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Jakso 9, AHOT 

Intro 

Sirpa: Moi, täällä Sirpa. 

Elina: Ja täällä Ellu 

Sirpa: Tänään teemana AHOT ja HOT ja OT. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. 

Elina: Mikä ihmeen ahot? Onko se “Ahoyy - tuulta purjeisiin”? Merikapteenien joku oma juttu? 

Sirpa: No ei ole. Tämä on ihan meidän kouluumme liittyvä juttu. Se meinaa aikaisemman hankitun 
osaamisen tunnistamista. Niistä ensimmäisistä kirjaimista tulee katsos tuo lyhenne. Sitten sen lisäksi 
on olemassa HOT ilman sitä a:ta. Se meinaa puolestaan hankitun osaamisen tunnistamista. Tällöin 
osaaminen on hankittu siis tutkinnon suorittamisen aikana. Ja OT on siis osaamisen tunnistaminen 
tai tunnustaminen ja se on sellainen yläkäsite. 

Elina: No nyt hiffasin. Eli siis aikaisemman osaamisen hyväksilukua osaksi omiin opintoihin. Miten 
siis voin tehdä sitä? 

Sirpa: No siis hyväksilukua voidaan tehdä kahdella eri tapaa. Ensimmäinen vaihtoehto on hyväksi 
lukemalla eli osaaminen on saatu joltain muodolliselta taholta esimerkiksi jostain oppilaitoksesta. 
Tällöin se opintokokonaisuus korvaa joko osittain tai kokonaan sinun opintosuunnitelmasi 
opintojakson. Usein nämä voi mennä osaksi vapaasti valittavia -opintoja. 

Elina: Eli jos oon käynyt vaikka toisessa korkeakoulussa avoimen kautta ja ne sopivat tutkintoon 
hyvin, niin ne pystyy hyväksi lukemaan esimerkiksi vapaasti valittaviin opintoihin?  

Sirpa: Joo se menee just näin!  

Elina: No mites, jos oon jotenkin muuten saanut hankittua osaamista. Lasketaanko esim. amis?  

Sirpa: No siitä päästäänkin tähän hyväksiluvun toiseen muotoon, joka on näyttö. Tätä hyödynnetään 
usein silloin, jos osaaminen on saatu joltain toiselta kuin kolmannelta asteelta esimerkiksi oman 
yrityksen kautta tai vaikkapa harrastuksien myötä. Eli tässä tapauksessa esim., jos on käynyt 
amiksessa jotain aiheita niin voi sitten ne hyväksi lukea meillä, kunhan vain osoittaa amk-tasoisen 
osaamisen. Eli tarpeeksi syvää tietoutta aiheesta. Amis ja AMK kun ei ole samantasoisia, niin niitä ei 
voi suoraan hyväksi lukea. 

Elina: Eli tällä logiikalla siis armeijasta ja sivaristakin voi saada hyväksilukuja? 

Sirpa: Joo! Kannattaa keskustella näistä oman opiskelijavastaavan kassa tarkemmin, että miten se 
sopii omaan tutkintoon parhaiten. 
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Elina: Eli siis käytännössä tiivistetysti on mahdollista korvata opintojakso joko a) aikaisemmalla 
suorituksella tai b) korvata se aikaisemmalla osaamisella. Ja muualla suoritetut opintojaksot on 
mahdollista sisällyttää osaksi opintoja eli esim. sinne vapaasti valittaviin opintoihin? 

Sirpa: Just näin. 

Elina: Miten pääsen prosessissa alkuun? Xamkin intranetistä varmaan löytyy tietoa tästä. 

Sirpa: Joo, lue ne ohjeet ensin sieltä intrasta vielä huolella läpi. Sitten kannattaa keskustella oman 
opiskelijavastaavan kanssa tai kieliopinnoissa kielen opettajan kanssa. Sitten kannattaa varata 
aiemmat todistukset ja muut mahdolliset liitteet valmiiksi ennen kuin alkaa täyttämään lomaketta. 

Elina: Tämä olikin tärkeä tieto! Lähdenpä tutustumaan tuohon lomakkeeseen. 

Sirpa: Kannattaa. Heippa ja seuraavaan jaksoon! 

  


