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Sähköinen hakemus täytetään hakuaikana 8.-29.1.2019 www.opintopolku.fi -sivulla



Haku sulkeutuu 29.1.2019 klo 15.00



Todistukset liitetään sähköisesti hakemukseen (tai kopiot todistuksista lähetetään kirjepostina 1.
hakukohteeseen) 6.2.2019 mennessä



Täydennyspyynnöt ja kysymykset lähetämme sähköpostilla



Valinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan 3.4.2019 Oma Opintopolku -palvelussa



Opiskelupaikka otetaan vastaan 17.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Hakeminen ammatilliseen opettajankoulutukseen
Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 8.‒29.1.2019. Sähköinen hakemus tulee
olla tallennettuna 29.1.2019 klo 15.00 mennessä.
Hakijan on todennettava hakukelpoisuutensa ja hakupisteytykseen vaikuttavat asiat todistuksilla.
Hakemukseen tarvittavat liitteet tulee olla tallennettuna hakemukselle tai toimitettuna ensisijaiseen
hakukohteeseen 6.2.2019 klo 15.00 mennessä. Hakemuksen liitteeksi tarvittavista todistuksista on
ohjeet Opintopolussa otsikon Tarvittavat liitteet alla.
Ammatillinen opettajakorkeakoulu voi tarvittaessa pyytää alkuperäiset todistukset ja/tai vieraskielisten
todistusten suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännökset nähtäväkseen.
Lähetettyäsi hakemuksen saat sähköpostiviestin, jossa on linkki hakemuksen muokkausta varten.
Hakuaikana pääset linkin avulla vaihtamaan esim. hakukohteiden järjestystä. Muokkauslinkin kautta voit
lisätä ja poistaa hakemuksen liitteitä 6.2.2019 klo 15.00 saakka.
Valintamenettely
Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijavalinta perustuu valtakunnalliseen hakupisteytykseen, joka
on samanlainen kaikissa opettajakorkeakouluissa. Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta.
Valintaryhmä
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Opiskelijat valitaan hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä koulutusalakohtaisista tai
erillisvalintaryhmien muodostamista valintatapajonoista seuraavasti:
HH = Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
HAMK = Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
JAMK = Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
OAMK = Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
TAMK = Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Hakijan koulutusala määräytyy hakukelpoisuuden antavan tutkinnon (hakututkinto) ja
opetusministeriön (OPM) koulutus- ja opintoalaluokituksen (päätös nro 19/400/2004) mukaan.
Erillisvalintaryhmän opiskelijavalinta tehdään pistejärjestyksen perusteella ilman hakututkintoon
perustuvaa koulutusalajaottelua.
Opiskelumuoto
Hakulomakkeella kysytään tutkinnon ja koulutusalan lisäksi myös opiskelumuoto eli tapa, jolla haluat
suorittaa opinnot. Opiskelumuoto vaikuttaa mahdollisuuksiisi tulla hyväksytyksi koulutukseen vain siinä
tapauksessa, että valitsemasi opiskelumuoto muodostaa oman erillisvalintaryhmän.
Esimerkki: Olet suorittanut AMK-insinöörin tutkinnon.
a) Merkitset koulutusalaksi Tekniikka ja liikenne ja valitset opiskelumuodoksi vaikkapa HAMKin
Verkko-opiskelu 16 kk ryhmän. Olet hakijana Tekniikan ja liikenteen koulutusalakohtaisessa
valintatapajonossa eikä opiskelumuodolla ole vaikutusta opiskelijavalintaan.
b) Jos taas valitset opiskelumuodoksi HAMKin englanninkielisen ryhmän (International Professional
Teacher Education programme), oletkin hakijana erillisvalintaryhmässä. Tutkintoasi vastaava
koulutusala vaikuttaa hakukelpoisuuteesi, mutta kilpailet opiskelupaikasta muiden, eri
koulutusaloja edustavien samassa erillisvalintaryhmässä olevien hakijoiden kanssa.
Ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelumuodot
Hakukohde
Voit hakea samalla hakemuksella kahteen opettajakorkeakouluun, jotka merkitset ensi- ja toissijaisiksi
hakukohteiksi. Ilmoittamasi hakukohdejärjestys on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen
jälkeen.
Merkitse toissijainen hakukohde vain siinä tapauksessa, että opiskelu kyseisessä
opettajakorkeakoulussa on sinulle realistinen vaihtoehto. Toissijaisen hakukohteesi tulee olla eri
opettajakorkeakoulu.
Voit tulla hyväksytyksi vain yhteen hakukohteeseen eli yhteen opettajakorkeakouluun. Jos sinut
hyväksytään jompaankumpaan hakulomakkeelle merkitsemääsi opettajakorkeakouluun, et voi tulla
enää hyväksytyksi muualle (toinen hakukohteesi peruuntuu automaattisesti).
Hakemuksen käsittely ja hakupisteytys
Hakemuksesi käsittelee korkeakoulu, johon ensisijaisesti haet. Jos sinut todetaan hakukelpoiseksi,
tarkistetaan myös hakupisteytyksesi. Pistetarkistus perustuu opettajakorkeakoulujen vuoden 2019
yhteisiin valintaperusteisiin.
Ilmoita hakulomakkeella sähköpostiosoite, jota käytät säännöllisesti. Korkeakoulu ottaa sinuun yhteyttä
sähköpostitse, jos hakemuksestasi on kysyttävää tai hakemusta on täydennettävä.
Yhdessä pisteytyskohdassa huomioituja kokemusvuosia/-kuukausia ja/tai osaamista ei pisteytetä
toistamiseen missään muussa pisteytyskohdassa, ellei ohjeissa toisin mainita. Hakupisteytykseen
vaikuttavat koulutukset tulee olla suoritettu ja työkokemus hankittu 29.1.2019 mennessä.
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Pisteytettävät osa-alueet ovat:
Muut suoritetut tutkinnot
Kasvatustieteelliset perusopinnot
Täydennyskoulutus 1.1.2013 jälkeen
Opetuskokemus oppilaitoksesta
Opetuskokemus ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2017 jälkeen
yhteensä enintään

