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HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) 

1 Johdanto 

 
Tämän ohje perustuu AMK lainsäädäntöön ja HAMKin tutkintosääntöön. 
  
Tässä ohjeessa määritellään ja kuvataan aiemmin tai muualla hankitun osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen (AHOT). Ohje koskee Hämeen ammattikorkeakoulussa toteutettavia AMK- ja YAMK-
tutkintoihin johtavia opintoja. Ohjeessa määritellään AHOT-prosessin käsitteet, periaatteet, proses-
sit ja vastuut. AHOT-periaatteita täydentää opiskelijoiden ohjeet AHOT-hakemuksen tekemisestä 
sekä ohjaajan ja opettajan ohjeet AHOT-hakemuksen käsittelystä. 
 
Ohje käsittää ennen HAMKissa suoritettavien opintojen alkamista tai niiden aikana muualla suori-
tettujen korkeakouluopintojen hyväksilukemisen ja muulla tavoin hankitun osaamisen näyttämisen 
sekä pakollisista kieliopinnoista vapauttamisen. 

 
Ohje koskee soveltuvin osin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä polkuopintoja. Ohje ei 
koske Hämeen ammatti-instituuttia eikä ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoja.  

 

2 AHOT-käsitteet 

Hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 

AHOT on prosessi, jossa huomioidaan opiskelijalla jo oleva osaaminen, joka vastaa opetussuunnitel-
missa kuvattuja tutkintojen ja niiden moduulien osaamistavoitteita. Osaamisen tai vapauttamistar-
peen tunnistaminen, tunnustaminen ja niistä seuraava opintojen hyväksilukeminen, osaamisen 
osoittaminen näytöin tai pakollisista kieliopinnoista vapauttaminen muodostavat yhdessä AHOT-
prosessin. AHOT-prosessin käynnistymisen kannalta ei ole merkitystä missä ja miten opiskelija on 
osaamisen hankkinut. Osaamisen hankkimisen muodot (korkeakouluopinnot/muulla tavalla han-
kittu osaaminen) vaikuttavat siihen, miten hankittu osaaminen osoitetaan luotettavasti. Tunnista-
misessa ja tunnustamisessa keskitytään opiskelijan todelliseen osaamiseen ja sen todentamiseen.  

NQF- Kansallinen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehys 

NQF kuvaa tutkintojen tai muiden osaamiskokonaisuuksien osaamisen tason 8 portaisella as-
teikolla. AMK-tutkinto on tasolla 6 ja YAMK-tutkinto on tasolla 7. Kansallinen tutkintojen ja muiden 
osaamiskokonaisuuksien viitekehys on vahvistettu valtioneuvoston asetuksella 120/2017. 

Osaamisen tunnistaminen  

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka mahdollistavat 
opiskelijan erilaisissa tilanteissa hankkiman osaamisen hyväksymisen osaksi opintoja ja tutkintoa. 
Tunnistaminen voi tarkoittaa myös pakollisten kieliopintojen vapauttamistarpeen tunnistamista 
silloin, kun osaaminen ei ole karttunut. 

Osaamisen tunnustaminen  

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisella tarkoitetaan toimenpiteitä ja käytäntöjä, joilla 
opiskelijan tunnistetut opintosuoritukset ja muuten saavutettu osaaminen tehdään läpinäkyviksi, 
dokumentoidaan ja arvioidaan.  
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Korkeakouluopinnot 

Korkeakouluopinnoilla tarkoitetaan toisessa korkeakoulussa (yliopistot, ammattikorkeakoulut) suo-
ritettuja opintoja ja tutkintoja, joista on olemassa luotettava dokumentti, todistus. Korkeakouluta-
soiset opinnot ovat NQF:n tasolla 6 (AMK-taso) tai 7 (YAMK- ja maisteritaso). 

Muulla tavalla hankittu osaaminen 

Muulla tavalla hankittu osaaminen pitää sisällään mm. ammatillisen 2-asteen koulutuksen. Tämän 
lisäksi se tarkoittaa järjestelmällistä ja tavoitteellista opiskelua esimerkiksi työpaikan järjestämässä 
koulutuksessa tai vapaan sivistystyön organisaatiossa, mutta opiskelu ei kuitenkaan kuulu virallisen 
koulutusjärjestelmän piiriin. Osaamista on voitu hankkia myös päivittäisissä toimissa, jotka liittyvät 
työhön, perheeseen tai henkilökohtaisiin kiinnostuksen kohteisiin. Arkioppiminen ei ole järjestel-
mällistä oppimistavoitteiden, oppimiseen käytetyn ajan tai oppimiseen saatavan tuen osalta eikä 
siitä yleensä saa todistusta.  
 
