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AHOT

‒ Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja
tunnustaminen eli osaamisen hyväksiluku
‒ Osaamista voi syntyä
‒ Korkeakouluissa- kotimaassa ja ulkomailla

‒ Työkokemuksen ja harjoittelujen kautta
‒ Luottamustehtävissä, ainejärjestötoiminnassa jne

Huom! Materiaaliin on koottu
tiivistetysti osa virallisista ohjeista.
Tutustu aina virallisiin ohjeisiin ennen
AHOT-prosessin aloittamista. Linkkejä
ohjeisiin on materiaalin eri kohdissa ja
lopussa.

‒ AHOT-prosessi on opiskelijalähtöinen prosessi, jossa
opiskelijalla on vastuu todentaa osaamisensa
‒ Hyväksiluku voi olla joko korvaamista tai sisällyttämistä
‒ Hyväksiluku voi edellyttää osaamisen täydentämistä
‒ Korvaaminen = sisällöllinen vastaavuus
‒ Sisällyttäminen = aiemmin hankitun osaamisen liittäminen
sellaisenaan osaksi tutkintoa, jolloin opintojen on oltava
tasoltaan opetussuunnitelman mukaista ja vastattava
tutkinnon edellyttämää osaamista
‒ Lähde https://www.oulu.fi/opiskelijalle/ahot

AHOT
‒ Samoja opintosuorituksia voi sisällyttää vain yhteen korkeakoulututkintoon eräitä poikkeuksia
lukuunottamatta (mm. kieli- ja viestintäopinnot aiemmasta tutkinnosta)
‒ Oulun avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut opintokokonaisuudet ja opintojaksot näkyvät WebOodissa
→ ei tarvitse erillisiä todistuksia tai ahotointiprosessia

‒ Muualla korkeakouluopetuksessa suoritetut opintokokonaisuudet: SELKEÄ ja mieluiten pdf- muotoinen
virallinen opintosuoritusrekisteri tai todistuskopio toimitetaan osoitteeseen study.education@oulu.ti
‒ HUOMAA! Viestin otsikointi ja kerro mitä (osia) lähettämästäsi dokumentista (todistus tai opintosuoritusrekisteriote) haluat
kirjattavan opintosuoritusrekisteriisi

‒ Yksittäiset toiseen yliopistoon tehdyt opintojaksot, jotka halutaan osaksi Oulun yliopiston
opetussuunnitelman mukaista opintokokonaisuutta: ahotoidaan OSAT-järjestelmän kautta

AHOT

Kurssien ahotoinnissa muista nämä:
1. Tutustu huolella AHOT ja hyväksilukukäytänteisiin sekä OSATjärjestelmään. Jos jokin on epäselvää, niin ota yhteyttää
omaopettajaan tai koulutussuunnittelijaan.

2. Ota yhteyttä opintojakson vastuuhenkilöön/opettajaan. Neuvottele
hänen kanssaan mitä aiemmilla suorituksillasi voisi hyväksilukea.
Pyydä kirjallinen vahvistus hyväksiluvusta tai sen hylkäämisestä
(esim. sähköposti tai allekirjoitettu lausunto) ja liitä hakemukseen
omana tiedostona.

3. Täytä hakemus sähköisessä OSAT-järjestelmässä. Sinne kirjaudutaan
osoitteessa https://osat.oulu.fi yliopiston käyttäjätunnuksilla. Sivulta
löytyy myös järjestelmän käyttöohjeita.

4. Ole huolellinen liitteiden kanssa. Puutteelliset liitteet tai muut tiedot
hidastuttavat päätöstä ja opintopisteiden kirjautumista . Huom!
Opintojaksojen nimet tarvitaan myös englannin kielellä

Case 1 : Toiseen yliopistoon tai korkeakouluun (YO
tai AMK) tehty yksittäinen opintojakso
• Kopio virallisesta opintorekisteriotteesta tai todistuksesta
- mieluiten pdf- muodossa (arkistointia varten), hätätapauksessa selkeä
kuva käy- lähetetään osoitteeseen study.education@oulu.fi otsikolla
opintojakso kirjattavaksi opintorekisteriin
• Yksittäinen – tutkinnon ulkopuolinen tai irrallinen- opintojakso
voidaan liittää osaksi vapaavalintaisia opintoja
→ OSAT-asiointia/hakemusta ei tarvita

Case 2: Toiseen yliopistoon tehty
opintokokonaisuus (25 op, 35 op)
• Kopio virallisesta opintorekisteriotteesta tai todistuksesta, jossa opinnot
tulee olla koostettuna ja kokonaisuusarvosana (mikäli arvioitu
numeraalisesti)
• Kopio mieluiten pdf- muodossa (arkistointia varten), hätätapauksessa
selkeä kuva käy. Kopio lähetetään osoitteeseen study.education@oulu.fi
otsikolla opintokokonaisuus kirjattavaksi opintorekisteriin
• Opintokokonaisuus on valmis sivuaine
→ OSAT-asiointia/hakemusta ei tarvita

