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Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku
Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus
Valintaperusteet 2022
•

Sähköinen hakemus 20.1.2022 klo 15.00 mennessä

•

Liitteet sähköisesti hakemukseen (tai kirjepostina 1. hakukohteeseen) 27.1.2022
klo 15.00 mennessä

•

Täydennyspyynnöt ja kysymykset lähetämme ilmoittamaasi sähköpostiin

•

Valinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan 22.3.2022 Oma Opintopolku palvelussa

•

Opiskelupaikan vastaanotto 31.3.2022 klo 15.00 mennessä
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1 HAKEMINEN AMMATILLISEEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUKSEEN
Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 4.-20.1.2022. Sähköinen
hakemus tulee olla tallennettuna hakuajan päättymiseen 20.1.2022 klo 15.00
mennessä.
Hakukelpoisuuteen ja hakupisteytykseen vaikuttavien koulutusten tulee olla suoritettu ja
työkokemus hankittu hakuajan päättymiseen mennessä. Hakijan on todennettava
koulutuksensa ja työkokemuksensa todistuksilla. Hakemukseen tarvittavat liitteet tulee
olla tallennettuna hakemukselle tai toimitettuna ensisijaiseen hakukohteeseen 27.1.2022
klo 15.00 mennessä. Perehdy ohjeisiin tarvittavista liitteistä Opintopolussa otsikon
Tarvittavat liitteet alla. Liitteiden perille saapuminen on hakijan omalla vastuulla.
Ilmoita hakulomakkeella sähköpostiosoite, jota käytät säännöllisesti. Haussa käytetään
sähköistä asiointia. Saat Opintopolusta viestejä noreply@opintopolku.fi -osoitteesta.
Lisäksi sinuun otetaan yhteyttä sähköpostitse, mikäli hakemuksestasi on kysyttävää tai
sitä tarvitsee täydentää. Huomioithan, että sähköpostin ja postin perille saapuminen ei ole
ammattikorkeakoulun vastuulla. Huolehdithan, että sähköpostissasi on tilaa uusille
viesteille ja etteivät viestit ohjaudu roskapostikansioon.
Lähetettyäsi hakemuksen saat sähköpostitse linkin hakemuksen muokkausta varten.
Hakuaikana voit esimerkiksi vaihtaa hakukohteiden järjestystä sekä muokata hakemusta.
Voit myös lisätä liitteitä niiden toimittamisen määräaikaan saakka.
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1.1 Valintamenettely
Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen opiskelijavalinta perustuu valtakunnalliseen
hakupisteytykseen, joka on samanlainen kaikissa opettajakorkeakouluissa.
Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta.
Opiskelijat valitaan koulutukseen varatuille opiskelupaikoille hakupisteiden mukaisessa
järjestyksessä.
Alla on esitetty aloituspaikat taulukkomuodossa.
HH (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu)

30

HAMK (Hämeen ammattikorkeakoulu)

53

JAMK (Jyväskylän ammattikorkeakoulu)

50

TAMK (Tampereen ammattikorkeakoulu)

