvataide: piirustus, KU3, KU4

toja on opiskelijakuntatoiminta 
ja siihen liittyvä lautakuntatyös-
kentely.
Opistovuoteen kuuluu myös 
kaksi viikon mittaista työssä-
oppimisjaksoa. Opiston sisäop-
pilaitoselämä itsessään sisäl-
tää paljon yhteisiä opinnollisia 
kokonaisuuksia, joiden aikana 
huolehditaan asuntolaelämään 
liittyvistä vastuutehtävistä ja 
opiskellaan itsenäistä asumista 
kodin ulkopuolella.

tää ja projektitöitä. Lisäksi kaik-
kien on opiskeltava englantia ja 
matematiikkaa joko valinnaisis-
sa tai suuntautumisopinnoissa.

kädentaidot: arjen teknologia, 
kiinteistönhoito, korutyöt, puu-
työn perusteet, tekstiilityö
liikunta: juoksukoulu, jääkiekko, 
LI1, LI3, LI4, LI5
matematiikka: peruskoulun 
kertaus, MAY1, lähihoitajan ma-
tematiikka
musiikki: iso kuoro, mieskuoro, 
naiskuoro, kamarikuoro, käsi-
kelloyhtye, MU1
muut valinnaiset: hevostenhoi-
to ja ratsastus, toimittajakurssi, 
TE1, PS1, YT1, 

Kuva:
Maija Nissinen
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Näin haet:

Valintakriteerit
oppivelvollisuuslinjoille

Harkintaan perustuva valinta

Opintopolku.fi

Hakuajat

Tee yhteishaku Opintopolku.
fi -palvelussa 22.2.-22.3.2022. 
Täytä sähköinen kyselylomake 
osoitteessa https://rkropisto.
inschool.fi/browsecourses.
Varaa aikaa kyselyn täyt-
tämiseen. Lomakkeessa on  
a. linjakohtaisia kysymyksiä
b. huoltajille suunnattuja kysy-
myksiä.
Suosittelemme kopioimaan ky-
symykset jollekin muulle alus-
talle (esim. tekstitiedostoon), 
kirjoittamaan vastaukset ja ko-
pioimaan ne sitten oikeisiin koh-
tiin kyselylomakkeeseen. 

Opiskelijavalinnat tehdään sen 
perusteella, miten hyvin hakijan 
katsotaan kuuluvan Opetushal-
lituksen määrittämään koulu-
tuksen kohderyhmään sekä mi-
ten vahvaa suuntautuneisuutta 

Haku aikuislinjalle
Aikuislinjan haku kestää 31.7. 
asti. Katso aikuislinjan hakuoh-
jeet linjakohtaisilta esittelysi-
vuilta. (s. 27-28)

ja tavoitteellisuutta hän osoit-
taa hakemaansa opintolinjaa 
kohtaan.
Voit saada opiskelijavalinnassa 
yhteensä 24 pistettä. Pisteitä 
saa seuraavasti:

Oppivelvollisuuslinjat 22.3. asti
Aikuislinja 31.7. asti

Avoimet kysymykset (0–2 pis-
tettä).
Kysely (0–6 pistettä)

Katso oman linjasi valintakri-
teerit linjakohtaisilta esittelysi-
vuilta. Kullekin linjalle valitaan 

Tästä osiosta on saatava vähin-
tään 1 piste, jotta voi tulla vali-
tuksi opistoon.

eniten pisteitä saaneet hakijat. 
Tasapisteissä ratkaisee arpa.

Opistokelpoisuus ja kohderyhmään kuuluminen (0-8p)

Linjakohtainen motivaatio ja suuntautuminen (0-16p)

Haussa voidaan ottaa opiskeli-
joita koulutuksiin myös harkin-
nan perusteella. Tällöin päätös 
opiskelijaksi ottamisesta teh-
dään valintapistemääristä riip-
pumatta.
Harkintaan perustuvan valin-
nan syitä ovat:
• oppimisvaikeudet
• sosiaaliset syyt
• koulutodistusten puuttumi-

nen tai todistusten vertailu-
vaikeudet.