HAMKissa on tunnistettu ja tunnustettu kaikkia AMK-tutkintoja ajatellen puolustusvoimien johta-
miskoulutuksia sekä Suomen Partiolaisten koulutuksia, joissa hankittua osaamista voi osoittaa näy-
töllä. 

 
Opinnollistaminen  
 

Opinnollistamisella tarkoitetaan opintojen aikaista tutkinnon tavoitteiden mukaista osaamisen 
hankkimista tekemällä työtä opintojen aikana ja siitä suunnitelmallisesti saatavia opintosuorituksia. 
Työn opinnollistamisessa työtä suunnataan ja reflektoidaan niin, että siinä karttuu tutkinnon tavoit-
teiden mukaista osaamista. Opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa suorittaa opintoja. Tekniikan 
alalla on käytetty myös käsitettä työpaikkaopinnot. 

Hyväksilukeminen  

Hyväksilukemisella tarkoitetaan korkeakouluopintojen kautta hankitun osaamisen hyväksymistä 
osaksi suoritettavaa tutkintoa. Hyväksilukemisen alakäsitteet ovat korvaaminen (OPSissa oleva 
ydinosaaminen ja profiloiva osaaminen) ja sisällyttäminen (henkilökohtainen profiloiva osaaminen, 
vapaasti valittavat opinnot/kehittyvä osaaja). Sisällyttämistä käytetään myös moduulin osan hyväk-
siluvussa. 

AMK- tai YAMK- tutkintoon voidaan todistuksen perusteella hyväksilukea korkeakoulutasoisia osaa-
mistavoitteiltaan suoritettavaa tutkintoa vastaavia opintoja. Ammattikorkeakoulututkintoon voi-
daan myös lukea hyväksi vastaavia aiempia opisto- tai ammatillisen korkea-asteen opintoja, jos ne 
osaamisina vastaavat nykyisen tutkinnon osaamistavoitteita.  

Osaamisen näyttö  

Näytön avulla opiskelija osoittaa tutkinnon tavoitteiden mukaista osaamista riippumatta siitä, mi-
ten hän on osaamisensa hankkinut. Osaaminen on voinut karttua esim. harjoittelussa, Suomen Par-
tion koulutuksissa tai puolustusvoimien johtajaopinnoissa. Näyttö toteutetaan opiskelijan tekemän 
hyväksytyn näyttösuunnitelman mukaisesti. Näyttötapoja ovat esim. portfoliot, työnäytteet, haas-
tattelut, kirjalliset tai suulliset tentit. Näyttönä osoitettu osaaminen arvioidaan Opintojen arviointi -
toimintaohjeen mukaan. 

Pakollisista kieliopinnoista vapauttaminen 
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Ammattikorkeakoulu voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan ruotsin tai englannin kielen opin-
noista. Tällaisena erityisenä syynä voidaan pitää sitä, että opiskelija ei ole koskaan peruskoulussa, 
lukiossa tai ammatillisella 2-asteella opiskellut ruotsin tai englannin kieltä tai opiskelijan osaaminen 
on niin heikkoa, että hän ei yllä ko. kielissä asetettuihin tavoitteisiin. 

 

3 AHOT-prosessi 

 
Ahotointia arvioitaessa lähtökohtana on, että tutkinnon ja opetussuunnitelman osaamistavoitteet 
täyttyvät. Seuraavassa kuviossa on esitetty osaamisen ja vapauttamisen tunnistamisen ja tunnusta-
misen periaatteet 

 

  Kuva 1. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  

 
AHOT-prosessi käynnistyy opiskelijan HOPS-prosessista, kun opiskelija arvioi, onko hänellä korkea-
koulun tutkinnon osaamistavoitteiden mukaista osaamista ja haluaako hän niiden perusteella osaa-
misen tunnustamista. HOPS-ohjauksessa ja kehityskeskustelussa koulutusohjelman nimeämä oh-
jaaja (opintojen ohjaaja tai opettajatuutori) voi ohjata opiskelijaa arvioimaan, millaista aikaisempaa 
osaamista hänellä on ja miten sen voi ottaa huomioon HOPSissa. Ohjauskeskustelussa ohjaaja oh-
jaa tarvittaessa opiskelijaa tekemään AHOT-hakemuksen. AHOT –hakemus tehdään HOPS-järjestel-
mässä Opiskelijan työpöydällä (Pakki).  

