Ammatillisten opettajakorkeakoulujen
yhteinen haku

Valintaperusteet lyhyesti
Hakuvuosi 2020
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Ammatillinen opettajankoulutus
Hakuaika 2.‒23.1.2020. Hakulomake suljetaan 23.1.2020 klo 15.00.
Hakukelpoisuus lyhyesti:
Hakijalla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto ja vaadittava työkokemus

Tutkinnon ammatillisten osien opettajaksi aikova

● korkeakoulututkinto ja 3 vuotta ammatillista työkokemusta
● sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnolla hakevalla (pois lukien kauneudenhoitoala)
tulee olla 5 vuotta työkokemusta korkeakoulututkinnon sisältöä vastaavissa tehtävissä
● sosiaali- ja terveysalan ylemmällä korkeakoulututkinnolla hakevalla
tulee olla 3 vuotta ammatillista työkokemusta
(sosiaali- ja terveysalan kandidaatin tutkinto ei anna hakukelpoisuutta)
● tanssi- tai sirkusalan hakija: 3 vuoden soveltuvat opinnot ja 3 vuotta ammatillista työkokemusta

Tutkinnon yhteisten osien opettajaksi aikova

● pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto, mutta ei työkokemusvaatimusta

Tutkinnon ammatillisten osien opettajana ilman korkeakoulututkintoa toimiva
● 5 vuotta ammatillista työkokemusta

Hakukelpoisuuteen vaadittava tutkinto ja työkokemus eivät tuota hakupisteitä
Pisteytettävät osa-alueet

Pisteet

Muut suoritetut tutkinnot
Hakututkinnon lisäksi suoritetut tutkinnot,
enintään 2 tutkintoa
Kasvatustieteelliset perusopinnot

Tutkinto
Tutkinto
Ei suoritettu
Suoritettu
alle 2 op
2‒5 op
6‒9 op
10‒13 op
14‒17 op
18‒21 op
22‒25 op
26‒29 op
30 op tai yli
alle 2 kk
2–5 kk
yli 5–10 kk
yli 10–15 kk
yli 15–20 kk
yli 20 kk

0
10
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
0
1
2
3
4
5

Ei
Kyllä

0
10

Yhteensä enintään

37

Täydennyskoulutus
1.1.2013 jälkeen suoritetut koulutukset/opinnot,
yhden koulutuksen laajuus vähintään 1 op
tai 1 osp tai 0,5 ov tai 27 h

Opetuskokemus oppilaitoksesta
(Sivutoiminen rinnastettavissa
laskennallisesti päätoimiseksi)

Opetuskokemus ammatillisesta
koulutuksesta 1.1.2018 jälkeen
Vähintään 5 kk opetuskokemus ammatillisesta
oppilaitoksesta ja/tai ammattikorkeakoulusta

Painotukset hakijoiden tasapistetilanteessa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ensisijainen hakukohde
Opetuskokemus ammatillisesta koulutuksesta, kyllä
Opetuskokemus oppilaitoksesta, yli 20 kk
Opetuskokemus oppilaitoksesta, yli 15–20 kk
Opetuskokemus oppilaitoksesta, yli 10–15 kk
Opetuskokemus oppilaitoksesta, yli 5–10 kk
Opetuskokemus oppilaitoksesta, 2–5 kk
Kasvatustieteelliset perusopinnot, suoritettu
Muut suoritetut tutkinnot, kaksi tutkintoa

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

4
4

Muut suoritetut tutkinnot, yksi tutkinto
Täydennyskoulutus, 30 op tai yli
Täydennyskoulutus, 26‒29 op
Täydennyskoulutus, 22‒25 op
Täydennyskoulutus, 18‒21 op
Täydennyskoulutus, 14‒17 op
Täydennyskoulutus, 10‒13 op
Täydennyskoulutus, 6‒9 op
Täydennyskoulutus, 2‒5 op

Jos valintajärjestys ei ratkea em. kriteereillä, arpoo tietojärjestelmä järjestyksen.