8
10
4
5
10
37

Hakijat sijoitetaan tasapistetilanteessa valintajärjestykseen seuraavien opettajakorkeakoulujen
yhteisesti sopimien painotusten mukaisesti:
1. Ensisijainen hakukohde
2. Opetuskokemus ammatillisesta koulutuksesta, kyllä
3. Opetuskokemus oppilaitoksesta, yli 30 kk
4. Opetuskokemus oppilaitoksesta, yli 24−30 kk
5. Opetuskokemus oppilaitoksesta, yli 18−24 kk
6. Opetuskokemus oppilaitoksesta, yli 12−18 kk
7. Kasvatustieteelliset perusopinnot, suoritettu
8. Muut suoritetut tutkinnot, kaksi tutkintoa
9. Täydennyskoulutus, 30 op tai enemmän
10. Täydennyskoulutus, 26‒29 op
11. Täydennyskoulutus, 22‒25 op.
Jos valintajärjestys ei ratkea em. kriteereillä, arpoo tietojärjestelmä järjestyksen.
Valinta-aikataulu
Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan 3.4.2019 Oma Opintopolku -palvelussa osoitteessa
opintopolku.fi. Hakijalle lähetetään tieto valinnan tuloksesta myös kirjeitse tai sähköpostitse.
Opiskelupaikan vastaanottaminen
Opiskelupaikka on otettava vastaan 17.4.2019 klo 15.00 mennessä Oma Opintopolku -palvelussa. Jos
Oma Opintopolku -palvelun käyttäminen ei ole mahdollista, ota paikka vastaan kirjallisesti esim.
sähköpostilla em. määräajassa. Muussa tapauksessa menetät tarjotun opiskelupaikan.
Varasijavalinnat
Jokainen hakukelpoinen hakija, joka ei saanut opiskelupaikkaa kummastakaan hakukohteestaan, jää
hakupistemääränsä mukaiselle varasijalle valintaryhmänsä jonoon. Jos hakija on merkinnyt kaksi
hakukohdetta, hän voi olla varasijalla molemmissa hakukohteissaan. Varasijavalintoja tehdään, jos
paikkoja vapautuu. Opiskelupaikan vapautuessa opettajakorkeakoulu ottaa yhteyttä hakijaan.
Opiskelijaksi ottamisen esteet
Ammattikorkeakoululain perusteella ammatilliseen opettajankoulutukseen hakevalta kysytään
terveydellisistä esteistä ja aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamisesta (L 932/2014 § 26, § 33 ja §
34). Lisätietoja Opintopolussa otsikon Terveydelliset vaatimukset alla.
Muutoksenhaku
Jos katsot, ettei opiskelijavalintaa ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteys
ammatillisen opettajakorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei tällöin selviä, voit hakea
ammattikorkeakoululta kirjallista oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän
kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta.
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Rekisteritietojen tarkistus
Rekisteröidyllä on pääsy hakemustietoihin Oma Opintopolku -sivuston kautta. Muiden henkilötietojen
osalta, kuin mihin rekisteröidyllä itsellään on pääsy Oma Opintopolku -sivuston kautta, voi rekisteröity
lähettää kirjallisen tarkastuspyynnön Opetushallitukseen, ks. tietosuojaseloste.
Lisätietoja
Postin kulku ei ole ammattikorkeakoulun vastuulla.
Hakukelpoisuus
Voit hakea ammatilliseen opettajankoulutukseen, jos sinulla on sellainen koulutus ja työkokemus, joka
vaaditaan ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan toimeen (L 932/2014 § 25).
Hakukelpoisuuden antava koulutus on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta korkeakoulututkinto.
Tutkinnoista on tarkemmat kuvaukset seuraavassa kappaleessa. Hakukelpoisuuteen vaadittavalla
työkokemuksella tarkoitetaan tutkinnon alalta hankittua ammatillista työkokemusta. Hakukelpoisuuteen
vaadittava työkokemus on esitelty koulutusalaluokituksen jälkeen.
Hakukelpoisuuden tulee täyttyä hakuajan päättymiseen mennessä.
Hakukelpoisuuteen vaadittava tutkinto (hakututkinto)
Tutkintoa, jolla haet koulutukseen, ei pisteytetä.

