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Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen 
koulutus)  

 
Osaamisen tunnustaminen toteutetaan Arvioinnin opas 2015 ohjeistuksen mukaisesti. 
Tässä ohjeessa on myös Sampon linjauksia osaamisen tunnustamiseen. 
 
Opiskelijan aikaisemmin muualla suorittamat opinnot tai työssä hankittu osaaminen 
tunnustetaan, mikäli näin hankittu osaaminen vastaa suoritettavan perustutkinnon 
ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita (L360/1998, 787/2014, 30 §) Opiskelija voi 
saada osaamisen tunnustamisella suoritettua perustutkintoon sisältyviä tutkinnon osia tai 
yhteisten tutkinnon osien osa-alueita. Opiskelijan ei tarvitse osallistua tunnustettujen 
opintojen opetukseen. 

 
Osaamisen tunnustamisella vältetään opintojen päällekkäisyyttä ja lyhennetään 
opiskeluaikaa. Näitä muualla suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voivat 
olla esimerkiksi ammatilliset opinnot, lukio-opinnot, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa 
suoritetut opinnot, muut erilliset peruskoulun jälkeiset koulutukset ja kurssit, ulkomailla 
suoritetut opinnot, opinnot avoimessa korkeakoulussa, kansanopistossa, kansalais- ja 
työväenopistossa sekä työssä ja harrastustoiminnassa hankittu osaaminen. 
 
Osaamista tunnustettaessa, on varmistettava, että 

 tunnustettu osaaminen vastaa suoritettavan perustutkinnon perusteiden 
ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita ja arviointikriteereitä 

 tunnustettavasta osaamista on riittävä selvitys 

 tunnustettava osaaminen on ajantasaista 

 jos osaamisesta ei ole arvosanaa, tulee mahdollistaa osaamisen osoittaminen 
näytöllä tai muutoin. On järjestettävä arviointi ja arvioida osaaminen suoritettavan 
perustutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten ja arviointikriteerien pohjalta 

 
 
 

Osaamisen tunnustamisen hakeminen 
 

Opiskelijalla itsellään on päävastuu omasta opiskelustaan. Vastuuopettaja tiedottaa 
ryhmälleen osaamisen tunnustamisen käytänteistä heti opintojen alkuvaiheessa 
perehdyttämisen yhteydessä. Vastuuopettaja vastaa opiskelijan osaamisen 
tunnustamisprosessin käynnistämisestä sekä kokonaisuudesta ja opastaa anomuksen 
täyttämisessä.  Vastuuopettaja käy opintojen alussa hops-keskustelun (opiskelijakohtainen 
lomake Wilmassa), jossa kartoitetaan mm. opiskelijan aiempi osaaminen.   Osaamisen 
tunnustamisen selkeistä yhteisten tutkinnon osien arvioinneista ja vapaasti valittavista 
opinnoista tekee vastuuopettaja ja tarvittaessa yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa. 
Yhteistyötä tehdään myös yhteisten tutkinnon osien opettajien ja ammatillisten aineiden 
opettajien kanssa tutkinnon osa-alueiden ja tutkinnon osan kokonaisarvosanan 
määrittämiseksi.  
 
Ammatillisten aineiden osalta osaamisen tunnustamisen tekee aina kyseisten opintojen 
opettaja. Opiskelijan on haettava tunnustamista osaamisen tunnustamislomakkeella, jonka 
liitteenä ovat todistusjäljennökset (Huom! Kaikki sivut, myös takasivun teksti.). Opiskelija 
allekirjoittaa lomakkeen. Osaamisen tunnustaminen tehdään opintojen alussa elokuun 
loppuun mennessä tai viimeistään ennen uuden tutkinnon osan aloittamista. Kun 
opiskelijan hakemukseen on saatu kaikkien tarvittavien opettajien hyväksyminen, niin 
opiskelija toimittaa hakemuksen liitteineen koulutussihteerille. Koulutussihteeri vie 
hyväksytyn päätöksen perusteella tiedot Primukseen.  
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Kaksoistutkinto  
Kaksoistutkinnon ohjaaja tekee osaamisen tunnustamisen lukiotodistuksen perusteella 
lukio-opintojen loppuvaiheessa ennen valmistumista.  

