
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ammatillisten 

perustutkintojen yhteisissä tutkinnon osissa –webinaari 1.12.2022 

 

Tämä dokumentti on tehty vastaamaan webinaarissa esiin tulleisiin kysymyksiin. Dokumentti ei ole 

koko osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessia kattava kokonaisuus, joten on 

suositeltavaa tutustua myös aihetta koskevaan Opetushallituksen määräykseen ja ohjeeseen: 

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 

ammatillisessa koulutuksessa (OPH-1634-2021) 

Ammatillinen koulutus – Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohje (Määräykset ja ohjeet 

2021:5a) 

 

Ammatillisten perustutkintojen YTOissa osaamista voidaan tunnustaa: 

• tutkinnon perusteissa määrättyihin pakollisiin osaamistavoitteisiin 

• yhteisten tutkinnon osien valinnaisiin osaamistavoitteisiin, jotka voivat olla 

o tutkinnon perusteissa määrättyjä valinnaisia osaamistavoitteita 

o koulutuksen järjestäjän päättämiä valinnaisia osaamistavoitteita, jotka tukevat 

kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä 

tavoitteita 

o opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja 

sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita 

 

Yhteisten tutkinnon osien 
valinnaiset osaamistavoitteet 

Huomioitavaa 

tutkinnon perusteissa määrättyjä 
valinnaisia osaamistavoitteita 
 

Tunnustettaessa osaamista tutkinnon perusteissa määrättyihin 
osa-alueisiin aiemmin hankitun osaamisen tulee vastata 
tunnustettavan osa-alueen osaamistavoitteita. 
 
Osa-alue tunnustetaan 3 osp kokonaisuutena, ei voi pilkkoa. 
Jos opiskelijalla on osa-alueeseen osaamista vain osittain, 
aiempi osaaminen tunnistetaan ja opiskelija hankkii puuttuvan 
osaamisen (kts. asiasta tarkemmin webinaaridioista) 
 

koulutuksen järjestäjän päättämiä 
valinnaisia osaamistavoitteita, 
jotka tukevat kyseisen tutkinnon 
osan ja sen osa-alueiden tutkinnon 
perusteissa määrättyjä tavoitteita. 
Koulutuksen järjestäjä nimeää osa-
alueen ja määrittää laajuuden. 
Laajuus voi olla 0-9 
osaamispistettä. Osa-alue 
”kiinnitetään” siihen tutkinnon 

Tunnustettaessa osaamista koulutuksen järjestäjän päättämiin 
valinnaisiin osaamistavoitteisiin arvioidaan osaamisen 
vastaavuus ja tarvittaessa ajantasaisuus. 
 
Opiskelijalle voidaan myös tunnustaa osaamista, jonka hän on 
aiemmin hankkinut toisen koulutuksen järjestäjän päättämien 
osaamistavoitteiden mukaisesti. Tunnustettu osaaminen 
nimetään aiemman opinnon mukaisesti ja kirjataan 
viitetietietoineen. 
 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/M%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ys%20osaamisen%20tunnistamisen%20ja%20tunnustamisen%20mitoituksen%20periaatteista%20ja%20arvosanojen%20muuntamisesta%20OPH-1634-2021.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/M%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ys%20osaamisen%20tunnistamisen%20ja%20tunnustamisen%20mitoituksen%20periaatteista%20ja%20arvosanojen%20muuntamisesta%20OPH-1634-2021.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Ohje%20osaamisen%20tunnistamisesta%20ja%20tunnustamisesta.pdf


osaan, jonka tavoitteita osa-alue 
tukee.  
 
 

Opiskelija toimittaa aiemman opinnon sisällön osaamisen 
arvioijalle osaamisen tunnustamista varten. 

opiskelijan aiemmin hankkimaa 
osaamista, joka tukee kyseisen 
tutkinnon osan ja sen osa-alueiden 
tutkinnon perusteissa määrättyjä 
osaamistavoitteita 
 

Esimerkiksi tunnustettaessa osaamista lukio-opinnoista tai 
korkeakoulusta ”tähän kohtaan”, osaaminen nimetään 
suoritetun opinnon mukaisesti.  
Ei tehdä osaamisen vastaavuuden arviointia. 
Tarvittaessa tehdään osaamisen ajantasaisuuden arviointi. 
Opiskelija toimittaa aiemman opinnon sisällön osaamisen 
arvioijalle osaamisen tunnustamista varten. 
 

 

Aiemmin hankitun osaamisen ajantasaisuuden ja vastaavuuden arviointi: 

• Vastaavuutta ei arvioida, kun osaamista tunnustetaan sellaisiin valinnaisiin osa-alueisiin, 
joiden osaamistavoitteita ei ole määrätty suoritettavan tutkinnon perusteissa 

• Vastaavuus arvioidaan aina, kun osaamista tunnustetaan niiden yhteisten tutkinnon osien 
osa-alueisiin, joiden sisältö on määrätty tutkinnon perusteissa (mukaan lukien 
korkeakouluopinnot) 

• Ajantasaisuuden arviointi tehdään, kun opiskelija on suorittanut 
o ei-voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisia tutkintoja, tutkinnon osia tai 

yhteisten tutkinnon osien osa-alueita 
o lukio-opintoja, jotka on suoritettu ennen 1.8.2005  
o ei-voimassa olevien korkeakoulun koulutusohjelman mukaisia opintoja. 

