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HAKEMUKSEEN TARVITTAVAT LIITTEET 
 

Hakemukseen tarvittavien liitteiden tulee olla tallennettuna 26.1.2023 klo 15.00 mennessä 

sähköiselle hakemukselle. (HUOM. Hakemus tulee tallentaa 19.1.2023 klo 15.00 

mennessä). Tallenna liitteet PDF-, JPG- tai 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 poistaa 

liitteitä 26.1.2023 klo 15.00 saakka. 

 

Jos liitteiden tallentaminen hakemukselle ei jostain syystä ole mahdollista, toimita liitteet 

(kopiot todistuksista) ensisijaisen hakukohteesi (ammatillinen opettajakorkeakoulu) hakija- 

tai opiskelijapalveluihin. Numeroi dokumentit alla olevan ohjeen mukaisesti. 

 



       2 (5) 
 

Todistuksista tarvitaan lisäksi suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset viralliset käännökset, 

jos todistuksia ei ole alun perin kirjoitettu edellä mainituilla kielillä. 

 

Työkokemuksen todentavan dokumentin paikkansapitävyys voidaan tarvittaessa tarkistaa 

työnantajalta. 

 

1. Hakukelpoisuuteen vaadittava tutkinto, hakututkinto (liite 1) 
 
 
Liitä hakemukseen tutkintotodistus ja tarvittaessa tutkinnon rinnastamispäätös 

• Todistuksesta tulee ilmetä tutkintonimike, pääaine tai suuntautumisvaihtoehto, 

suoritusaika, opintojen laajuus sekä oppilaitos. 

• Liitä myös todistusliitteet (opintosuoritusotteet), mutta älä tallenna hakulomakkeelle 

diploma supplement -sivuja Suomessa suoritetusta tutkinnosta. 

 

2. Rinnastamispäätös (liite 2) 
 
 
Liitä hakemukseen tutkinnon rinnastamispäätös seuraavissa tapauksissa:  

• Olet suorittanut tutkinnon, jolla haet ammatilliseen opettajankoulutukseen, muualla 

kuin Suomessa tai muussa Pohjoismaassa.   

• Olet suorittanut korkeakoulututkintosi muussa Pohjoismaassa kuin Suomessa, ja: 

o tutkintosi on sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai 

o olet yhteisten tutkinnon osien opettaja tai opettajaksi aikova tai 

o suorittamasi korkeakoulututkinto on alle kolmevuotinen tai 

o et ole minkään Pohjoismaan kansalainen.   

 

3. Oppilaitoksen lisäselvitys (liite 3) 
 

Jos et ole suorittanut korkeakoulututkintoa ja toimit ammatillisten tutkinnon osien opettajan 

työsuhteessa, liitä mukaan Oppilaitoksen lisäselvityslomake. Tästä linkistä saat avattua 

lomakkeen (word-tiedosto). 

 

 

https://www.oamk.fi/images/Amok/2023_Oppilaitoksen_lisselvitys.docx
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4. Hakukelpoisuuteen vaadittava työkokemus (liite 4) 
 

Liitä hakemukseen työtodistukset, jotka todentavat hakukelpoisuuteen vaadittavan 

työkokemuksen määrän. Jos hakukelpoisuuteen ei vaadita työkokemusta, 

työtodistuksia ei tarvitse liittää hakemukselle. 

• Liitä mukaan työtodistukset niistä työsuhteistasi, jotka ovat oleellisia 

hakukelpoisuustulkinnan kannalta. Nimeä tiedostot työnantajan mukaan ja tallenna 

työtodistukset erillisinä tiedostoina. 

• Allekirjoitetusta työtodistuksesta tulee ilmetä työnantaja, työtehtävä ja työsuhteen 

kesto. 

• Jos ilmoitat useita päivän tai tuntien mittaisia lyhyitä työjaksoja, pyydä 

työnantajaltasi kooste työpäivistä tai -tunneista ja liitä kooste työtodistusten lisäksi 

hakemukseesi. 

• Jos toimit tai olet toiminut yrittäjänä, liitä mukaan dokumentti YEL- tai MYEL- 

vakuutuksesta tai esimerkiksi kaupparekisteriote. Liitä mukaan myös oma 

selvityksesi yritystoiminnastasi: 

o Milloin yritystoimintasi on alkanut (ja päättynyt)? 

o Onko toiminta työllistänyt sinut pää- vai sivutoimisesti? Sisällytä kuvaukseesi 

selvitys työtunneista, jos toimintasi on ollut sivutoimista. 

o Mikä on ollut yrityksen toimiala? 

o Mitkä ovat olleet työtehtäväsi yrityksessäsi? 