18

Aloituspaikkoja yhteensä

151

Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen haussa hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa
(hakututkintoa) vastaava koulutusala määräytyy mukaillen Tilastokeskuksen käyttämää
kansallista koulutusluokitusta 2016. Kansallinen koulutusluokitus 2016 pohjautuu
UNESCOn International Standard Classification of Education 2011 (ISCED 2011)
-luokitukseen. Koulutus- ja opintoalaluokitus löytyy kappaleesta 6.
1.2 Hakukohde ja opiskelumuoto
Voit hakea samalla hakemuksella kahteen opettajakorkeakouluun, joista valitset ensi- ja
toissijaisen hakukohteen. Hakukohteiden tulee olla eri opettajakorkeakouluja. Ilmoittamasi
hakukohdejärjestys on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen.
Valitse toissijainen hakukohde vain siinä tapauksessa, että opiskelu kyseisessä
opettajakorkeakoulussa on sinulle realistinen vaihtoehto. Voit tulla hyväksytyksi vain
yhteen hakukohteeseen ja tällöin toinen hakukohteistasi peruuntuu automaattisesti.
Hakukohdejärjestyksestä et saa hakupisteitä, mutta se voi vaikuttaa valintaan
tasapistetilanteessa.
Hakulomakkeella valitaan opiskelumuoto, jolla opinnot halutaan suorittaa. Tutustu
tarkemmin opiskelumuotojen kuvauksiin kunkin opettajakorkeakoulun nettisivuilta:
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Haaga-Helia https://www.haaga-helia.fi/fi/aikataulut-ja-kehittymisohjelmat
HAMK https://www.hamk.fi/aokk-koulutus/ammatillinen-opinto-ohjaajankoulutus/#opiskelu
JAMK https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Ammatillinen-opettajakorkeakoulu/Opintoohjaajankoulutus/
TAMK https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/ammatillinen-opinto-ohjaajankoulutus
1.3 Hakemuksen käsittely ja hakupisteytys
Hakemuksesi käsittelee korkeakoulu, johon ensisijaisesti haet. Jos täytät useamman
hakemuksen, vain viimeisin hakemus käsitellään (koskee hakijoita, jotka hakevat ilman
henkilötunnusta).
Hakemuksesta tarkistetaan ensin hakukelpoisuus. Hakukelpoisuudesta et saa
hakupisteitä. Jos sinut todetaan hakukelpoiseksi, myös hakupisteytyksesi tarkistetaan.
Pistetarkistus perustuu opettajakorkeakoulujen vuoden 2022 yhteisiin valintaperusteisiin.
Yhdessä pisteytyskohdassa huomioitua koulutusta tai työkokemusta ei pisteytetä
toistamiseen missään muussa pisteytyskohdassa, ellei ohjeissa toisin mainita.
Hakupisteytykseen vaikuttavat koulutukset tulee olla suoritettu ja työkokemus hankittu
hakuajan päättymiseen 20.1.2022 mennessä.
Pisteytettävät osa-alueet ja maksimipistemäärät ovat:
Oppilaitoskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta, ammattikorkeakoulusta ja/tai
yliopistosta

5 pistettä

Opinto-ohjauksen kokemus oppilaitoksesta

5 pistettä

Opinto-ohjauksen kokemus ammatillisesta oppilaitoksesta, ammattikorkeakoulusta ja/tai
yliopistosta 1.1.2020 jälkeen

5 pistettä

Muun ohjaustyön kokemus

4 pistettä

Ohjauksen koulutus 1.1.2013 jälkeen

5 pistettä

Yhteensä enintään

24 pistettä
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Hakijat sijoitetaan tasapistetilanteessa valintajärjestykseen opettajakorkeakoulujen
yhteisesti sopimien painotusten mukaisesti:
1. Ensisijainen hakukohde
2. Opinto-ohjauksen kokemus ammatillisesta oppilaitoksesta, ammattikorkeakoulusta
ja/tai yliopistosta 1.1.2020 jälkeen, kyllä
3. Opinto-ohjauksen kokemus oppilaitoksesta, yli 30 kuukautta
4. Opinto-ohjauksen kokemus oppilaitoksesta, yli 24 - 30 kuukautta
5. Opinto-ohjauksen kokemus oppilaitoksesta, yli 18 - 24 kuukautta
6. Opinto-ohjauksen kokemus oppilaitoksesta, yli 12 - 18 kuukautta
7. Opinto-ohjauksen kokemus oppilaitoksesta, yli 6 - 12 kuukautta
8. Opinto-ohjauksen kokemus oppilaitoksesta, 3 - 6 kuukautta
9. Muun ohjaustyön kokemus, yli 24 kuukautta
10. Muun ohjaustyön kokemus, yli 18 - 24 kuukautta
11. Muun ohjaustyön kokemus, yli 12 - 18 kuukautta
12. Ohjauksen koulutus, 32 opintopistettä tai enemmän
13. Ohjauksen koulutus, 28 - 31 opintopistettä
14. Ohjauksen koulutus, 24 - 27 opintopistettä
15. Ohjauksen koulutus, 20 - 23 opintopistettä
16. Ohjauksen koulutus, 16 - 19 opintopistettä
Jos valintajärjestys ei ratkea em. kriteereillä, arpoo tietojärjestelmä järjestyksen.
1.4 Opiskelijaksi ottamisen esteet
Opinto-ohjaajankoulutuksen opintoihin sisältyy mahdollisesti työskentelyä alaikäisten ja
erilaisten asiakasryhmien kanssa, jolloin keskeisenä ovat eettiset ja asiakasturvallisuutta
koskevat vaatimukset. Opiskelijan on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykenevä
opiskeluun liittyviin tehtäviin ja harjoitteluun. Tästä syystä ammatilliseen opintoohjaajankoulutukseen hakevalta kysytään terveydellisistä esteistä ja aiemmasta
opiskeluoikeuden peruuttamisesta (Lisätietoa ammattikorkeakoululaista 932/2014, § 26, §
33 ja § 34). Terveydelliset vaatimukset on kuvattu Opintopolussa opintoohjaajankoulutuksen Hakeminen -välilehdellä.
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1.5 Ehdollinen valinta
Mikäli hakija on vastannut hakulomakkeella, että hänellä on mahdollisesti opiskelijaksi
ottamisen esteitä, ja hän tulee hyväksytyksi koulutukseen, on opiskelupaikka ehdollinen.
Ammattikorkeakoulu käsittelee ja arvioi opiskelijaksi pyrkivän opiskelijaksi ottamisen
edellyttämät terveydentilaa ja toimintakykyä koskevat tiedot. Hakija voidaan hyväksyä
koulutukseen, mikäli terveydellinen este voidaan kohtuullisin toimin poistaa.
Ammatillinen opettajakorkeakoulu voi tarvittaessa pyytää alkuperäiset todistukset sekä
vieraskielisten todistusten suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännökset
nähtäväkseen ja opiskelijavalinta voidaan tehdä ehdollisena. Mikäli pyydettyjä alkuperäisiä
todistuksia ja vieraskielisten todistusten käännöksiä ei esitetä korkeakoulun asettamaan
määräaikaan mennessä, voidaan opiskelijavalinta purkaa.

