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Hyväksilukemisen periaatteet

• Hyväksilukumahdollisuuden taustalla ovat osaamisperustaiset opetussuunnitelmat
• Sovelletaan sekä tutkinto-opintoihin että soveltuvin osin tutkintoon johtamattomiin opintoihin
• Vastuu prosessin käynnistämisessä on opiskelijalla

Oikeus saada ohjausta
• Hyväksiluettu opinto on sisällytettävä tutkintoon, tai mikäli kyseessä ei ole tutkinto-opiskelija, opiskelijan 

opinto-oikeuden mukaisiin opintoihin.
• Hyväksilukemisen edellytyksenä on, että osaaminen vastaa suoritettavan tutkinnon tai sen osan 

osaamistavoitteita. 

Ei saa olla päällekkäistä tutkintoon jo tehtyjen suoritusten tai muun hyväksiluetun osaamisen kanssa. 

Opiskelijan on pystyttävä todentamaan osaamisensa siten, että osaamista pystytään arvioimaan. Voidaan edellyttää 
lisänäyttöjä.

• Tutkinnon myöntäminen Jyväskylän yliopistosta edellyttää, että vähintään puolet opinnoista on tehty 
Jyväskylän yliopistossa. (Siirto-opiskelijoilla osuus voi olla suurempi.)

• Opinnäytteitä ja kypsyysnäytteitä ei hyväksilueta
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Muodollisessa koulutuksessa suoritettujen opintojen 
hyväksilukeminen

• Toisessa suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa 
suoritettuja opintoja voidaan hyväksilukea korvaamalla tai 
sisällyttämällä . Hyväksiluettavien opintojen on vastattava 
Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmissa määritettyjä 
osaamistavoitteita ja oltava korkeakouluopintojen tasoisia.

• Hakukelpoisuuden antaneesta tutkinnosta ei ole mahdollista 
hyväksilukea opintoja Jyväskylän yliopistossa suoritettavaan 
tutkintoon.

• Alempaan korkeakoulututkintoon sisältyneitä opintoja ei voida 
hyväksilukea ylempään korkeakoulututkintoon.
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Muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukeminen

• Vain Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelija voi hyväksilukea osaksi 
opintojaan myös muutoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua 
osaamista, joka täyttää suoritettavan tutkinnon tai sen osan 
osaamistavoitteet (opinnollistaminen). Poikkeuksena opettajan 
kelpoisuuden tuottavat erilliset opinnot, joista päättää KPTK-tiedekunta

• Opinnollistettavaa osaamista voi syntyä esimerkiksi omaehtoisen opiskelun 
kautta, luottamustoimissa, harrastuksissa tai työelämässä.

Keskeistä kokemuksen kautta opitut tiedot ja taidot, ei pelkkä kokemus.
• Osaamisen todentamisessa voidaan käyttää todistuksia, tenttejä, 

portfoliota, esseitä, haastatteluja tai muita soveltuvia menettelyjä.
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Yhteistyökorkeakoulussa suoritettavien opintojen 
ennakoiva hyväksilukeminen tutkinto-opiskelijoille
• Perustana opetussuunnitelma ja korkeakoulujen välinen yhteistyösopimus
• Yhteistyöoppilaitoksessa suoritettavien opintojen tulee sisältyä 

henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS)
• Kaksi vaihtoehtoa

a. Ennakoiva hyväksilukeminen osana opetussuunnitelmia 

b. Ennakoiva hyväksilukeminen osana opiskelijan henkilökohtaista 
opintosuunnitelmaa 

• Kansainvälisten yhteistutkinto-ohjelmien opintoja koskevista periaatteista 
päätetään niitä koskevissa sopimuksissa ja opetussuunnitelmissa.
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Hyväksilukumenettely
• Opiskelija hakee hyväksilukua yliopiston ohjeiden mukaisesti joko 

verkkolomakkeella tai sähköisellä palvelulla
• Liitteenä hyväksiluvun arvioimiseksi tarvittavat dokumentit
• Ulkomailla suoritetuista opinnoista tai osaamisesta on toimitettava tarvittaessa selvitys 

opintojen laajuudesta opintopisteinä tai työmäärästä sekä käytetystä arvosteluasteikosta.
• Opiskelijalle voidaan myöntää hyväksiluku kokonaan tai osittain, vaatia lisänäyttöjä tai hylätä 

hakemus.
• Päätös hyväksiluvusta tehdään pääsääntöisesti kuukauden kuluessa hakemuksen 

jättämisestä.
Päätöksessä tuotava esille, mikäli edellytetään lisänäyttöjä ja annettava ohjeet ja määräaika 
niiden esittämiselle

• Korvaavuus kirjataan opintorekisteriin Jyväskylän yliopistossa hyväksytyn 
opetussuunnitelman mukaisilla opintopistelaajuuksilla ja niistä annetaan arvosana asteikolla 
0–5, ellei ole erityistä syytä käyttää hyväksytty/hylätty-arvostelua.
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Hyväksilukupäätöksen oikaisumenettely

• Hyväksilukupäätökseen voi pyytää suullisesti tai kirjallisesti oikaisua 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Oikaisupyynnössä on 
eriteltävä, mihin päätöksen kohtaan ja millä perusteilla oikaisua haetaan. 

• Päätös oikaisupyyntöön on tehtävä kuukauden kuluessa oikaisupyynnön 
jättämisestä. Päätös tulee antaa kirjallisesti. 

• Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua yliopiston 
muutoksenhakulautakunnalta. Opiskelija voi hakea oikaisua 14 päivän 
kuluessa siitä, kun on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisupyyntö 
toimitetaan yliopiston kirjaamoon. Muutoksenhakulautakunnan 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 
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Voimaantulo

• Päätös tulee voimaan 1.8.2020 alkaen.
• 31.7.2020 saakka noudatetaan rehtorin 5.2.2013 tekemää 

päätöstä AHOT-periaatteista huomioiden lisäksi se, mitä 
1.8.2019 voimaan tulleen tutkintosäännön 37 §:ssä määrätään 
opinnoilla ja muulla tavoin hankitun osaamisen 
tunnustamisesta.
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