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Miksi osaamista tunnustetaan?

• Ei opiskella uudelleen sitä, mitä jo osataan

• Varmistutaan siitä, että aikaisemmat suoritukset ovat ajantasaisia ja sisällöllisesti 
vastaavia suoritettavaan tutkintoon nähden

• Todistukset eivät vanhene, mutta osaaminen voi vanhentua

• Todistus on ”todiste” opiskelijan osaamisesta tiettynä ajankohtana  

Säädökset ja määräykset edellyttävät tietyissä tilanteissa tunnustamista.
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MIKÄ TUNNUSTAMISESSA ON TÄLLÄ 
HETKELLÄ VAIKEINTA?

- Kommentteja voi laittaa chattiin…



Säädökset ja määräykset

• Laki ammatillisesta koulutuksesta (L531/2017, 46 § ja 47 §)

• Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

• Opetushallitus voi määrätä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen 
mitoituksen periaatteista sekä arvosanojen muuntamisesta *)

• Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta (VNA 673/2017, 10 §)

• Opetushallituksen määräys OPH-1634-2021*)

• Tutkinnon perusteet (määräys)
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Lähtökohdat
• Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on tunnistaa ja tunnustaa opiskelijan aiemmin hankittu 

osaaminen, joka vastaa suoritettavan tutkinnon tai koulutuksen perusteiden 
ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita 

• Koulutuksen järjestäjä tunnistaa opiskelijan aiemmin hankkiman osaamisen 

• Osaamisen tunnustaminen osaksi suoritettavaa tutkintoa tehdään opiskelijan esittämien 
asiakirjojen ja muiden selvitysten perusteella

• HOKSiin kirjataan opiskelijan aiemmin hankittu tunnistettu ja tunnustettu osaaminen, joka 
liittyy suoritettavaan tutkintoon tai koulutukseen. Opiskelijan osaamisen hankkiminen 
suunnitellaan tältä pohjalta

• Koulutuksen järjestäjä kuvaa tutkinto- tai koulutuskohtaisessa osaamisen arvioinnin 
toteuttamissuunnitelmassa, miten osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen käytännössä 
tehdään 
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Asiakirjoille asetetut vaatimukset
• Kyseessä on toimivaltaisen viranomaisen antama todistus tai opintosuoritusote tai vastaava asiakirja

• Kyseessä on alkuperäinen dokumentti tai oikeaksi todistettu kopio

• Osaamisen tunnustaminen voi perustua KOSKI-tietovarannon tietoihin (OSTU-ohje)

• Ulkomaisen todistuksen ja opintosuoritusotteen tulee olla kyseisessä maassa toimivaltaisen viranomaisen 
antama. Todistus tai opintosuoritusote tulee olla käännetty Suomessa toimivalla virallisella 
kielenkääntäjällä (opiskelija vastaa kustannuksista)

• Suoritusten sisällön tulee olla kuvattuna asiakirjassa tai sitä täydentävissä selvityksissä riittävän tarkasti, 
jotta arvioijat voivat arvioida osaamisen vastaavuuden ja ajantasaisuuden suhteessa suoritettavaan 
tutkinnon osaan tai yhteisen tutkinnon osan osa-alueeseen

• Suoritusten sisällön ja mielellään myös laajuuden tulee olla kuvattuna riittävän tarkasti, jotta koulutuksen 
järjestäjä pystyy määrittelemään tarvittaessa aikaisempien suoritusten laajuuden osaamispisteinä 

• Todistuksessa, opintosuoritusotteessa tai vastaavassa asiakirjassa tulee olla arvosanat, jotka voidaan 
tarvittaessa muuntaa suoritettavan tutkinnon arvioinnissa käytettävälle arviointiasteikolle. 
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Tutkinnon muodostuminen

• Suoritettavan tutkinnon perusteissa on kahden tyyppisiä tutkinnon osia ja 
yhteisten tutkinnon osien osa-alueita:

• tutkinnon osat ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueet, joiden sisältö on 
määritelty suoritettavan tutkinnon perusteissa

• tutkinnon osat ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueet, joiden sisältöä ei ole 
määritelty suoritettavan tutkinnon perusteissa. 
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Opetushallitus

Määriteltyjä tutkinnon osia

Ei määriteltyjä tutkinnon
osia

Vaihteluväli 5-15 osp
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Määriteltyjä ja ei määriteltyjä
osaamistavoitteita