2 VALINTA-AIKATAULU
2.1 Tulosten julkistaminen
Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan 22.3.2022 Oma Opintopolku palvelussa osoitteessa opintopolku.fi. Tieto valinnan tuloksesta lähetetään myös
sähköpostitse tai kirjeitse.
2.2 Opiskelupaikan vastaanottaminen
Opiskelupaikka on otettava vastaan 31.3.2022 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti Oma
Opintopolku -palvelussa. Mikäli Oma Opintopolku -palvelun käyttäminen ei ole mahdollista,
paikan voi ottaa vastaan kirjallisesti esimerkiksi sähköpostitse, määräaikaan mennessä.
Jos et ota opiskelupaikkaa vastaan määräajassa, menetät sen.
2.3 Varasijavalinnat
Jokainen hakukelpoinen hakija, joka ei ole saanut opiskelupaikkaa kummastakaan
hakukohteesta, jää hakupistemääränsä mukaiselle varasijalle. Jos olet valinnut kaksi
hakukohdetta, voit olla varasijalla molemmissa hakukohteissa. Yhdestä hakukohteesta
opiskelupaikan saanut ei ole enää varasijalla toisessa hakukohteessa. Varasijavalintoja
tehdään, jos paikkoja vapautuu. Opiskelupaikan vapautuessa opettajakorkeakoulu ottaa
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yhteyttä hakijaan. Varasijalta hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan tai perua 9
päivän kuluessa.

3 MUUTOKSENHAKU JA REKISTERITIETOJEN TARKISTUS
Jos katsot, että opiskelijavalintaa ei ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin
yhteys ensisijaisen hakukohteesi ammatillisen opettajakorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos
asia ei tällöin selviä, voit hakea ammattikorkeakoululta kirjallista oikaisua opiskelijaksi
ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta.
Hakijalla on pääsy hakemustietoihinsa tunnistautumalla Oma Opintopolku -palveluun.
Muiden henkilötietojen osalta hakija voi lähettää kirjallisen tarkastuspyynnön
Opetushallitukseen, katso Opintopolun tietosuojaseloste.

4 HAKUKELPOISUUS
Voit hakea ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen, mikäli sinulla on ammatillisen
koulutuksen ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus (Lisätietoja
asetuksesta 986/1998, § 13, § 13 a, § 13 b, § 14, § 29):
•

hakukelpoisuuteen vaadittava tutkinto

•

hakukelpoisuuteen vaadittava työkokemus

•

opettajan pedagogiset opinnot (60 opintopistettä/35 opintoviikkoa).