 
HOPSissa opiskelijalle jäsentyvät opiskeltavat ja hyväksiluettavat opinnot sekä opinnot, joista hän 
antaa näytöt aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella tai osaamiset, joita hän hankkii opinto-
jen aikana työn opinnollistamisen kautta. Hyväksiluettavista, näytöin osoitettavista opinnoista 
ja/tai vapauttamisesta opiskelija tekee AHOT-hakemuksen. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää do-
kumentit, joihin opiskelija vetoaa. Näyttöhakemusta tarkennetaan näyttösuunnitelmalla. AHOT –
hakemus tehdään Opiskelijan työpöydällä (Pakki). 
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Opintojen aikana muualla suoritettavien opintojen sopivuus tutkintoon tulee varmistaa etukäteen 
ohjaajalta, joka tarvittaessa tarkistaa koulutuspäälliköltä opinnon sopivuuden tutkintoon.  

 
AHOT-prosessin aikana opiskelija varmistaa ohjaajan kanssa opintojen etenemisen ja riittävän vuo-
sittaisen opintopistekertymän. 
 
Liitteessä 1 on kuvattu AHOT-prosessi ja siihen kiinnittyvät roolit ja eri roolien vastuut. 

 

4 Muualla suoritetut korkeakouluopinnot ja niiden hyväksilukeminen 

 
Opiskelijan muualla suorittamia korkeakoulutasoisia opintoja voidaan hyväksyä osaksi hänen tut-
kintoaan. Opinnot voivat olla muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa op-
pilaitoksessa suoritettuja korkeakoulutasoisia opintoja.  

 
Hyväksiluettavien opintojen tulee olla arvioidut ja hyväksytysti suoritetut. Opiskelijalla on velvolli-
suus näyttää toteen opintojen taso, laajuus ja sisältö. Opiskelijalla on velvollisuus osoittaa ulko-
mailla suoritettujen opintojen vertailtavuus suomalaiseen koulujärjestelmään.  Hyväksiluettavuutta 
arvioitaessa huomioidaan suoritettujen opintojen laajuus, vastaavuus suoritettavan tutkinnon 
osaamistavoitteisiin, vaatimustaso, sisältö ja ikä. Tutkinnot eivät vanhene, mutta osaaminen voi 
vanhentua, jos sitä ei ylläpidetä tai päivitetä.  
 
Opiskelijalle voidaan hyväksilukea korkeakouluopintoja kokonaisiksi moduuleiksi tai moduulin 
osaksi. Jos opiskelija saa moduuliin osittaisen hyväksiluvun, hän suorittaa siitä loput moduulin to-
teutuksen yhteydessä tai moduulin opettajien kanssa sovitulla tavalla. Muualla suoritetuista tutkin-
toon hyväksytyistä opinnoista ei anneta numeerista arvosanaa. Ohjaaja kirjaa hyväksiluvun joko 
korvaavuutena tai sisällyttämisenä, arvioinniksi tulee HYV ja viite kertoo, kummasta hyväksiluvun 
muodosta on kyse ja mihin suoritukseen hyväksiluku perustuu. 
 
Korvaavuus tarkoittaa sitä, että opiskelija on suorittanut tai suorittaa HAMKin opetussuunnitel-
massa olevan moduulin muualla ja suorituksella hän korvaa kyseisen HAMKin toteutuksen.  
 
Sisällyttäminen tarkoittaa sitä, että opiskelijan muualla suorittama opinto sisällytetään kokonaisena 
moduulina opiskelijan HOPSille. Samaa opintoa ei ole HAMKin opetussuunnitelmassa. Lisäksi sisäl-
lyttäminen tarkoittaa moduulin osan hyväksilukemista. 

 
Poikkeuksena ovat ammattikorkeakoulujen yhteiset CampusOnline-opinnot, joiden arviointi ja 
opintopisteet siirretään opintorekisteriin sellaisenaan Puro-palvelua käyttäen. Näiden soveltuvuu-
desta omaan HOPSiin opiskelija sopii ohjaajan kanssa etukäteen ennen opinnon suorittamista. 
 
Opiskelija tekee AHOT-hakemuksen ja antaa tiedot aiemmista opinnoistaan. Opiskelija liittää hake-
mukseen tarvittavat liitteet. Opiskelija lähettää hakemuksen koulutuksen opintojen ohjaajalle. Oh-
jaaja palauttaa tarvittaessa hakemuksen täydennettäväksi. Päätös hakemuksesta tulee Pakki -opis-
kelijan työpöydälle AHOT-osioon. Opiskelija voi tehdä päätöksestä oikaisuvaatimuksen. 
 
