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OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET JA OHJEET 
(lukuvuonna 2022 – 2023 aloitetut opinnot) 
 
Ammatillisen opettajakorkeakoulun opinnot muodostavat prosessimaisen kokonaisuuden, joka 
sisältää opettajan ammattitaitoon kuuluvan osaamisen hankkimista, kehittämistä sekä aiemmin 
opitun tunnistamista ja tunnustamista. Opintojen hyväksilukua on mahdollista hakea 1) muualla 
suoritettavien/suoritettujen vastaavien opintojen perusteella (opintojen korvaaminen tai sisällyt-
täminen) tai 2) aiemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja arviointimenettelyn avulla. Tarkem-
mat ohjeet opintojaksokohtaisesta osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta löytyvät opinto-
oppaasta Jamkin www-sivuilta ja opintojaksojen Moodle-työtiloista. Ne perustuvat Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun tutkintosääntöön. 
 
1. OPINTOJEN KORVAAMINEN AIEMMILLA OPINNOILLA JA MUUALLA SUORITETTUJEN OPINTO-
JEN SISÄLLYTTÄMINEN OPETTAJAOPINTOIHIN 
 
Muissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa suoritetuilla opinnoilla voidaan tietyin ehdoin korvata 
osa ammatillisen opettajan-, erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutuksen opinnoista.  
 
Korvattavia opintojaksoja ammatillisessa opettajankoulutuksessa voivat olla 
Kasvatustieteellisiin opintoihin kuuluvat opintojaksot  

• Koulutuksen tulevaisuus 6 op 
• Oppiminen ja elämänkulku 6 op 
• Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5 op 

 
Korvattava opintojakso ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa voi olla 

• Erityispedagoginen tietoperusta 5 op 
 
Korvattava opintojakso opinto-ohjaajankoulutuksessa voi olla 

• Ohjauspalveluiden järjestäminen ja moniammatillinen verkostotyö 5 op 
 
Ammatilliseen opettajankoulutukseen kuuluviin valinnaisiin opintoihin 10 op ja ammatilliseen 
erityisopettajankoulutukseen kuuluviin valinnaisiin opintoihin 5 op on mahdollista sisällyttää 
muualla suoritettavia/suoritettuja opintoja. Valinnaisiksi opinnoiksi ei voi sisällyttää opintoja siitä 
tutkinnosta, jolla tuli valituksi ammatilliseen opettajankoulutukseen. Ammatillisessa erityisopetta-
jankoulutuksessa valinnaisiksi opinnoiksi ei voi sisällyttää opintoja siitä tutkinnosta, jolla tuli vali-
tuksi opettajankoulutukseen eikä opettajan pedagogisista opinnoista.  
 
Kaikkien korvaaviksi tai sisällytettäviksi opinnoiksi esitettävien opintojen tulee vastata ammatilli-
sen opettajan-, erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutuksen opetussuunnitelman osaamista-
voitteita ja keskeisiä sisältöjä. Korvaavien tai sisällytettävien opintojen tulee siten liittyä opettajan 
/ erityisopettajan / opinto-ohjaajan työhön ja pedagogiseen ammattitaitoon tai oman ammattialan 
kehittämiseen. Korvaavien ja sisällytettävien opintojen suoritusaikaan liittyvät ehdot ovat opinto-
oppaassa.  
 
 

https://www.jamk.fi/fi/opiskelijalle/ammatillisen-opettajakorkeakoulun-opiskelija
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1.1 Korvaavuuden ja sisällyttämisen hakeminen 

Korvaavuutta ja sisällyttämistä haetaan erillisellä hakemuslomakkeella, johon liitetään kopio kor-
vaaviksi tai sisällytettäviksi esitettyjen opintojen todistuksesta ja tarvittaessa sisältökuvaus. Lo-
makkeet ovat www-sivuillamme (Ammatillisen opettajakorkeakoulun ohjeet ja lomakkeet | Jamk). 
Hakemus liitteineen toimitetaan postitse opinto-ohjaajalle. Postiosoite: Jamk, Ammatillinen opet-
tajakorkeakoulu, opinto-ohjaaja, Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä. 
 