Hakukelpoisuuden tulee täyttyä hakuajan päättymiseen mennessä. Hakukelpoisuuteen
vaadittava tutkinto ja työkokemus tarkistetaan ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien
opettajan kelpoisuusvaatimusten mukaisesti riippuen hakututkintosi pääaineesta tai
suuntautumisesta ja oletko suorittanut opettajan pedagogiset opinnot yliopistossa tai
ammattikorkeakoulussa ammatillisena opettajankoulutuksena. Katso lisätietoja
hakukelpoisuuteen vaadittavasta tutkinnosta ja työkokemuksesta Opintopolusta otsikon
Hakukelpoisuusvaatimukset -alta.
4.1 Hakukelpoisuuteen vaadittavat opettajan pedagogiset opinnot
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Opettajan pedagogisten opintojen (60 op/35 ov) tulee olla suoritettuina hakuajan
päättymiseen mennessä. Opinnot voivat olla suoritettu joko ammatillisena
opettajankoulutuksena tai yliopisto-opintoina. Opettajan pedagogisia opintoja ei pisteytetä.

4.2 Hakukelpoisuutta määrittävä lainsäädäntö
Ammattikorkeakoululaki 932/2014, § 25
Ammatillisen koulutuksen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus, Asetus
986/1998, § 13, § 13 a, § 13 b
Ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus, Asetus
986/1998, § 14
Ammatillisen koulutuksen valmentavaa koulutusta antavan opettajan kelpoisuus, Asetus
987/1997 § 13 e
Ammattikorkeakoulun opettajien kelpoisuusvaatimukset, Asetus 1129/2014, § 17
Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta
1385/2015
Laki Pohjoismaiden välillä pohjoismaisista työmarkkinoista henkilöille, jotka ovat saaneet
vähintään kolmevuotisen korkeamman koulutuksen 651/1998

5 PISTEYTETTÄVÄT OSA-ALUEET
Yhdessä pisteytyskohdassa huomioitua koulutusta ja kokemusta ei huomioida
toistamiseen missään muussa pisteytyskohdassa, ellei ohjeissa toisin mainita.
Hakupisteytykseen vaikuttavat koulutukset tulee olla suoritettu ja työkokemus hankittu
hakuajan päättymiseen mennessä.

5.1 Oppilaitoskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta, ammattikorkeakoulusta ja/tai
yliopistosta
Hakupisteitä antavaksi oppilaitoskokemukseksi huomioidaan opetuskokemus
ammatillisesta oppilaitoksesta, ammattikorkeakoulusta ja/tai yliopistosta. Lisäksi otetaan
huomioon em. oppilaitoksissa opetuksen tai opintojen suunnittelussa tai hallinnossa
asiantuntijatehtävässä toimiminen (esim. koulutuspäällikkönä, koulutussuunnittelijana tai
opintoasiainpäällikkönä). Myös koulukuraattorina, koulupsykologina, ammatillisena
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ohjaajana ja oppisopimuskoulutuksen tarkastajana toimiminen otetaan huomioon.
Hakupisteitä antavaksi oppilaitoskokemukseksi huomioidaan työ, joka on tehty työ- tai
virkasuhteessa oppilaitokseen.
Oppilaitoskokemuksena voidaan huomioida myös esim. kansanopistossa tai muussa
koulutusta päätehtävänään järjestävässä organisaatiossa tehty opetus- tai asiantuntijatyö,
silloin kun se on kohdentunut ammatillisten tutkintojen ja koulutusten järjestämisluvan
mukaisiin tutkintoihin (perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto) tai ammatillisiin
lisäkoulutuksiin.
Lisäksi oppilaitoskokemusta on voinut hankkia Suomen valtionhallinnon alaisesta
ammattiin kouluttavasta oppilaitoksesta tai Suomen Opetushallituksen
opetussuunnitelman mukaisesti toteutetussa, oppilaitoksen tai koulutusorganisaation
järjestämässä kotoutumiskoulutuksessa.
Pisteytyksessä otetaan huomioon 20.1.2022 mennessä kertynyt kokemus. Kokemuksen
määrä otetaan huomioon päätoimisen kokemuksen mukaan ja sivutoiminen kokemus
muunnetaan laskennallisesti 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 vuosi- tai kokonaistyöajassa, niin kokopäivätyöksi muutettuna 150
tuntia vastaa yhtä kuukautta. Lyhytkestoiset työsuhteet lasketaan yhteen siten, että
21 päivää vastaa yhtä kuukautta, 7 tuntia vastaa yhtä päivää.

