
 

 
Eija Rajakangas 

Avoimen amkin opintojen hyväksilukeminen 

rautalankaohje 

 

Avoimen opiskelijana tehdyt suorituksesi eivät automaattisesti siirry uudelle profiilille, vaan hyväksilukua varten pitää 
tehdä HOT-hakemus Pepissä. Hae hyväksilukuja yhdellä hakemuksella, johon poimit kaikki avoimessa amkissa suoritta-
masi opintojaksot ja osoita hakemus tutkintovastaavalle (LIKissä Eija Rajakangas). 

 

 

 

 

 

 

Jos sinulla on vielä keskeneräisenä jokin isompi opintokokonaisuus, hae hyväksilukua saatuasi loput osasuoritukset/osa-
toteutukset tehtyä.  

Huom! Toteutuksen osat eivät tule näkyviin uudelle tutkinto-opiskelijan opintokortille, kun suoritukset on merkitty hyväksi-
lukuina. Kesken olevia opintokokonaisuuksia (1. vuoden isot opintokokonaisuudet) ei myöskään merkitä hyväksilukuina 
vaan odotetaan, että saat loput osasuoritukset tehtyä, jotta isompi kokonaisuus voidaan merkitä hyväksilukuina kortillesi.  

Valmistuessasi voit pyytää Koulutuspalveluilta tutkintotodistuksen liitteeksi Avoimen AMKin opinnoistasi sellaista suori-
tusotetta, jossa näkyvät myös osatoteutukset ja niiden nimet.  

Hyväksiluvuista löytyy it.oamk.fi-sivustolta hyvä ohje. Hae hyväksilukua avoimen amkin opinnoista korvaamalla. Tämän 
ohjeen lopussa on yksityiskohtainen rautalankaohje. 

Ohjevideoita:  

- hakemuksen tekeminen 
- suorituspaikan lisääminen 

Huom: jos olet suorittanut Campusonlinen kautta opintojaksoja, sinun pitää tehdä niistä erillinen hakemus. Tästä on oma 
ohje LIK-tutkintovastaavan sivulla: ”ohje opintojen sisällyttämiseksi”.  

Koulutuspalvelut auttaa, jos tarvitset lisää neuvoa hyväksilukujen tai HOT-lomakkeen kanssa. 
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Rautalankaohje HOT-hakemuksen tekemiseksi Avoimen amkin opintojen hyväksilukemiseksi: 

• Valitse yläpalkista HOT-hyväksilukeminen  

• Klikkaa +Uusi hakemus 

• Ohjaaja: valitse Eija Rajakangas 
→ Klikkaa Tallenna 

Huom: tämä ohjeen mukaan teet hyväksilukuhakemuksen Oamkissa suorittamistasi avoimen amkin 
opinnoista. Jos olet suorittanut muita opintoja (esim. Campusonline), niistä sinun täytyy tehdä oma hake-
mus ja se tehdään hieman eri tavalla. Kyseessä on opintojen sisällyttäminen ja siihen on oma ohje LIK-tut-
kintovastaavan sivulla.   

Jos olet suorittanut avoimen amkin opinnot muualla kuin Oamkissa, tee HOT-hakemus ohjeella ”opintojen 
sisällyttäminen”. Ohje löytyy LIK-tutkintovastaavan sivulta.   

https://it.oamk.fi/7603#hyvaksiluku
https://www.youtube.com/watch?v=LN5L9MLwcNs
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=uAfhutbWot0
https://oamk.sharepoint.com/teams/LIK-Rajakangas
https://oamk.sharepoint.com/teams/LIK-Rajakangas
https://oamk.sharepoint.com/teams/LIK-Rajakangas
https://oamk.sharepoint.com/teams/LIK-Rajakangas
https://oamk.sharepoint.com/teams/LIK-Rajakangas
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• Hakemusnäytössä, klikkaa Lisää suorituspaikka 

• Täytä tiedot 
o Liitteet-kenttä on pakollinen! Lisää suoritusote aikaisemmista opinnoista! 

→ Klikkaa Tallenna 

• Klikkaa Lisää aiemmin suoritettu opinto 
 

• Nyt olet Lisää aikaisemmin suoritettu opinto -ikkunassa.  

• Täytä Aiemmin suoritettu opinto -kohta 
o Tunnus: jätä tyhjäksi 
o Nimi:  

▪ suomeksi: OAMK, avoin ammattikorkeakoulu 
▪ englanniksi: OUAS, open university studies 

o Laajuus: suorittamiesi opintopisteiden kokonaismäärä 
o Laajuuden tyyppi: opintopiste 
o Kieli: suomi 
o Arviointi: H (tällä ei ole merkitystä, tutkintovastaava merkitsee arvosanat käsittelyn aikana) 
o Suorituspaikat: valitse korkeakoulu 
o Suorituspäivämäärä: laita Avoimen amkin opintojen päättymispäivä (esim. 31.7.2021) 

 

• Siirry valintaikkunan keskelle kohtaan Opinnot, joihin hyväksilukea haetaan 
o Kohdassa ”Valitse HOPSin opinnoista” kaikki ne opintojaksot, jotka olet suorittanut 
o huom: jos jokin opintokokonaisuus on kesken, älä valitse sitä. Tee uusi hakemus, kun olet saanut ko-

konaisarvosanan! 
o jos olet suorittanut jonkin opintojakson, jota ei ole hopsissasi, et voi laittaa sitä hakemukseesi. Sinun 

pitää käydä lisäämässä se hopsiisi ja tehdä uusi hakemus. 
 

• Klikkaa +Lisää jokaisen opintojakson kohdalla, jonka olet suorittanut. 

• Näet valitsemasi opintojaksot ikkunan oikeassa reunassa ”Hakemukseen valitut opinnot” 

• Klikkaa Tallenna, niin palaat hakemukseen 
 

• Lopuksi klikkaa Lähetä hakemus 
o Huom. hakemus ei lähde, jos et lähetä sitä! 

 


