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Sähköinen hakemus 30.1.2018 klo 15.00 mennessä



Hakemuksen tuloste ja numeroidut liitteet 1. hakukohteeseen 7.2.2018 mennessä



Kysymykset/täydennyspyynnöt lähetämme sähköpostilla



Valinnan tulokset aikaisintaan 22.3.2018 Oma Opintopolku -palvelussa

 Opiskelupaikan vastaanotto 5.4.2018 klo 15.00 mennessä
Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen
Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 10.‒30.1.2018.
Sähköinen hakemus tulee olla tallennettuna 30.1.2018 klo 15.00 mennessä.
Hakijan on todennettava hakukelpoisuutensa ja hakupisteytykseen vaikuttavat asiat
todistuskopioilla. Numeroidut liitteet ja sähköisen hakemuksen tuloste tulee olla
toimitettuna ensisijaiseen hakukohteeseen 7.2.2018 klo 15.00 mennessä. Liitteeksi
tarvittavista todistuskopioista on ohjeet Opintopolussa otsikon Tarvittavat liitteet alla.
Samaa dokumenttia ei tarvitse lähettää useana kappaleena. Jos yhdestä liitedokumentista
käy ilmi useampi asia, merkitse ohjeistuksen mukainen liitenumerointi kyseiseen
dokumenttiin. Jätä liitenumero käyttämättä, jos et ilmoita kyseiseen kysymyskohtaan
mitään tai liite puuttuu. Jos työkokemuksesi on kertynyt useista päivän ja/tai tuntien
mittaisista lyhyistä työjaksoista, pyydä työnantajalta kooste työpäivistä/-tunneista ja
postita se työtodistusten lisäksi hakemuksen liitteeksi.
Ammatillinen opettajakorkeakoulu voi tarvittaessa pyytää alkuperäiset todistukset ja/tai
vieraskielisten todistusten suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännökset
nähtäväkseen.
Valintamenettely
Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opiskelijavalinta perustuu valtakunnalliseen
hakupisteytykseen, joka on samanlainen kaikissa opettajakorkeakouluissa.
Opiskelijavalinta tehdään hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä. Opiskelijavalinnassa ei
käytetä valintakoetta. Voit tulla hyväksytyksi vain yhteen hakukohteeseen eli yhteen
opettajakorkeakouluun.
Ammatillinen opettajakorkeakoulu on voinut asettaa koulutusalakohtaisen valintakiintiön.
Hakijan koulutusala (ja mahdollinen kuuluminen valintakiintiöön) määräytyy hakijan
hakukelpoisuuden antavan tutkinnon mukaan. Kiintiöstä tehdään opiskelijavalinnat
pistejärjestyksessä. Jos kiintiöön kuuluvia hakijoita on enemmän kuin kiintiössä varattu
paikkamäärä, on hakijalla, joka tule hyväksytyksi kiintiön kautta, mahdollisuus tulla
hyväksytyksi kiintiöön kuulumattomalle opiskelupaikalle. Jos kiintiöön kuuluvia hakijoita on
vähemmän kuin kiintiössä varattu paikkamäärä, täytetään vapaaksi jääneet paikat
kiintiöön kuulumattomista hakijoista hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä.
Hakukohteet
Voit hakea kahteen opettajakorkeakouluun, jotka merkitset ensi- ja toissijaiseksi
hakukohteeksi. Ilmoittamasi hakukohdejärjestys on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan
päättymisen jälkeen.
Ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelumuodot
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Merkitse toissijainen hakukohde vain siinä tapauksessa, että opiskelu kyseisessä
opettajakorkeakoulussa on sinulle realistinen vaihtoehto. Toissijaisen hakukohteesi täytyy
olla eri opettajakorkeakoulu, ja ko. oppilaitoksesta on valittava myös opiskelumuoto.
Jos sinut hyväksytään jompaankumpaan hakulomakkeelle merkitsemääsi
opettajakorkeakouluun, et voi tulla enää hyväksytyksi muualle (toinen hakukohteesi
peruuntuu automaattisesti).
Opiskelijavalinta
Ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen valitaan opiskelijoita vuonna 2018
seuraavasti:
HH (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu)
 Kiintiö: tekniikan ja liikenteen koulutusala,
HAMK (Hämeen ammattikorkeakoulu)
 Kiintiö: tekniikan ja liikenteen koulutusala,
JAMK (Jyväskylän ammattikorkeakoulu)
 Kiintiö: tekniikan ja liikenteen koulutusala,
OAMK (Oulun ammattikorkeakoulu)
 Kiintiö: tekniikan ja liikenteen koulutusala,
TAMK (Tampereen ammattikorkeakoulu)
 Kiintiö: tekniikan ja liikenteen koulutusala,
Yhteensä

