
Osaamisen tunnustaminen Wilmassa 

HUOM! Jos opiskelijan suoritus tarvitsee arviointia (esim. näyttö tai koe), niin silloin 
osaamisen arviointi tehdään kuten muutkin arvioinnit!! 

 

HUOM2! Osaamisen tunnustamista voi hakea opiskelija itse, jonka jälkeen opettaja käsit-
telee hakemuksen tai Opettaja voi tehdä hakemuksen ja käsittelyn suoraan. Ohjeessa 
käydään läpi molemmat tavat. 

 

HUOM3! Osaamisen tunnustamisen voi tehdä suoraan vain opiskelijan Opinnot välileh-
dellä näkyviin tutkinnon osiin ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin. Muut tunnustet-
tavat pitää opintosihteereiden ensin lisätä opiskelijan Opinnot välilehdelle (esim. tutkin-
non osa toisesta tutkinnosta, korkeakouluopinnnot, YTO valinnainen osa-alue joka ei ole 
valtakunnallinen tai TAI:n paikallinen). 

 

HUOM4! Osaamisen tunnustamisessa EI SAA MUUTTAA TUNNUSTETTAVAN TUTKIN-
NON OSAN TAI YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISPISTEIDEN MÄÄRÄÄ!  

 

HUOM5! Jos SAMASTA TODISTUKSESTA tulee useampia osaamisen tunnustamisia 
(esim. YTO osa-alueita), niin kaikista on tehtävä oma hakemus. 
MUTTA LISÄTIETOVIITE VOI OLLA SAMA!  

 

HUOM6! Kun osaamisen tunnustamisen päätös on tehty, niin Wilmasta saa tulostettua 
siitä allekirjoitettavan Päätöksen 

 

Opettaja tekee Opiskelijalle Osaamisen tunnustamisen hakemuksen ja käsittelee sen 

Osaamisen tunnustaminen lisätään opiskelijan Opinnot - välilehden kautta opiskelijalla siellä 
oleviin Tutkinnon osiin tai Yhteisten tutkinnon osien (YTO) osa-alueisiin.  

 

Valitaan Tutkinnon osa tai Yhteisten tutkinnon osien (YTO) osa-alue, johon osaamisen tun-
nustaminen tehdään. Tutkinnon osat ovat kurssityypiltään 1ammatillinen ja yhteisen tutkinnon 
osien osa-alueet ovat kurssityypiltään 2yhteinen. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Avautuvasta ikkunasta valitaan: Luo uusi:Osaamisen tunnustamisen Hakemus ja Päätös 

 

Lomakkeessa on tähdellä merkitty pakolliset kentät ja kun Käsittelypäivän laittaa,  
niin lopullinen tarkistus käy läpi lomakkeen. 

 

Valittu tunnustettavaksi haettava Tutkinnon osa tai Yhteisten tutkinnon osien (YTO) osa-alue 
näkyy osaamispisteineen. Arvosana jätetään tässä vaiheessa tyhjäksi. 

 
 

Osaamisen tunnustamisessa käytetään alkuperäistä arvo-
sanaa ja tarvittaessa muuntotaulukkoa. Vaikka opiskelijan 
osaamisen taso olisi muuttunut, hänelle ei anneta uutta ar-
vosanaa. Muuntotaulukkoa käytetään opiskelijan edun mu-
kaisesti. 



 
 

 

Päätös osassa ei ole pakollisia kenttiä ensimmäisen kerran tallennettaessa.  
Kun Päätös on kirjattu, niin tallennettaessa tarkistetaan pakolliset kentät. 

 

Tunnustamisen kurssityypiksi valitaan alkuperäistä kurssityyppiä vastaava tunnustami-
sen tyyppi! 



 
 

Lisätietoviite-kenttään valitaan lause, joka tulostuu todistuksiin alaviitteeksi. 

Ohjeita Lisätietoviitteen kirjaamiseen: 
 

- Ole tarkkana kumman vaihtoehdon valitset:  
Tutkinnon osa= ammatillisista tutkinnon osa 
YTOT =Yhteisen tutkinnon osan osa-alue  
 

- Todistuskopioissa pitää olla aina myös takasivu (pyydä tarvittaessa opiskelijalta uudestaan), josta 
selviää Tutkinnon diaari muodossa (12.13.2015, 13/011/2015) ei ylimääräisiä välilyöntejä ja 
pilkku oikeassa paikassa,  eikä laiteta todistuksen myöntänyttä oppilaitosta. 
 

- Mikäli diaarinumeroa ei ole, merkitse näin: Tutkinnon osa on tunnustettu x-alan perustutkinnosta, 
. Tutkintotodistuksen on antanut Y:n ammattiopisto 31.5.2010, (näyttötutkintona myönnetyissä 
merkitään ko tutkintotoimikunta). 

 
- Mikäli tunnustamisia on jo tehty, varmista ettei samaa viitettä ole jo käytetty. YTOihin ja ammatilli-

siin tutkinnon osiin tulee omat viitteet. 
 

