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Ahotointiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

1. Opiskelija on suorittanut HY:ssa monta matematiikan kurssia pääaineessaan ja on siirtynyt
uuteen koulutusohjelmaan, jossa on pakollisena opintona matematiikan opintojakso ME-003
(5 op). Opiskelija on hakenut korvaavuutta ME-003–opintojakson opettajalta. Opettaja on
poiminut kaksi aikaisemmin suoritettua 5 op:n matematiikan kurssia (5 + 5 op=10 op), jotka
vastaavat sisällöltään ja osaamistavoitteiltaan ME-003 –opintojaksoa (5 op). Kuinka korvaa-
vuus kirjataan opiskelijalle?

On tullut esiin kolme eri tulkintaa, mikä näistä on oikea?

· Opiskelija saa merkinnän ME-003 –opintojaksosta (5 op) ja lisätietoihin merkitään ne kaksi 5
op:n opintojaksoa, jolla korvaavuus on tehty.

· Opiskelija saa merkinnän ME-003 –Opintojaksosta 10 op:een laajuisena ja lisätietoihin mer-
kitään ne kaksi 5 op:n opintojaksoa, jolla korvaavuus on tehty.

· Opiskelija ei saa merkintää ME-003 –opintojaksosta vaan vanhat kaksi matematiikan kurssia
hyväksytään omilla koodeillaan hänen tutkintoonsa pakollisiksi opinnoiksi, koska ne on hy-
väksytty sisällöltään ja oppimistavoitteiltaan korvaamaan ME-003 -opintojakson. Tällöinkin
opiskelija saa 10 op.

*Kun opiskelija on siirtynyt vanhasta koulutusrakenteesta uuteen koulutusohjelmaan: Vaih-
toehto 3 eli hyväksytään omilla koodeillaan tutkintoon sellaisinaan. Jos kyse ei olisi siirty-
misestä uuteen koulutusohjelmaan, toimittaisiin vaihtoehdon 1 mukaan.

2. Opiskelija on suorittanut HY:ssa yhden laajan 10 op:n matematiikan kurssin 413656 pääai-
neessaan ja on siirtynyt uuteen koulutusohjelmaan, jossa on pakollisena perusopintona ma-
tematiikan opintojakso (5 op) ja aineopintoina matematiikan opintojakso (5 op). Opiskelija
on hakenut korvaavuutta perus- ja aineopintojen opintojakson opettajilta. Opettajat ovat
kumpikin hyväksyneet korvaavuuden 5 op., joka vastaa sisällöltään ja osaamistavoitteiltaan
kokonaisuuden sisältöä. Kuinka korvaavuus kirjataan opiskelijalle?

*Uuden koulutusohjelman perusopintokokonaisuutta koostettaessa Oodin Opintokokonaisuuden
ja tutkinnon hyväksyminen -välilehdellä, haetaan vanha oj. kokonaisuudelle kiinnitettäviin opintoi-
hin, mutta opinnosta käytetään vain 5 op perusopintoihin suoritetun 10 op:n sijaan. Opinnon
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”Kiinnitykset yht.” kohtaan lisätään 5 op, ja toinen 5 op jätetään kiinnitettäväksi aineopintoihin.
Opinnon lisätietokentässä kerrotaan kuinka oj. 413656 on jaettu perus- ja aineopintojen kesken.

Haetaan aiem-
min suoritettu oj.

10 op:stä käyte-
tään vain 5 op.

Vie opinnolle
lisätieto >> mer-
kin takaa.

Paina ”Laske kes-
kiarvo”, ”Arvos-
tele” ja ”Rekiste-
röi”

Vastaa kyllä

3. Olemme Viikin opintoneuvojatiimissä uusien opiskelijoiden hyväksilukuhakemuksia
käsitellessämme huomanneet, että meiltä puuttuu kokonaan ”Muualla suoritettuja opintoja” -
tunnisteet uusille opiskelijoille. Eli jos opiskelija esimerkiksi on vaihdossa ja haluaa sisällyttää vaih-
don opintoja vapaasti valittaviin opintoihin, näille ei ole olemassa (uusia) tunnisteita. Olemme tois-
taiseksi käyttäneet rekisteröinnissä vanhoja tunnisteita, mutta esimerkiksi Bio- ja ympäristötieteelli-
sessä tiedekunnassa nämä tunnisteet ovat pääainekohtaisia, eikä uusilla opiskelijoilla ole pääaineita.
Olemme pohtineet Viikissä, että loisimme useita tiedekuntakohtaisia tunnisteita muualla suoritetuil-
le opinnoille (Sisu ei ilmeisesti hyväksy useita suorituksia samalla tunnisteella). En tiedä, mikä tilan-
ne on muilla kampuksilla, mutta tästä olisi hyvä olla jonkinnäköinen yhtenäinen linja, josta voisi tilai-
suudessa keskustella.