 
 
Osaamisen arviointi ja oikaisu 
 

Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia ja sitä koskevat samat säädökset 
kuin muutakin opiskelijan arviointia. Osaamisen tunnustamisen edistämiseksi on 
kehitettävä erilaisia sitä helpottavia arviointimuotoja esimerkiksi tentti tai näyttö. Arviointiin 
tyytymätön opiskelija voi pyytää suullisesti tai kirjallisesti oikaisua ensisijaisesti opettajalta, 
ja tarvittaessa rehtorilta tai muulta päätöksen tehneeltä henkilöltä 14 päivän kuluessa siitä, 
kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset ja arviointiperusteiden 
soveltamisen perusteet tietoonsa.  
 
Jos opiskelija on esitetyn oikaisupyynnön jälkeen tyytymätön tehtyyn päätökseen, hän voi 
tehdä arviointiinsa kirjallisen oikaisupyynnön koulutuksen järjestäjän nimeämältä 
näyttötoimikunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon ensimmäisen 
oikaisupyynnön päätöksestä.  

 
Perehdyttäminen 
 

Koulutuspäällikkö perehdyttää opettajat osaamisen tunnustamisen käytänteisiin. Ohje ja 
hakemuslomakkeet löytyvät IMS:stä ja Sampon opiskelijoille suunnatuilta nettisivuilta. 
 
 

Aikaisemmat opinnot tai aiemmin hankittu osaaminen 
 
 Toisen ammatillisen perustutkinnon osien tunnustaminen 
 

Toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, joka on suoritettu vuosina 1999–2001 
tai 2009–2010 vahvistettujen perustutkinnon perusteiden mukaisesti, voidaan 
tunnustaa osaamista seuraavasti: 

 ammatillisiin tutkinnon osiin, jos hankittu osaaminen vastaa suoritettavan 
tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia 

 ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin (Tutkinnon osa ammatillisesta 
perustutkinnosta, 10-15 osp) enintään 15 osaamispisteen laajuisesti 

 yhteisiin tutkinnon osiin, jolloin osaamisen tunnustamisella kertyy osaamista 
32 osaamispisteen laajuisesti jäljempänä olevan listauksen mukaisesti 

 ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin (Tutkinnon osa vapaasti valittavista 
tutkinnon osista, 5-15 osp) 

 vapaasti valittaviin tutkinnon osiin 10 osaamispisteen laajuisesti, mikäli 
suoritetut tutkinnon osat sisältävät uuden asetuksen 801/2014 vapaasti 
valittavilta tutkinnon osilta edellyttämän sisällön 

 
 

Aikaisemmin suoritettu lukion oppimäärä (Lukion päättötodistus)  
 
 

Lukion koko oppimäärän suorittamisella hankittua osaamista tunnustetaan ammatillisen 
perustutkinnon 

 yhteisiin tutkinnon osiin siten, että vaadittavasta 35 osaamispisteen laajuudesta 
kertyy osaamisen tunnustamisella 32 osaamispisteen laajuisesti 

Osaamispisteitä yhteisiin tutkinnon osiin voi kertyä opiskelijakohtaisesti enemmänkin kuin 
32 osp, riippuen opiskelijan aikaisempien opintojen suorituksista. 
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Lisäksi opiskelija voi valintojensa mukaisesti saada osaamista tunnustettua 

 ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin (Tutkinnon osa vapaasti valittavista 
tutkinnon osista, 5-15 osp) 

 vapaasti valittaviin tutkinnon osiin 10 osaamispisteen laajuisesti, mikäli 
suoritetut tutkinnon osat sisältävät uuden asetuksen 801/2014 vapaasti 
valittavilta tutkinnon osilta edellyttämän sisällön. 

 

Lukio-opinnoista tunnustettavien osaamispisteiden laajuus määritellään siten, että yksi 
lukion suoritettu kurssi vastaa 1,5 osaamispistettä. 

 
 
Lukio-opinnot (osasuoritukset – ei lukion päättötodistusta)  
 
Yksittäiset lukioaineiden oppimäärät (loppuun asti suoritetut aineet) 
(lukiosta tulleet opiskelijat tai kaksoistutkinto-opiskelijat) 

 
Lukion yksittäisen oppimäärän lopulliset arvosanat tunnustetaan ammatilliseen 
perustutkintoon siten, että näitä oppimääriä vastaavat yhteisten tutkinnon osien osa-alueet 
tulevat suoritetuiksi. Yhteisten tutkinnon osien kokonaisarvosana saattaa sisältää sekä 
lukio-opinnoista tunnustettavia osa-alueita, että ammatillisen perustutkinnon osa-alueita. 
 

