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Miksi?

• Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on selvittää, tunnistaa ja tunnustaa

opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen, joka vastaa suoritettavan tutkinnon

ja opiskelijan valitsemien tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ja 

yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaamistavoitteita

• Vältetään tarpeeton päällekkäinen koulutus ja osaamisen arviointi

• Koulutusta voidaan suunnata tarkoituksenmukaisesti opiskelijan

tavoitteiden pohjalta puuttuvan osaamisen hankkimiseen
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Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista 

ohjaavat:
• Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017

• Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017

• OPH:n määräys: Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen 

periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa koulutuksessa OPH-

1634-2021

• Koulutuksen järjestäjän tutkinto- tai koulutuskohtainen osaamisen arvioinnin

toteuttamissuunnitelma

• Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman tietosisältö

• Ammatillinen koulutus – Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohje
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https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170531
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170673#L1P2
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/osaamisen-arvioinnin-toteuttamissuunnitelma_ohje-12_2019.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Ohje%20osaamisen%20tunnistamisesta%20ja%20tunnustamisesta.pdf


Osaamisen tunnistaminen

• Selvitetään opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen

• Sekä virallisessa koulutusjärjestelmässä hankittu osaaminen että

arkioppiminen

• Opiskelijan esittämien asiakirjojen ja muiden selvitysten perusteella

• HOKSiin kirjataan opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen, joka liittyy

suoritettavaan tutkintoon

• Osaamista voidaan tunnistaa myös osaamistavoitteittain tai 

ammattitaitovaatimuksittain

07/12/2022 Opetushallitus 4



Osaamisen tunnustaminen

• aiemmin hankitusta osaamisesta tulee olla toimivaltaisen viranomaisen

antama todistus, jossa on tiedot opiskelijan osaamisen arvioinnista

• Aiempi osaaminen voidaan tunnustaa

• sisällyttämällä tai

• varmistamalla osaamisen vastaavuus ja ajantasaisuus

• Tunnustetaan siten,

• kuin tutkinnon muodostumisesta pakollisten tutkinnon

osien osalta tutkinnon perusteissa määrätään

• mitä valinnaisten tutkinnon

osien osalta tutkinnon perusteissa mahdollistetaan

• osaamisen kehittämissuunnitelmassa sovitaan.
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Osaamisen tunnustaminen sisällyttämällä

• 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

• Valinnaisten tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden 

kohdalla koulutuksen järjestäjä sopii yhdessä opiskelijan kanssa aiemmin 

hankitun osaamisen tunnustamisesta osana henkilökohtaistamista.

• Kun osaamista tunnustetaan sisällyttämällä, ei osaamisen 

tunnustamispäätöstä tehdä eikä opiskelija voi pyytää osaamisen arvioinnin 

tarkistamista tai arvioinnin oikaisua.

• Opiskelija voi halutessaan korottaa sisällyttämällä tunnustettua arvosanaa
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YTOihin on mahdollista sisällyttää

• opiskelijan suorittamia pakollisia yhteisten tutkinnon osien osa-alueita

• Voimassa olevien tai siirtymäajalla olevien perusteiden mukaisista 

opinnoista

• lukio-opintoja 

• Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen -ohjeen, liite 3:n mukaisesti

• Korkeakouluopintoja

• Korkeakoulun voimassa olevan koulutusohjelman mukaisista opinnoista
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https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Ohje%20osaamisen%20tunnistamisesta%20ja%20tunnustamisesta.pdf


Osaamisen tunnustaminen arvioimalla 

osaamisen vastaavuus ja ajantasaisuus

• Kun tunnustetaan osaamista

• ei-voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisista tutkinnoista, 

tutkinnon osista tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueista 

• lukio-opinnoista, jotka on suoritettu ennen 1.8.2005 

• ei-voimassa olevien korkeakoulun koulutusohjelman mukaisista 

opinnoista.
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Osaamisen tunnustaminen arvioimalla 

osaamisen ajantasaisuus ja vastaavuus

• Yhteisten tutkinnon osien osa-alueissa osaamisen tunnustamisen tekee yksi 

arvioija

• Koulutuksen järjestäjä nimeää arvioijat opetustoimen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen ja ammatillisen koulutuksen 

säädösten mukaisesti.

• Tunnustamispäätös on hallinnollinen päätös, joka voi olla myönteinen tai 

kielteinen. 

• opiskelijalla on oikeus pyytää arvioinnin tarkistamista ja arvioinnin 

oikaisua.
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1.8.2015 voimaan tulleet 
perusteet eivät ole enää 

voimassa tai siirtymäajalla
-> arvioidaan osaamisen 

ajantasaisuus

1.8.2022 voimaan tulleille 
perusteille ei ole määritelty 

vastaavuutta
-> koulutuksen järjestäjä 

arvioi vastaavuuden



Osaamisen tunnustaminen arvioimalla 

osaamisen ajantasaisuus ja vastaavuus

Ajantasaisuuden arviointi

• Onko opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen edelleen ajantasaista?