10
15
5
5
2

30
50
40
20
15
155

Kiintiölle merkitty lukumäärä sisältyy kokonaislukumäärään.
Hakemuksen käsittely ja hakupisteytys
Hakemuksesi käsittelee korkeakoulu, johon ensisijaisesti haet. Jos sinut todetaan
hakukelpoiseksi, tarkistetaan myös hakupisteytyksesi. Pistetarkistus perustuu
opettajakorkeakoulujen yhteisiin vuoden 2018 valintaperusteisiin.
Ilmoita hakulomakkeella sähköpostiosoite, jota käytät säännöllisesti. Korkeakoulu ottaa
sinuun yhteyttä sähköpostitse, jos hakemuksestasi on kysyttävää tai hakemusta on
täydennettävä.
Yhdessä pisteytyskohdassa huomioituja kokemusvuosia/-kuukausia ja/tai osaamista ei
pisteytetä toistamiseen missään muussa pisteytyskohdassa, ellei ohjeissa toisin mainita.
Hakupisteytykseen vaikuttavat koulutukset tulee olla suoritettu ja työkokemus hankittu
30.1.2018 mennessä.
Pisteytettävät osa-alueet

Pisteet

Erityisopetuksen kokemus oppilaitoksesta
 jos kokemuksesta vähintään 6 kk ammatillisesta oppilaitoksesta,
ammattikorkeakoulusta ja/tai ammatillisesta erityisoppilaitoksesta
1.1.2016 jälkeen
Muu työkokemus erityistä tukea tarvitsevien parissa
Erityispedagogiikan perusopinnot
Erityisopetuksen koulutus
Yhteensä enintään

5
5 lisäpistettä
4
5
5
24

Hakijat sijoitetaan tasapistetilanteessa valintajärjestykseen seuraavien
opettajakorkeakoulujen yhteisesti sopimien painotusten mukaisesti:
1. Ensisijainen hakukohde
2. Vähintään 6 kk:n erityisopetuksen kokemus ammatillisesta oppilaitoksesta,
ammattikorkeakoulusta ja/tai ammatillisesta erityisoppilaitoksesta 1.1.2016 jälkeen
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Erityisopetuksen kokemus, yli 30 kk
Erityisopetuksen kokemus, yli 24−30 kk
Erityisopetuksen kokemus, yli 18−24 kk
Erityisopetuksen kokemus, yli 12−18 kk
Erityisopetuksen kokemus, 6−12 kk
Erityispedagogiikan perusopinnot, suoritettu 25 op
Muu työkokemus erityistä tukea tarvitsevien parissa, yli 24 kk
Erityisopetuksen koulutus, 30 op tai yli