Harkinnanvaraista valintaa 
puoltavia lausuntoja voivat an-
taa esimerkiksi opinto-ohjaajat 
ja huoltajat.

Koulutustarpeet ja edellytykset 
suoriutua opiskelusta arvioi-
daan ja otetaan huomioon, kun 
valintapistemäärästä poiketaan. 
Hakija saatetaan haastatella, 
mikäli herää kysymyksiä hakijan 
perusteluista.

Kuva:
Alisa Tervaniemi

Vastaukset lähetettyäsi et enää 
pääse muokkaamaan niitä. Lä-
hetä myös mahdolliset linja-
kohtaiset ennakkotehtävät ja 
liitteet niille määrättyyn paik-
kaan. Vastaukset ja mahdolliset 
liitteet tulee lähettää 1.4.2022 
mennessä. Voit hakea kiinnos-
tuksesi mukaan usealle linjalle, 
mutta tulla valituksi vain yhdel-
le. 
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Erityis-
linja

Erityislinjan tavoitteena on an-
taa yhteiskunnassa tarvittavia 
elämäntaitoja sekä valmen-
tavaa opetusta selviytymään 
mahdollisimman itsenäisesti 
erilaisista elämäntilanteista 
ja työtehtävistä. Opinnot an-
tavat valmiuksia ammatillisiin 

Aitoa iloa elämään

opintoihin ja itsenäisempään 
asumiseen. Erityislinjalla kaikil-
le yhteiset opinnot suoritetaan 
soveltuvin osin. Erityislinjalla 
voivat opiskella sekä oppivelvol-
lisuusikäiset että sitä vanhem-
mat erityisopiskelijat.

Kuva:
Silvia Uljas

Suuntautumisopinnot

Valintakriteerit

Hakuohje

elämäntaito
liikunta
äidinkieli
englanti
ystäväkerho
matematiikka
kuvataide
musiikki

Opiskelijavalinnassa otetaan 
huomioon sopeutuminen opis-
kelijaryhmään sekä opiskelijan 
riittävät oman toiminnanoh-
jauksen taidot opistoarjessa. Lo-
pulliset opiskelijavalinnat teh-
dään erikseen järjestettävän 
valintakurssin jälkeen.

kotitalous
tekninen työ
tekstiilityö
hevostenhoito
työssäoppiminen
uskonto

Haku 22.3. asti
Opistovuosi oppivelvollisille

Erityislinjalle haetaan yhteis-
haussa. Opistosta lähetetään 
hakuajan päätyttyä lisätieto-
lomake hakeneille. Sen jälkeen 
saat opistosta lisäohjeita ja kut-
sun valintakurssille.

Lisätietoja voi kysyä sähköpos-
titse erityisopettajalta:
hanna.vannas@rkropisto.fi.
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Käytännön
taitojen
linja

Käytännön taitojen linjan 
tavoitteena on yleissivistä-
vien opintojen lisäksi antaa 
valmiuksia ja perusteita käy-
tännön ammattialoille, teks-
tiilialan sekä kotitalouden 
opintoihin.

Tekemällä taitavaksi

Kuva:
Seelia Nissinen

Haku 22.3. asti
Opistovuosi oppivelvollisille

Suuntautumisopinnot

Yleiset valintakriteerit

Linjan valintakriteerit

kotitalous
kotitalouden projektityö
tekstiilityö
puheviestintä
uskonto
linjatunnit

Koulutodistus (0-9 p)
Kotitalouden ja käsityön vii-
meisten arvosanojen keskiarvo. 
Pisteitä saa keskiarvon verran. 
Kuitenkin, jos keskiarvo on yli 9, 
saa 9 pistettä

Suuntautuneisuus (0-7 p)
Kotitalouteen tai käsitöihin liit-
tyvä ja osoitettu suuntautunei-
suus, harrastuneisuus ja tavoit-
teellisuus.

