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• sisäinen ja ulkoinen 

viestintä

• verkkopalvelut

• media- ja 

sidosryhmäviestintä

• markkinointimateriaalit

• tapahtumat ja tilaisuudet

• verkostoyhteistyö

• ohjaus ammatillisiin 

peruskoulutuksiin (ops-

perusteinen) ja 

aikuiskoulutuksen tutkintoon 

valmistaviin koulutuksiin 

(vos, oppisopimus, tvk)

• tiedottaminen ja neuvonta 

eri tutkinnoista

• eri rahoitusmuodot ja 

opiskelijan toimeentulo

• haku- ja 

hakeutumisvaiheen 

opintoneuvonta     

(opintojen alkamiset,

hakuajat, 

hakulomakkeet, 

kutsukirjeet 

koulutukseen, pääsy- ja 

valintakokeisiin ym.) 

• opintososiaaliset edut

(ammatillinen 

peruskoulutus)

• tiedottaminen

• HEKSUn, HOPSin ja 

henkilökohtaistamista 

koskevien asiakirjojen 

laadinta yhteistyössä 

opiskelijan, alan 

opettajien, 

tutkintovastaavan ja 

tarvittaessa opinto-

ohjaajan kanssa.

• tutkintovastaavat tekevät 

yhteistyötä 

tutkintotoimikuntien 

kanssa

VIESTINTÄ, 

TIEDOTTAMINEN JA 

MARKKINOINTI

OHJAUS NEUVONTA
OPISKELUN SUUNNITTELU

Opiskelijapalvelut

- opinto-ohjaajat
Opintotoimistopalvelut

- koulutuspalvelusihteerit

Koulutuspalvelut

- ryhmänohjaajat

- vastuukouluttajat

- opettajat

Viestintäpalvelut

Opiskelijapalvelut

Koulutuspalvelut

HAKEUTUMINEN

Opintoplku.fi ja  WinNovan verkkopalvelu

•Koulutustarjontatietojen hallinta

•Haku- ja valintatiedot

HAKEUTUMISVAIHEEN PALVELUMALLI
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OPINTOPOLKU.FIWINNOVA.FI



Hakeutumisvaiheen toiminnot
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OPINTO-OHJAAJA KOULUTUSPALVELU

SIHTEERI

VASTUUOPETTAJA/ 

RYHMÄNOHJAAJA
KOULUTUSVASTAAVA KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ

MARKKINOINTI
 Messut, tapahtumat, 

kotiväenillat ym.
 Sidosryhmäyhteistyö

 Verkostoyhteistyö

TIEDOTTAMINEN JA 

NEUVONTA
 Terveydentilavaatimukset

 Alojen erityispiirteet

 Valintakriteerit

 Eri rahoitusmuodot

 Opintososiaaliset edut

OHJAUS
 Soveltuvuuden arviointi

 Koulutuksen sopivuus 

hakijan tilanteeseen

 Hakuprosessi

 Opiskeluvalmiuksien 

arviointi

YHTEISTYÖ
 Yhteistyö alan kanssa

YHTEYDENOTTO
 www.winnova.fi

• yhteydenottolomake

• verkko-opo

• sähköposti

 Ohjaus puhelimitse

 Ohjaus ”face to face”

TIEDOTTAMINEN JA 

NEUVONTA
 Hakuajat

 Opintojen aikataulu

 Opintososiaaliset edut

OHJAUS
 Hakuprosessi

 TE-toimiston lomake 

(TEM6.21)

 Kelan lomakkeet

VALINTAPROSESSI
 Koulutustarjontatiedon 

tarkistus ja julkaisu (SP)

 Hakemusten käsittely

 Kutsukirjeet

 Valintakirjeet

 Merkinnät valinnoista 

opintohallintojärjestelmiin 

ja Opintopolku.fi

YHTEISTYÖ
 Yhteistyö alan kanssa

 Yhteistyö TE-toimiston ja 

Kelan kanssa

TUTKINTOKOHTAINEN TIEDOTTAMINEN JA 

NEUVONTA
 Tutkinnon terveydentilavaatimukset

 Tutkinnon erityispiirteet

 Tutkinnon valintakriteerit

 Hakuajat

 Opintojen aikataulu

 Tutkintokohtaiset infot (esim. erityisalat, 

TE-toimisto)

TUTKINTOKOHTAINEN 

OHJAUS
 Henkilökohtaistaminen 

ja henkilökohtaistamista 

koskevien asiakirjojen / 

henkilökohtaisen 

opiskelusuunnitelman 

laatiminen

VALINTAPROSESSI
 Hakemusten käsittely (SP)

 Osallistuminen hakijoiden valintaprosessin eri 

vaiheisiin tarvittaessa

 Valittujen henkilötietolomakkeet

YHTEISTYÖ
 Yhteistyö opiskelijapalveluiden kanssa

 Verkostoyhteistyö esim. Kela, TE-toimisto, 

peruskoulut

ALAKOHTAINEN 

MARKKINOINTI
 Tapahtumat, 

kotiväenillat, avoimet 

ovet ym.

 Alakohtainen 

sidosryhmäyhteistyö

 Alakohtainen 

verkostoyhteistyö

VALINTAPROSESSI
 Koulutustarjonnan 

suunnittelu ja 

koulutustietojen 

ajantasaisuudesta 

vastaaminen yhdessä 

koulutusvastaavien 

kanssa

 Päätökset 

opiskelijavalinnoista

YHTEISTYÖ



Hakeutumisvaiheen opinto-ohjaus

• Hakijalla ei ole tiedossa alaa tai koulutusta 

 hakeutumisvaiheen ohjaus: koordinoiva opinto-ohjaaja

• saatavilla hakeutumisvaiheen ohjausta myös TE-toimistossa 1 krt/kk  

sekä iltaisin 1 krt/vko klo 16.00-18.00 eri paikoissa mm. kirjastossa

• Hakijalla on tiedossa ala tai koulutus 

 hakeutumisvaiheen ohjaus: alan opinto-ohjaaja 
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