*Tällaisia uusia tunnisteita tarvitaan. Opiskelijarekisterin puolesta niitä ei ole luotu kampuksil-
le/tiedekunnille. Toisaalta tällä ei ole mikään kiire, koska jo suoritetut opinnot pystytään kyllä jos-
sain vaiheessa viemään Sisuun, vaikka olisikin monta suoritusta samalla tunnisteella.

Vasta sen jälkeen kun Sisu-aikaan on siirrytty, ei ole enää mahdollista kirjata useaa suoritusta sa-
malle tunnisteelle.

Kysymys:

Opiskelija haluaa korvata opetussuunnitelman mukaisen opintojakson aiemmin suoritetulla opintokokonai-
suudella. Opintokokonaisuus on suoritettu (viimeisimmän opintojakson suorituspäivän mukaisesti) alle 10
vuotta sitten, mutta kokonaisuudessa on opintojaksoja, jotka on suoritettu yli 10 vuotta sitten.
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*Opiskelija pystyy korvaamaan opetussuunnitelman mukaisen opintojakson opintokokonaisuudella,
mikäli opintokokonaisuus vastaa opintojakson osaamistavoitteita ja mikäli opintokokonaisuus on suori-
tettu alle 10 vuotta sitten. Korvaavuutta Oodiin rekisteröitäessä lisätietokenttään kirjataan opintokoko-
naisuuden nimi ja suorituspaikka (esim. Jyväskylän yliopisto).

Kannattaa huomata, että hyväksiluettaessa opintojakson suorituspäiväksi tulee em. opintokokonaisuu-
den suorituspäivä. Jos opiskelija valmistuu siten, että opintokokonaisuuden suorituslukukaudesta tulee
kuluneeksi 10 vuotta, opiskelija ei voi käyttää korvattua opintojaksoa koulutusohjelmaansa opintokoko-
naisuuteen.

Rehtorin AHOT-päätöksen 496/2017 luku 9:

Koulutusohjelmissa suoritettaviin tutkintoihin ei voida käyttää kymmentä vuotta vanhempia opinto-
kokonaisuuksia ja mahdollisia opintokokonaisuuksiin kuulumattomia opintojaksoja. Opintojakson van-
hentumisaika alkaa opintojakson suorittamispäivästä, ja opintokokonaisuuteen ei voi käyttää kymmentä
vuotta vanhempia opintojaksoja. Opintokokonaisuuden vanhentumisaika alkaa opintokokonaisuuden
viimeisenä suoritetun opintojakson suorittamispäivästä. Opintojaksot ja -kokonaisuudet ovat voimassa
vanhentumispäivän lukukauden loppuun asti. Koulutusohjelmittain voidaan asettaa lyhyempiä vanhen-
tumisaikoja. Opintojen vanhentumissääntö koskee myös aiemmin hankittua osaamista, eikä yli kymmen-
tä vuotta aiemmin hankittua osaamista koskevia hakemuksia oteta käsittelyyn.

Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista voidaan hyväksilukea vanhentu-
missäännöstä huolimatta.

Kysymys:

Opiskelija on suorittanut toisessa yliopistossa kaksi 5 opintopisteen laajuista kurssia, joista katsotaan, että
niissä sisällöllisesti on asioita, joilla voidaan korvata yksi HY:n 5 opintopisteen kurssi. Onko opiskelijan mah-
dollista saada hyväksiluetuksi (sisällytetyksi) myös nuo "ylimääräisiksi" jäävät 5 opintopistettä vai menevät-
kö ne hukkaan?