• Voidaan arvioida esimerkiksi haastatellen tai dokumenttien perusteella 

(työtodistus, portfolio, yms.)
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Osaamisen tunnustaminen arvioimalla 

osaamisen ajantasaisuus ja vastaavuus

Vastaavuuden arviointi

• Vastaako aiempi osaaminen tunnustettavan osa-alueen osaamistavoitteita?

• Vastaavuutta ei arvioida, kun osaamista tunnustetaan sellaisiin valinnaisiin 

tutkinnon osiin, osaamistavoitteita ei ole määritelty suoritettavan tutkinnon 

perusteissa:

• korkeakouluopinnot 

• lukio-opinnot, joita voidaan tunnustaa yhteisten tutkinnon osien 

valinnaisiin osa-alueisiin 

• yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-

opintovalmiuksia tukevia opintoja 

• koulutuksen järjestäjän määrittämät valinnaiset osaamistavoitteet
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Osaamisen tunnustaminen arvioimalla 

osaamisen ajantasaisuus ja vastaavuus
Osaamisen tunnustamisen viitetiedot

• Kun yhteisen tutkinnon osan kaikki osa-alueet on tunnustettu, viitetieto 

merkitään todistukseen tutkinnon osan nimen jälkeen.

• Yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaamisen tunnustamisen 

viitetiedot merkitään opintosuoritusotteeseen

• Tutkinnon perusteiden vanhoja diaarinumeroita voi tiedustella 

kirjaamosta: kirjaamo@oph.fi

• Mikäli diaarinumeroa ei ole saatavilla viitetiedoksi tulee:

Tutkinnon osa/ osa-alue tunnustettu <tutkinnon nimi> sekä todistuksen 

antajan nimi ja päivämäärä.

• Ohje todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista ammatillisessa 

koulutuksessa
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mailto:kirjaamo@oph.fi
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/ohje-todistuksiin-ja-niiden-liitteisiin-merkittavista-tiedoista


Aikaisemmin hankitun muun osaamisen 

tunnustaminen

• esim. työkokemus, harrastuneisuus, kurssit…

• Selvitetään, vastaako osaaminen osaamistavoitteita

• Kyllä: opiskelija ohjataan osoittamaan osaaminen ja osaaminen arvioidaan

• Kyllä osittain: opiskelija ohjataan hankkimaan puuttuva osaaminen, jonka 

jälkeen osaaminen osoitetaan ja arvioidaan osa-alueen osaamistavoitteiden 

mukaisesti

• Ei: opiskelija ohjataan hankkimaan osaamista osa-alueen osaamistavoitteiden 

mukaisesti, jonka jälkeen osaaminen osoitetaan ja arvioidaan

• Opiskelijalla voi olla myös aiemmin hankittua ja toimivaltaisen viranomaisen 

arvioimaa ja todentamaa osaamista, joka vastaa osittain osa-alueen 

osaamistavoitteita. Tällöin opiskelija ohjataan hankkimaan puuttuva osaaminen ja 

osoittamaan osaamisensa. Osaaminen osoitetaan niiltä osin, mitä toimivaltainen 

viranomainen ei ole sitä aiemmin arvioinut ja todentanut.
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“Mihin tutkinnon suorittaja tekee osaamisen tunnustamisen

tarkastamispyynnön? (Tilanteessa, että tutkinnon suorittaja saanut päätöksen, 

että osaamista ei ole tunnustettu). Onko tähän joku aikarajoitus?”

• Opiskelijalla on oikeus pyytää arvioinnin tarkistamista arvioijalta 14 päivän 

kuluessa siitä, ajankohdasta kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada tulokset 

tietoonsa.

• Tarvittaessa opiskelijalla on oikeus pyytää arvioinnin oikaisua arvioinnin 

tarkistuspyynnön perusteella annettuun päätökseen päätökseen

työelämätoimikunnalta.

• Yhteiset tutkinnon osat-> kasvatus- ja ohjausalan työelämätoimikunta
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• Toisen kotimaisen kielen kehittämisohjelma -> tulossa va-haku toisen 

kotimaisen kielen oppimisen vahvistamiseksi

• Valtionavustukset ja kansainvälistymisrahoitus | Opetushallitus (oph.fi)

• Kieli vie mennessään! – Kieli voimavarana ammatillisen koulutuksen 

opetuksessa ja ohjauksessa

• Kieli vie mennessään! – Kieli voimavarana ammatillisen koulutuksen 

opetuksessa ja ohjauksessa | Opetushallitus (oph.fi)
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https://www.oph.fi/fi/palvelumme/valtionavustukset-ja-kansainvalistymisrahoitus
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2023/kieli-vie-mennessaan-kieli-voimavarana-ammatillisen-koulutuksen-opetuksessa-ja


Annathan palautetta webinaarista:

https://link.webropolsurveys.com/S/D2247FD1AC0ECCF8
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https://link.webropolsurveys.com/S/D2247FD1AC0ECCF8

