
Riverian jatkuvassa haussa voit hakea perus-, ammatti- ja  
erikoisammattitutkintoihin tai tutkinnon osiin. 

Jos sinulla on työpaikka ja haluat suorittaa koulutuksen  
oppisopimuksella > täytä oppisopimuksen hakulomake

NÄIN HAET KOULUTUKSEEN

Pohdi, mihin koulutukseen olet valmis  
sitoutumaan.

Voit etsiä koulutuksia koulutuskalenteri.fi -sivulta 
Hae koulutuksia hakusanalla -kentän avulla voit  
lajitella koulutuksia esimerkiksi paikkakunnan  
mukaan. 

Tutustu koulutuksen esittelyihin ja hakuohjeisiin. 

Varmista, onko koulutuksessa, johon haet,  
terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä  
vaatimuksia. 

Koulutuksessa voi olla myös muita vaatimuksia, 
jotka on kuvattu esittelytekstissä. 

Voit hakea yhteen tai enintään kolmeen  
koulutukseen. 

Valitse koulutukset ostoskoriin klikkaamalla 
koulutuksen nimen edessä olevaa kuvaketta. 
Huomioimme vain 3 hakutoivetta.
Jatka klikkaamalla ostoskorin Hakeudu- 
painiketta. 

Ota yhteyttä tarvittaessa hakuneuvonta@riveria.fi tai p. 013 244 3000.  
Lisätietoja koulutuksista: www.riveria.fi/opiskelemaan

Hakemukset käsitellään alla olevan aikataulun mukaisesti.

Anna sähköpostiosoitteesi.
Saat sähköpostivarmennuksen, jossa  
on linkki hakulomakkeelle. Linkki on  
voimassa vuorokauden. Tarkista myös 
roskaposti.

Hakulomakkeella asetat koulutukset  
hakutoivejärjestykseen. Voit vaihtaa  
koulutuksen järjestystä nuolipainikkeilla. 
Huomioi, että sinut kutsutaan vain 1. haku- 
toiveen valintahaastatteluun.

Täytä ja tallenna hakemus.

Saat sähköpostiisi vahvistuksen  
hakemuksen vastaanottamisesta. 

Sinut kutsutaan valintahaastatteluun  
1. hakutoiveeseesi. 

Voit saada kutsun myös kielitestiin, jos 
äidinkielesi on muu kuin suomi.

1

3
7

5

2

4

8

9

10

11

6

a

b

c
d

 tai HOKS:n mukaan

*)

*)
*)

*)
*)

*)
*)

*)

Hakemus jätetty mennessä

> 4.12.2020
> 8.1.2021
> 12.2.2021
> 12.3.2021
> 9.4.2021
> 14.5.2021
> 18.6.2021
> 30.7.2021
> 27.8.2021
> 1.10.2021
> 5.11.2021
> 3.12.2021

Kielitesti

> 14.12.2020
> 18.1.2021
> 22.2.2021
> 22.3.2021
> 19.4.2021
> 24.5.2021
> 28.6.2021
> 9.8.2021
> 6.9.2021
> 11.10.2021
> 15.11.2021
> 13.12.2021

Haastattelu

> 14.12. tai 15.12.2020
> 18.1. tai 19.1.2021
> 22.2. tai 23.2.2021
> 22.3. tai 23.3.2021
> 19.4. tai 20.4.2021
> 24.5. tai 25.5.2021
> 28.6. tai 29.6.2021
> 9.8. tai 10.8.2021
> 6.9. tai 7.9.2021
> 11.10. tai 12.10.2021
> 15.11. tai 16.1.2021
> 13.12. tai 14.12.2021

Opiskelu alkaa

> 11.1.2021 
> 11.2.2021
> 18.3.2021
> 15.4.2021
> 17.5.2021
> 17.6.2021
> elokuu 2021
> 2.9.2021
> 30.9.2021
> 4.11.2021
> 9.12.2021
> 10.1.2022
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