Osaamisen tunnustaminen voidaan tehdä 
kahdella tavalla (kts. ohje *)
• Sisällyttämällä voimassa tai siirtymäajalla olevien tutkinnon perusteiden*) mukainen osaaminen osaksi 

suoritettavaa tutkintoa 

• Tekninen suora siirto, ei tunnustamispäätöstä 

• Ei edellytä arviointia eikä arvioijia

• Arvioimalla osaamisen vastaavuus ja ajantasaisuus sekä päättämällä osaamisen tunnustamisesta

• Edellyttää osaamisen vastaavuuden ja ajantasaisuuden arvioinnin (arvioijat)

• Edellyttää tunnustamispäätöksen tekemisen 

• Koulutuksen järjestäjä päättää miten osaamisen ajantasaisuus ja vastaavuus arvioidaan

• Päätökseen tarkistus-/oikaisupyyntöoikeus
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Tunnustamisen eteneminen
• Koulutuksen järjestäjä tiedottaa opiskelijoille sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelytavoista että 

tutkinnon muodostumisen tarjoamista yksilöllisistä valinnan mahdollisuuksista

• Koulutuksen järjestäjä ja opiskelija sopivat yksilöllisestä opintopolusta ja suoritettavista tutkinnon osista osana 
henkilökohtaistamista (HOKS)

• Tunnistettu ja tunnustettu osaaminen sekä sovitut yksilölliset valinnat kirjataan HOKSiin

• Tunnistettu osaaminen edellyttää aina, että osaaminen osoitetaan ja arvioidaan arvosanan saamiseksi 
(näyttö/muu osaamisen osoittaminen) 

• Tunnustamisessa käytetään aikaisemmin saatuja arvosanoja (vastaavuus ja ajantasaisuus arvioidaan)

- Osaamisen tunnustaminen osaksi suoritettavaa tutkintoa tehdään opiskelijan esittämien asiakirjojen ja 
muiden selvitysten perusteella 

• Suoritettavaan tutkintoon voidaan tunnustaa ainoastaan kokonaisia tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-
alueita (tunnustamispäätös). Pakollisuus/valinnaisuus otettava huomioon.

• Jos voidaan tunnustaa vain osa tutkinnon osasta/osa-alueesta, merkintä HOKSiin + tarvittavan lisäosaamisen 
hankkiminen
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Lukio-opinnot

• Lukio-opintojen tunnustaminen tehdään määräyksen/ohjeen periaatteiden mukaisesti

• Taulukossa ei ole kuvattu lukio-opintojen tunnustamista valinnaisiin osa-alueisiin, koska ne 
vaihtelevat yksilöllisesti. Koulutuksen järjestäjä sopii valinnaisista osa-alueista opiskelijan kanssa 
osana henkilökohtaistamista. 

• Lukio-opintojen osaamispisteet lasketaan siten, että kurssien määrä kerrotaan luvulla 1,5 ja 
opintopisteiden määrä luvulla 0,75. Jos pakollisen osa-alueen osaamispisteiden enimmäismäärä 
ylittyy, voidaan nämä osaamispisteet tunnustaa saman osa-alueen valinnaisiin 
osaamistavoitteisiin.

• Ytojen valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla tutkinnon perusteissa määrättyjä, koulutuksen 
järjestäjän päättämiä tai opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista, joka tukee perusteissa 
määrättyjä osaamistavoitteita

• Sisällön vastaavuuden arviointia ei aina tarvita
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Mukauttaminen ja poikkeaminen

• Vaikka opiskelijan aiemmin suoritetussa tutkinnossa osaamisen arviointia on 
mukautettu tai ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikettu, 
voidaan tutkinnon osa tai yhteisten tutkinnon osan osa-alue tunnustaa 
sisällyttämällä tutkintoon

• Tällöin todistuksen osaamisen tunnustamisen viitetietoihin tulee alkuperäinen 
merkintä osaamisen arvioinnin mukauttamisesta tai ammattitaitovaatimuksista 
tai osaamistavoitteista poikkeamisesta. Tästä löytyy lisätietoja Opetushallituksen 
todistusmääräyksestä.
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Tunnustamispäätös

• Koulutuksen järjestäjä tekee osaamisen tunnustamisesta hallinnollisen 
päätöksen. Tämä päätös voi olla myönteinen tai kielteinen. 