Jos valintajärjestys ei ratkea em. kriteereillä, arpoo tietojärjestelmä järjestyksen.
Valinta-aikataulu
Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan 22.3.2018 Oma Opintopolku palvelussa osoitteessa opintopolku.fi. Hakijalle lähetetään tieto valinnan tuloksesta myös
kirjeitse tai sähköpostitse.
Opiskelupaikan vastaanottaminen
Opiskelupaikka on otettava vastaan 5.4.2018 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti Oma
Opintopolku -palvelussa tai jos em. ei ole mahdollista, kirjallisesti esim. sähköpostitse.
Muussa tapauksessa opiskelijaksi hyväksytty menettää tarjotun opiskelupaikan.
Varasijavalinnat
Jokainen hakukelpoinen hakija, joka ei ole saanut opiskelupaikkaa kummastakaan
hakukohteestaan, jää hakupistemääränsä mukaiselle varasijalle valintaryhmänsä jonoon.
Jos hakija on merkinnyt kaksi hakukohdetta, hän voi olla varasijalla molemmissa
hakukohteissaan. Varasijavalintoja tehdään, jos paikkoja vapautuu. Opiskelupaikan
vapautuessa opettajakorkeakoulu ottaa yhteyttä hakijaan.
Opiskelijaksi ottamisen esteet
Ammattikorkeakoululainsäädäntöön perustuen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen
hakevalta kysytään terveydellisistä esteistä ja aiemmasta opiskeluoikeuden
peruuttamisesta (L 932/2014, 26 §, 33 § ja 34 §).
Muutoksenhaku
Jos katsot, ettei opiskelijavalintaa ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin
yhteys ammatillisen opettajakorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei tällöin selviä, voit
hakea ammattikorkeakoululta kirjallista oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan
päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta.
Rekisteritietojen tarkistus
Henkilötietolain (523/1999) mukaan hakijalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot.
Jos haluat tarkistaa tietosi, ota yhteys Opetushallitukseen.
Lisätietoja Postin kulku ei ole ammattikorkeakoulun vastuulla.
Hakukelpoisuus
Voit hakea ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen, jos sinulla on



ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan
kelpoisuus (A 986/1998, § 13, § 13 a, § 13 b, § 14, § 29) sekä
vähintään 6 kuukauden päätoiminen opetus- ja/tai ohjauskokemus ammatillisesta
oppilaitoksesta ja/tai ammattikorkeakoulusta.

Ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus:



vaadittava tutkinto
ammattialan työkokemus

Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Valintaperusteet

4 (8)

Vuosi 2018


opettajan pedagogiset opinnot (60 op/35 ov).

Hakukelpoisuuden tulee täyttyä hakuajan päättymiseen mennessä.
Ammattialan työkokemuksella tarkoitetaan ammatillisten tutkinnon osien opettajan
kelpoisuuteen kuuluvaa työkokemusta, jota opettajalla tulee olla vähintään kolme vuotta
opetustehtävää vastaavalta alalta. Joissakin tapauksissa työkokemusvaatimus on viisi
vuotta. Ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien opettajalta ei vaadita
työkokemusta. Työkokemus tarkistetaan tarvittaessa opiskelijavalintaprosessin
yhteydessä.
Hakukelpoisuuteen vaadittava tutkinto
Hakukelpoisuuden tuottavan tutkinnon tulee olla valmis hakuajan päättymiseen
mennessä. Tutkintoa, jolla haet koulutukseen, ei pisteytetä.
Muulla kuin korkeakoulututkinnolla voi olla hakukelpoinen ammatillisessa koulutuksessa
ammatillisten opintojen (tutkintojen ammatillisten osien) opettajana toimiva henkilö.
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). Muulla kuin korkeakoulututkinnolla hakevan, ammatillisena opettajana
toimivan hakukelpoisuuden arviointia varten tarvitaan todistuskopioiden lisäksi
oppilaitokselta lisätietoja erillisellä lomakkeella (Oppilaitoksen lisäselvitys).

Muualla kuin Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto
Jos ilmoitat tutkinnoksi, jolla haet ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen
 korkeakoulututkinnon, jonka olet suorittanut muualla kuin Pohjoismaissa tai
 alle kolmevuotisen korkeakoulututkinnon, jonka olet suorittanut Pohjoismaissa tai
 sosiaali- ja terveysalan tutkinnon, jonka olet suorittanut muualla kuin Suomessa
tai
 olet yhteisten opintojen (tutkintojen yhteisten osien) opettaja ja olet suorittanut
tutkintosi muualla kuin Suomessa,
tulee hakemuksen liitteenä toimittaa kopio Suomen Opetushallituksen tai
opetusministeriön päätöksestä tutkinnon rinnastamisesta Suomessa suoritettavaan
korkeakoulututkintoon. Jos tunnustamis-/rinnastamispäätös puuttuu, emme voi käsitellä
hakemusta.