Tarkemmat ohjeet AHOT-hakemuksen käsittelyyn (lausunto, päätöksenteko ja kirjaus) ovat ohjeis-
tettu AHOT-hakemuksen käsittelyohjeessa (Peppi-ohjeet). 
 
Kieli- ja viestintäopinnot 
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Täydennettävän alakohtaisuuden vaatimusta ahotoitavissa kielissä ei ole. Suoritettu ruotsin kielen 

virkamiestutkinto hyväksytään sellaisenaan korvaamaan ruotsin opinnot huolimatta suoritusvuo-

desta. Jos hyväksiluettava ruotsin opintopistemäärä on pienempi kuin suoritettavassa tutkinnossa, 

opiskelijan tulee suorittaa puuttuva määrä muita opintoja.  

Englannin ja viestinnän osalta korkeakoulutasoiset aiemmat opintopisteet hyväksiluetaan ilman 

alakohtaisuuden vaatimusta. Jos hyväksiluettavat opinnot eivät laajuudeltaan vastaa suoritettavaa 

tutkintoa, opiskelijan tulee suorittaa puuttuvat englannin ja viestinnän opintopisteet. 

S2-opintojen (suomi vieraana kielenä) osalta korkeakoulutasoiset aiemmat opintopisteet hyväksy-

tään yksi yhteen ilman alakohtaisuuden vaatimusta. 

 Opinnäytetyö 
Ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä ei voi hyväksilu-
kea aiemmilla suorituksilla tai näytöillä. Opinnäytetyötä ei kuitenkaan tarvitse tehdä kokonaan uu-
siksi, jos aikaisempi opinnäytetyö liittyy suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Opinnäytetyö voidaan 
tällöin täydentää vastaamaan uutta opinnäytetyötä. 
 
Kansainväliset vaihto-opinnot 
Kansainvälisessä vaihdossa suoritettavien opintojen hyväksyttämisessä käytetään ennen ulkomaille 
lähtemistä Learning Agreement -lomaketta ja kansainvälisessä vaihdossa suoritettavan harjoittelun 
hyväksyttämisessä Work Placement Agreement-lomaketta. Opiskelija pitää Learning Agreementin 
ajan tasalla vaihdon aikana ja hakee hyväksynnät suunnitelmaan aina sen muuttuessa. Opiskelija 
hakee vaihdossa suoritetuista opinnoistaan hyväksilukua ja hakemuksen liitteeksi tulee Transcript 
of Records. 

 

5 Osaamisen näyttäminen  

 
Opiskelija arvioi, onko hänellä korkeakoulun tutkinnon osaamistavoitteiden mukaista osaamista ja 
haluaako hän niiden perusteella hakea osaamisen näyttöä. Näytön vaatimukset perustuvat opetus-
suunnitelman tavoitteisiin. Näyttö osaamisesta voidaan antaa kirjallisesti, suullisesti ja / tai työ-
näytteiden avulla.  
 
Opiskelija tekee AHOT-hakemuksen ja kuvaa siinä, miten haluaa osaamisen näyttää. Opiskelija liit-
tää hakemukseen tarvittavat liitteet. Opiskelija lähettää hakemuksen koulutuksen opintojen ohjaa-
jalle. Ohjaaja lähettää tarvittaessa hakemuksen kyseisen opinnon opettajalle. AHOT-hakemuksen 
perusteella opettaja antaa myöntävän, osittain myöntävän tai kieltävän lausunnon osaamisen näy-
töstä.  

 
Mikäli opiskelija saa myöntävän tai osittain myöntävän lausunnon, hän toteuttaa näytön opettajan 
kanssa sovitun suunnitelman mukaisesti. Mikäli opiskelija saa kieltävän lausunnon, hän suorittaa 
moduulin / opinnon opetussuunnitelman mukaisesti.  
 
Näyttötilanteessa näytön vastaanottaja dokumentoi näyttöaineiston arviointia varten. Näytön ai-
kana opiskelijan osaamista verrataan opetussuunnitelmassa määriteltyihin osaamistavoitteisiin. 
Näytöt arvioidaan samoin arviointikriteerein kuin opintojen suoritukset toteutuksella. Näyttönä 
suoritetusta opintojaksosta annetaan arvosana kuten muistakin suorituksista. Opettaja säilyttää 
näytön arviointiin vaikuttavan materiaalin yhden vuoden ajan näytön vastaanottamisesta.  
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Hakemuksen tekeminen on ohjeistettu opiskelijan AHOT-ohjeessa.  
 
