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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) hakijatai opiskelijapalveluihin. Numeroi dokumentit alla olevan ohjeen mukaisesti.
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Todistuksista tarvitaan lisäksi suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset viralliset käännökset,
jos todistuksia ei ole alun perin kirjoitettu edellä mainituilla kielillä.

Nimeä työkokemuksen todentavat tiedostot työnantajan mukaan ja tallenna työtodistukset
erillisinä tiedostoina hakemukselle. Dokumentin paikkansapitävyys voidaan tarvittaessa
tarkistaa työnantajalta.

1. Hakukelpoisuuteen vaadittava tutkinto (liite 1)

Liitä hakemukseen tutkintotodistus ja tarvittaessa tutkinnon rinnastamispäätös
•

Todistuksesta tulee ilmetä tutkintonimike, pääaine tai suuntautumisvaihtoehto,
suoritusaika, opintojen laajuus sekä oppilaitos.

•

Liitä mukaan myös todistusliitteet (opintosuoritusotteet), mutta älä tallenna
hakulomakkeelle diploma supplement -sivuja Suomessa suoritetusta tutkinnosta.

2. Hakukelpoisuuteen vaadittava työkokemus (liite 2)

Liitä hakemukseen työtodistukset, mikäli olet suorittanut opettajan pedagogiset opinnot
yliopistossa ja olet hakututkintosi perusteella ammatillisten tutkinnon osien opettaja.
•

Allekirjoitetusta todistuksesta tulee ilmetä työpaikka, työtehtävä ja työsuhteen kesto.

•

Hakukelpoisuuteen vaadittavan ammattialan työkokemuksen tulee vastata sen
tutkinnon alaa, jolla haet erityisopettajankoulutukseen. Työkokemuksen tulee olla
muuta kuin opetuskokemusta. Poikkeuksena on kasvatustieteen kandidaatit ja
maisterit, joille opetuskokemus hyväksytään ammattialan työkokemukseksi.

•

Jos olet suorittanut ammatillisen opettajankoulutuksen (opettajan pedagogiset
opinnot) ammatillisessa opettajakorkeakoulussa, työkokemuksesi on tarkistettu
opettajankoulutuksen haun yhteydessä eikä hakukelpoisuuteen vaadittavasta
työkokemuksesta tarvitse pääsääntöisesti toimittaa liitteitä.

•

HUOM. CV tai ansioluettelo ei ole virallinen työtodistus eikä siten riitä todentamaan
työkokemusta.
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3. Rinnastamispäätös (liite 3)

Liitä hakemukseen tutkinnon rinnastamispäätös seuraavissa tapauksissa:
•

Olet suorittanut tutkinnon, jolla haet ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen
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.

4. Oppilaitoksen lisäselvitys (liite 4)

Jos et ole suorittanut korkeakoulututkintoa ja toimit ammatillisten tutkinnon osien opettajan
työsuhteessa, liitä mukaan Oppilaitoksen lisäselvityslomake. Tästä linkistä saat avattua
lomakkeen (word-tiedosto).

5. Opettajan pedagogiset opinnot (liite 5)

Liitä hakemukseen opettajankoulutuksen todistus.
•

Todistuksesta tulee ilmetä opintojen laajuus, oppilaitos sekä suoritusaika.

6. Vähintään 5 kk päätoiminen opetus- ja ohjauskokemus ammatillisesta
oppilaitoksesta ja/tai ammattikorkeakoulusta (liite 6)

Liitä hakemukseen työtodistus
•

Todistuksesta tulee ilmetä työnantaja, opetus- tai ohjaustehtävä, tehtävän
päätoimisuus sekä opetus- tai ohjaustehtävän kesto.

•

Sivutoiminen opetus- ja ohjauskokemus hyväksytään tässä kohdassa
laskennallisesti päätoimiseksi. Sivutoimisen opetus- ja ohjauskokemuksen
työtuntien tulee käydä ilmi todistuksesta.
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7. Erityispedagogiikan perusopinnot (liite 7)

Liitä hakemukseen todistus tai opintosuoritusote.
•

Todistuksesta tulee ilmetä opintojen laajuus, oppilaitos ja suoritusaika.

8. Erityisopetuksen koulutus 1.1.2013 jälkeen (liite 8)

Liitä hakemukseen 1.1.2013 jälkeen suoritetun koulutuksen todistus tai opintosuoritusote.
Yhden koulutuksen laajuuden on oltava vähintään 1 opintopiste tai 1 osaamispiste tai 0,5
opintoviikkoa tai 27 tuntia.
•

Todistuksesta tulee ilmetä suoritetut opinnot, niiden sisältö ja laajuus, suoritusaika
sekä oppilaitos.

•

Jos todistuksessa ei ole mainittu koulutuksen laajuutta, pyydä koulutuksen
järjestäjältä erillinen arvio suorittamiesi opintojen laajuudesta.

9. Erityisopetuksen kokemus oppilaitoksesta (liite 9)

Liitä hakemukseen työtodistus.
•

Allekirjoitetusta todistuksesta tulee ilmetä työnantaja, erityisopetuksen työtehtävät
yksityiskohtaisesti kuvattuna ja niiden toteuttamiseen käytetty työaika tunteina tai
prosentteina työajasta.

•

Mikäli erityisopetuksen tehtävät eivät käy selkeästi ilmi työtodistuksestasi, liitä
hakemukselle erillinen kuvaus työtehtävistäsi erityistä tukea tarvitsevien parissa.
Tehtäväkuvauksen tulee olla työnantajan varmentama.

10. Erityisopetuksen kokemus ammatillisesta oppilaitoksesta,
ammattikorkeakoulusta ja/tai ammatillisesta erityisoppilaitoksesta 1.1.2021
jälkeen (liite 10)

Liitä hakemukseen työtodistus.
•

Allekirjoitetusta todistuksesta tulee ilmetä työnantaja, erityisopetuksen työtehtävät
yksityiskohtaisesti kuvattuna ja niiden toteuttamiseen käytetty työaika tunteina tai
prosentteina työajasta.
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•

Mikäli erityisopetuksen tehtävät eivät käy selkeästi ilmi työtodistuksestasi, liitä
hakemukselle erillinen kuvaus työtehtävistäsi erityistä tukea tarvitsevien parissa.
Tehtäväkuvauksen tulee olla työnantajan varmentama.

11. Ohjauskokemus erityistä tukea tarvitsevien parissa (liite 11)

Liitä hakemukseen työtodistus.
•

Allekirjoitetusta todistuksesta tulee ilmetä työnantaja, ohjaustyön työtehtävät ja
ohjaustyön kesto.

•

Ohjaukseen käytettyjen työtuntien määrän tulee olla laskettavissa todistusten
perusteella.