• Opiskelijalla on oikeus pyytää arvioinnin tarkistamista arvioijalta (yhteisten 
tutkinnon osien osa-alueet) tai arvioijilta (ammatilliset tutkinnon osat) ja 
tarvittaessa arvioinnin oikaisua työelämätoimikunnalta

• Päätökseen ei tarvita erillistä allekirjoitusta, jos tunnustamispäätös on laadittu 
asianhallintajärjestelmässä, josta voidaan luotettavasti varmistaa päätöksen 
ajankohta, päätöksentekijöiden identiteetti ja asiakirjojen alkuperäisyys 
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Tunnustaminen sisällyttämällä

• Opiskelijan suorittamia pakollisia tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita

• Ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia ja yhteisten tutkinnon osien valinnaisia osa-alueita

• Lukio-opintoja 

• Korkeakouluopintoja

• Koulutuksen järjestäjän tulee tunnustaa sisällyttämällä pakolliset tutkinnon osat ja yhteisten 
tutkinnon osien osa-alueet, jotka on suoritettu edelleen voimassa tai siirtymäajalla olevien 
tutkinnon perusteiden mukaan. Katso ohjeesta muut tilanteet!

• Valinnaisuuksista koulutuksen järjestäjä sopii yhdessä opiskelijan kanssa
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Tunnustaminen arvioimalla osaamisen 
vastaavuus ja ajantasaisuus

• Ei-voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisia tutkintoja, tutkinnon osia 
tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita

• Lukio-opintoja, jotka on suoritettu ennen 1.8.2005 

• Ei-voimassa olevien korkeakoulun koulutusohjelman mukaisia opintoja

• Koulutuksen järjestäjä ja opiskelija sopivat opiskelijan yksilöllisestä 
opintopolusta osana henkilökohtaistamista
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Tunnustaminen ja arvioijat
• Osaamisen arvioija tai arvioijat valitaan tunnustettavan tutkinnon osan tai yhteisen tutkinnon osan osa-

alueen mukaisesti

• Koulutuksen järjestäjä nimeää arvioijat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (VNA 986/1998, 
muutos 1150/2017) annetun asetuksen ja ammatillisen koulutuksen säädösten (L531/2017, VNA 673/2017) 
mukaisesti

• Arvioijien kelpoisuusvaatimuksia sovelletaan kaikkiin arviointiin liittyviin tilanteisiin, oli sitten kyseessä 
palaute osaamisen kehittymisestä, osaamisen ajantasaisuuden ja vastaavuuden arvioinnista 
(tunnustaminen) tai arviointi näytössä tai muussa osaamisen arvioinnissa 

• Arvioijina voi toimia muu koulutuksen järjestäjän edustaja vain poikkeustilanteessa, jolloin esimerkiksi 
arviointi muuten viivästyisi kohtuuttomasti

• Kun tunnustetaan ammatillisia tutkinnon osia, arvioinnin tekee kaksi opettajaa. Kun tunnustetaan yhteisten 
tutkinnon osien osa-alueita, arvioinnin tekee yksi opettaja
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Osaamisen vastaavuuden ja ajantasaisuuden 
arviointi
• Osaamisen vastaavuutta voidaan arvioida suhteessa suoritettavan tutkinnon määriteltyyn tutkinnon 

osaan/osa-alueeseen

• Osaamisen vastaavuus arvioidaan vertaamalla aiemmin suoritetun tutkinnon osan ammattitaito-
vaatimuksia tai osaamistavoitteita suoritettavan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin tai 
osaamistavoitteisiin

• Osaamisen ajantasaisuus arvioidaan esim.: opiskelijan esittämien dokumenttien, kuten työtodistusten tai 
portfolion, perusteella, haastattelussa, työnäytteessä tai testissä

• Osaamisen tunnustamisessa käytetään alkuperäistä tai korotettua arvosanaa. Tarvittaessa käytetään 
muuntotaulukkoa

• Mikäli opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen vastaavuutta ja ajantasaisuutta ei voida arvioida opiskelijan 
esittämien asiakirjojen ja muiden selvitysten perusteella, ohjataan opiskelija näyttöön tai muuhun 
osaamisen osoittamiseen
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Laajuuksien vaihtelu

• Joidenkin valinnaisten ammatillisten tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien valinnaisten osa-alueiden 
laajuudet vaihtelevat tutkinnon muodostumisessa

• Koulutuksen järjestäjä sopii opiskelijan kanssa valinnaisen tutkinnon osan/osa-alueen laskennallisesta 
laajuudesta vaihteluvälin sisällä osana henkilökohtaistamista

