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Hakemukseen tarvittavat liitteet
Hakemukseen tarvittavat liitteet tulee olla tallennettuna 6.2.2019 klo 15.00 mennessä
sähköiselle hakemukselle. (HUOM. Hakemus tulee tallentaa 29.1.2019 klo 15.00 mennessä).
Tallenna liitteet PDF/ JPG/ PNG-muodossa. Jos samasta dokumentista käy ilmi useampi asia,
tallenna dokumentti erikseen kuhunkin liitepyyntökohtaan hakemukselle.
Lähetettyäsi hakemuksen saat sähköpostiviestissä linkin, jonka avulla pääset muokkaamaan
hakemustasi hakuaikana. Muokkauslinkin kautta voit esim. lisätä ja/ tai poistaa liitteitä
6.2.2019 klo 15.00 saakka.
Jos virkailija pyytää sinua täydentämään hakemuksesi liitteitä vielä 6.2.2019 jälkeen, on
täydentävä asiakirja toimitettava muulla tavoin, esim. sähköpostin liitteenä. Jos liitteiden
tallentaminen hakemukselle ei jostain syystä ole mahdollista, toimita liitteet (todistusten
kopiot) ensisijaisen hakukohteesi (ammatillinen opettajakorkeakoulu) hakija/ opiskelijapalveluihin. Numeroi dokumentit alla olevan ohjeen mukaisesti.

Hakukelpoisuuteen vaadittava tutkinto, hakututkinto (liite 1)
Liitä hakemukseen tutkintotodistus ja tarvittaessa tutkinnon rinnastamispäätös
• Todistuksesta tulee ilmetä tutkintonimike, pääaine/ suuntautumisvaihtoehto,
suoritusvuosi, opintojen laajuus sekä oppilaitos.
• Liitä mukaan myös kopiot todistusliitteistä (opintosuoritukset), mutta ei diploma
supplement -sivuja Suomessa suoritetusta tutkinnosta.
• Liitä hakemukseen myös todistuksen suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös,
jos tutkintotodistusta ei ole kirjoitettu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Oppilaitoksen lisäselvitys (liite 2)
Jos et ole suorittanut korkeakoulututkintoa, mutta toimit ammatillisena opettajana, niin liitä
mukaan Oppilaitoksen lisäselvitys.

Opettajan pedagogiset opinnot (liite 3)
Liitä hakemukseen todistus opettajankoulutuksesta
• Todistuksesta tulee ilmetä opintojen laajuus, oppilaitos ja suoritusvuosi.
• Jos olet suorittanut opettajan pedagogiset opinnot yliopistossa ja olet tutkintosi
perusteella ammatillisten tutkinnon osien opettaja tai opettajaksi aikova, liitä mukaan
työtodistukset, jotka todentavat hakukelpoisuuteen vaadittavan työkokemuksen
määrän.

Oppilaitoskokemus ammatillisesta koulutuksesta ja/ tai korkeakoulusta (liite 4)
Liitä hakemukseen työtodistukset, jotka todentavat oppilaitoskokemuksen määrän.
• Todistuksesta tulee ilmetä työnantaja, työaika ja -tehtävät sekä työsuhteen kesto.
• Jos ilmoitat useita päivän tai tuntien mittaisia lyhyitä työjaksoja, pyydä oppilaitokselta
kooste työpäivistä/ -tunneista ja liitä kooste työtodistusten lisäksi hakemukseesi.

Opinto-ohjauksen kokemus oppilaitoksesta (liite 5)
Liitä hakemukseen työtodistukset, jotka todentavat opinto-ohjauksen kokemuksen määrän.
• Todistuksesta tulee ilmetä työnantaja, työtehtävät ja työsuhteen kesto.
• Opinto-ohjauksen työtuntien määrän tulee olla laskettavissa todistuksen perusteella.
• Jos ilmoitat useita päivän tai tuntien mittaisia lyhyitä työjaksoja, pyydä oppilaitokselta
kooste työpäivistä/ -tunneista ja liitä kooste työtodistusten lisäksi hakemukseesi.

Opinto-ohjauksen kokemus ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2017 jälkeen (liite 6)
Liitä hakemukseen työtodistukset, jotka todentavat vähintään 5 kuukauden opinto-ohjauksen
kokemuksen ammatillisesta oppilaitoksesta, ammattikorkeakoulusta ja/ tai yliopistosta
1.1.2017 jälkeen.
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•
•
•

Todistuksesta tulee ilmetä työnantaja, työtehtävät ja työsuhteen kesto.
Opinto-ohjauksen työtuntien määrän tulee olla laskettavissa todistuksen perusteella.
Jos ilmoitat useita päivän tai tuntien mittaisia lyhyitä työjaksoja, pyydä oppilaitokselta
kooste työpäivistä/ -tunneista ja liitä kooste työtodistusten lisäksi hakemukseesi.

Uraohjaustyön kokemus (liite 7)
Liitä hakemukseen työtodistukset.

•
•

Todistuksesta tulee ilmetä työnantaja, työaika ja -tehtävät sekä työsuhteen kesto.
Uraohjauksen työtuntien määrän tulee olla laskettavissa todistuksen perusteella.

Ohjauksen koulutus (liite 8)
Liitä hakemukseen 1.1.2010 jälkeen suoritetun koulutuksen/ kurssin todistus tai
opintosuoritusote. Yhden koulutuksen laajuuden on oltava vähintään 1 op tai 1 osp tai 0,5 ov
tai 27 h.

•

•

Todistuksesta tulee ilmetä suoritetut opinnot, niiden sisältö ja laajuus, suoritusvuosi
ja oppilaitos.
Jos todistuksessa ei ole mainittu koulutuksen laajuutta, pyydä koulutuksen
järjestäjältä erillinen arvio suorittamiesi opintojen laajuudesta.