*Jos opiskelijan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan sisältyy valinnaisia opintoja ja opiskelijan toi-
sessa yliopistossa suorittamat kaksi 5 op opintojaksoa vastaavat koulutusohjelman opintoja tasoa ja ope-
tussuunnitelman tavoitteita, opiskelija voi sisällyttää valinnaisiin opintoihin nämä ylimääräiset 5 op toi-
sessa yliopistossa suoritettuja opintoja.
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Vastauksia kieliopinnot-kysymyksiin

Kysymys:

Miten suhtaudutaan siihen, että maahanmuuttajataustainen on tehnyt äidinkielen arvosanan peruskoulus-
sa, mutta suomi on hyvin heikko, eikä ole sen jälkeen sitä kunnolla opiskellut, vaaditaanko ihan normaalisti
kieliopinnot ja kypsyysnäyte?

*Vaaditaan ihan normaalisti kieliopinnot ja kypsyysnäyte. Alan opettaja arvioi kypsyysnäytteen sisällön
ja kielen. Kypsyysnäyte voidaan hylätä, mikäli toinen näistä ei täytä kriteerejä.

Kysymys:

Miksi äidinkielestä ei voida vapauttaa?

*Näin on päätetty rehtorin päätöksessä 495/2017: siinä annetaan Kielikeskuksen johtajalle oikeus myön-
tää vapautus vain toisen kotimaisen ja vieraan kielen osoittamisesta ja vastakohtaispäätelmällä äidinkie-
lestä ei voi antaa vapautusta

Kysymys:

Esim. puheviestintä, jos mykkä?

*Kaikkiin erikoistapauksiin ei ole mahdollista etukäteen antaa vastauksia: ne voivat olla sen verran mo-
nimutkaisia ja harkintaa vaativia, ettei niihin edes ole yksinkertaisia vastauksia. Toisaalta yliopistokin on
sitoutunut esteettömään koulutusympäristöön ja mukautettuun opetukseen (ei tietenkään tinkimällä
tasosta). Kun tämä tai muu haasteellinen tilanne tulee vastaan, mietitään mm. opettajien kanssa oikeat
tavat hoitaa se kaikkia tyydyttävällä tavalla.

Kysymys:

IB-tutkinnossa voi kirjoittaa toisen kotimaisen vapaavalintaisena, siitä ei ole todistusta, eikä mitään oppi-
määrästä tietoa. Miten toimitaan?

*Opiskelijan tulee suorittaa 3 op toisen kotimaisen kielen opintoja oman taitotasonsa mukaan. Käytän-
nössä opiskelija ohjataan ottamaan yhteyttä Kielikeskuksen ao. kieliryhmän opettajatutoriin, joka mää-
rittelee opiskelijalle sopivat opinnot. Opiskelijan etu on tietysti suorittaa normaalit toisen kotimaisen
kielen opinnot ja saada niiden mukainen ”virallinen” kielitaito.

Kysymys:

Ketkä kaikki vapautetaan toisesta kotimaisesta?
1. Ahvenanmaalla (hakemus),
2. IB – omalla tasolla, erityiset syyt
3. entä esim. ammattikoulu tms.
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Linjaus on kirjoitettu niin, että yleensä vapautusta ei tarvitse hakea, mistä tarkistetaan? Vai tuleeko
kaikkien hakea?

*Kaikkien tulee hakea.
1. Ahvenanmaalla tutkinnon suorittaneen ei tarvitse korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa

osoittaa suomen kielen taitoa (Valtioneuvoston asetus ahvenanmaalaiselta opiskelijalta yliopistossa
ja ammattikorkeakoulussa vaadittavasta suomen kielen taidosta 5.10.2000/841, 4 § ja rehtorin pää-
tös 495/2017). Hänen tulee kuitenkin suorittaa 3 op sellaisia suomen kielen opintoja, joka ovat tar-
peen hänen opiskelemansa alan kannalta.

2. IB-tutkinnon suorittaneelta vaaditaan 3 op toisen kotimaisen kielen opintoja omalla kielitaitotasol-
laan

3. Ammattikoulun tms. suorittaneelta vaaditaan normaalit kieliopinnot toisessa kotimaisessa kielessä.
Opiskelija ohjataan ottamaan yhteyttä Kielikeskuksen ao. kieliryhmän opettajatutoriin, joka voi aut-
taa alkuvaiheessa oikean tasoisten kielikurssien löytämisessä. Vapautusta ei voida myöntää ilman
erittäin painavia perusteluita – esim. useidenkaan kurssien jälkeen kielitaito ei ole kehittynyt tar-
peeksi täyttääkseen asetuksen määräykset.