Avoimet kysymykset (0–2 pis-
tettä).
Kysely (0–6 pistettä)

Tästä osiosta on saatava vähin-
tään 1 piste, jotta voi tulla vali-
tuksi opistoon.

Opistokelpoisuus ja kohderyhmään kuuluminen (0-8p)

Kuva:
Heta Pöyskö
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Luonto- ja 
erätaitojen 
linja

Luonto- ja erätaitojen linjal-
la järjestetään yleissivistävää 
koulutusta. Opiskelun paino-
piste on fyysisen ja psyykkisen 
kestävyyden ja sinnikkyyden 
lisääminen. Tähän tavoittee-
seen pyritään harjoituksilla, 
joita järjestetään luonnossa 
vallitsevissa olosuhteissa. Luon-
non tunteminen ja suojelu sekä 

Jos hiihtäminen huvittaa

luonnossa liikkuminen ja erä-
taitojen opiskelu ovat keskei-
siä opetuksen sisältöjä. Tavoit-
teena on antaa tietoa ja taitoja 
luonnon virkistyskäyttöön ja 
luonnonvarojen hyödyntämi-
seen kestävän kehityksen peri-
aatteen mukaisesti. 

Kuva:
Kirsikka Lahtinen

Suuntautumisopinnot

Yleiset valintakriteerit

Linjan valintakriteerit

luontotieto
lajintuntemus
erätaito
luonto- ja erätaidon projektityö
retkikuntavaellus
suunnistus

Koulutodistus (5-10 p)
Liikunnan, biologian ja maan-
tiedon viimeisten arvosanojen 
keskiarvo.

Harrastuneisuus (0–6 p)
Luontoon ja erätaitoihin liittyvä 
harrastuneisuus ja suuntautu-
neisuus selvitetään hakemuk-
sen yhteydessä kyselylomak-
keella. Samassa yhteydessä 
kartoitetaan kokemus ohjaajana 
ja ryhmässä toimimisesta. 

Avoimet kysymykset (0–2 pis-
tettä).
Kysely (0–6 pistettä)

Tästä osiosta on saatava vähin-
tään 1 piste, jotta voi tulla vali-
tuksi opistoon.

Opistokelpoisuus ja kohderyhmään kuuluminen (0-8p)

puheviestintä
uskonto
linjatunnit

Haku 22.3. asti
Opistovuosi oppivelvollisille
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Monialaisten 
opintojen
linja

Monialaisten opintojen linjal-
la opiskelijat saavat puhe- ja 
kirjoitusviestinnän, englan-
nin ja kuvaviestinnän parissa 
eväitä oppiainerajat ylittävään 
ilmiöiden tarkasteluun. Opis-
kelu kulminoituu kiinnostavina 
keskusteluina, yllättävinä yh-

Valjasta vahvuutesi

teenvetoina ja projektin parissa 
puuhailuna. Linja tarjoaa mie-
lekkään ja monipuolisen pon-
nahduslaudan toisen asteen 
opintoihin esimerkiksi lukioon 
aikoville ja sitä harkitseville, 
omia vahvuuksiaan etsiville tai 
kaikesta kiinnostuneille. 

Kuva:
Maija Nissinen Suuntautumisopinnot

Linjan valintakriteerit

puhe- ja kirjoitusviestintä
englanti
kuvallinen viestintä
monialaiset opinnot
projektityöskentely
uskonto
linjatunnit

Koulutodistus  (4-9 p)
Pisteitä saa kaikkien oppiainei-
den keskiarvon verran. Kuiten-
kin jos keskiarvo on yli 9, saa 9 
pistettä.

Tavoitteellisuus (0-7 p)
Opiskelutaitojen kehittämiseen 
liittyvä tavoitteellisuus selvite-
tään hakemuksen yhteydessä 
kyselylomakkeella.

