
TOIMINTAOHJE OSAAMISEN TUNNISTAMISEEN JA TUNNUSTAMISEEN 
        Päivitetty ja hyväksytty 9.11.2021 johtoryhmässä 

Menettely Opiskelija Vastuuopettaja Laatii ja hyväksyy HOKSin opiskelijan kanssa. 
 

Pätevä opettaja, nimetyt opettajat koulutaloissa(ammatillisissa 2 

opettajaa, ytoissa 1 opettaja). 
Opinto-ohjaaja 

Osaamisen tunnustaminen on tehtävä jatkuvan haun opiskelijoilla kahden kuukauden kuluessa opintojen aloittamisesta ja yhteishaun opiskelijoille syyskuun loppuun mennessä. HUOM! tunnustaminen tehdään aina alkuperäisistä todistuksista, ei 
tunnusteta tunnustettuja! Mukautettu tai poikettu tutkinnon osan/osa-alueen tulee tunnustaa mukautettuna tai poikettuna huomioiden kuitenkin tutkinnon perusteiden mahdolliset rajoituksen tutkinnon osan mukauttamiseen tai poikkeamiseen. 
Viittausmerkintä siirretään todistukseen alkuperäisen todistuksen mukaan.   

TAIn Valma opiskelija suorittaa ammatillisen 
tutkinnon YTO osa-alueita tai ammatillisia tutkinnon 
osia 

 
 
 
 
 
 
 
Tallentaa todistuksien 
molemmat puolet 
Wilmaan ja keskustelee 
valinnaisten tutkinnon 
osien sisällyttämisestä 
vastuuopettajan kanssa. 
  
Näyttää alkuperäiset 
todistukset 
vastuuopettajalle.  
 
Opiskelija voi antaa 
vastuuopettajalle 
verkkolinkin KOSKI-
tietovarannossa oleviin 
henkilökohtaisiin 
opinto- ja 
tutkintotietoihin.  
Vastuuopettaja avaa 
verkkolinkin yhdessä 
opiskelijan kanssa, tekee  
kuvakaappauksen ja 
tallentaa 
kuvakaappauksen 
mukaiset opinto- ja 
tutkintotiedot HOKSiin. 
 
 
 
 
Tekee Wilman opinnot 
välilehden kautta HOKS 
keskustelussa 
sovittuihin tutkinnon 
osiin tai osa-alueisiin 
osaamisen 
tunnustamisen 
hakemuksen. 
Tarvittaessa pyytää 
opettajalta apua. 
 

Sopii henkilökohtaistamisen yhteydessä mitä opiskelija suorittaa/mitä 
tunnustetaan osaksi Valmaa 

 Kirjaa Primuksen osaamisen 
tunnustamisen rekisteriin. 
Arvosanoja ei muunneta 

Aiemman hankitun osaamisen tunnustaminen 
Valmassa 

Sopii henkilökohtaistamisen yhteydessä mitä opiskelijalle tunnustetaan 
osaksi Valmaan. Tunnustettavan osaamisen laajuudesta sovitaan 
tarvittaessa. Tarkistaa, että opiskelijan esittämät dokumentit ovat 
tutkinnon perusteiden vaatimusten mukaiset. Kirjaa HOKSin kohtaan 
Osaamisen tunnistamisen johtopäätökset ehdotuksen tunnustettavista. 

 Kirjaa Primuksen osaamisen 
tunnustamisen rekisteriin. 
Arvosanoja ei muunneta 

YTOT/voimassa olevien tutkinnon perusteiden 
mukaiset 
Aiemmin hankitun osaamisen sisällyttäminen = suora 
siirto 
 
Voimassa oleviksi tutkinnon perusteiksi katsotaan 
myös ne perusteet, jotka ovat tunnustamishetkellä 
siirtymäajalla (myös lukion OPS 2003, voimaan 2005 
alkaen). 
 

 
Tarkistaa alkuperäiset todistukset ja merkitsee HOKSn kohtaan E todistus 
nähty kyllä/ei.  
 
