
13.11.2017  1(4) 
  
  
  
  

 

 

 

Opiskelijarekisteri, PL 53 (Fabianinkatu 28), 00014 Helsingin yliopisto 

Puhelin (09) 191 24339, oodi-tuki@helsinki.fi 

 

 

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) 
ja opintojen rekisteröintikäytännöt – uusien opetussuunnitelmien 
mukaisesti suorittavat 

 
Rehtorin päätöksessä HY/496/00.00.06.00/2017 säädetään aiemmin hankitun osaamisen tunnis-
tamisen ja tunnustamisen yleisistä periaatteista. Alla on päätöksen soveltamisohjeita hyväksiluke-
misten rekisteröintiin liittyen. Huom. Jokaisen hyväksilukemisten kanssa työskentelevän on syytä 
lukea myös em. rehtorin päätös kokonaisuudessaan. 
 
Päätös ja tämä ohje koskevat 1.8.2017 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneita opiskelijoita sekä 
niitä opiskelijoita, jotka siirtyvät suorittamaan opintojaan uusissa (Iso pyörä) koulutusohjelmissa. 
1.8.2020 alkaen päätös ja ohje koskee kaikkia yliopiston opiskelijoita. 
 

1 Korvaaminen ja sisällyttäminen 

 
Hyväksiluetut opinnot, sekä korvatut että sisällytetyt, rekisteröidään Oodin Hyväksilukeminen –
toiminnon kautta (ks. tarkemmin rekisteröintiohje http://blogs.helsinki.fi/oodi-tuki/fi-
les/2016/04/Hyvaksilukeminen_24042016.pdf 
 
Mikäli kyse on korvaamisesta, hyväksilukeminen rekisteröidään käyttäen sitä opintojakson/koko-
naisuuden tunnistetta ja nimeä, jonka aiempi opinto korvaa opetussuunnitelmasta. Mikäli kyse on 
sisällyttämisestä rekisteröidään opinto yksikön käyttöön perustetulle ”Muualla suoritettuja opin-
toja” tms. nimiselle opintojaksolle tai kokonaisuudelle. Tällaisen opintokohteen lajin tulee olla Oo-
dissa 'Sisällytetty opintojakso' tai 'Sisällytetty opintokokonaisuus', jotta tarvittaessa saadaan ero-
tettua rekisteristä esimerkiksi tilastotarkoituksiin korvatut ja sisällytetyt opinnot.  
 
Hyväksiluettavan opinnon statukseksi tulee Oodissa ’Hyväksiluettu’. Rehtorin päätöksen 
HY/496/00.00.06.00/2017 mukaisesti korvaavuutta ei rekisteröidä laajempana kuin korvattavan 
opintojakson laajuus. 
 
Arvosana rekisteröidään Oodiin, mikäli arvosana on annettu yliopistossa käytössä olevan as-
teikon mukaisesti. Muussa tapauksessa opinnolle kirjataan arvosanaksi Oodiin Hyv. (=hyväk-
sytty). 
 
Hyväksiluettavalle opinnolle merkitään suorituspäiväksi alkuperäisen suorituksen suorituspäivä. 
Hyväksyjäksi merkitään hyväksiluvun tehnyt opettaja. Hyväksiluettavasta suorituksesta rekisteröi-
dään myös opintosuorituksen kieli silloin, kun se on tiedossa ja todennettu. Muussa tapauksessa 
kieleksi merkitään tuntematon. Lisäksi Oodiin talletetaan tieto oppilaitoksesta, jossa alkuperäinen 
opinto on suoritettu.  
 
Huom1. On tärkeää tallettaa alkuperäisen suorituksen suorituspaikka ja suorituspäivä hyväksi-
luettavalle opinnolle oikein, jotta tiedot siirtyvät esimerkiksi Kelalle opiskelijan suorittamista opin-
noista vain kertaalleen ja virheettöminä. Tieto suorituspaikasta tallennetaan Lisätieto-välilehdelle. 
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Huom2. Mikäli kyse on Helsingin yliopistossa aiemmin suoritetusta opinnosta, talletetaan Oodiin 
aiemmaksi oppilaitokseksi se yliopiston organisaatio, jossa alkuperäinen opinto on suoritettu 
(esim. H450 Nykykielten laitos). 
 