Tässä pisteytyskohdassa ilmoittamasi kokemus voidaan ottaa huomioon toistamiseen
myös muissa pisteytyskohdissa.
Kokemuksen kesto

Pisteet

Alle 3 kuukautta

0 pistettä

3 - 6 kuukautta

0,5 pistettä

Yli 6 - 12 kuukautta

1 piste

Yli 12 - 18 kuukautta

2 pistettä
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Yli 18 - 24 kuukautta

3 pistettä

Yli 24 - 30 kuukautta

4 pistettä

Yli 30 kuukautta

5 pistettä

5.2 Opinto-ohjauksen kokemus oppilaitoksesta
Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen hakupisteytyksessä opinto-ohjaus tarkoittaa
opiskelijoiden koulutukseen, opiskeluun, ammatteihin ja uravalintoihin liittyvää laaja-alaista
ja asiantuntijuutta vaativaa työtä, jota opinto-ohjaaja toteuttaa vastaten yksikössään
opinto-ohjauksesta.
Opinto-ohjauksen kokemusta voi olla opinto-ohjaajan nimikkeellä toimineella tai muulla
virka- tai tehtävänimikkeellä toimineella, jonka työsuunnitelmaan on eritelty opintoohjauksen työtunnit. Hakupisteitä antavaksi opinto-ohjauksen kokemukseksi huomioidaan
opinto-ohjaus, joka on tehty työ- tai virkasuhteessa oppilaitokseen. Oppilaitoksella tulee
olla ollut koulutuksen tai opetuksen tai ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen
koulutuksen tai ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa. Huomioimme opintoohjauksen kokemuksen myös koulutusta päätehtävänään järjestävästä muusta
organisaatiosta, jos organisaatiolla on ollut ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen
koulutuksen tai ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa silloin kun opinto-ohjauksen
kokemus on hankittu. Opinto-ohjauksen on pitänyt kohdentua järjestämisluvan mukaiseen
koulutukseen. Lisäksi kokemusta on voinut hankkia Suomen valtionhallinnon alaisesta
ammattiin kouluttavasta oppilaitoksesta.
Lisäksi tässä pisteytyskohdassa otetaan huomioon ammatilliseen peruskoulutukseen
valmentavassa koulutuksessa (VALMA) ohjausvastuussa olevana opettajana toimiminen
ja uraohjaajana tai vastaavalla nimikkeellä toimiminen oppilaitoksessa.
Tässä pisteytyskohdassa ei hyväksytä esimerkiksi ryhmänohjaajana, vastuuopettajana,
luokanvalvojana tai tuutoriopettajana toimimista, opettajan työhön kuuluvaa
henkilökohtaistamis- tai ohjaustyötä eikä työssäoppimisen, työharjoittelun ja opinnäytetyön
ohjausta.
Kokemuksen määrä otetaan huomioon päätoimisen kokemuksen mukaan ja sivutoiminen
kokemus muunnetaan laskennallisesti päätoimiseksi. Jos työaikasi on laskettu
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opetustunteina, niin opinto-ohjaus on ollut päätoimista silloin, kun sitä on vähintään 16
viikkotuntia. Sivutoiminen opinto-ohjaus rinnastetaan hakupisteytyksessä päätoimiseen
kokemukseen siten, että 64 tuntia vastaa yhtä päätoimisen kokemuksen kuukautta.
Jos olet ollut vuosi- tai kokonaistyöajassa, niin kokopäivätyöksi muutettuna 150 tuntia
vastaa yhtä kuukautta. Lyhytkestoiset työsuhteet lasketaan yhteen siten, että 21 päivää
vastaa yhtä kuukautta, 7 tuntia vastaa yhtä päivää.
Kokemuksen kesto