Yleiset valintakriteerit

Avoimet kysymykset (0–2 pis-
tettä).
Kysely (0–6 pistettä)

Tästä osiosta on saatava vähin-
tään 1 piste, jotta voi tulla vali-
tuksi opistoon.

Opistokelpoisuus ja kohderyhmään kuuluminen (0-8p)

Haku 22.3. asti
Opistovuosi oppivelvollisille

Huomaathan, että linjan suun-
tautumisopintoihin ei kuulu 
lukiokursseja.
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Monimedia- 
taitojen
linja

Monimediataitojen linjalla jär-
jestetään yleissivistävää kou-
lutusta. Opiskelun painopiste 
on monipuolisten viestintä-
taitojen opiskelu. Opinnoissa 
opiskellaan kuvallista, audio-
visuaalista, kirjallista ja puhe-
viestintää sekä journalistiikkaa. 
Opiskelu on projektimaista 

Kanavat haltuun

työskentelyä. Linjan opiskelijat 
osallistuvat aktiivisesti opiston 
viestintään. Tavoitteena on saa-
da taitoja sekä viestinnälliseen 
sisällöntuotantoon että media-
teknologian hallintaan. Opinnot 
antavat valmiuksia monipuoli-
seen viestinnälliseen työsken-
telyyn jatko-opinnoissa ja työ-
elämässä.

Kuva:
Janette Haapasaari

Suuntautumisopinnot

Linjan valintakriteerit

kuvallinen viestintä
radiotyö
journalistiikan taidot
mediaprojektit
puheviestintä
uskonto
linjatunnit

Koulutodistus (0-4 p)
Äidinkielen, kuvataiteen ja ma-
tematiikan keskiarvo
(ka. 6-10 = 0-4 p)

Ennakkotehtävä (0-6 p)
Toteuta ennakkotehtävänä vi-
deo “Minä ja harrastukseni”, 
jossa kerrot itsestäsi ja sinulle 
tärkeästä harrastuksesta. Lin-
kitä video digitaaliseen portfo-
lioon piilotettuna YouTube-vi-
deona.
Ennakkotehtävän arviointi
Tekniset taidot, visuaalisuus ja 
viestinnän selkeys

Digitaalinen portfolio (0-6 p)
Kokoa edustavia näytteitä ku-
vallisen ja kirjallisen viestinnän 
tuotoksistasi, esimerkiksi va-
lokuvista, videoista, teksteistä, 
sosiaalisen median julkaisuista, 
taideteoksista. Tuotokset voivat 
olla esim. perusopetuksessa, va-
paan sivistystyön opinnoissa tai 
vapaa-ajalla tehtyjä. Liitä port-
folio hakemuksen liitteeksi.
Portfolion arviointi
Harrastuneisuuden monipuoli-
suus, portfolion visuaalisuus ja 
viestinnän selkeys

Yleiset valintakriteerit

Avoimet kysymykset (0–2 pis-
tettä).
Kysely (0–6 pistettä)

Tästä osiosta on saatava vähin-
tään 1 piste, jotta voi tulla vali-
tuksi opistoon.

Opistokelpoisuus ja kohderyhmään kuuluminen (0-8p)

Haku 22.3. asti
Opistovuosi oppivelvollisille
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Sosiaali- ja 
terveysalan 
linja

Sosiaali- ja terveysalan linjan 
tavoitteena on antaa yleissi-
vistävää koulutusta sekä val-
miuksia sosiaali- ja terveysalal-
le. Linjan tavoitteena on oppia 
toimimaan vuorovaikutuksessa 

Lähimmäisten parhaaksi

erilaisten ja eri-ikäisten ihmis-
ten kanssa. Opintojen aikana 
on mahdollisuus suorittaa hoi-
toalaan liittyviä teoriaopintoja 
sekä ensiavun kurssi.

