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Lomakkeella pyydetyt tiedot tarvitaan ammatilliseen opettajakorkeakouluun hakevan henkilön hakukelpoisuuden
selvittämiseksi, koska hakija ei ole suorittanut korkeakoulututkintoa.
Hakija

Suku- ja etunimet
Toiminimike tai tehtävä

Opetustehtävän
tiedot

Opetusaihe/osaamisalue/kurssi, jota hakija on palkattu opettamaan
Opetustehtävä on alkanut

Opetustehtävä jatkuu
(mihin asti)

Hakija on palkattu
em. opetustehtävään
(valitse vaihtoehto
A, B tai C)

A)
ammatillisten opintojen opettajaksi A 986/1998 § 13, mom 2 mukaan ja
hän opettaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa joko määräaikaisessa tai toistaiseksi
voimassa olevassa työsuhteessa
Hakija on hankkinut käytännön työkokemuksen opetustehtävän sisältöä lähinnä
vastaavista tehtävistä seuraavien työtehtävien avulla:
Hakijan em. käytännön työkokemuksen määrä yhteensä:
0‒3 vuotta

yli 3‒5 vuotta

yli 5 vuotta

B)
antamaan ammatillista lisäkoulutusta A 986/1998 § 13, mom 6 mukaan eikä
koulutus ole tutkintoon johtavaa koulutusta
Hakija on hankkinut korkean ammattitaidon seuraavien koulutusten avulla:
Hakija on hankkinut korkean ammattitaidon seuraavien työtehtävien avulla:
Hakijan korkeaa ammattitaitoa kartuttaneen työkokemuksen määrä yhteensä:
0‒3 vuotta

yli 3‒5 vuotta

yli 5 vuotta

C)
koska opetustehtävän kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä ei ollut
saatavilla (väliaikaisesti, esim. sijaiseksi, A 986/1998 § 23 mukaan  ei hakukelpoinen
ammatilliseen opettajankoulutukseen)
Mahdollisia muita hakukelpoisuustulkinnassa huomioitavia seikkoja:

Lisätietoja

Koulutuksen
järjestäjän puolesta

Organisaatiollamme on ammatillisen koulutuksen järjestämislupa
Organisaatiollamme ei ole ammatillisen koulutuksen järjestämislupaa

Päiväys

Allekirjoitus

Nimenselvennys, oppilaitos/yritys ja virka-asema
Lomake tulee lähettää hakijan ensisijaisen hakutoiveen opettajakorkeakouluun 2.2.2017 klo 15.00 mennessä.
A)

Asetuksen 986/1998, 5. luvun, 13. §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetystä soveltuvaa
korkeakoulututkintoa koskevasta vaatimuksesta voidaan poiketa, jos korkeakoulututkintojen

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen
yhteinen haku

B)

C)

Oppilaitoksen lisäselvitys
Hakuvuosi 2017

2 (2)

järjestelmässä ei ole koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän edellyttämää soveltuvaa
korkeakoulututkintoa tai jos koulutuksen järjestäjän päättämä opetustehtävä edellyttää erityisen
vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa. Opettajalla on tällöin oltava koulutuksen
järjestäjän päättämään opetustehtävään soveltuva erikoisammattitutkinto tai, jollei tutkintorakenteessa ole soveltuvaa erikoisammattitutkintoa, muu soveltuva tutkinto tai koulutus,
1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut opettajan pedagogiset opinnot sekä vähintään viiden vuoden
pituinen käytännön työkokemus koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän sisältöä lähinnä
vastaavissa tehtävissä.
−−
Sosiaali- ja terveysalan ammatillisten opintojen opetuksessa voidaan poiketa soveltuvaa ylempää
korkeakoulututkintoa tai soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa koskevasta kelpoisuusvaatimuksesta 2 momentissa säädetyllä tavalla hiusalan sekä kauneudenhoitoalan ammatillisiin
tutkintoihin johtavien koulutusten osalta.
−−
Erityisestä syystä muuta kuin näyttötutkintoon valmistavaa ammatillista lisäkoulutusta sekä
ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa annettavaa ammatillista lisäkoulutusta on kelpoinen antamaan
myös henkilö, joka on suorittanut alan erikoisammattitutkinnon tai jolla muutoin on koulutuksen ja
työkokemuksen avulla hankittu korkea ammattitaito.
Asetus 986/1998, 7. luku, 23. §: Sen estämättä, mitä muualla tässä asetuksessa säädetään,
opetusta voidaan väliaikaisesti enintään vuoden ajaksi määrätä antamaan henkilö, jolla on riittävä
koulutus ja tehtävän edellyttämä taito. Tällainen henkilö voidaan kuitenkin määrätä antamaan
opetusta yli kuuden kuukauden ajaksi vain, jos tehtävän edellyttämät kelpoisuusvaatimukset
täyttäviä henkilöitä ei ole määräystä annettaessa saatavilla tai jos siihen on muu erityinen syy.

Ote ammatillisten opettajakorkeakoulujen valintaperusteista 2017
Muulla kuin korkeakoulututkinnolla voi olla hakukelpoinen joko ammatillisessa koulutuksessa
ammatillisten opintojen (tutkintojen ammatillisten osien) opettajana toimiva henkilö tai henkilö,
joka on palkattu antamaan ammatillista lisäkoulutusta.
Koulutuksen järjestäjä (oppilaitos, jolla on ammatillisen koulutuksen järjestämislupa) voi poiketa
korkeakoulututkinnon vaatimuksesta ja palkata ammatilliseksi opettajaksi henkilön, jolla on erityisen
vahva tai erikoistunut käytännön ammattitaito (A 986/1998, 13. § 2. mom.). Hakuaikana em.
momentin mukaisessa tehtävässä toimiva henkilö voi tulla valituksi ammatilliseen opettajankoulutukseen, mutta pedagogisten opintojen suorittaminen ei tee häntä kelpoiseksi muuhun
opetustehtävään.
Erityisen syyn perusteella voi olla hakukelpoinen henkilö, joka ei ole suorittanut
korkeakoulututkintoa, mutta toimii ammatillisen lisäkoulutuksen opetustehtävässä (A 986/1998,
13. § 6. mom.), koska henkilöllä on muutoin koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittu korkea
ammattitaito. Ammatillinen lisäkoulutus tarkoittaa ammatillisissa oppilaitoksissa toteutettavaa
tutkintoon johtamatonta koulutusta. Ammatillista lisäkoulutusta voidaan antaa myös muussa
organisaatiossa, jos organisaatiolla on ammatillisen koulutuksen järjestämislupa. Ammatillinen
lisäkoulutus voi olla pitkäkestoista koulutusta tai lyhytkoulutusta, työvoimakoulutusta taikka
peruskoulutuksen jälkeistä jatko- tai täydennyskoulutusta, jonka tavoitteena on kohentaa
ammatillista osaamista. Hakuaikana em. momentin mukaisessa tehtävässä toimiva henkilö voi tulla
valituksi ammatilliseen opettajankoulutukseen, mutta pedagogisten opintojen suorittaminen ei tee
häntä kelpoiseksi muuhun opetustehtävään.