Koulutus- ja opintoalat
Noudatamme opiskelijavalinnassa opetusministeriön päätöksen nro 19/400/2004 mukaista
koulutus- ja opintoalaluokitusta. Koulutus- ja opintoalaa käytetään
hakukelpoisuustulkinnassa ja hakijan koulutusala määräytyy hakukelpoisuuden antavan
tutkinnon mukaan. Koulutusalalla on merkitystä myös lopullisessa opiskelijavalinnassa
siinä tapauksessa, että hakijan koulutusalalle on määritetty valintakiintiö.

1 Humanistinen ja kasvatusala
101
102
103
104
105
106
107

Vapaa-aika ja nuorisotyö
Kielitieteet
Historia ja arkeologia
Filosofia
Kasvatustieteet ja psykologia
Opetus- ja kasvatustyö
Teologia
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199 Muu humanistinen ja kasvatusala

2 Kulttuuriala
201
202
203
204
205
206
207
299

Käsi- ja taideteollisuus
Viestintä ja informaatiotieteet
Kirjallisuus
Teatteri ja tanssi
Musiikki
Kuvataide
Kulttuurin- ja taiteiden tutkimus
Muu kulttuuriala

3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alat
301
302
303
304
305
306
307
399

Liiketalous ja kauppa
Kansantalous
Hallinto
Tilastotiede
Sosiaalitieteet
Politiikkatieteet
Oikeustiede
Muu yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

4 Luonnontieteiden ala
401
402
403
404
405
406
407
499

Matematiikka
Tietojenkäsittely
Geo-, avaruus- ja tähtitieteet
Fysiikka
Kemia
Biologia
Maantiede
Muu luonnontieteiden ala

5 Tekniikan ja liikenteen ala
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
599

Arkkitehtuuri ja rakentaminen
Kone-, metalli- ja energiatekniikka
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
Graafinen ja viestintätekniikka
Elintarvikeala ja biotekniikka
Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
Tekstiili- ja vaatetustekniikka
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
Tuotantotalous
Muu tekniikan ja liikenteen ala

6 Luonnonvara- ja ympäristöala
601
602
603
604
605
699

Maatilatalous
Puutarhatalous
Kalatalous
Metsätalous
Luonto- ja ympäristöala
Muu luonnonvara- ja ympäristöala

7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
701 Sosiaaliala
702 Terveysala
703 Sosiaali- ja terveysala (alojen yhteiset ohjelmat)
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704
705
706
707
708
709
710
799

Hammaslääketiede ja muu hammashuolto
Kuntoutus ja liikunta
Tekniset terveyspalvelut
Farmasia ja muu lääkehuolto
Lääketiede
Eläinlääketiede
Kauneudenhoitoala
Muu sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
801
802
803
804
899

Matkailuala
Majoitus- ja ravitsemisala
Kotitalous- ja kuluttajapalvelut
Puhdistuspalvelut
Muu matkailu-, ravitsemis- ja talousala

9 Muu koulutus
901
902
903
904
969
998

Sotilas- ja rajavartioala
Palo- ja pelastusala
Poliisiala
Vankeinhoito
Muu OPM:n hallinnonalan ulkopuolella järjestettävä koulutus
Muu OPM:n hallinnonalalla järjestettävä koulutus