 

Kuka voi tunnustaa osaamista: 

• Kun aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen vaatii osaamisen vastaavuuden ja/tai 

ajantasaisuuden arviointia (riippumatta, missä osaaminen on hankittu), sen tekee opettaja, 

jolla on riittävä osaaminen suoritettavaan yhteisen tutkinnon osan osa-alueeseen, 

osaaminen ja riittävä perehtyneisyys arviointiin sekä suoritettavan tutkinnon perusteisiin 

• Tunnustettaessa aiemmin hankittua osaamista sisällyttämällä (“tekninen siirto”) säädöksissä 

ei ole määritelty kelpoisuusvaatimuksia osaamisen tunnustajalle 

• Koulutuksen järjestäjä kuvaa osaamisen arvioinnin totuttamissuunnitelmassa, ketkä tekevät 

osaamisen tunnustamista. 

 

Viitetieto: 

Osaamisen tunnustamisen viitetieto merkitään aina, riippumatta tunnustetaanko osaamista 

sisällyttämällä vai arvioimalla osaamisen ajantasaisuus ja vastaavuus. 

Viitetiedoista löytyy lisätietoa OPH:N ohjeesta: Ohje todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä 

tiedoista ammatillisessa koulutuksessa.  

 

 

 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Ohje_todistuksiin_ja_niiden_liitteisiin_merkittavista_tiedoista_ammatillisessa_koulutuksessa.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Ohje_todistuksiin_ja_niiden_liitteisiin_merkittavista_tiedoista_ammatillisessa_koulutuksessa.pdf


Arvosanan korottaminen silloin, kun osa-alue on tunnustettu 

• Opiskelijalla on oikeus korottaa tunnustettua arvosanaa 

o Tämä edellyttää, että ennen arvosanan korottamista on tehty päätös osaamisen 

tunnustamisesta. 

• Mikäli kyse on yhteisten tutkinnon osien valinnaisista osaamistavoitteista, joiden arvosanaa 

opiskelija haluaa korottaa, voidaan henkilökohtaistamisessa sopia, että osaamisen 

tunnustamista ei tehdä ja opiskelija ohjataan suoraan osoittamaan osaamista. 

• Opiskelijan korottaessa arvosanaa osaamisen arviointi tehdään tutkinnon perusteissa 

määrättyjen osaamistavoitteiden ja arviointikriteereiden mukaisesti. Silloin kyse ei ole enää 

osaamisen tunnustamisesta vaan osa-alueen arvioinnista. 

 

Opiskelijan tavoitteen muuttuminen ja todistus 

• Mikäli opiskelijan tavoite muuttuu opintojen aikana koko tutkinnon suorittamisesta 

yksittäisten tutkinnon osien suorittamiseen ja hänelle on jo tunnustettu osaamista 

yhteisestä tutkinnon osasta, ei ole haittaa, vaikka yhteisen tutkinnon osan osaamisen 

tunnustaminen näkyy todistuksessa. Tämä ei kuitenkaan ole tarpeellista, sillä opiskelijalla on 

jo todistus näistä opinnoista. Ei myöskään ole tarkoituksenmukaista antaa todistusta, jossa 

on ainoastaan tunnustettuja tutkinnon osia. 

 

Osaamisen tunnustaminen ulkomaisesta tutkintotodistuksesta 

• Opiskelija toimittaa osaamisen tunnustajalle 

o Tutkintotodistuksen suoritetuista opinnoista käännettynä sekä alkuperäisen 

todistuksen. 

o Lisäksi opiskelija toimittaa niiden aiempien opintojen sisällön, joista osaamisen 

tunnustamista haetaan. Tarvittaessa myös sisällöt toimitetaan käännettynä. 

o Osaamista tunnustavan tulee varmistaa, että todistuksen antaja on ko. maassa 

toimivaltainen viranomainen. 

o Usein osaamisen tunnustamisessa ulkomaisesta tutkintotodistuksesta on edellä 

mainituissa kohdissa haasteita. Tällöin osaaminen voidaan tunnistaa (ei edellytä 

edellä mainittuja toimia) ja ohjata opiskelija osoittamaan osaamisensa ilman 

osaamisen hankkimista. 

Rahoitus  

• Koulutuksen järjestäjä ei saa rahoitusta tunnustetuista tutkinnon osista  

• Mikäli yhteisessä tutkinnon osassa on sekä tunnustettuja että suoritettuja osa-alueita, 

koulutuksen järjestäjä saa suoritusrahoituksen kyseisestä tutkinnon osasta. 

 

 

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen 

ammatillinenkoulutus@oph.fi  

 

mailto:ammatillinenkoulutus@oph.fi