Huom3. Mikäli hyväksiluettava aiemmin hankittu osaaminen on esimerkiksi työskentelyä tms. ei-
oppilaitoksessa hankittua osaamista, valitaan Aiemman oppilaitoksen tietoihin Oodissa organi-
saatioksi 299998=Muu ulkomainen organisaatio tai 999=Muu yhteistyötaho ja kirjoitetaan lisä-
tieto-kenttään tarkempi selitys asialle. 
 
Huom4. Oodin Aiemman oppilaitoksen tiedot -kohdassa olevaan lisätieto-kenttään on syytä ker-
ryttää tietoa kaikista opiskelijalle kyseisen oppilaitoksen opintojen perusteella tehdyistä hyväksilu-
kemisista, jotta myös jälkikäteen pystytään selvittämään rekisteristä, mitä opintoja ja mihin perus-
tuen opiskelijalle on jo hyväksiluettu. 
 
 
 

2 Helsingin yliopistossa suoritettujen opintojen hyväksiluku 

 
Rehtorin päätökseen liittyvän muistion perusteella aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen perustuu ajatukseen siitä, että ratkaisevaa on opiskelijan osaaminen, ei se missä 
ja miten osaaminen on hankittu. Hyväksiluku voi siis perustua myös Helsingin yliopistossa aiem-
min suoritettuihin opintoihin. Opiskelijaa ei tässäkään tapauksessa tule jatkossa vaatia suoritta-
maan hyväksiluettavien opintojen tilalle muita opintoja. Myös Helsingin yliopistossa suoritettuihin 
opintoihin perustuvat hyväksilukemiset rekisteröidään Oodin Hyväksilukeminen –toiminnon kautta 
(ks. poikkeukset alla). 
 
Poikkeukset yllä mainittuun:  
 
”Korkeakoulututkintoon sisältyneet kieliopinnot korvaavat sellaisenaan tutkintoasetuksen 
(794/20041) 6 §:n mukaiset kielitaidon osoittamista varten vaadittavat opinnot.” 
 
”Helsingin yliopistossa tai sen Avoimessa yliopistossa suoritettu 3 opintopisteen laajuinen Opiske-
lijan digitaidot -opintojakso (tai aiempi tvt-ajokortti) korvaa sellaisenaan vastaavan suorituksen 
eikä korvaavuutta tarvitse erikseen hakea.” 
 
Edellä mainittuihin perustuvia korvaavuuksia ei tarvitse rekisteröidä Oodin hyväksilukemistoimin-
non kautta vaan ne kiinnitetään Oodissa suoraan sellaisenaan toiseen kokonaisuuteen tai tutkin-
toon ns. kaksoiskiinnityksellä, jolloin opintopisteiden määrä saa tuplaantua.  
 
Huom. Mikäli pakolliset kieliopinnot on suoritettu laajuudeltaan alun perin pienempänä kuin on 
vaatimus toisessa tiedekunnassa, opiskelijan ei tarvitse suorittaa puuttuvia opintopisteitä vaan ko-
konaisuus ja tutkinto, johon kieliopinnot kiinnitetään, rekisteröidään puuttuvia opintopisteitä vasta-
ten suuremmaksi. Mikäli pakolliset kieliopinnot on suoritettu laajempana kuin on vaatimus toi-
sessa tiedekunnassa, voidaan kokonaisuus rekisteröidä ylimääräisiä opintopisteitä vastaten suu-
remmaksi kuin mikä on kokonaisuuden vaadittu laajuus. Tarvittaessa Oodissa voi lisätä opinto-
piste-eroa selittävän lisätiedon kieliopinnolle tai kokonaisuudelle, johon kieliopinto on kaksoiskiin-
nitetty. 
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Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetut, opetussuunnitelmien mukaiset opinnot voi 
kiinnittää sellaisenaan kokonaisuuteen tai tutkintoon. Mikäli samat opinnot hyväksiluetaan opiske-
lijalle toiseen Helsingin yliopistossa suoritettavaan tutkintoon, tulee rekisteröinti tehdä Oodin hy-
väksilukemistoiminnon kautta. 
 
Helsingin yliopiston toisessa tiedekunnassa suoritettuja opintoja, jotka hyväksytään sellaisenaan 
esimerkiksi valinnaisiksi opinnoiksi tutkintoon, ei rekisteröidä Oodin hyväksilukemistoiminnon 
kautta vaan ne voidaan kiinnittää sellaisenaan koostettavaan tutkintoon Oodissa. Mikäli samat 
opinnot hyväksiluetaan opiskelijalle myöhemmin toiseen Helsingin yliopistossa suoritettavaan tut-
kintoon, tulee rekisteröinti tehdä Oodin hyväksilukemistoiminnon kautta.  
 