Kuva:
Adanna Niskakan-
gas

Suuntautumisopinnot

Yleiset valintakriteerit

Linjan valintakriteerit

lasten kasvatus ja hoito
vammaistyö
ikääntyvien hoito ja kuntoutus
ensiapu
terveystieto
kirjoittamistaidot
projektityö

Koulutodistus (0-14 p)
Matematiikan, terveystiedon ja 
äidinkielen keskiarvo. 

Suuntautuneisuus (0–2 p)
Suuntautuneisuuden ja tavoit-
teellisuuden perusteella saa 
0–2 pistettä.

Avoimet kysymykset (0–2 pis-
tettä).
Kysely (0–6 pistettä)

Tästä osiosta on saatava vähin-
tään 1 piste, jotta voi tulla vali-
tuksi opistoon.

Opistokelpoisuus ja kohderyhmään kuuluminen (0-8p)

liikunnan ja luovan toiminnan 
ohjaus
puheviestintä
uskonto
linjatunnit

Haku 22.3. asti
Opistovuosi oppivelvollisille
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Teknisten 
taitojen
linja

Teknisten taitojen oppivelvol-
lisuuskoulutuslinjan tavoit-
teena on kehittää opiskelijan 
valmiuksia teknisille ammat-
tialoille.
Opinnoissa vahvistetaan käy-
tännön tekemisen taitoja, ku-
ten uskallusta tarttua työhön, 
rohkeutta kokeilla erilaisia tek-
nisiä ratkaisuja, osata ratkaista 
ongelmia pelkäämättä epäon-
nistumista sekä kasvattaa sin-
nikkyyttä ja vastuuta omasta 

Tekeminen, tulos, tunnelma

työstä. Teknisen työn opetus 
tapahtuu valmentavalla otteel-
la, jossa jokaisen opiskelijan 
toiminta, tiedot (teoria) ja koke-
mukset tuodaan jakoon yhtei-
sen keskustelun kautta (dialogi). 
Dialogin tavoitteena on muut-
taa oppilaiden omien töiden 
(projektit) valmistuksessa syn-
tyvät kokemukset ja työskente-
lyn lomassa hankittu teoriatieto 
uudeksi osaamiseksi. Kokonai-
suutena linjan opiskelu on koke-
muksellista yhteistoiminnallista 
oppimista.

Kuvat:
Sani Tofferi

Suuntautumisopinnot

Yleiset valintakriteerit

Linjan valintakriteerit

3D-teknologia
koneteknologia
metalliteknologia
puuteknologia
robottiteknologia
talo- ja kiinteistöteknologia
sähköteknologia
projektityö ja dokumentointi

Koulutodistus (4-9 p)
Käsityön arvosana. Pisteitä saa 
arvosanan verran. Kuitenkin yli 
9 arvosanasta saa vain 9 pistet-
tä.

Harrastuneisuus (0–5 p)
Teknisiin töihin liittyvästä teke-
misestä ja värkkäämisestä on 
mahdollisuus saada pisteitä. Pe-
rustelut mahdolliselle harrasta-
mattomuudellekin ovat tärkeitä 
tietoja. Harrastuneisuus selvi-
tetään hakulomakkeella.
Tavoitteellisuus (0-2 p)
Tekniseen alaan liittyvistä tu-
levaisuuden suunnitelmista ja 
unelmista on mahdollisuus saa-
da pisteitä. Tavoitteet selvite-
tään hakulomakkeella.

Avoimet kysymykset (0–2 pis-
tettä).
Kysely (0–6 pistettä)

Tästä osiosta on saatava vähin-
tään 1 piste, jotta voi tulla vali-
tuksi opistoon.