Kysymys:
Voiko vieras kieli olla äidinkieli? Onko jossain määritelty? Jos ei voi olla, miten voidaan tarkastaa?

*Opiskelijan äidinkielellä ei ole merkitystä. Koulusivistyskielellä sen sijaan on: se on joko suomi tai ruotsi
tai muu kuin suomi tai ruotsi, ja sen perusteella määräytyvät kieliopinnot ja kypsyysnäytteen kieli.

Kysymys:

Todistuksiin tarkistettavaa ja kirjoitettavaa:
· mitä todistukseen kirjoitetaan, vaan vaaditut opinnot?
· jos äidinkieltä ei ole tehty (ei ole koulusivistyskieli), mutta toinen kotimainen on tehty, voidaanko kir-

joittaa tutkintotodistukseen?

*Todistukseen merkitään vain suoritetut kieliopinnot ja osoitettu kielitaito. Mikäli suomen/ruotsin opin-
toja ei ole suoritettu asetuksenmukaisina (koulusivistys muu kuin suomi tai ruotsi), se merkitään todis-
tukseen (koulusivistys muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, vapautettu … opinnoista, ei ole osoittanut
toisen kotimaisen kielen taitoa). Toisen kotimaisen kielen taito merkitään, mikäli se on osoitet-
tu/suoritettu, vaikkei koulusivistyskieli olisikaan suomi tai ruotsi. Sama koskee vieraan kielen opintoja.

Kysymys:

Kielitaidon osoittamista koskevassa asetuksessa puhutaan suomen tai ruotsin kielen tyydyttävän tai hyvän
taidon osoittamisen muotona opintoja kyseisessä aineessa. Opintojen laajuus ilmoitetaan vain opintoviik-
koina. Miten tulkitaan?

*Asetuksen 481/2003 16 ja 17 §:ssä hyvän taidon voi osoittaa 35 opintoviikon opinnoilla ja tyydyttävän
taidon 15 opintoviikolla. Jostain syystä asetusta ei ole muutettu niin, että opintojen laajuus olisi ilmoitet-
tu myös opintopisteinä. Laskennallisesti vastaavat laajuudet ovat 60 opintopistettä ja 25 opintopistettä.
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Kysymys:

Miten koulusivistyskieli todetaan tapauksessa, jossa peruskoulu ja lukio on käyty eri kielillä? Esimerkiksi, jos
peruskoulu on käyty ruotsiksi ja lukio suomeksi, niin mikä katsotaan koulusivistyskieleksi? Onko olemassa
jotain dokumenttia mihin voi tukeutua asiassa?

*Opiskelijan koulusivistyskieli määrittyy suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnos-
sa annetun asetuksen 20 §:n perusteella: ”Henkilön katsotaan saaneen koulusivistyksensä sillä kielellä,
jolla hän on perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista
saamassaan päättötodistuksessa saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielenä opiskellusta suomen tai
ruotsin kielestä.”

Eli jos opiskelija on suorittanut peruskoulun ja lukion asetuksen 20 §:n mukaisesti eri kielillä, hänellä on
koulusivistys molemmilla kielillä ja hän voi valita kumman kielen valitsee ensimmäiseksi kieleksi ja suo-
rittaa sillä kypsyysnäytteen ja toisella sitten toisen kotimaisen kielen opinnot. Todisteena käytetään
päättötodistuksia.

Kysymys: Suomi/ruotsi toisena kielenä yo-kokeen suorittanut, joka on saanut arvosanan eximia cum laude
approbatur, on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen 15 §:n
perusteella osoittanut tällä kokeella suomen/ruotsin erinomaisen suullisen ja kirjallisen taidon. Mitä arvo-
sanaa edellytetään ennen eximia-arvosanan käyttöön ottoa kokeen suorittaneelta?

*Suomi/ruotsi toisena kielenä kokeen on voinut suorittaa vasta 1996 lukien. Samana vuonna otettiin
käyttöön eximia-arvosana. Eli koetta ei ole voinut suorittaa ennen eximia-arvosanan käyttöön ottoa.


