
Novida – ammattiopisto ja lukio

Novida



Hakeutuminen ammatilliseen 

koulutukseen

• Yhteishaku ammatilliseen toisen asteen koulutukseen sekä Valma-

koulutukseen 23.2.-23.3.21 osoitteessa www.opintopolku.fi

• Yhteishaun kautta mahdollisuus hakea myös harkinnanvaraisesti

ammatilliseen koulutukseen

• Jatkuva haku Opintopolun kautta ympäri vuoden
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http://www.opintopolku.fi/


Hakeutuminen ammatilliseen 

koulutukseen

Harkinnanvaraisen haun perusteena:

- oppimisvaikeudet

- sosiaaliset syyt
- koulutodistusten puuttuminen tai todistusten 
vertailuvaikeudet

• Novidan 1. tai 2. hakutoiveena esittäneet kutsutaan haastatteluun  
(mahdollisesti käytössä myös oppimisvalmiuskoe)
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Hakeutuminen ammatilliseen 

koulutukseen

• Novidan Loimaan koulutaloissa (Myllykyläntie, Hämeentie, Turuntie) 

tarjolla kevään 2021 yhteishaussa yhteensä 13 ammatillista 

perustutkintoa, lukiotutkinto ja Valma-koulutus

• Novidassa mahdollisuus suorittaa myös kaksoistutkinto (lisätietoja 

antaa lukion opinto-ohjaaja Vesa Parttimaa, puh. 040 481 4827)
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Novidan perustutkinnot 2021-2022
Autoalan pt

Hius- ja kauneudenhoitoalan pt

Kone- ja tuotantotekniikan pt

Liiketoiminnan pt

Logistiikan pt

Maatalousalan pt 

Media-alan ja kuvallisen 

ilmaisun pt

Rakennusalan pt

Ravintola- ja catering-alan pt

Sosiaali- ja terveysalan pt

Sähkö- ja automaatioalan pt

Talotekniikan pt

Tekstiili- ja muotialan pt

Loimaa

Lieto

Uusikaupunki

Autoalan pt

Kone- ja tuotantotekniikan pt

Liiketoiminnan pt

Logistiikan pt

Prosessiteollisuuden pt

Rakennusalan pt

Ravintola- ja catering-alan pt

Sosiaali- ja terveysalan pt

Sähkö- ja automaatioalan pt

Rakennusalan pt

Sosiaali- ja terveysalan pt

Sähkö- ja automaatioalan pt
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Novidan tutkintonimikkeet 2021-2022
Ajoneuvoasentaja

Autonkuljettaja/ 

yhdistelmäajoneuvonkuljettaja/ 

linja-autonkuljettaja (vain ilta)

Designtekstiilien valmistaja/ 

mittatilausompelija/ 

sisustustekstiilien valmistaja

Kokki

Koneistaja/levyseppähitsaaja

Kosmetologi

Lähihoitaja

Maaseutuyrittäjä

Mediapalvelujen toteuttaja

Merkonomi

Parturi/kampaaja

Putkiasentaja

Sähköasentaja/ 

automaatioasentaja

Talonrakentaja

Loimaa

Lieto

Uusikaupunki

Ajoneuvoasentaja

Autonkuljettaja/yhdistelmä-

ajoneuvonkuljettaja

Kokki

Koneasentaja/levyseppähitsaaja

Lähihoitaja

Merkonomi

Prosessinhoitaja

Sähköasentaja/automaatioasentaja

Talonrakentaja

Lähihoitaja

Sähköasentaja/

automaatioasentaja

Talonrakentaja
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Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava 

koulutus - VALMA

• Haku Valma-koulutukseen (ammatilliseen koulutukseen 
valmentautuminen) 23.2.-23.3.2021 osoitteessa www.opintopolku.fi

• Nuori ei vielä peruskoulun jälkeen tiedä, mitä tekisi

• Vahvistaa opiskeluvalmiuksia

• Mahdollisuus tutustua eri aloihin 

• Mahdollisuus suorittaa ammatilliseen koulutukseen liittyviä yhteisiä 
tutkinnon osia
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http://www.opintopolku.fi/


Muutamia jo hakuvaiheessa huomioitavia asioita:

• On hyvä huomioida jo hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa 

perustutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä 

koskevia vaatimuksia (ns. Sora-lainsäädäntö)