• Sovittua laskennallista laajuutta käytetään tutkinnon laajuutta ja osaamispistein painotettua keskiarvoa 
laskettaessa

• Todistukseen ja opintosuoritusotteeseen merkitään kuitenkin tunnustetun suorituksen (tutkinnon osat, 
yhteisten tutkinnon osien osa-alueet) alkuperäiseen todistukseen merkitty laajuus

• Jos laajuus on alkuperäisessä todistuksessa ilmoitettu esimerkiksi opintopisteinä, koulutuksen järjestäjä 
muuntaa laajuuden osaamispisteiksi
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Muu osaaminen

• Opiskelijalla voi olla muun kuin toimivaltaisen viranomaisen antamia todistuksia 
aiemmin hankitusta osaamisesta. Opiskelijan osaaminen voi perustua 
esimerkiksi työkokemukseen, harrastuneisuuteen tai koulutukseen, jossa ei ole 
suoritettu tutkintoja tai niiden osia. 

• Jos osaamista on koulutuksen järjestäjän arvion mukaan riittävästi, koulutuksen 
järjestäjä ohjaa opiskelijan osoittamaan osaamisensa näytössä tai muussa 
osaamisen osoittamisessa.  
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ARVOSANAT 
TARVITAAN!



Osaamisen osittainen vastaavuus

• Opiskelijalla voi olla myös aiemmin hankittua ja toimivaltaisen viranomaisen 
arvioimaa ja todentamaa osaamista, joka vastaa vain osaa tutkinnon osan 
ammattitaitovaatimuksista tai yhteisten tutkinnon osan osa-alueen 
osaamistavoitteista. 

• Näissäkin tilanteissa opiskelija ohjataan osoittamaan osaamisensa näytössä tai 
muussa osaamisen osoittamisessa. 

• Osaaminen osoitetaan niiltä osin, mitä toimivaltainen viranomainen ei ole sitä 
aiemmin arvioinut ja todentanut

• Suunnittelu HOKSiin (ei tunnustamispäätöstä)
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Arvosanan muuntaminen

• Määräyksen/ohjeen mukaisesti

• Alkuperäisen tai korotetun arvosanan mukaisesti

• Muuntaminen ei tarkoita sitä, että alkuperäistä/korotettua arvosanaa 
muutetaan suuremmaksi tai pienemmäksi

• Jos arvosanan muuntaminen ei ole mahdollista määräyksen mukaisesti, ohjataan 
opiskelija näyttöön/muuhun osaamisen osoittamiseen

• Tunnustettua arvosanaa voidaan korottaa, jos tutkinto on suoritettu voimassa 
olevan/siirtymäajalla olevan perusteen mukaan
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Tunnustaminen valmentavassa koulutuksessa

• Valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle uusia valmiuksia 
henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti

• Aiemmin hankittua osaamista tunnustetaan vain silloin, kun se on opiskelijan 
kannalta tarkoituksenmukaista

• Esimerkiksi, jos opiskelija jatkaa aiemmin aloitettua valmentavaa koulutusta, 
siirtyy valmentavasta koulutuksesta toiseen kesken koulutuksen tai vaihtaa 
koulutuksen järjestäjää.

• Koulutuksen järjestäjä ja opiskelija sopivat osaamisen tunnustamisesta osana 
henkilökohtaistamista.
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MITEN OSAAMISEN TUNNISTAMISEEN JA 
TUNNUSTAMISEEN LIITTYVÄÄ OSAAMISTA 

VOIDAAN LISÄTÄ OPPILAITOKSISSA?

Yhteistä keskustelua ja kirjauksia chattiin...

OSAAMISEN ARVIOINNIN 
TOTEUTTAMISSUUNNITELMAN 

MUKAINEN TOIMINTA HOKS-PROSESSIN 
LAATU

TUTKINNON 
PERUSTEIDEN HYVÄ 

TUNTEMINEN

SOVELTAMINEN 
ERI TILANTEISSA

OSAAMISEN 
JAKAMINEN –
TOIMINNAN 

TASALAATUISUUS



Lisätietoja

• Opetushallituksen verkkosivut

• Määräys ja ohje

• UKK-palsta

• Tapahtumakalenteri

• Tulossa tallenne

• Kysymykset: ammatillinenkoulutus@oph.fi
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KIITOS!