1.2 Päätöksenteko 

Hakemusten käsittely ja päätöksenteko kuuluvat opinto-ohjaajalle. Hyväksytty opintojakson kor-
vaaminen ja sisällyttäminen merkitään opintorekisteriin H ja alaviitteessä on lisätieto hyväksi-
luetuista opinnoista. Tieto kielteisestä päätöksestä ilmoitetaan opiskelijalle henkilökohtaisesti. 
 
1.3 Englanninkielisen korvaavuuden ja sisällyttämisen merkintä opintorekisteriin 

Mikäli opiskelija haluaa korvaavien ja sisällytettävien opintojen englanninkielisen nimen opintore-
kisteriin, tulee hänen merkitä opintojen virallinen englanninkielinen nimi hyväksilukuhakemuslo-
makkeeseen, josta opintoasiainkoordinaattori siirtää tiedot opintorekisteriin. Opintojen nimet saa 
selvitettyä esim. ottamalla yhteyttä oppilaitokseen, jossa on opinnot suorittanut. 
 
2. AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN 
 
Osaamisen tunnustamista haetaan suhteessa opettajankoulutuksen osaamisiin, joita opiskelija on 
hankkinut aiemmissa opinnoissaan, työelämässä tai muissa yhteyksissä. Osaamisen tunnustami-
seen ei riitä vain työtodistus tai todistus suoritetusta koulutuksesta, vaan osaamisesta tarvitaan 
muunlainen näyttö. Monipuolisen arviointiaineiston avulla arvioidaan, kuvataan ja osoitetaan 
osaaminen suhteessa opettajankoulutuksen osaamisalueisiin ja arviointikriteereihin.  
 
Opiskelija voi hakea aiemmin hankitun osaamisensa tunnustamista ja arviointia opintojakson kou-
luttajalta tätä varten laadittua opintojaksokohtaista lomaketta käyttäen. Tunnistamis- ja arviointi-
menettelyä noudatetaan seuraavien opintojaksojen yhteydessä: 
 
Ammatillinen opettajankoulutus: 

• Valinnaiset opinnot 5-10 op 
• Tutkiva ja kehittävä opettajuus 5 op 
• Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5 op 

 
Ammatillinen erityisopettajankoulutus: 

• Eri opintojaksoissa osaamisen tunnistaminen tapahtuu HOPS-käytännön kautta yhdessä 
oman kouluttajan kanssa. 
 

Opinto-ohjaajankoulutus: 
• Eri opintojaksoissa osaamisen tunnistaminen tapahtuu HOPS-käytännön kautta yhdessä 

oman kouluttajan kanssa. 
 
 
 

https://www.jamk.fi/fi/opiskelijalle/ammatillisen-opettajakorkeakoulun-opiskelija/ammatillisen-opettajakorkeakoulun-ohjeet
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Lomakkeet ovat verkkosivuillamme (Ammatillisen opettajakorkeakoulun ohjeet ja lomakkeet | 
Jamk). Lomake ja liitemateriaalit toimitetaan ko. opintojaksosta vastaavalle kouluttajalle. 
 
2.2 Päätöksenteko 

Hakemusten käsittely ja päätöksenteko kuuluvat ko. opintojaksosta vastaavalle kouluttajalle. Opin-
tojakson suoritus merkitään opintorekisteriin merkinnällä H = hyväksytty. Tieto kielteisestä pää-
töksestä ilmoitetaan opiskelijalle henkilökohtaisesti.  
 
 
3 OIKAISUPYYNTÖ 
 
Arvioinnin oikaisupyyntömenettelyissä ks. tutkintosääntö §22. 
 
 
 
Lisätietoja: 
Katariina Jouhiaho, opinto-ohjaaja 
puh. 040 752 5358 
sähköposti etunimi.sukunimi@jamk.fi 
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