Hakukelpoisuuteen vaadittava työkokemus
Ammattialan työkokemuksella tarkoitetaan ammatillisten opintojen opettajan
kelpoisuuteen kuuluvaa työkokemusta, jota opettajalla tulee olla vähintään kolme vuotta
opetustehtävää vastaavalta alalta. Joissakin tapauksissa työkokemusvaatimus on viisi
vuotta. Ammatillisen koulutuksen yhteisten opintojen opettajalta ei vaadita työkokemusta.
Työkokemus tarkistetaan tarvittaessa opiskelijavalintaprosessin yhteydessä.
Hakukelpoisuuteen vaadittavaa työkokemusta ei pisteytetä.
Hakukelpoisuuteen vaadittavat opettajan pedagogiset opinnot
Opettajan pedagogisten opintojen (60 op/35 ov) tulee olla suoritettuina hakuajan
päättymiseen mennessä. Opinnot voi olla suoritettu joko ammatillisena
opettajankoulutuksena tai yliopisto-opintoina.
Opettajan pedagogisia opintoja ei pisteytetä.
Hakukelpoisuuteen vaadittava opetus-/ohjauskokemus
Hakukelpoisuuteen vaadittavan vähintään 6 kuukauden pituisen päätoimisen opetusja/tai ohjauskokemuksen ammatillisesta oppilaitoksesta, ammatillisesta
erityisoppilaitoksesta ja/tai ammattikorkeakoulusta tulee olla hankittu hakuajan
päättymiseen mennessä. Sivutoimista opetuskokemusta ei tässä kohdassa hyväksytä
laskennallisestikaan päätoimisena.
Hakukelpoisuuteen vaadittavaa opetus-/ohjauskokemusta ei pisteytetä, ellei ohjeissa
toisin mainita.
Pisteytettävät osa-alueet
Yhdessä pisteytyskohdassa huomioituja kokemusvuosia/-kuukausia ja/tai osaamista ei
pisteytetä toistamiseen missään muussa pisteytyskohdassa, ellei ohjeissa toisin mainita.
Hakupisteytykseen vaikuttavat työkokemukset tulee olla hankittu ja koulutukset suoritettu
hakuajan päättymiseen mennessä.
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Erityisopetuksen kokemus oppilaitoksesta
Erityisopetuksen kokemuksena huomioidaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden
yksilöllisen pedagogisen tuen ja erityisten opetus- ja opiskelujärjestelyjen toteuttaminen
opettajan työssä. Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 64 § määrittelee erityisen
tuen tarpeen seuraavasti: ”Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän
oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai
säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden
mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi.”
Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen haussa ei esimerkiksi opiskelijan kulttuuritaustaa
huomioida erityisen tuen tarpeen perusteeksi.
Kokemuksena otetaan huomioon em. tehtävissä toimiminen oppilaitoksessa, jolla on
koulutuksen tai opetuksen tai ammatillisen koulutuksen tai ammatillisen lisäkoulutuksen
järjestämislupa. Huomioimme em. kokemuksen myös koulutusta päätehtävänään
järjestävästä muusta organisaatiosta, jos organisaatiolla on ammatillisen koulutuksen tai
ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa.
Jos ilmoitit hakukelpoisuuteen vaadittavaksi opetus-/ohjauskokemukseksi erityisopetuksen
kokemusta, voidaan em. erityisopetuksen kokemus ottaa huomioon toistamiseen myös
tässä pisteytyskohdassa.
Kokemuksen määrä huomioidaan päätoimisen kokemuksen mukaan ja sivutoiminen
kokemus muunnetaan laskennallisesti päätoimiseksi.
- Jos työaikasi lasketaan opetustunteina, niin erityisopetus on päätoimista silloin, kun
sitä on vähintään 16 viikkotuntia. Sivutoiminen erityisopetus rinnastetaan
hakupisteytyksessä päätoimiseen kokemukseen siten, että 64 tuntia vastaa yhtä
päätoimisen kokemuksen kuukautta.
- Jos olet kokonaistyöajassa, niin kokopäivätyöksi hyväksytään 150 h = 1 kk.
Lyhytkestoiset työsuhteet lasketaan yhteen (21 pv = 1 kk).
Tässä pisteytyskohdassa otetaan huomioon 30.1.2018 mennessä kertynyt
erityisopetuksen työkokemus.
Erityisopetuksen kokemus

