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Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku
Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus
Valintaperusteet lyhyesti 2021
Hakuaika 5. – 21.1.2021. Hakulomake suljetaan 21.1.2021 klo 15.00.

Hakukelpoisuus lyhyesti

Hakijalla tulee olla ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus (Asetus
986/1998, § 13, § 13 a, § 13 b, § 14, § 29).

Opiskelijavalinta hakupisteytyksen mukaan

Opiskelijavalinta perustuu valtakunnalliseen hakupisteytykseen. Opiskelijat valitaan koulutukseen varatuille
opiskelupaikoille hakupisteiden mukaisesti järjestyksessä. Pisteytettävien osa-alueiden kokonaispistemäärä on
yhteensä enintään 24 pistettä.

Hakemuksessa pisteytettävät osa-alueet
Oppilaitoskokemus ammatillisesta koulutuksesta ja/tai korkeakoulusta
Kokemuksen kesto
alle 3 kuukautta
3 – 6 kuukautta
yli 6 – 12 kuukautta
yli 12 – 18 kuukautta
yli 18 – 24 kuukautta
yli 24 – 30 kuukautta
yli 30 kuukautta

Pisteet

0 pistettä
0,5 pistettä
1 piste
2 pistettä
3 pistettä
4 pistettä
5 pistettä

Opinto-ohjauksen kokemus oppilaitoksesta
Opinto-ohjaajan nimikkeellä toimineet ja/tai työsuunnitelmassa eritellyt opinto-ohjauksen tunnit
Kokemuksen kesto
alle 3 kuukautta
3 – 6 kuukautta
yli 6 – 12 kuukautta
yli 12 – 18 kuukautta
yli 18 – 24 kuukautta
yli 24 – 30 kuukautta
yli 30 kuukautta

Pisteet

0 pistettä
0,5 pistettä
1 piste
2 pistettä
3 pistettä
4 pistettä
5 pistettä

Opinto-ohjauksen kokemus ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2019 jälkeen
Kokemuksen kesto

Ei lainkaan tai alle viisi kuukautta opinto-ohjauksen
kokemusta ammatillisesta oppilaitoksesta,
ammattikorkeakoulusta ja/tai yliopistosta.
Vähintään 5 kuukautta opinto-ohjauksen kokemusta
ammatillisesta oppilaitoksesta, ammattikorkeakoulusta
ja/tai yliopistosta.

Pisteet

0 pistettä

5 pistettä
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Muun ohjaustyön kokemus
Nuorten ja aikuisten parissa tehty ohjaustyö muualla kuin oppilaitoksessa
Kokemuksen kesto

Alle 6 kuukautta
6 – 12 kuukautta
yli 12 – 18 kuukautta
yli 18 – 24 kuukautta
yli 24 kuukautta

Pisteet

0 pistettä
1 piste
2 pistettä
3 pistettä
4 pistettä

Ohjauksen koulutus
1.1.2013 jälkeen suoritetut koulutukset tai opinnot, yhden koulutuksen laajuus vähintään 1
opintopiste, 1 osaamispiste tai 0,5 opintoviikkoa tai 27 tuntia
Koulutusten tai opintojen laajuus yhteensä
Alle 2 opintopistettä
2 – 5 opintopistettä
6 – 9 opintopistettä
10 – 13 opintopistettä
14 – 17 opintopistettä
18 – 21 opintopistettä
22 – 25 opintopistettä
26 – 29 opintopistettä
30 – 33 opintopistettä
34 opintopistettä tai enemmän

Pisteet

0 pistettä
1 piste
1,5 pistettä
2 pistettä
2,5 pistettä
3 pistettä
3,5 pistettä
4 pistettä
4,5 pistettä
5 pistettä

Valintajärjestys tasapistetilanteissa
Hakijat sijoitetaan tasapistetilanteessa valintajärjestykseen seuraavien opettajakorkeakoulujen yhteisesti sopimien
painotusten mukaisesti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ensisijainen hakukohde
Opinto-ohjauksen kokemus ammatillisesta koulutuksesta, kyllä
Opinto-ohjauksen kokemus, yli 30 kuukautta
Opinto-ohjauksen kokemus, yli 24 − 30 kuukautta
Opinto-ohjauksen kokemus, yli 18 − 24 kuukautta
Opinto-ohjauksen kokemus, yli 12 − 18 kuukautta
Opinto-ohjauksen kokemus, yli 6 − 12 kuukautta
Opinto-ohjauksen kokemus, 3 − 6 kuukautta
Muun ohjaustyön kokemus, yli 24 kuukautta
Muun ohjaustyön kokemus, yli 18 ‒ 24 kuukautta
Muun ohjaustyön kokemus, yli 12 – 18 kuukautta
Ohjauksen koulutus, 34 opintopistettä tai enemmän
Ohjauksen koulutus, 30 ‒ 33 opintopistettä
Ohjauksen koulutus, 26 ‒ 29 opintopistettä
Ohjauksen koulutus, 22 ‒ 25 opintopistettä
Ohjauksen koulutus, 18 ‒ 21 opintopistettä

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