Ammatillisten tutkinnon osien (ammatillisten opintojen) opettajaksi aikova
Säädösten perusteella hakijalla tulee olla korkeakoulututkinto (ammattikorkeakoulututkinto tai
yliopistotutkinto).
Poikkeukset korkeakoulututkinnon vaatimukseen:
Sosiaali- ja terveysalan hakijalla (pois lukien kauneudenhoitoala) tulee olla joko ylempi
korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto.
Tanssialan ja sirkusalan koulutuksen suorittaneet hakijat voivat ilmoittaa hakututkinnoksi
korkeakoulututkinnon tai kolmen vuoden laajuiset soveltuvat opinnot.

Yhteisten tutkinnon osien (yhteisten opintojen) opettajaksi aikova
Ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien opettajalla tai opettajaksi aikovalla tulee olla
pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto. Ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien
opettajia ovat esimerkiksi kielten ja matematiikan opettajat.
Joissain tapauksissa myös muu korkeakoulututkinto kuin ylempi korkeakoulututkinto voi antaa
hakukelpoisuuden.
Jos sinut on palkattu ammatilliseen koulutukseen yhteisen tutkinnon osa-alueen Yhteiskunnassa ja
kansalaisena toimiminen tai Työelämässä toimiminen tai Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet
opettajaksi, voidaan suorittamasi korkeakoulututkinto huomioida hakukelpoisuuden antavana
soveltuvana korkeakoulututkintona. Hakukelpoisuuden arviointia varten tarvitaan väliaikainen
työtodistus tai kopio työsopimuksesta, josta kyseinen opetustehtävä käy ilmi. Muussa tapauksessa ei
tässä haussa tehdä tulkintaa korkeakoulututkinnoista, jotka voisivat olla soveltuvia em. yhteisten
tutkinnon osa-alueiden opettamiseen ja/tai antaa hakukelpoisuuden ammatilliseen
opettajankoulutukseen.
Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon tulee olla valmis hakuajan päättymiseen mennessä.

Valmentavaa koulutusta antavaksi opettajaksi aikova
Ammatillisen koulutuksen valmentavan koulutuksen opettajaksi aikovan tulee täyttää joko ammatillisten
tutkinnon osien tai yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikovalle asetetut hakukelpoisuusvaatimukset.

Ammatilliseen opettajankoulutukseen muulla kuin korkeakoulututkinnolla hakeva
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Muulla kuin korkeakoulututkinnolla voi olla hakukelpoinen hakuaikana ammatillisessa koulutuksessa
ammatillisten tutkinnon osien opettajana toimiva henkilö tai henkilö, joka on palkattu antamaan
ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta.