Hakupisteet

Alle 6 kk
6−12 kk
Yli 12−18 kk
Yli 18−24 kk
Yli 24−30 kk
Yli 30 kk

0
1
2
3
4
5

p
p
p
p
p
p

Jos erityisopetuksen kokemuksesta vähintään 6 kk on hankittu 1.1.2016 jälkeen ammatillisesta
oppilaitoksesta (tai muusta ammatillisesta koulutuksesta, jos ammatillisen koulutuksen tai
ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa), ammattikorkeakoulusta ja/tai ammatillisesta
erityisoppilaitoksesta, saa hakija 5 lisäpistettä.

Muu työkokemus erityistä tukea tarvitsevien parissa
Tässä pisteytyskohdassa otetaan huomioon erityistä tukea tarvitsevien kasvatukseen
ja/tai koulutukseen liittyvä ohjaustyö (muista kuin erityisopetuksen tehtävistä)
esimerkiksi työpajoissa, kerhotyössä, asuntoloissa ja järjestöissä. Myös esim.
ammatillisen ohjaajan ja kouluavustajan/koulunkäynnin ohjaajan antama erityistä tukea
tarvitsevien ohjaus oppilaitoksessa voidaan huomioida.
Tässä pisteytyskohdassa ei hyväksytä opetuskokemusta, edellisessä pisteytyskohdassa
kuvattua erityisopetuksen kokemusta eikä sosiaali- ja terveysalan työkokemusta esim.
lastensuojelu-, mielenterveys- tai sairaanhoitotyössä. Asiakasryhmän kulttuuritausta ei
riitä ammatillisen erityisopettajankoulutuksen haussa erityisen tuen tarpeen perusteeksi.
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Kokemuksen määrä lasketaan kokopäivätyön mukaan. Kokopäivätyöksi hyväksytään 150
h = 1 kk. Lyhytkestoiset työsuhteet lasketaan yhteen (21 pv = 1 kk).
Tässä pisteytyskohdassa otetaan huomioon 30.1.2018 mennessä kertynyt työkokemus.
Muu työkokemus

Hakupisteet

alle 6 kk tai ei lainkaan
6−24 kk
yli 24 kk

0
2
4

Erityispedagogiikan perusopinnot
Tässä pisteytyskohdassa hyväksytään suomalaisen yliopiston tutkintovaatimusten mukaan
suoritettuja erityispedagogiikan perusopintoja. Opinnot voivat sisältyä tutkintoon eikä niillä
ole suoritusaikarajaa.
Erityispedagogiikan perusopinnot

Hakupisteet

Ei opintoja tai alle 10 op
Vähintään 10 op
Vähintään 15 op
Suoritettu 25 op
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Erityisopetuksen koulutus
Tässä pisteytyskohdassa otetaan huomioon 1.1.2010 jälkeen suoritetut erityisopetuksen
koulutukset, jos yksittäisen koulutuksen laajuus on vähintään 1 op tai 0,5 ov tai 27 h.
Hyväksyttäviä koulutuksia ovat esimerkiksi erityispedagogiikan aineopinnot sekä
ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja erityisoppilaitosten järjestämät erityisopetukseen
liittyvät täydennyskoulutukset.
Tässä pisteytyskohdassa ei hyväksytä monikulttuurisuuteen liittyviä opintoja,
opettajankoulutusta, opinto-ohjaajankoulutusta eikä näyttötutkintomestarikoulutusta.
Opintoviikkoina suoritetut opinnot muunnetaan opintopisteiksi kertoimella 1,5 ja
koulutuspäiviä/-tunteja kestäneen koulutuksen laajuus laskukaavalla 27 h = 1 op.
Erityisopetuksen koulutus pisteytetään koulutusten yhteenlasketun opintopistemäärän
mukaan.
Erityisopetuksen

koulutus

alle 2 op tai ei koulutusta
2−8 op
9−15 op
16−22 op
23−29 op
30 op tai enemmän
Käytämme yleistä pyöristyssääntöä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Hakupisteet
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