Opistokelpoisuus ja kohderyhmään kuuluminen (0-8p)

puheviestintä 
uskonto
linjatunnit

Haku 22.3. asti
Opistovuosi oppivelvollisille
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Yrittäjyys-
taitojen
linja

Yrittäjyystaitojen linjan opin-
tojen tavoitteena on edistää 
vastuullisuutta, yrittäjämäistä 
työotetta sekä valmiuksia si-
säiseen ja ulkoiseen yrittäjyy-
teen. Opinnoissa vahvistetaan 
yrittäjyysvalmiuksia, joihin kuu-
luvat muun muassa luovuus, in-
novatiivisuus, sosiaaliset taidot, 

Yrittävää asennetta yhdessä

vuorovaikutustaidot, yrittäjyy-
teen kasvaminen, talouden hal-
linta, kestävä kehitys, vastuun 
ottaminen, itsetunto ja rohkeus, 
elämänhallinta ja pelkojen voit-
taminen. Yrittäjyyslinjan perus-
periaatteena on tekemällä oppi-
minen.

Kuva:
Jobi Tölli

Suuntautumisopinnot

Yleiset valintakriteerit

Linjan valintakriteerit

käytännön yritystoiminta 
visuaalinen suunnittelu 
yritystalous
puheviestintä
uskonto
linjatunnit

Hakijat kutsutaan pääsykokee-
seen. Pääsykoe koostuu yksilö-
haastattelusta (CV:n pohjalta), 
itsenäisestä tehtävästä ja ryh-
mätehtävästä.

Avoimet kysymykset (0–2 pis-
tettä).
Kysely (0–6 pistettä)

Tästä osiosta on saatava vähin-
tään 1 piste, jotta voi tulla vali-
tuksi opistoon.

Opistokelpoisuus ja kohderyhmään kuuluminen (0-8p)

Pääsykoe (0-16 p)

Haku 22.3. asti
Opistovuosi oppivelvollisille
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Aikuislinja

Aikuislinja on tarkoitettu 18 
vuotta täyttäneille suomalai-
sille ja ulkomaalaisille opis-
kelijoille, jotka valmistautu-
vat ammattikorkeakoulu- tai 
yliopisto-opintoihin. Linjalla 
opiskelee vuosittain muutamia 
ulkomaalaisia. Aikuislinjalle voi 
tulla lukion tai toisen asteen op-
pilaitoksen jälkeen. Linja sopii 
hyvin myös armeijan jälkeiseksi 
siirtymävaiheeksi opiskelumaa-
ilmaan tai työelämään. Opis-
tovuoden kohokohta on linjan 
opintomatka ulkomaille, johon 

Tule, näe, koe

varat kerätään tekemällä erilai-
sia työtehtäviä opistossa.

Opistovuoden aikana on hyvä 
miettiä, mihin suuntautuu tule-
vaisuudessa. Opiskelija voi etsiä 
vahvuuksiaan erilaisilla valin-
naiskursseilla. Linjalla opiskel-
laan runsaasti viestintätaitoja ja 
englantia. Myös tulkkausta voi 
harjoitella. Aikuislinjalla voi suo-
rittaa avoimen yliopiston opin-
toja tai avoimia verkkokursseja 
muista oppilaitoksista.

Kuva:
Sasha Niemela

Suuntautumisopinnot

Valintakriteerit ja hakuohje

avoimen yliopiston opinnot
englanti
monikulttuurisuusopinnot
opiskelu- ja urasuunnittelu- 
valmiudet
puheviestintä
suomen kieli (ulkomaalaisille)
työssä oppiminen

Opiskelijavalinnassa otetaan 
huomioon suuntautuminen kor-
keakouluopintoihin (amk tai yli-
opisto) ja 18 vuoden ikä.

Aikuislinjalle haetaan Opinto-
polku.fi -palvelun kautta. En-
simmäiset opiskelijavalinnat ai-
kuislinjalle tehdään 31.5. Tähän 
ehtivien hakemusten tulee olla 
Opintopolussa 31.5. klo 15.00 
mennessä

Haku jatkuu 31.7. saakka, jolloin 
suoritetaan täydennysvalinnat 
linjalle. Täydennyshaussa ovat 
mukana myös ne hakijat, jotka 
eivät tulleet valituiksi ensim-
mäisessä valinnassa. 

Ensimmäinen haku 31.5. asti
Täydennyshaku 31.7. asti

Aikuislinja