• Jos hakijan terveydentila tai toimintakyky on heikentynyt, kannattaa 

tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia 

vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai 

tutkinnon suorittamiselle 
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Esimerkkejä Novidassa opiskeltavista tutkinnoista, joita koskevat 

terveydentilaa tai toimintakykyä koskevat vaatimukset:

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja)

edellytetään hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä

tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten

ihmisten kanssa
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Logistiikan perustutkinto

psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai   

työssäoppimiseen osallistumisen, päihteiden        

ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

• Esimerkiksi sähkö- ja rakennusalalla edellytetään riittäviä 

matemaattisia tietoja ja taitoja

• Monella alalla keskeistä asiakaslähtöisyys 
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Ammatillisen perustutkinnon suorittamisesta

• Perustutkinnon voi suorittaa koulutussopimuksella tai 

oppisopimuksella 

• 2+1 malli; kaksi ensimmäistä vuotta koulutussopimuksella ja 

viimeinen vuosi oppisopimuksella

• Perustutkinnon suorittamisaika riippuu pohjakoulutuksesta ja 

aiemmin hankitusta osaamisesta; peruskoulusta suoraan tulevilla 

yleensä 3 vuotta
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Ammatillisen perustutkinnon suorittamisesta

• Opiskelu on joustavaa 

• Oma osaaminen ratkaisee, miten paljon ja missä aikataulussa 

opinnot etenevät (henkilökohtaiset opintopolut)

• Aikaisempi osaaminen tunnustetaan osaksi tutkintoa
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Ammatillisen perustutkinnon suorittamisesta

• Tutkinnon sisällä voi tehdä myös entistä enemmän yksilöllisiä 

valintoja; lisäksi voi valita tutkinnon osia muista ammatillisista 

tutkinnoista, lukio-opinnoista tai ammattikorkeakouluopinnoista

• Opintojen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen 

kehittämissuunnitelma (HOKS) eli opiskelijalle laaditaan kunkin 

tarpeita vastaava opinto- ja tutkintopolku
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Ammatillisen perustutkinnon suorittamisesta

• Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista 

opinto-ohjausta

• Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, 

vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai 

säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai 

koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai 

osaamistavoitteiden saavuttamiseksi (kts. seuraava sivu)
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Ammatillisen perustutkinnon suorittamisesta

• Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin 

perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus-

ja opiskelujärjestelyitä

• Erityistä tukea saavan opiskelijan osalta ammatillisen perustutkinnon 

perusteiden mukaista osaamisen arviointia voidaan mukauttaa 

laatimalla opiskelijalle yksilöllinen osaamisen arviointi
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Ammatillisen perustutkinnon suorittamisesta

• Opetushallitus määrää ammatillisen perustutkinnon perusteissa, miltä 

osin osaamisen arviointia ei voida mukauttaa (esimerkiksi keskeiset 

ammattitaito- tai turvallisuusvaatimukset, joiden saavuttaminen on 

edellytyksenä kyseisessä ammatissa toimimiselle)

• Erityistä tukea tarvitseville tai vaativaa erityistä tukea tarvitseville 

opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen 

kehittämissuunnitelma (HOKS), johon voi sisältyä myös erityisen tuen 

suunnitelma
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Ammatillisen perustutkinnon suorittamisesta

• Opiskelu on maksutonta, kuten myös ruokailu

• Opiskelijalla on lisäksi mahdollisuus koulumatkatukeen 

• Käytettävissä terveydenhoitajan, kuraattorin, psykologin ja opinto-

ohjaajan palvelut
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Lisätietoja

• www.novida.fi

• www.opintopolku.fi

Novidan opinto-ohjaajat:

Sari Jalonen, puh. 040 900 1587 (Myllykyläntie, Loimaa)

Henrika Ojala, puh. 040 900 1323 (Turuntie, Loimaa)

Päivi Keinonen, puh. 040 543 6432 (Hämeentie, Loimaa)

Kaisa Kastio-Moisio, puh. 044 090 1225 (Lieto)

Vesa Parttimaa, puh. 040 481 4827 (lukio, kaksoistutkinto)

Pasi Junttanen, puh. 044 088 6342 (Uusikaupunki)

Email: sukunimi.etunimi@novida.fi
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Kiitos!
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