 
Vinkki: Ennen hyväksilukemispäätöksen tekemistä saattaa olla tarpeen tarkastaa kuinka paljon ja 
mitä opintoja opiskelijalle on ennestään hyväksiluettu. Tämän voi tehdä hakemalla opiskelijan tie-
dot Hyväksilukeminen–näytölle Oodissa, jolloin saa kuvan hyväksilukemisten kokonaistilanteesta 
ja näytöllä voi tarvittaessa tarkastella tietoja myös tarkemmin.  
 
 
Vinkki: Miten voi tarkastaa Oodista, onko opiskelijalla vanhentuneita hyväksiluettuja suorituksia: 
Valitse Opiskelijan opinnot -näytöllä näytettäviksi opinnoiksi vain Hyväksiluettu -statuksella olevat 
opinnot ja järjestä opinnot suorituspäivän mukaan. Huom. tarkasta vielä vanhentuneiden opinto-
jen osalta, ettei opintoa ole kiinnitetty ei-vanhentuneeseen kokonaisuuteen. (Opinnon edessä ole-
vassa K.-kentässä oleva ruksi kertoo opinnon kiinnityksestä ylempään opintoon. Hierarkia-Opinto-
näytöstä näkee tarvittaessa tarkemmin, mihin opinto on kiinnitetty.) 
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3 Rekisteröintikäytäntö, kun jo kiinnitetty opinto halutaan kiinnittää 
toiseen kokonaisuuteen tai tutkintoon. 

 
1. Kun kyseessä on Avoimen opinto ja  

a. avoimen jakso vastaa koulutusohjelman opintoa sisällöllisesti, niin avoimen A-alkuinen tunniste 
voidaan liittää koulutusohjelman opintokokonaisuuteen ilman hyväksilukemista, kun sitä ei ole kiin-
nitetty aiemmin mihinkään kokonaisuuteen. 
 
b. kun koulutusohjelman opinto on jo kiinnitetty toiseen tai Avoimen kokonaisuuteen ja sama jakso 
halutaan kiinnittää koulutusohjelman kokonaisuuteen, tehdään hyväksilukeminen. 

 
Tässä esimerkissä Avoimen kokonaisuuteen kiinnitetyt jaksot 77114 ja 77116 halutaan kiinnittää viestinnän 
Yhteiskuntatieteiden perusopintokokonaisuuteen 770350. 

 Tarkistetaan ensin joko opintosuoritusotteelta tai  opiskelijan opinnoilta mikä 

ko. opinnon status on Hierarkia opinnoissa klikkaamalla sitä opintoriviä, jota halutaan tar-

kastella ja valitsemalla sivun alareunasta Hierarkia-Opinto painikkeen. 

 

 
 

Avautuvassa hierarkianäkymässä voit se-
lailla opintoja avaamalla vasemman reu-
nan +-merkit. Plus- merkki avaa kokonai-
suuden tai tutkinnon hierarkian ja näyt-
tää mitä opintoja siihen on kiinnitetty. 
Tässä avoimen kokonaisuuteen on jo 
kiinnitetty opinnot 77114 ja 77116 ja nyt 
niitä halutaan kiinnittää myös laitoksen 
kokonaisuuteen. 

 

 Hyväksiluetaan avoimen kokonaisuuteen liitetty opinto/opinnot jaksoon, jonka nimi 
on esim. Muita viestinnän opintoja ja opinnon lisätietokentässä kerrotaan mitä opin-
toja tässä on hyväksiluettu. Ohje hyväksilukemisesta löytyy Oodin tukisivuilta 
http://blogs.helsinki.fi/oodi-tuki/files/2016/04/Hyvaksilukeminen_24042016.pdf 

 

 Liitetään Kokonaisuuden ja tutkinnon hyväksymisikkunassa hyväksiluettu opinto uu-
teen kokonaisuuteen, jolloin opintopisteet tuplaantuvat hyväksilukemisen verran. 
 

 
2. Mitä tehdään  pakollisten kieli- ja viestintäopintojen kanssa? 

 nämä opinnot voidaan kiinnittää sellaisenaan, ilman hyväksilukemista kokonaisuu-
teen niin, että myös opintopisteet saavat tuplautua. 

 
 
 

3. Mitä tehdään kun hyväksiluetaan muita kuin Avoimen opintoja ja kieliopintoja? 

 tehdään hyväksiluku, jolloin opintopisteet saavat tuplaantua 


