
Toimintaohje osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, koskee sekä opintoja että tutkinnon osia. Hyväksytty 20.11.2018 toiminnanohjausryhmä, päivitetty jory 28.5.2019 
Tavoite  

Menettely Opiskelija Ryhmänohjaaja Laatii ja hyväksyy HOKSin 
opiskelijan kanssa. 
 

Pätevä opettaja, nimetyt opettajat 
koulutaloissa 
(ammatillisissa 2 opettajaa, ytoissa 1 opettaja). 

Opinto-ohjaaja 

 
 

Osaamisen tunnustaminen on tehtävä kahden kuukauden kuluessa opintojen aloittamisesta. HUOM! tunnustaminen tehdään aina alkuperäisistä todistuksista (jo tunnustettua ei tunnusteta uudelleen ilman alkuperäistä todistusta)! 

YTOT/voimassa olevien tutkinnon 
perusteiden mukaiset 
 
Aiemmin hankitun osaamisen 
sisällyttäminen = suora siirto 
 
Myös ammatilliset perustutkinnot, jotka 
olivat voimassa 1.8.2015-31.7.2018 
 
Myös lukion tuntijaon (VnA955/2002) ja 
OPS 2003 mukaiset opinnot 

Tallentaa todistuksien 
molemmat puolet Wilmaan ja 
keskustelee ryhmänohjaajan 
kanssa tunnustamisesta ja 
näyttää alkuperäiset 
todistukset opinto-ohjaajalle. 

Tarkistaa, että tutkinnon osa on suoritettavan 
tutkinnon muodostumisen mukainen ja sopii 
opiskelijan kanssa sisällyttämisestä. 
Ohjaa opiskelijan opinto-ohjaajalle. 

   Kirjaa Primuksen osaamisen tunnustamisen rekisteriin. Tarkistaa 
alkuperäiset todistukset. 
 
 Muuntotaulukko 

1-3 1-5 5-10 

Kiitettävä 3 Kiitettävä 5 Erinomainen 10 

Kiitettävä 9 

Hyvä 2 Hyvä 4 Hyvä 8 

 Hyvä 3 Tyydyttävä 7 

Tyydyttävä 1 Tyydyttävä 2 Kohtalainen 6 

 Tyydyttävä 1 Välttävä 5 

AMMATILLISET/voimassa olevien 
tutkinnon perusteiden mukaiset 
 
Aiemmin hankitun osaamisen 
sisällyttäminen/suora siirto 
 
HUOM! perustutkintojen pakolliset 
tutkinnon osat tulee tunnustaa 

Tallentaa todistuksien 
molemmat puolet Wilmaan ja 
keskustelee ryhmänohjaajan 
kanssa tunnustamisesta ja 
näyttää alkuperäiset 
todistukset opinto-ohjaajalle. 

Tarkistaa, että tutkinnon osa on suoritettavan 
tutkinnon muodostumisen mukainen ja sopii 
opiskelijan kanssa sisällyttämisestä. 
Ohjaa opiskelijan opinto-ohjaajalle. 

 Kirjaa Primuksen osaamisen tunnustamisen rekisteriin. 
Tarkistaa alkuperäiset todistukset. 
 
 

Aiemmin hankitun osaamisen 
tunnustaminen YTOt /ei voimassa 
olevien tutkinnon perusteiden mukaiset  
 
= osaamisen ajantasaisuuden arviointi ja 
vastaavuusvertailu 
 

Tallentaa todistuksien 
molemmat puolet Wilmaan 
ja keskustelee 
ryhmänohjaajan kanssa 
tunnustamisesta ja näyttää 
alkuperäiset todistukset 
ryhmänohjaajalle. 

Tarkistaa, että opiskelijan esittämät dokumentit 
ovat tutkinnon perusteiden vaatimusten 
mukaiset. Kirjaa HOKSin kohtaan 
Osaamisen tunnistamisen johtopäätökset  
ehdotuksen tunnustettavista. Tiedottaa nimetyille 
opettajille tunnustamista varten. Tarkistaa 
alkuperäiset todistukset. 

Osa-alueen arvioinnin, pelkkien dokumenttien 
perusteella, opettaja kirjaa osaamisen 
tunnustamisena opiskelijan eHopsin kautta. 
Muuntotaulukko yllä. 
 