Ammatillisten tutkinnon osien opettajana toimiva
Koulutuksen järjestäjä (oppilaitos, jolla on ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen
järjestämislupa) voi poiketa korkeakoulututkinnon vaatimuksesta ja palkata ammatilliseksi opettajaksi
henkilön, jolla on erityisen vahva tai erikoistunut käytännön ammattitaito (A 986/1998 § 13 mom. 2).
Hakuaikana em. momentin mukaisessa tehtävässä toimiva henkilö voi tulla valituksi ammatilliseen
opettajankoulutukseen, mutta opettajan pedagogisten opintojen suorittaminen ei anna hänelle
kelpoisuutta muihin opetustehtäviin. Koulutuksen järjestäjän päätös henkilön palkkaamisesta opettajan
tehtävään ilman korkeakoulututkintoa koskee vain tiettyä yksilöityä opetustehtävää. Muulla kuin
korkeakoulututkinnolla hakevan, ammatillisten tutkinnon osien opettajana toimivan hakukelpoisuuden
arviointia varten tarvitaan todistusten lisäksi oppilaitokselta lisätietoja erillisellä lomakkeella
(Oppilaitoksen lisäselvitys). Huom.! Sosiaali- ja terveysalan ammatillisten tutkinnon osien opetuksessa
voidaan poiketa ylempää korkeakoulututkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa koskevasta
vaatimuksesta vain kauneudenhoitoalan ammatillisiin tutkintoihin johtavien koulutusten osalta.

Ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta antava
Erityisen syyn perusteella voi olla hakukelpoinen henkilö, joka ei ole suorittanut korkeakoulututkintoa,
mutta toimii ammatillista osaamista syventävän tai täydentävän ammatillisen koulutuksen
opetustehtävässä (A 986/1998 § 13 c), koska henkilöllä on muutoin koulutuksen tai työkokemuksen
avulla hankittu korkea ammattitaito. Ammatillista osaamista syventävä tai täydentävä koulutus
tarkoittaa ammatillisissa oppilaitoksissa toteutettavaa tutkintoon johtamatonta koulutusta. Ammatillista
osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta voidaan antaa myös muussa organisaatiossa, jos
organisaatiolla on ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen järjestämislupa. Syventävä tai
täydentävä koulutus voi olla pitkäkestoista koulutusta tai lyhytkoulutusta, työvoimakoulutusta tai
peruskoulutuksen jälkeistä jatko- tai täydennyskoulutusta, jonka tavoitteena on kohentaa ammatillista
osaamista. Hakuaikana em. momentin mukaisessa tehtävässä toimiva henkilö voi tulla valituksi
ammatilliseen opettajankoulutukseen, mutta opettajan pedagogisten opintojen suorittaminen ei anna
hänelle kelpoisuutta muihin opetustehtäviin. Ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää
koulutusta antavan hakukelpoisuuden arviointia varten tarvitaan todistusten lisäksi työnantajalta
lisätietoja erillisellä lomakkeella (Oppilaitoksen lisäselvitys).
Ammatillisen koulutuksen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus, A 986/1998 § 13, § 13 a,
§ 13 b ja § 13 c
Ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus, A 986/1998 § 14
Ammatillisen koulutuksen valmentavaa koulutusta antavan opettajan kelpoisuus, A 986/1998 § 13 e
Ammattikorkeakoulun opettajien kelpoisuusvaatimukset, A 1129/2014 § 17