Lukion yksittäiset kurssit (kesken jääneet oppimäärät)  

Lukion yksittäisiä kursseja (lukioaineen oppimäärä on kesken) voidaan hyödyntää kaikkien 
yhteisten tutkinnon osien pakollisissa ja valinnaisissa osa-alueissa, ammatillisissa 
valinnaisissa tutkinnon osissa (Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 5-15 
osp) tai vapaasti valittavissa tutkinnon osissa (10 osp). 

 

Noudatetaan määräystä: 

http://www.oph.fi/download/176959_Maarays_10_011_2016_OSTU.pdf 
 

 
Mikäli lukion yksittäisestä kurssista ei ole numeroarvosanaa, on järjestettävä osaamisen 
arviointi. 
 

 
Vapauttaminen yhteisten tutkinnon osien osa-alueen suorittamisesta 
 
Tavoitteena on saavuttaa T1-taso kaikissa yhteisten aineiden osa-alueissa (esim. ruotsin 
kieli, vaikka opiskelija ei ole koskaan opiskellut sitä). Jos opiskelija ei kuitenkaan 
tukitoimista huolimatta yllä tähän, voi koulutuksen järjestäjä vapauttaa hänet osa-alueen 
opinnoista, mikäli T1-tason saavuttaminen osoittautuu opiskelijalle kohtuuttomaksi. Tällöin 
opiskelijan on kuitenkin opiskeltava samasta tutkinnon osasta (ruotsin kielen kohdalla 
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen) muita osa-alueita (esim., vieras kieli, äidinkieli, S2 
tai kielitaidon vahvistaminen) niin, että vaadittu osaamispistemäärä täyttyy. (Arvioinnin 
opas s. 53) Mikäli opettaja katsoo, että osa-alueen suorittaminen on opiskelijalle 
kohtuutonta, hän kirjaa tiedon opiskelijan HOPS:an ja ilmoittaa siitä opintotoimistoon, joka 
tekee tarvittavat kirjaukset sekä vastuuopettajalle, joka suunnittelee opiskelijan kanssa 
korvaavien opintojen suorittamisen. 

 
 
 
 

http://www.oph.fi/download/176959_Maarays_10_011_2016_OSTU.pdf
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Muu osaamisen tunnustaminen 
 
Kansanopistoissa, kansalais- ja työväenopistoissa ja muualla suoritetut opinnot, jotka 
vastaavat suoritettavan perustutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita, 
voidaan tunnusta suoritettavaan perustutkintoon. Jos aikaisemmin suoritetuista opinnoista 
ei ole arvosanaa, on järjestettävä osaamisen arviointi. Myös epävirallisen koulutuksen ja 
arkioppimisen tuottamaa, muutakin kuin työkokemuksella hankittua osaamista, voidaan 
tunnustaa.  
 
 
Valmentavat koulutukset  
Valmentavissa koulutuksissa (entiset ammattistartti, mamu, vaku ja nykyinen Valma) 
suoritetuista opinnoista voidaan tunnustaa osaaminen niiden opintojaksojen osalta, joiden 
sisältö ja arviointi vastaavat ammatillisia tutkinnon osia tai yhteisiä tutkinnon pakollisia ja 
valinnaisia osia. Sampossa suoritetuissa valmentavissa koulutuksissa osien nimet ovat 
samat kuin sen hetkisissä perustutkinnoissa. Muut valmentavien koulutusten opinnot 
voidaan tunnustaa vapaasti valittaviin tutkinnon osiin kohdan 4.4 perusteella. Esimerkiksi 
koulutusaloihin tutustuminen, kertauskurssit ja elämänhallintaan ja oppimiseen liittyvät 
kurssit voidaan tunnustaa 4.4 kohtaan.  
 