Ilmoittaa opinto-ohjaajalle viipymättä opiskelijan voimassa olevat 
todistukset, joissa sisällytettäviä osa-alueita. 
 
 

   Kirjaa Primuksen osaamisen 
tunnustamisen rekisteriin. 
Arvosanojen muuntaminen 

AMMATILLISET/voimassa olevien tutkinnon 
perusteiden mukaiset 
Aiemmin hankitun osaamisen sisällyttäminen/suora 
siirto  
 
HUOM! perustutkintojen pakolliset tutkinnon osat 
tulee tunnustaa 
 
Voimassa oleviksi tutkinnon perusteiksi katsotaan 
myös ne perusteet, jotka ovat tunnustamishetkellä 
siirtymäajalla 

Tarkistaa alkuperäiset todistukset ja merkitsee HOKSn kohtaan E  
Tarkistaa, että tutkinnon osa on suoritettavan tutkinnon muodostumisen 
mukainen ja sopii opiskelijan kanssa sisällyttämisestä.  
Kirjaa HOKSn kohtaan osaamisen tunnistamisen johtopäätökset opiskelijan 
kansaa sopimansa sisällytettävät tutkinnon osat.  
Ilmoittaa opinto-ohjaajalle viipymättä opiskelijan voimassa olevat 
todistukset, joissa sisällytettäviä osia. 

  
Jos ko. tutkinnon osaa ei ole 
opiskelijan opinnot-välilehdellä, 
pyytää opintosihteeriä 
lisäämään sen. 
 
Kirjaa Primuksen osaamisen 
tunnustamisen rekisteriin. 
 

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

Tarkistaa, että opiskelijan esittämät dokumentit ovat vaatimusten 
mukaiset, tarkistaa alkuperäiset todistukset ja merkitsee HOKSn kohtaan E. 
Kirjaa HOKSin kohtaan ”Osaamisen tunnistamisen johtopäätökset” 
ehdotuksen tunnustettavista ja ohjaa opiskelijan tekemään osaamisen 
tunnustamisen hakemuksen/t Wilmassa. Ohjaa Wilmassa hakemuksen 
eteenpäin arvioivalle opettajalle.  

Käsittelee opiskelijan hakemuksen ja kirjaa päätöksen Wilman 
hakemukseen, jolloin tunnustaminen näkyy opiskelijan 
opinnot välilehdellä. Tiedottaa opiskelijaa ja vastuuopettajaa 
päätösestä. Muuntotaulukko yllä.    

 
Osallistuu tarvittaessa 
vastaavuusvertailun 
suorittamiseen oman 
osaamisensa mukaan.    

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen 
AMMATILLISET /ei voimassa olevien tutkinnon 
perusteiden mukaiset  
 
= osaamisen ajantasaisuuden arviointi ja 
vastaavuusvertailu sekä laajuuden määrittäminen 
 
 

Tarkistaa, että opiskelijan esittämät dokumentit ovat vaatimusten 
mukaiset, tarkistaa alkuperäiset todistukset ja merkitsee HOKSn kohtaan E. 
Kirjaa HOKSin kohtaan ”Osaamisen tunnistamisen johtopäätökset” 
ehdotuksen tunnustettavista ja ohjaa opiskelijan tekemään osaamisen 
tunnustamisen hakemuksen/t Wilmassa. Ohjaa Wilmassa hakemuksen 
eteenpäin arvioivalle opettajalle. 
Jos ko. tutkinnon osaa ei ole opiskelijan opinnot välilehdellä, pyytää 
opintosihteeriä lisäämään sen.  
Jos tutkinnon osa on muusta kuin suoritettavasta tutkinnosta, 
tunnustamisesitys ohjataan päteville arvioijille. Vastuuopettaja selvittää 
tiimivastaavan kanssa toisen tutkinnon pätevät opettajat ja vastuuopettaja 
lähettää tunnustamisesityksen pätevälle arvioijalle. 
Jos tutkintoa/tutkinnon osaa ei ole TAI:ssa, vastuuopettaja pyytää 
tiimivastaavaa valmistelemaan koulutuspäällikölle tarjouspyynnön 
arvioinnista, joka lähetetään yhdelle tai useammalle koulutuksen 
järjestäjälle, jolla tutkintoa on. Koulutuspäällikkö päättää hyväksyykö 
tarjouksen.  