Muualla kuin Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto
Jos ilmoitat tutkinnoksi, jolla haet ammatilliseen opettajankoulutukseen
 korkeakoulututkinnon, jonka olet suorittanut muualla kuin Pohjoismaissa tai
 alle kolmevuotisen korkeakoulututkinnon, jonka olet suorittanut Pohjoismaissa tai
 sosiaali- ja terveysalan tutkinnon, jonka olet suorittanut muualla kuin Suomessa tai
 olet yhteisten tutkinnon osien opettaja tai opettajaksi aikova ja olet suorittanut tutkintosi muualla kuin
Suomessa,
tulee hakemukseen liittää Suomen Opetushallituksen tai opetusministeriön päätös tutkinnon
rinnastamisesta Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon. Jos tunnustamis-/rinnastamispäätös
puuttuu, emme voi käsitellä hakemusta.
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Opetushallitus päättää ulkomaisen tutkinnon antamasta kelpoisuudesta tehtävään, johon Suomessa
edellytetään tietty koulutus tai tietyn tasoinen korkeakoulututkinto. Tietyn tasoista koulutusta
edellytetään esimerkiksi seuraaviin opetustehtäviin:
• ammatillisten tai yhteisten aineiden opetus ammatillisessa koulutuksessa
• erityisopetus (osa-aikainen erityisopetus tai erityisluokanopetus)
• oppilaanohjaus tai opinto-ohjaus
• vapaan sivistystyön opetus
• aineenopetus
• luokanopetus
• esiopetus.
Tutkintojen tunnustaminen ja kansainvälinen vertailu
Laki Pohjoismaiden välillä pohjoismaisista työmarkkinoista henkilöille, jotka ovat saaneet vähintään
kolmevuotisen korkeamman koulutuksen, L 651/1998
Koulutus- ja opintoalat
Noudatamme opiskelijavalinnassa opetusministeriön (OPM) päätöksen nro 19/400/2004 mukaista
koulutus- ja opintoalaluokitusta. Koulutus- ja opintoalaa käytetään hakukelpoisuustulkinnassa ja hakijan
koulutusala määräytyy hakukelpoisuuden antavan tutkinnon mukaan. Opiskelijat valitaan
pistejärjestyksessä koulutusalakohtaisista tai erillisvalintaryhmien muodostamista valintatapajonoista,
ks. kohta Valintamenettely.
1 Humanistinen ja kasvatusala
101
102
103
104
105
106
107
199

Vapaa-aika ja nuorisotyö
Kielitieteet
Historia ja arkeologia
Filosofia
Kasvatustieteet ja psykologia
Opetus- ja kasvatustyö
Teologia
Muu humanistinen ja kasvatusala

201
202
203
204
205
206
207
299

Käsi- ja taideteollisuus
Viestintä ja informaatiotieteet
Kirjallisuus
Teatteri ja tanssi
Musiikki
Kuvataide
Kulttuurin- ja taiteiden tutkimus
Muu kulttuuriala

301
302
303
304
305
306
307
399

Liiketalous ja kauppa
Kansantalous
Hallinto
Tilastotiede
Sosiaalitieteet
Politiikkatieteet
Oikeustiede
Muu yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

401
402
403
404
405

Matematiikka
Tietojenkäsittely
Geo-, avaruus- ja tähtitieteet
Fysiikka
Kemia

2 Kulttuuriala

3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alat

4 Luonnontieteiden ala
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406 Biologia
407 Maantiede
499 Muu luonnontieteiden ala

5 Tekniikan ja liikenteen ala

501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
599

Arkkitehtuuri ja rakentaminen
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
Graafinen ja viestintätekniikka
Elintarvikeala ja biotekniikka
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
Tekstiili- ja vaatetustekniikka
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
Tuotantotalous
Muu tekniikan ja liikenteen ala

601
602
603
604
605
699

Maatilatalous
Puutarhatalous
Kalatalous
Metsätalous
Luonto- ja ympäristöala
Muu luonnonvara- ja ympäristöala

701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
799

Sosiaaliala
Terveysala
Sosiaali- ja terveysala (alojen yhteiset ohjelmat)
Hammaslääketiede ja muu hammashuolto
Kuntoutus ja liikunta
Tekniset terveyspalvelut
Farmasia ja muu lääkehuolto
Lääketiede
Eläinlääketiede
Kauneudenhoitoala
Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

801
802
803
804
899

Matkailuala
Majoitus- ja ravitsemisala
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
Puhdistuspalvelut
Muu matkailu-, ravitsemis- ja talousala

901
902
903
904
969
998

Sotilas- ja rajavartioala
Palo- ja pelastusala
Poliisiala
Vankeinhoito
Muu OPM:n (nyk. OKM) hallinnonalan ulkopuolella järjestettävä koulutus
Muu OPM:n (nyk. OKM) hallinnonalalla järjestettävä koulutus

