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”Koulutuksen järjestäjän 

tehtävänä on opiskelijan 

esittämien asiakirjojen ja 

muiden selvitysten perusteella 

selvittää, tunnistaa ja tunnustaa 

opiskelijan aiemmin hankittu 

osaaminen, joka vastaa 

tutkinnon tai koulutuksen 

perusteiden 

ammattitaitovaatimuksia tai 

osaamistavoitteita.”

Määräys OPH-501-2018  

Miksi?



Mitä ja mistä voidaan tunnistaa ja tunnustaa?

• Aiemmista opinnoista

• Työkokemuksesta

• Harrastuksista

Tunnistettavasta osaamisesta ja/tai sitä 

todentavista dokumenteista 

-> erilaiset prosessit

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 46-47 §, valtioneuvoston 

asetus 673/2017, 10 § ja opetushallituksen määräys 501/2018



Koulutuksen järjestäjän tulee tunnustaa...

1) Kokonaiset, voimassa olevien perusteiden mukaiset, -> ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai 

erikoisammattitutkinnon perusteiden mukaiset tutkinnon osat tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueet sekä

• lukio-opinnot, korkeakouluopinnot tai muut toimivaltaisen viranomaisen arvioimat ja todentamat opinnot, 

jotka voidaan sisällyttää osaksi suoritettavaa tutkintoa 

• Tunnustetaan mitä pakollisista tutkinnon osista määrätään tai valinnaisissa tutkinnon osissa mahdollistetaan tai 

mitä HOKSissa sovitaan.

• Tärkeää selvittää osaamisen vastaavuus, mitoitus ja ajantasaisuus suhteessa suoritettavan tutkinnon tai 

koulutuksen ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin

-> hoksaajaopettaja kirjaa suorituksen ”suorana siirtona” osaamisen todentavista dokumenteista (todistukset) Wilmaan.

kts. Liite 1

#tutkinto, voimassa olevat perusteet
#opiskelija aloittanut 1.8.2018 jälkeen

#todistukset osaamisesta



... koulutuksen järjestäjän tulee tunnustaa

2) Kokonaiset, ei voimassa olevien perusteiden mukaiset, tutkinnon osat tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueet 

Opiskelijan suorittamia muita, ei voimassa olevia ammatillisia 

• tutkintoja, tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnonosien osa-alueita tai

• niitä sisällöllisesti vastaavia lukio-opintoja, korkeakouluopintoja tai muita toimivaltaisen viranomaisen 

arvioimia ja todentamia opintoja

-> osaamisen tunnustaminen ohjataan koulutuksen järjestäjän valitsemille osaamisen arvioijille 

(tutkinnon osien vastuuopettajat/yto-opettajat tutkinnon osittain) -> Hoksaajaopettaja ottaa todistuksesta kopion ja antaa 

sen arvioijalle/arvioijille

-> koulutuksen järjestäjän nimeämät osaamisen arvioijat arvioivat ajantasaisuuden, vastaavuuden ja mitoituksen ja 

tunnustavat osaamisen niiltä osin, kuin se vastaa suoritettavan tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita ja 

tekevät kirjaukset Wilmaan.

#vanha tutkinto
#ei voimassa olevat perusteet

#opiskelija aloittanut ennen 1.1.2018
#todistukset osaamisesta



Miten tunnistetaan ja tunnustetaan?

Jos opiskelijalla on asiakirjojen tai muiden selvitysten perusteella muuta osaamista, jonka perusteella tutkinnon 

osa tai yhteisten tutkinnon osien osa-alue on mahdollista suorittaa ilman osaamisen hankkimista tulee 

koulutuksen järjestäjän ohjata opiskelija osoittamaan osaamisensa -> näyttö

3) Työkokemuksen tms. kautta hankittu koko tutkinnon osan tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueen 

osaaminen tulee näyttää 

-> opiskelija ohjataan suoraan näyttöön. Tutkinnon osan tai (YTO) osa-alueen vastuuopettaja arvioi opiskelijan osaamisen 

ja valmiuden suoraan näyttämiseen tai muuhun osaamisen todentamiseen

4) Tutkinnon osan tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueen ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden 

osittainen osaaminen 

-> opiskelija ohjataan hankkimaan puuttuva osaaminen ja sen jälkeen näyttämään tutkinnon osan osaaminen siltä osin, 

kuin sitä ei ole aiemmin arvioitu.

