
 

 

Opettajaksi Suomeen (OSU)  
-pätevöitymiskoulutus 

 
Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen 
opettajakorkeakoulun Opettajaksi Suomeen 
(OSU) -hanke järjestää pätevöitymiskoulutuksen 
Suomessa asuville maahanmuuttajataustaisille 
opettajille, joilla on Opetushallituksen 
rinnastamispäätös.  
Koulutus antaa yleisen pedagogisen pätevyyden.  
Koulutus on osa viiden ammatillisen opettaja- 
korkeakoulun yhteishanketta.  
 

Sisältö 

Opinnot koostuvat verkko- ja etäopiskelujaksoista ja opetusharjoittelusta harjoitteluoppilaitoksessa. Koulutus on 
suomenkielinen. Opinnoissa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä (Moodle) ja ZOOM-verkkokokousjärjestelmää. 

Opinnot muodostuvat seuraavista teemoista: 

• Orientaatio suomalaiseen oppimiskulttuuriin ja opettajan työhön 

• Opettajan muuttuva toimintaympäristö 

• Opetusharjoittelu 

• Suomen kieltä ja työnhakutaitoja opettajille. 

Toteutus 

Opinnot sisältävät opetusta verkon kautta ja etäopiskelua (itsenäistä opiskelua, pienryhmä- ja paritehtäviä). Verkko-opetusta 
toteutetaan pääsääntöisesti ZOOM-sovelluksen kautta. Voit osallistua koulutukseen mistäpäin Suomea tahansa! 

Verkko-opetus toteutetaan joka toinen viikko yhtenä päivänä - joko aamu- tai iltapäivän ajan. Verkkotapaamisten välissä 
opiskelijat tekevät itsenäisiä, pari- tai pienryhmätehtäviä. 

Koulutus alkaa orientaatiolla maanantaina 22.11.2021 klo 12–16. Opinnot päättyvät 3.6.2022. Koulutuksen tarkempi 
aikataulu ilmoitetaan syyskuun 2021 aikana hankkeen verkkosivuilla www.hamk.fi/osu. 

Hakukelpoisuusvaatimukset 

1. Opetushallituksen päätös tutkinnon rinnastamisesta Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon ja 

opettajankoulutukseen 

 

2. 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 opettajaksi voidaan tässä haussa tulkita hakija, joka on opiskellut ylemmässä 

korkeakoulututkinnossa pääaineena esimerkiksi: kielitieteitä, filosofiaa, psykologiaa, teologiaa, kirjallisuutta, kulttuurien 

tuntemusta, tilastotiedettä, matematiikka, fysiikkaa, kemiaa, politiikkatieteitä, oikeustieteitä, terveyskasvatusta. 
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3. Ammatillisten tutkinnon osien (ammatillisten opintojen) opettajaksi aikova: Säädösten perusteella hakijalla tulee 

olla korkeakoulututkinto (ammattikorkeakoulututkinto tai yliopistotutkinto). Sosiaali- ja terveysalan hakijalla tulee olla joko 

ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Tanssialan ja sirkusalan koulutuksen suorittaneet hakijat 

voivat ilmoittaa hakututkinnoksi korkeakoulututkinnon tai kolmen vuoden laajuiset soveltuvat opinnot. Ammatillisten 

tutkinnon osien opettajaksi aikovalta edellytetään myös vähintään kolme vuotta työkokemusta hakututkinnon alaa 

vastaavalta alalta. Sosiaali- ja terveysalan opettajaksi aikovalta edellytetään vähintään viisi vuotta työkokemusta 

korkeakoulututkintoa vastaavista tehtävistä, mikäli hakijalla on ammattikorkeakoulututkinto. 

Lisäksi hakijalta edellytetään 

4. Riittävää suomen kielen taitoa. Hakijan tulee selviytyä opinnoista suomen kielellä. Kielitaitoa tuetaan koulutuksen 

aikana. 
 

5. Verkko-opiskeluvalmiudet sekä yleiset tieto- ja viestintätekniset perustaidot ja -tiedot 

Haku ja opiskelijavalinta 

Hakuaika alkaa 1.10.2021 ja päättyy 15.10.2021 klo 15:00. 

Haku on käynnissä yhtä aikaa kaikissa ammatillisissa opettajakorkeakouluissa. Täytä vain yksi hakulomake.  
 
Tutustu valintaperusteisiin hankkeen verkkosivuilla www.hamk.fi/osu. 

Täytä hakulomake (avataan 30.9.2021) verkkosivuilla www.hamk.fi/osu, tulosta ja palauta se liitteineen postitse meille.  
Tarvitset seuraavat liitteet hakulomakkeeseen: 
 

● kopio hakukelpoisuuteen vaadittavasta tutkinnosta 
● kopio Opetushallituksen rinnastamispäätöksestä 
● kopio tai kopiot työtodistuksista (oman alan työkokemus) 
 

Tutustu liitteisiin tarkemmin verkkosivuilla www.hamk.fi/osu. 

Hakulomake ja liitteet on toimitettava perille viimeistään 15.10.2021 klo 15.00. 
Osoite: Alla Lemechkova-Toivonen, HAMK/AOKK, PL 230, 13101 Hämeenlinna. 
Kirjekuoreen maininta ”Opettajaksi Suomeen OSU”. 

Hakukelpoisuusvaatimukset täyttävät hakijat kutsutaan valintahaastatteluun, joka järjestetään ZOOMissa to 21.10.2021 
tai ke 27.10.2021 klo 8–16 välillä. Valintahaastatteluun liittyen olemme yhteydessä hakijaan sähköpostitse. 

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 8.11.2021. Tieto valinnan tuloksesta lähetetään hakijalle sähköpostitse. 
Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 15.11.2021 klo 15.00. 

Hinta 

Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja opetuskustannuksiltaan maksutonta koulutusta. Opiskelija itse 
selvittää paikallisesta TE- palveluista mahdolliset etuudet. 

Kouluttajat 

Lehtori Piia Kolho ja lehtori Alla Lemechkova-Toivonen, HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu, lehtori Elina Hietaranta, 
HAMK kielet ja viestintä 

Lisätietoja koulutuksesta 

Alla Lemechkova-Toivonen, projektivastaava, 040 849 1026, alla.lemechkova-toivonen@hamk.fi 
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