6 Luonnonvara- ja ympäristöala

7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

9 Muu koulutus

OKM = opetus- ja kulttuuriministeriö

Hakukelpoisuuteen vaadittava työkokemus (muu kuin opetustyö)
Hakukelpoisuuteen vaadittavan ammattialan työkokemuksen tulee vastata sen tutkinnon alaa, jolla haet
opettajankoulutukseen. Valinnassa otetaan huomioon 29.1.2019 mennessä kertynyt työkokemus.
Hakukelpoisuuteen vaadittavaa käytännön työkokemusta ei pisteytetä eikä huomioida hakupisteitä
antavissa kohdissa.
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Vaadittavan työkokemuksen määrä lasketaan kokopäivätyön mukaan. Kokopäivätyöksi hyväksytään 150
työtuntia/kk. Lyhytkestoiset työsuhteet voidaan muuntaa vastaamaan kokopäivätyötä laskukaavalla 11
kk = 1 v, 21 pv = 1 kk. Myös yrittäjänä toimiminen otetaan huomioon käytännön työkokemuksena.
Ammattialan käytännön työkokemukseksi ei hyväksytä opetuskokemusta eikä harjoittelua, joka sisältyy
tutkintoon, jolla haet koulutukseen.

Ammatillisten tutkinnon osien (ammatillisten opintojen) opettajaksi aikova
Säädösten perusteella ammatillisten tutkinnon osien opettajalta tai opettajaksi aikovalta vaaditaan
vähintään kolme vuotta ammatillista työkokemusta.
Huom.! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelta (pois lukien
kauneudenhoitoala), ammatillisten tutkinnon osien opettajalta ja opettajaksi aikovalta vaaditaan viisi
vuotta ammatillista työkokemusta korkeakoulututkintoa vastaavista tehtävistä. Sosiaali- ja terveysalan
ylemmällä korkeakoulututkinnolla (ylempi AMK tai maisteri) ammatillisten tutkinnon osien opettajaksi
aikovalta vaaditaan kolme vuotta ammatillista työkokemusta.

Yhteisten tutkinnon osien (yhteisten opintojen) opettajaksi aikova
Ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien opettajalta tai opettajaksi aikovalta ei vaadita
ammatillista työkokemusta.

Ammatilliseen opettajankoulutukseen muulla kuin korkeakoulututkinnolla hakeva
Henkilöltä, joka ei ole suorittanut korkeakoulututkintoa, mutta on palkattu ammatillisten tutkinnon
osien opettajaksi, vaaditaan viisi vuotta ammatillista työkokemusta.
Henkilöltä, joka ei ole suorittanut korkeakoulututkintoa, mutta on palkattu antamaan ammatillista
osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta, ei vaadita ammatillista työkokemusta, jos
oppilaitoksen/työnantajan antamien lisätietojen (Oppilaitoksen lisäselvitys) perusteella henkilö on
hankkinut tehtävän vaatiman korkean ammattitaidon koulutuksen avulla.
Ammatillisen koulutuksen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus, A 986/1998 § 13, § 13 a,
§ 13 b ja § 13 c
Ammattikorkeakoulun opettajien kelpoisuusvaatimukset, A 1129/2014 § 17
Pisteytettävät osa-alueet
Yhdessä pisteytyskohdassa huomioituja kokemusvuosia/-kuukausia ja/tai osaamista ei pisteytetä
toistamiseen missään muussa pisteytyskohdassa, ellei ohjeissa toisin mainita. Hakupisteytykseen
vaikuttavat koulutukset tulee olla suoritettu ja opetuskokemus hankittu hakuajan päättymiseen
mennessä.
Muut suoritetut tutkinnot
Tutkinnon tulee olla valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Tutkinto voi olla ammatillinen
perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen
tutkinto tai korkeakoulututkinto. Huomioimme tässä pisteytyskohdassa myös muualla kuin Suomessa
suoritetun tutkinnon.
Jos ilmoitat muualla kuin Suomessa suoritetun tutkinnon eikä tutkintotodistusta ole kirjoitettu suomeksi,
ruotsiksi tai englanniksi, tulee hakemukseen liittää tutkintotodistuksen suomen-, ruotsin- tai
englanninkielinen virallinen käännös sekä alkuperäiskielinen tutkintotodistus. Tässä kohdassa
ilmoitetusta tutkinnosta ei useimmiten tarvita Opetushallituksen päätöstä tutkinnon rinnastamisesta
(vrt. Hakukelpoisuuteen vaadittava tutkinto).
Korkeakoulututkinto tarkoittaa alempaa tai ylempää yliopistotutkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai
ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tai lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa (asetus
korkeakoulututkintojen järjestelmästä 464/1998). Ammatillisen opettajankoulutuksen haussa ei
kuitenkaan huomioida alempaa ja ylempää yliopistotutkintoa kahtena eri tutkintona, jos
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maisterikoulutukseen on edetty pääainetta vaihtamatta esimerkiksi kasvatustieteen kandidaatista
kasvatustieteen maisteriksi. Tässä haussa ei myöskään huomioida kahtena eri tutkintona useamman
pätevyyden antavaa tutkintoa, esimerkiksi terveydenhoitaja (AMK) / sairaanhoitaja (AMK).
Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenne on esitelty asetuksessa 137/2017 ja sitä edeltäneissä
säädöksissä.
Tutkintoina ei huomioida ylioppilastutkintoa eikä muitakaan tutkinto-nimisiä koulutuksia ja/tai
koulutusohjelmia, jotka eivät täytä edellä kuvattuja tutkinnon määritelmiä/vaatimuksia.
Jos hakija on ilmoittanut tähän pisteytyskohtaan jo kaksi suoritettua tutkintoa, voidaan kolmannen,
hakututkinnon lisäksi suoritetun tutkinnon opintopisteitä huomioida kohdassa Täydennyskoulutus, jos
opintopisteet on suoritettu 1.1.2013 jälkeen.
Yhdestä suoritetusta tutkinnosta voi saada 4 (neljä) hakupistettä, yhteensä enintään 8 (kahdeksan)
pistettä.
Suoritettu tutkinto