Case 3: Toiseen korkeakouluun tehty opintojakso, jonka
haluat osaksi Oulun yliopiston opintokokonaisuutta
• Yliopistot eivät voi yhdistellä toisen yliopiston opetussuunnitelmassa
olevan opintokokonaisuuden opintojaksoja omiin opintokokonaisuuksiinsa
Esimerkki
Olet tehnyt yhden psykologian perusopintoihin kuuluvan opintojakson (5 op) Jyväskylän
yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti. Haluat jatkaa psykologian opiskelua Oulun
yliopistossa ja haluat psykologiasta opintokokonaisuuden (25 op) sivuaineeksi.
Mitä teet?
• Ahotoit OSATissa Jyväskylään tekemäsi opintojakson sisällöllisesti sitä eniten
vastaavaan opintojaksoon Oulun yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti
• Ennen OSATia ota yhteys Oulun opintojakson vastuuopettajaan
• Pyydä opettajalta kirjallinen vahvistus hyväksiluvusta tai sen hylkäämisestä (esim.
sähköposti tai allekirjoitettu lausunto) ja liitä hakemukseen omana
tiedostona

Case 4: Tutkimuskurssit (KTK)
• 407040A Kvantitatiivisen tutkimuksen ja 407041A Kvalitatiivisen
tutkimuksen peruskurssit ovat osa sekä kasvatustieteen että psykologian
aineopintoja Oulun yliopiston kasvatustieteiden
suuntautumisvaihtoehdossa
• Tehdään tämän hetken ohjeistuksen mukaan vain toiseen oppiaineeseen ja
ahotoidaan toiseen (mikäli opiskelija suorittaa myös toisen aineen
aineopinnot)
• Mikäli sinulla on toiseen korkeakouluun tehtyjä tutkimuskursseja, ota
yhteyttä em. tutkimuskurssien opettajiin ja tiedustele ahotoinnin
mahdollisuutta.
• Yksityiskohtaisemmin tutkimuskursseista (myös jatkokurssista)
https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/01_ahot_Kasvatustieteen_
perusopinnot_2019.pdf

Case 5: KVK -opintojen ahotoiminen (I)
• Toisessa suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa tutkintoa
varten suoritetut pakolliset äidinkielen, toisen kotimaisen kielen ja vieraan
kielen kirjallisen ja suullisen taidon opinnot hyväksytään kasvatustieteiden
tiedekunnan suorituksiksi.
• Mikäli muualla suoritetut opinnot ovat laajuudeltaan kasvatustieteiden
tiedekunnan opintoja suppeammat, voi tiedekunta edellyttää opintojen
täydentämistä, keskustele asiasta vastuuhenkilön tai koulutussuunnittelijan
kanssa.
• Hyväksiluku tapahtuu OSAT-järjestelmän kautta. Puoltoa pyydetään oman
koulutuksen koulutussuunnittelijalta. Pyydä kirjallinen vahvistus
hyväksiluvusta tai sen hylkäämisestä (esim. sähköposti tai allekirjoitettu
lausunto) ja liitä hakemukseen omana tiedostona.

KVK -opintojen ahotoiminen (II)
• Olet saanut suomalaisessa ylioppilastutkinnossa arvosanan L tai E
englannin kielessä (laaja oppimäärä);
• tällöin sinulle hyväksiluetaan kandidaatintutkintoon kuuluva opintojakso
902130Y vieras kieli 1,5 op

• Tai jos olet suorittanut IB-/EB-tutkinnon (tai suorittanut
englanninkielisen korkeakoulututkinnon)
• tällöin sinulle hyväksiluetaan opintojakso 902130Y 3 Vieras kieli 3 op. OSATasiointia/hakemusta ei tarvita, toimita todistukset tiedekunnan
palvelupisteeseen tai study.education@oulu.fi .

• Lisätietoja kvk- opinnoista tiedekunnan yleisoppaassa

KVK-opintojen ahotoiminen (III)

Opintokokonaisuuksien hyödyntäminen ja
koostaminen- huomioita
• Kun koostat (pyydät opintojen koostamista) opinnot esimerkiksi
perusopintokokonaisuudeksi, opintojaksoja ei voi enää erottaa
toisistaan
• Mikäli käytät jonkun opintojakson, joka on osa jotain
opintokokonaisuutta (esim. perusopintoja 25 op), osana tutkintosi
vapaavalintaisia opintoja, opintojakso on ns. käytetty, etkä voi
hyödyntää sitä enää vaikka tekisit myöhemmin ko.
opintokokonaisuuden muut opintojaksot

MUISTA
• Vaadittavat liitteet on oltava aina valmiina ennen hakemuksen
laittamista OSAT-järjestelmään
• Opettajan puolto (sähköposti tai lomake) ennen ahotointia OSATjärjestelmässä

Tärkeitä sivuja
• Yliopiston AHOT-sivu https://www.oulu.fi/opiskelijalle/ahot
• Kasvatustieteiden tiedekunnan AHOT-sivu
https://www.oulu.fi/ktk/ahot
• Lisäksi
https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/01_ahot_Kasvatustiet
een_perusopinnot_2019.pdf
• OSAT https://osat.oulu.fi/