Jos arviointi tarvitsee täydennystä (näyttö: esim. 
koe, haastattelu tms.), opettaja kirjaa arvioinnin 
Wilman kautta eli on normaalia arviointia (1-5). 
 
  

 
 
Osallistuu tarvittaessa vastaavuusvertailun suorittamiseen oman 
osaamisensa mukaan. 
  

Aiemmin hankitun osaamisen 
tunnustaminen AMMATILLISET /ei 
voimassa olevien tutkinnon perusteiden 
mukaiset)  
 
= osaamisen ajantasaisuuden arviointi ja 
vastaavuusvertailu 
 
 
Aina ei voimassa olevien ammatti- ja 
erikoisammattitutkinto osalta. 
Ammatillisten perustutkintojen osalta, 
jos vanhemmat kuin 1.8.2015 

Tallentaa todistuksien 
molemmat puolet Wilmaan 
ja keskustelee 
ryhmänohjaajan kanssa 
tunnustamisesta ja näyttää 
alkuperäiset todistukset 
ryhmänohjaajalle. 

Tarkistaa, että opiskelijan esittämät dokumentit 
ovat tutkinnon perusteiden vaatimusten 
mukaiset. Kirjaa HOKSin kohtaan 
Osaamisen tunnistamisen johtopäätökset  
ehdotuksen tunnustettavista. Tiedottaa nimetyille 
opettajille tunnustamista varten. Tarkistaa 
alkuperäiset todistukset. 

Tutkinnon osan arvioinnin, pelkkien 
dokumenttien perusteella, opettaja kirjaa 
osaamisen tunnustamisena opiskelijan 
eHopsin kautta. 
Jos ko. tutkinnon osaa/opintoa ei eHopsissa ole, 
pyytää opintosihteeriä lisäämään sen. 
Jos arviointi tarvitsee täydennystä, opiskelija 
ohjataan näyttöön.  
Jos osaaminen tarvitsee täydennystä, opiskelija 
ohjataan osaamisen hankkimiseen.   
Tutkinnon osaa pienempien osien eli opintojen 
tunnustaminen merkitään Wilmaan arvioinnin 
kautta arvioinnilla T (tunnustettu).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osallistuu tarvittaessa vastaavuusvertailun suorittamiseen oman 
osaamisensa mukaan. 
 

Ohjaaminen suoraan näyttöön ilman 
osallistumista opintoihin.  

Tallentaa todistuksien 
molemmat puolet Wilmaan ja 
keskustelee ryhmänohjaajan 
kanssa tunnustamisesta ja 
näyttää alkuperäiset 
todistukset ryhmänohjaajalle. 

Tarkistaa, että opiskelijan esittämät dokumentit 
ovat tutkinnon perusteiden vaatimusten 
mukaiset. Kirjaa HOKSin kohtaan 
Osaamisen tunnistamisen johtopäätökset  
ehdotuksen tunnustettavista. Selvittää näytön 
toteuttamisen tiimivastaavien kanssa. 

Tunnistaa opiskelijan esittämien asiakirjojen ja 
muun osaamisen selvityksen (esim. testit, 
toiminnalliset kartoitukset, työpaikan konsultointi) 
perusteella opiskelijan osaamisen, jonka 
perusteella tutkinto/tutkinnon osa/yhteisten 
tutkinnon osien osa-alue on mahdollista suorit- 
taa näytössä. 
Ohjaa opiskelijan suoraan näyttöön 
pääsääntöisesti työelämässä. 
 
 
 
 

 

 



 
 
Liite ohjeeseen ”Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen” 
 
 

 

Ei voimassa olevat tut-
kinnon perusteet 

Suora 
siirto 

Arvioijat 
Arvioidaan vastaa-
vuus ja ajantasai-
suus *) 

Jos on ajantasainen ja 
vastaavuus ok.  