Hakupisteet

Ei suoritettua tutkintoa hakututkinnon lisäksi
Yksi suoritettu tutkinto
Kaksi suoritettua tutkintoa

0
4
8

Kasvatustieteelliset perusopinnot
Hyväksymme suomalaisen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti suoritetut kasvatustieteen,
aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan, ammattikasvatuksen tai kasvatustieteen pedagogiset 25
op:n tai 15 ov:n laajuiset perusopinnot (approbatur). Opinnot voivat sisältyä tutkintoon, jolla haet
koulutukseen eikä ko. perusopintokokonaisuudella ole suoritusaikarajaa.
Hyväksymme myös seuraavat ammatillisen opettajakorkeakoulun vaatimusten mukaan suoritetut
kasvatustieteelliset opinnot:
 HAMK: Ammatillisen opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset perusopinnot verkkopainotteisesti
 JAMK: Ammatillisen opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset opinnot
 TAMK: Pedagogiset perustiedot ja -taidot.
Edellä kuvatuista kasvatustieteen perusopinnoista / kasvatustieteellisistä opinnoista voi saada 10
(kymmenen) hakupistettä. Useammat suoritetut opinnot eivät lisää hakupistemäärääsi tässä
pisteytyskohdassa.
Kasvatustieteelliset perusopinnot

Hakupisteet

Ei suoritettu
Suoritettu

0
10

Täydennyskoulutus
Täydennyskoulutuksena otetaan huomioon 1.1.2013 jälkeen suoritettuja koulutuksia, jos yksittäisen
koulutuksen laajuus on vähintään 1 opintopiste (op) tai 1 osaamispiste (osp) tai 0,5 opintoviikkoa (ov)
tai 27 tuntia (h).
Täydennyskoulutuksena voidaan huomioida tutkintoon johtavassa koulutuksessa 1.1.2013 jälkeen
suoritettuja opintoja, avoimessa korkeakoulussa suoritettuja opintoja ja ammatillisia
täydennyskoulutuksia. Opinnot voivat olla esim. kieli- tai tieto- ja viestintätekniikan kursseja tai oman
alan osaamista syventäviä tai muulla tavoin osaamista monipuolistavia/lisääviä koulutuksia.
Voit muuntaa opintoviikkoina suorittamasi opinnot opintopisteiksi kertoimella 1,5 ja arvioida
koulutuspäiviä/-tunteja kestäneen koulutuksen laajuuden laskukaavalla 27 h = 1 op. Tässä haussa
huomioidaan yksi osaamispiste (osp) yhtenä opintopisteenä (op). Täydennyskoulutus pisteytetään
koulutusten yhteenlasketun opintopistemäärän mukaan.
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Suoritetut koulutukset

Hakupisteet

alle 2 op tai ei koulutusta
2‒5 op
6‒9 op
10‒13 op
14‒17 op
18‒21 op
22‒25 op
26‒29 op
30 op tai enemmän