• HUOM. CV tai ansioluettelo ei ole virallinen työtodistus eikä siten riitä todentamaan 

työkokemusta.  

 

5. Muut suoritetut tutkinnot (liite 5) 
 

Liitä hakemukseen tutkintotodistus.  

• Todistuksesta tulee ilmetä tutkintonimike, suoritusaika, opintojen laajuus sekä 

oppilaitos.  

• Kandidaatin ja maisterin tutkinto katsotaan erillisiksi tutkinnoiksi. Jos hakututkintona 

on yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, liitä todistus alemmasta 

korkeakoulututkinnosta.  

• Yliopistossa tai teknillisessä korkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto 

(esim. maisterin tutkinto) oikeuttaa hakupisteisiin alemmasta 

korkeakoulututkinnosta (kandidaatin tutkinto), vaikka välitutkintomahdollisuutta ei 
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tutkinnon suorittamisaikana olisi ollut. Liitä silloin kopio hakututkinnon todistuksesta 

myös kohtaan Muut suoritetut tutkinnot. 

• Jos olet suorittanut hakututkinnon lisäksi kolme tutkintoa, voidaan yhden 

suorittamasi tutkinnon opintopisteitä huomioida kohdassa Täydennyskoulutus, jos 

opintopisteet on suoritettu 1.1.2015 jälkeen. Liitä kolmannen tutkinnon todistus 

kohtaan Täydennyskoulutus (liite 7). 

 

6. Kasvatustieteelliset perusopinnot (liite 6) 
 

Liitä hakemukseen todistus suoritetuista kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen, 

ammattikasvatuksen, varhaiskasvatuksen, erityispedagogiikan tai kasvatustieteen 

pedagogisista perusopintokokonaisuudesta (25 op tai 15 ov) tai ammatillisen 

opettajakorkeakoulun vaatimusten mukaan suoritetuista opettajankoulutuksen 

kasvatustieteellisistä opinnoista.  

 

• Liitä myös tutkintosi rinnastamispäätös, mikäli olet tehnyt opettajankoulutuksen 

ulkomailla ja Opetushallituksen rinnastamispäätöksessä on kannanotto muualla 

kuin Suomessa suoritettuun korkeakoulututkintoon sisältyneistä kasvatustieteen 

opinnoista. 

7. Täydennyskoulutus 1.1.2015 jälkeen (liite 7) 
 

Liitä hakemukseen todistus tai opintosuoritusote. 

• Jos todistuksessa ei ole mainittu koulutuksen laajuutta, pyydä koulutuksen 

järjestäjältä erillinen arvio suorittamiesi opintojen laajuudesta. 

 

8. Opetuskokemus oppilaitoksesta (liite 8) 

 
Liitä hakemukseen työtodistus. 

• Allekirjoitetusta työtodistuksesta tulee ilmetä oppilaitos, opetustehtävä ja 

opetustehtävän kesto. 

• Opetustuntien määrän tulee olla laskettavissa todistuksen perusteella, jos opettajan 

tehtävä ei ole päätoiminen tai toimit muulla nimikkeellä kuin opettaja.  

• Opetustehtävän sisällön (esim. aihe tai opintojakso) tulee käydä selkeästi ilmi 

todistuksesta. 
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• Jos ilmoitat useita päivän tai tuntien mittaisia lyhyitä opetusjaksoja, pyydä 

oppilaitokselta kooste työpäivistä tai -tunneista ja liitä kooste työtodistusten lisäksi 

hakemukseesi. 

 

9. Opetuskokemus ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2021 jälkeen (liite 9) 
 

Liitä hakemukseen työtodistus. 

• Allekirjoitetusta työtodistuksesta tulee ilmetä oppilaitos, opetustehtävä ja 

opetustehtävän kesto. 

• Opetustuntien määrän tulee olla laskettavissa todistuksen perusteella, jos opettajan 

tehtävä ei ole päätoiminen tai toimit muulla nimikkeellä kuin opettaja.  

• Opetustehtävän sisällön (esim. aihe tai opintojakso) tulee käydä selkeästi ilmi 

todistuksesta. 

• Jos ilmoitat useita päivän tai tuntien mittaisia lyhyitä opetusjaksoja, pyydä 

oppilaitokselta kooste työpäivistä tai -tunneista ja liitä kooste työtodistusten lisäksi 

hakemukseesi. 

 

10.  Palvelussuhteen ehto (liite 10) 
 

Liitä hakemukseen alkuperäinen työsopimus tai muu virallinen, alkuperäinen 

rekrytointiasiakirja, josta pedagogisten opintojen suorittamisvelvoite ilmenee. 
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