 

Käsittelevät opiskelijan hakemuksen ja kirjaavat päätöksen 
Wilman hakemukseen, jolloin tunnustaminen näkyy 
opiskelijan opinnot välilehdellä. Tiedottavat opiskelijaa ja 
vastuuopettajaa päätösestä. 
 

 
Osallistuu tarvittaessa 
vastaavuusvertailun 
suorittamiseen oman 
osaamisensa mukaan.    
 

Ohjaaminen suoraan näyttöön.  Kirjaa HOKSin kohtaan Osaamisen tunnistamisen johtopäätökset 
ehdotuksen ohjaamisesta suoraan näyttöön. Selvittää tiimivastaavalta, 
kuka toimii arvioivana opettajan. 

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 suorittaa näytössä. Ohjaa 
opiskelijan näyttöön pääsääntöisesti työelämässä. 
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Tunnustettava osaaminen, opiskelijalla on 
aiempaa tai  muualla hankittua osaamista 

Vastuuopettaja Opinto- ohjaaja Pätevä YTO-opettaja Kaksi pätevää opettajaa 

Lukio-opinnot   
voimassa oleva 

tarkistaa kirjaa Primukseen   

ei voimassa oleva tarkistaa ja kirjaa HOKSn  tunnustaa tai ohjaa näyttöön/osaamisen 
hankkimiseen 

 

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-
opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia 
tukevat opintoja – voimassa  
oleva/ammatillinen tutkinnon osa, 

sopii opiskelijan kanssa laajuudesta/osp kirjaa  Primukseen ja muuntaa arvosanat   

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-
opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia 
tukevat opintoja – ei voimassa 
oleva/ammatillinen tutkinnon osa, 

tarkistaa   määrittelevät laajuuden/osp sekä muuntaa 
arvosanan 

Korkeakouluopinnot/YTO osa-alueiksi/ lukio‐
opintoihin/muihin jatko‐opintovalmiuksia 
tukeviin opintoihin  
 

tarkistaa  muuntaa arvosanan ja  
määrittelee osp:t  
 

 

Korkeakouluopinnot/ perustutkinnon osaksi  
 

tarkistaa   muuntavat arvosanan ja määrittelevät osp:t 

Korkeakouluopinnot/ammatti- tai 
erikoisammattitutkinnon osaksi  
 

tarkistaa   tarkistaa arvioivat ajantasaisuuden, tekevät   
vastaavuusvertailun ja määrittelevät osp:t  
 

YTOn tutkinnon osa tai osa-alue suora siirto 
(=voimassa olevat tutkinnon perusteet)  
 

tarkistaa kirjaa  Primukseen   

Ammatilliset pakolliset tutkinnon osat  
Voimassa olevat tutkinnon perusteet  
* suora siirto, tunnustetaan aina.  
 

tarkistaa kirjaa  Primukseen   

Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat    
Voimassa olevat tutkinnon perusteet  
* suora siirto, jos HOKSssa niin sovitaan.  
 

tarkistaa kirjaa  Primukseen   

YTOn tutkinnon osa tai osa-alue   
ei voimassa olevat tutkinnon perusteet  

tarkistaa ja kirjaa HOKSn  
 

 tunnustaa tai ohjaa näyttöön/osaamisen 
hankkimiseen   
 

 

Ammatilliset tutkinnon osat   
ei voimassa olevat tutkinnon perusteet  
 

tarkistaa ja   
kirjaa HOKSn  
 

  tunnustavat tai ohjaavat näyttöön/osaamisen 
hankkimiseen   
 

Ammatillinen tutkinnon osa /   
vastaa sisällöllisesti suoritettavan tutkinnon 
osaan  
 

tarkistaa   tekevät vastaavuusvertailuun ja arvioivat 
ajantasaisuuden (ei voimassa oleva) sekä 
muuntavat arvosanan  
 

 