0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4

Käytämme yleistä pyöristyssääntöä.
Opetuskokemus oppilaitoksesta
Hakupisteitä antavaksi opetuskokemukseksi huomioidaan opetustyö, joka on tehty työ- tai
virkasuhteessa oppilaitokseen, esim. ammatilliseen oppilaitokseen, korkeakouluun, peruskouluun,
lukioon ja/tai kansalaisopistoon. Oppilaitoksella tulee olla ollut opetustehtävän aikana koulutuksen tai
opetuksen tai ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen tai ammatillisen lisäkoulutuksen
järjestämislupa.
Huomioimme opetuskokemuksen myös koulutusta päätehtävänään järjestävästä muusta
organisaatiosta, jos organisaatiolla oli opetustehtävän aikana ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen
koulutuksen tai ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa, sekä Suomen valtionhallinnon alaisesta
ammattiin kouluttavasta oppilaitoksesta. Opetuskokemukseksi voidaan huomioida myös Suomen
Opetushallituksen opetussuunnitelman mukaisesti toteutetussa kotoutumiskoulutuksessa opettajana
toimiminen.
Opetuskokemukseksi huomioidaan esiopetus, mutta ei muuta lastentarhanopettajana toimimista.
Tässä pisteytyskohdassa ei opetuskokemuksena hyväksytä esimerkiksi työnohjausta,
työpaikkaohjausta, perehdyttämistä, asiakasneuvontaa, konsultointia, kuntoutuksen ohjaustehtäviä,
valmennusta, yleisöluennointia, esitelmien pitämistä eikä esimiestyöskentelyä.
Pisteytyksessä otetaan huomioon 29.1.2019 mennessä kertynyt opetuskokemus. Kokemuksen määrä
huomioidaan päätoimisen opettamisen mukaan ja sivutoiminen kokemus voidaan laskennallisesti
muuntaa päätoimiseksi.
-

Jos työaikasi on laskettu opetustunteina, niin opetus on ollut päätoimista silloin, kun sitä on ollut
vähintään 16 viikkotuntia. Sivutoiminen opettaminen rinnastetaan hakupisteytyksessä päätoimiseen
kokemukseen siten, että 64 tuntia vastaa yhtä päätoimisen kokemuksen kuukautta.
Jos olet ollut kokonaistyöajassa, niin kokopäivätyöksi hyväksytään 150 h = 1 kk. Lyhytkestoiset
työsuhteet lasketaan yhteen siten, että 21 pv = 1 kk.

Opetuskokemus

Hakupisteet

alle 5 kk tai ei lainkaan
5‒12 kk
yli 12‒18 kk
yli 18‒24 kk
yli 24‒30 kk
yli 30 kk

0
1
2
3
4
5

Opetuskokemus ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2017 jälkeen
Jos edellisessä pisteytyskohdassa ilmoitetusta opetuskokemuksesta vähintään 5 kuukautta on hankittu
1.1.2017 jälkeen ammatillisesta oppilaitoksesta ja/tai ammattikorkeakoulusta (tai muusta
organisaatiosta, jolla on ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen tai ammatillisen
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lisäkoulutuksen järjestämislupa), voidaan ammatillisen koulutuksen opetuskokemus ottaa huomioon
myös tässä pisteytyskohdassa.
Opetuskokemus ammatillisesta koulutuksesta

Hakupisteet

Ei
Kyllä

0
10

Palvelussuhteen ehto
Jos sinut on asetuksen 986/1998 § 13 d mukaisesti otettu ammatilliseen koulutukseen ammatillisten
tutkinnon osien opettajaksi ehdolla, että kolmen vuoden kuluessa palvelussuhteen alkamisesta suoritat
opettajan pedagogiset opinnot, ja täytät hakukelpoisuusvaatimukset, tulet valituksi ammatilliseen
opettajankoulutukseen hakupisteiden määrittämästä valintasijastasi huolimatta.
Jos sinut on palkattu suomalaisen ammattikorkeakoulun lehtorin tai yliopettajan tehtävään ja sinulle on
työsopimusta solmittaessa asetettu ehto, että suoritat määräajan kuluessa palvelussuhteen alkamisesta
opettajan pedagogiset opinnot, ja täytät hakukelpoisuusvaatimukset, tulet valituksi ammatilliseen
opettajankoulutukseen hakupisteiden määrittämästä valintasijastasi huolimatta.
Pedagogisten opintojen suorittamisvelvoitteen tulee ilmetä työsopimuksestasi tai muusta virallisesta
rekrytointiasiakirjasta.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