Pisteet

Alle 3 kuukautta

0 pistettä

3 - 6 kuukautta

0,5 pistettä

Yli 6 - 12 kuukautta

1 piste

Yli 12 -18 kuukautta

2 pistettä

Yli 18 - 24 kuukautta

3 pistettä

Yli 24 - 30 kuukautta

4 pistettä

Yli 30 kuukautta

5 pistettä

5.3 Opinto-ohjauksen kokemus ammatillisesta oppilaitoksesta,
ammattikorkeakoulusta ja/tai yliopistosta 1.1.2020 jälkeen
Jos edellisessä pisteytyskohdassa ilmoitetusta päätoimisesta tai päätoimiseksi
muunnetusta opinto-ohjauksen kokemuksesta vähintään 5 kuukautta on hankittu 1.1.2020
jälkeen ammatillisesta oppilaitoksesta (tai muusta organisaatiosta, jolla oli ammatillisten
tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen tai ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa),
ammattikorkeakoulusta ja/tai yliopistosta, saa hakija 5 pistettä. Lisäksi kokemusta on
voinut hankkia Suomen valtionhallinnon alaisesta ammattiin kouluttavasta oppilaitoksesta.
5.4 Muun ohjaustyön kokemus
Tässä pisteytyskohdassa huomioidaan muualla kuin oppilaitoksissa tehty koulutus- ja
urapolkuihin liittyvä ohjaustyö, joka on suunnattu perusopetusiän ylittäneille. Hakupisteitä
antavana ohjaustyönä voidaan huomioida esimerkiksi ammatinvalinnanohjaus tai nuorten
työpajoissa toimiminen.
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Hakupisteitä antavaksi kokemukseksi ei huomioida esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla
tehtyä työtä, konsultointia eikä työpaikkaohjausta.
Kokemuksen määrä otetaan huomioon päätoimisen kokemuksen mukaan ja sivutoiminen
kokemus muunnetaan laskennallisesti päätoimiseksi: 150 tuntia vastaa yhtä kuukautta.
Lyhytkestoiset työsuhteet lasketaan yhteen siten, että 21 päivää vastaa yhtä kuukautta, 7
tuntia vastaa yhtä päivää.
Kokemuksen kesto

Pisteet

Alle 6 kuukautta

0 pistettä

6 - 12 kuukautta

1 piste

Yli 12 - 18 kuukautta

2 pistettä

Yli 18 - 24 kuukautta

3 pistettä

Yli 24 kuukautta

4 pistettä

5.5 Ohjauksen koulutus 1.1.2013 jälkeen
Tässä pisteytyskohdassa otetaan huomioon 1.1.2013 jälkeen suoritetut ohjauksen
koulutukset, jos yksittäisen koulutuksen laajuus on vähintään 1 opintopiste (op), 1
osaamispiste (osp) tai 0,5 opintoviikkoa (ov) tai 27 tuntia.
Tässä haussa hakupisteitä voi saada koulutuksista, jotka antavat valmiuksia koulutus- ja
uravalintoihin liittyvään ohjaustyöhön, opiskelun ohjaukseen sekä työssä tapahtuvan
oppimisen ohjaukseen, esim. ohjausmenetelmäkoulutukset, ryhmänohjaajakoulutukset,
ohjauksen järjestämiseen ja nivelvaiheen ohjaukseen liittyvät koulutukset, monikulttuurinen
ohjaus-, uraohjaus- ja työnohjaajakoulutukset. Korkeakoulussa suoritetuista opinnoista
voidaan huomioida vain edellä kuvattuja ohjauksen opintoja, ei esim. kasvatustieteellisiä,
erityispedagogiikan tai psykologian perus-, aine- tai syventäviä opintoja.
Tässä pisteytyskohdassa ei hyväksytä opettajankoulutusta, erityisopettajankoulutusta,
näyttötutkintomestarikoulutusta, johtamisen erikoisammattitutkintoa, opetushallinnon
tutkintoa, konsultointikoulutuksia, valmennus- tai coachingkoulutuksia eikä sisällöltään
sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuksia.
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Opintoja, jotka on suoritettu ennen 1.1.2013, mutta merkitty hyväksiluetuiksi 1.1.2013
jälkeen, ei huomioida hakupisteytyksessä.
Opintokokonaisuudesta tai opinnoista annetun todistuksen lisäksi on pyynnöstä esitettävä
opintosuoritusote.
Voit muuntaa opintoviikkoina suorittamasi opinnot opintopisteiksi kertoimella 1,5 ja
koulutuspäiviä tai -tunteja kestäneen koulutuksen laajuuden laskukaavalla siten, että 27
tuntia vastaa yhtä opintopistettä. Tässä haussa huomioidaan yksi osaamispiste (osp)
yhtenä opintopisteenä (op). Ohjauksen koulutus pisteytetään koulutusten yhteenlasketun
opintopistemäärän mukaan. Käytämme yleistä pyöristyssääntöä.
Koulutusten tai opintojen laajuus yhteensä