Valmentavissa koulutuksissa voidaan osaaminen tunnustaa kesken jääneistä 
perustutkinto- ja lukio-opinnoista, mikäli suoritettujen opintojen sisällöt ovat vastaavia, 
kuitenkin niin, että Valmassa tulee opiskella niitä osioita, jotka palvelevat opiskelijan jatko-
opintoalan löytymistä ja niissä pärjäämisen varmistamista.  
 
Muuntotaulukot löytyvät Santrasta Opetus ja tuki- sivustolta. 

 
Osaamisen tunnustaminen vapaasti valittaviin tutkinnon osiin, 10 osp 
 
Vapaasti valittaviin tutkinnon osiin tunnustettu osaaminen tulee tukea 
ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita. Ne voivat olla 
 
4.1 ammatillisia tutkinnon osia 
4.2 paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia 
4.3 yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja 
4.4 jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja 
4.5 työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia 
 
Harrastuksista saatua osaamista voidaan tunnustaa vapaasti valittaviin kohtaan 4.4 jos 
osaaminen tukee ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita.  
 
Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevat opinnot voivat olla esimerkiksi 
verkkokursseja kuten Samposta työelämään verkkokurssi (1 osp) ja erilaiset 
pätevyydet/kortit, jotka eivät sisälly tutkintoon.  Kohtaan 4.4 ja 4.5 tunnustettu osaaminen 
arvioidaan arvosanalla hyväksytty, muut kohdat on arvioitava numeraalisesti.  
 
Ammatillisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat vapaasti valittavat 
tutkinnon osat, yhteisten tutkinnon osien osa-alueet ja lukio-opinnot kirjataan 
opintorekisteriin arvosanoin (kohdat 4.1 – 4.3 edellä). Muut vapaasti valittavat (kohdat 4.4 – 
4.5) voidaan arvioida hyväksyttyinä. Sama koskee muualla suoritettuja vapaasti valittavia 
tutkinnon osia, joista ei ole saatavilla arvosanaa. 
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Seuraavassa joitakin esimerkkejä osaamisen tunnustamisesta: 
 
Työkokemus  
Työkokemuksella hankitun osaamisen tulee kaikissa tapauksissa tukea suoritettavan 
tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita. Opiskelijan työtehtävissä (mm. 
kesätyö ja koulutuksen aikainen työkokemus) hankkima osaaminen voidaan tunnustaa 
suoritettavassa perustutkinnossa ammatillisiin ja vapaasti valittaviin tutkinnon osiin.  
Jos työkokemuksella hankittua osaamista tunnustetaan vapaasti valittaviin tutkinnon 
osiin, pitää aina selvittää, mitä opiskelija on työssä oppinut. Hankittu osaaminen 
määritellään tutkinnon osana, jolle merkitään nimi ja laajuus tutkintotodistukseen. 
Tutkinnon osan laajuus määräytyy hankitun osaamisen kattavuuden, vaikeusasteen ja 
merkittävyyden mukaan suoritettavan perustutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja 
osaamistavoitteisiin suhteutettuna. 
 
Kun osaamista tunnustetaan vapaasti valittaviin tutkinnon osiin työkokemuksen perusteella, 
tulee suorituksen nimestä käydä ilmi, minkä tyyppistä työkokemus on. Nimenä ei voi olla 
”Työssäoppiminen” tai ”Työkokemus”, vaan nimi tulee määritellä työssä hankitun 
osaamisen sisällön perusteella. Esimerkiksi jos opiskelijalla on työkokemusta myyjänä 
vaatetusliikkeessä, vapaasti valittavan tutkinnon osan nimeksi kirjataan esim. 
”Asiakaspalvelutehtävät vaatetusliikkeessä”.  
 
 
Kilpailutoiminta  
Ohjatusta oman alan ammatillista osaamista tukevasta kilpailutoiminnasta esimerkiksi 
Taitaja-kilpailut tunnustetaan ammatillisiin valinnaisiin ja vapaasti valittaviin tutkinnon osiin. 

 
Liikennekasvatus 1 (Moottoripyöräkortti tai mopokortti) 
Moottoripyöräkortti tai 2011 heinäkuun jälkeen suoritettu mopokortti tunnustetaan 
liikennekasvatuksena vapaasti valittaviin tutkinnon osiin kohtaan 4.4 (max 1 osp)  
 
Liikennekasvatus 2 (Autokoulu) 
Autokoulu tunnustetaan liikennekasvatuksena (2 osp) vapaasti valittaviin tutkinnon osiin 
kohtaan 4.4. Todistuksena on oltava vähintään henkilöauton B-ajokortti.  Ajotunnit 
suoritetaan kouluajan ulkopuolella. 