- Jos esim ytoihin tunnustetaan samasta todistuksesta, niin älä luo uutta lisätietoviitettä, vaan ko-
pioi aiempi lisätietoviite. Muutoin järjestelmä tekee aina uuden viitteen samasta todistuk-
sesta.  
 

- Ei kirjoiteta lyhennettä dnro tms. 
 

- Mahdollinen tutkinnon nimi pienellä kirjaimella. 
 

- Yhteisten Tutkinnon Osien pakollisten ja valinnaisten osa-alueiden lisätietoviite on sama 

 

Täydennä lause oikeaksi, alla esimerkkejä. 
Suoritettavan tutkinnon muodostumisessa tämän tutkinnon osan laskennallinen laajuus on Z osaamispistettä. 
 
Ammatillinen tutkinnon osa 
Tutkinnon osa on tunnustettu logistiikan perustutkinnosta (28.12.2017, OPH-2764-2017). Suoritettavan tutkinnon muodostumisessa tämän tutkinnon osan laskennal-
linen laajuus on 15 osaamispistettä. 

Tutkinnon osa on tunnustettu ammattikorkeakouluopinnoista. Todistuksen on antanut XX ammattikorkeakoulu, pvm. 
 
Ammatillinen tutkinnon osa 
Tutkinnon osa on tunnustettu ammattikorkeakouluopinnoista. Todistuksen on antanut Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 18.3.2005. 
 
Yhteisen tutkinnon osan osa-alue 
Yhteisen tutkinnon osan osa-alue on tunnustettu ammattikorkeakouluopinnoista. Todistuksen on antanut Turun ammattikorkeakoulu, 22.9.2019. 
 

Tutkinnon osa on tunnustettu x-alan perus/ammatti/erikoisammattitutkinnosta (määräyspvm, dnro) 
 
Ammatillinen tutkinnon osa 
Tutkinnon osa on tunnustettu myynnin ammattitutkinnosta (12.12.2017, 168/531/2017) 
 

Yhteisen tutkinnon osan osa-alue on tunnustettu lukio-opinnoista (lukion opetussuunnitelman perusteet 27.10.2015, 60/011/2015 tai 27.8.2003 
33/011/2003). 
 
Yhteisen tutkinnon osan osa-alue 
Yhteisen tutkinnon osan osa-alue on tunnustettu lukio-opinnoista (lukion opetussuunnitelman perusteet 27.10.2015, 60/011/2015). 
 

Yhteisen tutkinnon osan osa-alue on tunnustettu x-alan perustutkinnosta (määräyspvm, dnro). 
 
Yhteisen tutkinnon osan osa-alue 
Yhteisen tutkinnon osan osa-alue on tunnustettu sähkö- ja automaatioalan perustutkinnosta (19.12.2019, OPH-2595-2019). 
 

Tutkinnon osaan on tunnustettu korkeakouluopinnoista. Todistuksen on antanut XX korkeakoulu, pvm.  
 
Korkeakouluopintoihin HUOM tyyppi = 2tunnustaminen korkeakouluopinnot, HUOM nimi vaihdettava! 
Tutkinnon osaan on tunnustettu korkeakouluopinnoista. Todistuksen on antanut Turun ammattikorkeakoulu, 22.9.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Opiskelija tekee Osaamisen tunnustamisen hakemuksen ja opettaja käsittelee sen 

Opiskelija voi ohjatusti itse täyttää osaamisen tunnustamisen hakemuksen. Ensin valitaan opis-
kelijan Wilmasta Opinnot sivu.  

 

Opiskelijan ops puusta valitaan Tutkin-
non osa tai Yhteisten tutkinnon osien 
(YTO) osa-alue, johon tunnustamista 
haetaan.Tutkinnon osat ovat kurssityy-
piltään 1ammatillinen ja yhteisen tutkin-
non osien osa-alueet ovat kurssityypil-
tään 2yhteinen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avautuvasta ikkunasta valitaan: Luo uusi:Osaamisen tunnustamisen Hakemus ja Päätös 

 

Lomakkeessa on tähdellä merkitty pakolliset kentät. 

 

 

 

 



 
 

 

Valittu tunnustettavaksi haettava Tutkinnon osa tai Yhteisten tutkinnon osien (YTO) osa-alue 
näkyy osaamispisteineen.  

 

Täytään kaikki kentät mahdollisimman huolellisesti ja Tallentaan! 
Tarkistetaan myös, että alkuperäiset todistukset on tallennettu HOKS:n liitteisiin. 

 

Hakemus näkyy opiskelijan Osaamisen tunnustaminen linkin kautta. 

 

Hakemus näkyy automaattisesti opiskelijan vastuuopettajalla etusivun ilmoitukset Osaamisen 
tunnustamiset kohdassa. Vastuuopettaja ohjaa hakemuksen oikealle opettajalle valitsemalla 
Käsittelijä kohtaan opettajan nimen ja tallentamalla Lomake. Käsittelijöitä voi olla myös kaksi, 
jolloin on sovittava kumpi käsittelee hakemuksen. 

 

 

 



 
 

 