Pisteet

Alle 1 opintopistettä

0 pistettä

1 – 3 opintopistettä

1 piste

4 – 7 opintopistettä

1,5 pistettä

8 – 11 opintopistettä

2 pistettä

12 – 15 opintopistettä

2,5 pistettä

16 – 19 opintopistettä

3 pistettä

20 – 23 opintopistettä

3,5 pistettä

24 – 27 opintopistettä

4 pistettä

28 – 31 opintopistettä

4,5 pistettä

32 opintopistettä tai enemmän

5 pistettä

6. KOULUTUS- JA OPINTOALALUOKITUS
Koulutus- ja opintoalaluokitus perustuu mukaillen Tilastokeskuksen käyttämään
kansalliseen koulutusluokitukseen 2016. Kansallinen koulutusluokitus 2016 pohjautuu
UNESCOn International Standard Classification of Education 2011 (ISCED 2011) luokitukseen.
Kasvatusalat
Kasvatustieteet
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Humanistiset alat
Uskonto ja teologia
Historia, arkeologia ja kulttuurien tutkimus
Filosofia ja etiikka
Kielet, viittomakieli ja tulkkaus
Kirjallisuus ja kielitiede
Nuoriso- ja järjestötyö
Taidealat
Audiovisuaaliset tekniikat ja media
Muoti, sisustussuunnittelu ja teollinen muotoilu
Kuvataiteet
Käsityöalat
Musiikki ja esittävät taiteet
Muut taidealat
Yhteiskuntatieteet ja viestintä
Kansantaloustiede
Valtio- ja hallintotieteet
Psykologia
Sosiaalitieteet
Viestintätieteet
Kirjasto- ja informaatiotieteet
Kauppa- ja oikeustieteet
Liiketalous ja kauppatieteet
Oikeustieteet
Luonnontieteet
Biologia ja biotieteet
Ympäristötieteet
Elinympäristö ja luonto
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Kemia
Geotieteet
Fysiikka
Matematiikka
Tilastotiede
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne
Tietojenkäsittely
Tieto- ja viestintätekniikka
Tekniikan alat
Kemian tekniikka ja prosessit
Ympäristönsuojeluteknologia
Kone-, prosessi-, energia- ja sähkötekniikka
Elektroniikka ja automatiikka
Mekaniikka ja metalliala
Moottoriajoneuvo-, laiva- ja lentokonetekniikka
Elintarvikeala
Materiaalitekniikka (lasi, paperi, muovi ja puu)
Tekstiilitekniikka (vaatteet, jalkineet, nahkatuotteet)
Arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu
Rakentaminen, rakennussuunnittelu ja kiinteistöala
Tietojohtaminen ja tuotantotalous
Maa- ja metsätalousalat
Viljan- ja karjantuotanto ja eläintenhoito
Puutarhanhoito
Metsätalous
Kalatalous
Eläinlääketiede
Muut maa- ja metsätalousalat
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Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialat
Vanhus- ja vammaistyö
Varhaiskasvatuksen ohjaustyö
Sosiaalityö ja -ohjaus
Suun terveydenhuolto
Lääketiede
Hoitotyö
Terveystekniikka, kuvantaminen ja bioanalytiikka
Kuntoutus
Farmasia
Terveystiede
Palvelualat
Kotitalous- ja puhdistuspalvelut
Hiusten ja kauneudenhoitopalvelut
Hotelli- ja ravintola-ala
Urheilu ja liikunta
Matkailu ja turismi
Turvallisuus- ja kuljetusala
Sotilas- ja puolustusala
Palo-, pelastus- ja suojeluala
Kuljetuspalvelut
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