 
Varusmies- ja siviilipalvelu  
Suoritettu varusmies- ja siviilipalvelu tunnustetaan palvelutodistuksen ja erillisen 
ohjeistuksen perusteella soveltuviin opintoihin vapaasti valittaviin ja ammatillisiin 
valinnaisiin tutkinnon osiin peilaten tutkinnon kriteereihin. 
 
Äitiys- ja vanhempainloma tai hoitovapaa  
Äitiys- ja vanhempainlomasta tunnustetaan vapaasti valittaviin tai ammatillisiin tutkinnon 
osiin peilaten tutkinnon kriteereihin. 
 
Urheiluakatemia  
Urheiluakatemiasta tunnustetaan 5 osp/lukuvuosi.  Opintojen aikana yhteisiin valinnaisiin 
tutkinnon osiin (sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen) tunnustetaan (5 osp) ja vapaasti 
valittaviin tutkinnon osiin (10 osp). 
Ohjeistus urheiluakatemian käytänteistä IMSsissä. 
 
Tutortoiminta 
Tutortoiminta (3 osp) tunnustetaan yhteisiin tutkinnon osiin (sosiaalinen ja kulttuurinen 
osaaminen) ja vapaasti valittaviin tutkinnon osiin kohtaan 4.4. 
(max 5 osp opintojen aikana)) 
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Opiskelijakuntatoiminta 
Opiskelijakuntatoiminta (3 osp) tunnustetaan yhteisiin tutkinnon osiin (sosiaalinen ja 
kulttuurinen osaaminen) ja vapaasti valittaviin tutkinnon osiin kohtaan 4.4. 
(max 5 osp opintojen aikana) 
 
Oppilaitoksen kehittämisryhmät 
Opiskelijalle voidaan tunnustaa opintoja aktiivisesta osallistumisesta oppilaitoksen 
kehittämisryhmiin ammatillisiin tutkinnon osiin ja vapaasti valittaviin tutkinnon osiin. 
 
 
 

Osaamisen tunnustamisen lomakkeet 
 

Osaamisen tunnustamisen lomakkeet ja menettelyohje löytyvät meiltä IMSistä (Dokumentit 
-> Koulutus ja ohjaus -> Ohjeet tai Lomakkeet) ja Sampon www-sivuilta: 
(http://www.edusampo.fi/opiskelijalle/yhteiset_palvelut/oppaat_ohjeet_lomakkeet ). 
 
Lomake on excel-muodossa ja siinä on kolme lehteä: 
  
1. Lomake ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien tai teemojen tunnustamiseksi: tälle 

lomakkeelle tiedot voi syöttää vapaasti.  
2. Lomake lukio-opintojen osaamisen tunnustamiseksi (voi hyödyntää myös koko 

perustutkinnon suorittaneille). Tälle lomakkeelle on kerätty tyypillisesti lukio-opinnoista 
tunnustettavien opintojen tutkinnon osien ja teemojen tietoja valmiiksi sekä koottu 
kunkin yhteisten opintojen osa-alueen lukiokurssit, jotka vastaavat ammatillisia opintoja. 

3. Lista Sampossa tarjottavista yhteisistä opinnoista, sieltä voi käydä kopioimassa 
tutkinnon osien ja teemojen nimiä ensimmäiselle lehdykälle.  

 
 
Lähteet  

Laki(L601/2005) ja asetus(A603/2005) ammatillisesta koulutuksesta 
 
Opetushallitus: Arvioinnin opas Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot, oppaat ja 
käsikirjat 2015:92 

 
Todistusmallit 2015 
 
Opetussuunnitelmat (Wilma tai www.edusampo.fi) 
 
Sovellettuna voi hyödyntää osaamisen tunnustamisessa näyttötutkinnoissa käytettyä 
www.osaan.fi 

 
 

 
 

http://www.edusampo.fi/opiskelijalle/yhteiset_palvelut/oppaat_ohjeet_lomakkeet
http://www.osaan.fi/