#muu osaaminen
#työ tai harrastukset

#ei todistuksia osaamisesta



Käytännössä

Opiskelija jolla on ”vanha” ammatillinen tutkinto tai sen osia (ei voimassa olevien perusteiden 

mukaisesti suoritettu, esim. alan vaihtajat) 

• Suoritetut YTO-opinnot: 

Hoksaaja opettaja toimittaa suoritustiedot koulutuksen järjestäjän nimeämille osaamisen 

arvioijille, osaamisen tunnustamista varten. Arvioijat arvioivat onko edellä mainittu, todennettu, 

osaaminen ajantasaista ja vastaako se yhteisten tutkinnon osien osa-alueita. Sen jälkeen 

arvioija tunnustaa osaamisen ja vie tiedon Wilmaan. Osaamistavoitteiden vastaavuuden 

Liite 2/ taulukko 1. 

#vanha tutkinto
#ei voimassa olevat perusteet

#todistukset osaamisesta



Käytännössä

• Suoritetut ammatilliset opinnot:

Hoksaajaopettaja kirjaa tutkinnonosakohtaisesti tunnistamisen käynnistämisen (Wilmassa: 

Tunnistamisen tyyppi: Toimitettu osaamisen arvioijille… ja valitsee käsittelijän) Sen jälkeen 

toimittaa kopiot dokumenteista tutkinnon osien vastuuopettajille, osaamisen tunnustamista 

varten, joka arvioi onko edellä mainittu, todennettu, osaaminen ajantasaista ja vastaako se 

tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia. Sen jälkeen arvioija tunnustaa osaamisen ja vie 

tiedon Wilmaan. 

#vanha tutkinto
#ei voimassa olevat perusteet

#todistukset osaamisesta



Käytännössä

Opiskelija on voinut aiemmin suorittaa lukio-opintoja tai voi suorittaa samanaikaisesti 

ammatillisen perustutkinnon yhteydessä voimassa olevien lukion opetussuunnitelman 

perusteiden (60/011/2015) mukaisia lukio-opintoja: 

a) koko lukion oppimäärä, jolloin arvioidut ja todennetut opinnot tunnustetaan sisällyttämällä ne osaksi suoritettavaa ammatillista 

perustutkintoa taulukko 2:n periaatteiden mukaan

b) koko oppiaineen oppimäärä, jolloin arvioidut ja todennetut opinnot tunnustetaan sisällyttämällä ne osaksi suoritettavaa ammatilliseen 

perustutkintoa taulukko 2:n periaatteiden mukaan

c) yksittäisiä oppiaineen kursseja, jolloin arvioidut ja todennetut opinnot tunnustetaan sisällyttämällä ne osaksi suoritettavaa ammatillista 

perustutkintoa taulukko 2:n periaatteiden mukaan. Osaamispisteiden laajuus määritellään siten, että yksi lukion suoritettu kurssi vastaa 1,5

osaamispistettä.

#lukio-opinnot, voimassa oleva OPS
#60/011/2015 lukion OPS

#todistukset osaamisesta



Käytännössä

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (60/011/2015) mukaan suoritetut lukio-opinnot 

tunnustetaan osaksi suoritettavan ammatillisen perustutkinnon yhteisiä tutkinnon osia. 

Lukion opinnot tunnustetaan todistuksen pohjalta oppiaineiden oppimäärien perusteella 

enintään 60 osaamispisteen laajuisesti seuraavasti:

• yhteisiin tutkinnon osiin 35 osaamispisteen laajuisesti

• yhteisten tutkinnon osien osa‐alueisiin, lukio‐opintoihin tai muihin jatko-opintovalmiuksia tukeviin opintoihin enintään 25 osaamispisteen

laajuisesti, jos perustutkinnon perusteiden muodostuminen sen mahdollistaa.

Ainoastaan yhteisten tutkinnon osien osa‐alueita tai muita edellä mainittuja opintoja voidaan tunnustaa suoritettavaan ammatilliseen 

perustutkintoon. Lisäksi lukio-opintoja voidaan tunnustaa ammatillisiin tutkinnon osiin osaamisen vastaavuuden perusteella.

#lukio-opinnot, voimassa oleva OPS
#60/011/2015 lukion OPS

#todistukset osaamisesta



• Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531

• Valtioneuvoston asetus 673/2017: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170673

• Opetushallituksen määräys OPH-501-2018: 

https://www.oph.fi/download/190383_Maarays_OPH-501-

2018_OSTU.pdf
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