Tarkemmat opettajan ohjeet AHOT-hakemuksen käsittelystä ovat opettajan AHOT-ohjeessa.  
 
Arvioinnissa ja arkistoinnissa noudatetaan Opintojen arviointi -toimintaohjetta.  
 

6 Vapauttaminen pakollisista kieliopinnoista  

Ammattikorkeakoulu voi vapauttaa opiskelijan ruotsin tai englannin kielen pakollisista opinnoista, 
mikäli opiskelija ei ole koskaan opiskellut ruotsin tai englannin kieltä tai jonkun muun erityisen syyn 
perusteella. Tällöin opiskelijan tulee suorittaa vastaava opintopistemäärä muita opintoja. Erityinen 
syy voi olla erittäin heikko lähtötaso tai vakava lukihäiriö. 

Jos opiskelija osallistuu moduulien kieliopintoihin, mutta ei suoriudu korkeakoulututkinnon kielitai-

tovaatimusten edellyttämällä tasolla vaadituista tehtävistä ja/tai kokeista, hän voi hakea vapau-

tusta, mutta saa kuitenkin opintopisteet osallistumisesta opintojaksolle HYV-arvioinnilla.  

Opiskelija hakee vapauttamista pakollisista kieliopinnoista tekemällä AHOT-hakemuksen.  
 
Hakemuksen tekeminen on ohjeistettu opiskelijan AHOT-ohjeessa.  
 

7 Hyväksiluvun, näytön arvioinnin ja vapauttamisen oikaiseminen 
 

Jos opiskelija on tyytymätön saamaansa päätökseen opintojen hyväksilukemisesta, osaamisen näy-
tön arvioinnista tai pakollisten kielten vapauttamisesta, voi hän pyytää siihen oikaisua. Hyväksiluke-
misesta tai vapauttamisesta pyydetään oikaisua päätöksen tehneeltä henkilöltä tai näytön arvioin-
nin tehneeltä opettajalta. Kirjallinen tai suullinen oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, 
kun opiskelija on saanut tiedon päätöksestä. Opiskelijan katsotaan saaneen tiedon päätöksestä tai 
arvosanasta yhden vuorokauden kuluttua siitä, kun päätös tai arvosana on kirjattu opintorekiste-
riin. 

 
Oikaisupyynnöt käsitellään viivytyksettä. Saamaansa vastineeseen tyytymätön opiskelija voi hakea 
oikaisua ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta. Kirjallinen oikaisuvaatimus on esitettävä 14 
päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut tiedon vastineesta oikaisupyyntöön. 
 
Tarkemmat ohjeet oikaisuvaatimuksen teosta tutkintolautakunnalle ovat tutkintosäännössä. 

8 AHOT –toimintaohjetta täydentävät toiminta- ja työohjeet 

 
Opiskelijan ohjeet AHOT-hakemuksen tekemiseksi 
- www.hamk.fi/opiskelijalle > opintojen suunnittelu > AHOT 

 
AHOT-käsittelijän /-ohjaajan ohjeet AHOT – hakemuksen käsittelemiseen, päättämiseen ja kirjaami-
seen  
- HAMKin intra > Tukipalvelut > Koulutuksen tukipalvelut > Peppi-ohjesivu 

 

https://www.hamk.fi/opiskelijan-ohjeet/aiemmin-hankitun-osaamisen-tunnustaminen-ahot/
https://hameenamk.sharepoint.com/koulutuksen-tukipalvelut/SitePages/peppi.aspx
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Opettajan ohjeet AHOT -hakemuksen puoltamiseen sekä näytön vastaanottamiseen ja arvioimiseen 
- HAMKin intra > Tukipalvelut > Koulutuksen tukipalvelut > Peppi-ohjesivu 

 
Opintojen arviointi -toimintaohje 
- HAMKin intra > Laadunvarmistus > Koulutusta koskevat toimintaohjeet  

 

  

https://hameenamk.sharepoint.com/koulutuksen-tukipalvelut/SitePages/peppi.aspx
https://hameenamk.sharepoint.com/laatukasikirja/SitePages/koulutusta-koskevat-toimintaohjeet.aspx
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LIITE 1 AHOT-prosessi 

 