Jos ei ole ajanta-
sainen, mutta vas-
taavuus ok 

Vastaavuus ei ok HOKS 
merkintä 

Mahdollisuus ko-
rottaa arvosanaa 

Aiemmin suoritettu tutkinto ei ope + ope Arvosanan määrittäminen suo-
ritettavan tutkinnon mukaisesti 
(ei näyttöä) 

Osaamisen osoittami-
nen 

Puuttuvan osaamisen 
hankkiminen ja sen jäl-

keen osaamisen osoitta-
minen 

3 kohta kyllä, tutkinnon osan 
arvosanaa voidaan 
korottaa 

Aiemmin suoritetut ammatil-
liset tutkinnon osat 

ei ope + ope Arvosanan muuntaminen tarvit-
taessa (ei näyttöä) 

kyllä 

Yhteisten tutkinnon osien 
osa-alueet 1.8.2015 -
31.7.2018 

ei ope Arvosanan muuntaminen tarvit-
taessa (ei näyttöä) 

kyllä 

Atot ennen 1.8.2015 tai van-
hemmat 

ei ope Arvosanan muuntaminen tarvit-
taessa (ei näyttöä) 

kyllä 

Lukio-opinnot ennen 2003 ei ope Arvosanan muuntaminen (ei 
näyttöä) 

kyllä 

korkeakouluopinnot – ei voi-
massa olevat ohjelmat 

ei ope (ytot) tai ope+ope 
(ammatillinen) 

Arvosana muuntotaulukolla. 
Opintopisteet muutetaan osaa-
mispisteiksi (kattavuus, vai-
keusaste, merkittävyys) 

kyllä 

*) Vastaavuus: Verrataan opintoja tutkinnon perusteisiin ja arvioidaan sen perusteella mahdollista osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Ajantasaisuus: Osaaminen on ajantasaista, mikäli 
opiskelija on esimerkiksi ylläpitänyt ja käyttänyt sitä työtehtävissään säännöllisesti. 

Voimassa olevat tutkin-
non perusteet 

Suora siirto Arviointi tarvitaan HOKS mer-
kintä 

Huom. Mahdollisuus korottaa 
arvosanaa opiskelun ai-
kana 

Aiemmin suoritetut ammatilliset 
tutkinnon osat 

kyllä (opo) ei 2 kohta  kyllä, pt:ssä 

Aiemmin suoritetut yhteiset tut-
kinnon osat  

kyllä (opo) ei 2 kohta  kyllä 

Lukion opsit 2003 ja 2015 kyllä (opo) ei 2 kohta Taulukossa pakollisten lukiokurssien 
osaamispisteet, muuten sovelletaan lukion 
kurssien kpl x 1,5 osp= osaamispisteet. 
 

kyllä 

Korkeakouluopinnot kyllä (opo) ei 2 kohta Arvosana muuntotaulukolla (arvosana tar-
vitaan aina*). Opintopisteet muutetaan 
osaamispisteiksi (kattavuus, vaikeusaste, 
merkittävyys) 
 

kyllä 



 
 
 
 

 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen työpaja 10.5.2019 
 
Suositellaan, että ulkomaisen todistuksen osalta opiskelijaa haastatellaan ja sen jälkeen ohjataan näyttöön, jos edellytykset täyttyvät. Tämä menettely on perusteltua, koska 
vastaavuusvertailun tekeminen ulkomaiseen todistukseen on hyvin haastavaa. Opiskelijan on omalla kustannuksellaan käännätettävä vieraskielinen todistus englanniksi (tai 
suomeksi). 
 
Osaamisen ajantasaisuutta voidaan testata esim. haastattelulla tai testillä. Tämä testi ei siis ole näyttö. 
 
 
 

Muu osaaminen 
 

Suora 
siirto 

Arvioijat 
 

HOKS mer-
kintä 

Mahdollisuus 
korottaa arvo-
sanaa 

Esim.  

Todennettu osaaminen (todistus), mutta osaamista ei ole ar-
vioitu 

ei Suoraan osaamisen osoittamiseen.  Kaikki osaami-
nen osoitetaan näytössä. 
 

4 kohta kyllä Ulkomainen kieli-
koulutus (ilman 
arviointia), erillis-
pätevyys, partio, 
4H, jne. 

Osaaminen on osittain todennettu ja arvioitu Puuttuvan osaamisen hankkiminen ja sen jälkeen 
osaamisen osoittaminen (puuttuneen osaamisen 
osalta) 

 

Osaamista on, mutta ei ole todennettu eikä arvioitu Suoraan osaamisen osoittamiseen. Kaikki osaaminen 
osoitetaan näytössä 
 

Työkokemus 
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