
 
 
 

   

 Green Care -korkeakoulutus ja AHOT 

 
Green Care -korkeakoulutuksessa välitetään opiskelijalle tietoa Green Care -toimintatavasta 
ja sen tieteellis-teoreettisista lähtökohdista. Jotta tieto muuttuu osaamiseksi, on opiskelijan 
sovellettava saamansa oppi omiin valmiuksiin, ammatillisuuteen ja tarpeisiin. Osaamista 
kehitetään koulutuksessa suoritettavien harjoitteiden, käytännön esimerkkien, kokemusten ja 
keskusteluiden kautta. Koulutuksen käyneet omaksuvat Green Care -toimintatavan yhteiset 
perusperiaatteet ja -edellytykset osaksi toimintaansa. Koulutus perustuu omatoimiseen 
verkkopainotteiseen opiskeluun, jossa vastuu osaamisen varmistamisesta on opiskelijalla.   
 
Green Care -korkeakoulutukseen hakeutuvilla opiskelijoilla on syvä kiinnostus saada lisätietoa 
luontolähtöisestä hyvinvointitoiminnasta ja sen soveltamisesta omaan toimintaan. Opiskelijalla 
voi olla aikaisemiin hankittua osaamista Green Care -toimintaan liittyen, jonka tunnistaminen 
ja tunnustaminen toteutetaan korkeakoulujen AHOT -prosessin mukaisesti monialaisen 
toiminnan periaatteisiin soveltaen.  

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

 
Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen eli AHOT mahdollistavat 
opiskelijalle päällekkäisen opiskelun poistamisen. Green Care -korkeakoulutukseen kehitetty 
koulutusmalli pyrkii takaamaan joustavan väylän monialaisen osaamisen lisäämiseksi.  AHOT-
prosessi tukee joustavuutta mahdollistamalla opintoajan optimointia.  Hankitun osaamisen 
tunnistamisen kautta opiskelijan aikaisemmin hankkima osaaminen tunnustetaan opintojakson 
osasuoritukseksi tai koko opintojakson suoritukseksi. Osaamislähtöinen opetussuunnitelma 
mahdollistaa AHOToinnin ja edistää opiskelijan oman osaamisen tiedostamista. 
 
Osaamista syntyy erilaisissa tilanteissa kuten koulutuksissa, työelämässä, järjestötoiminnassa 
ja muissa tehtävissä. Sillä ei ole väliä onko osaaminen hankittu formaalisti vai in-/non-
formaalisti, sillä AHOTissa päähuomio kohdistetaan itse osaamisen tunnistamiseen. Aiemmin 
hankitun osaamisen tunnustaminen ei ole oikotie opintojen suorittamiseen mahdollisimman 
vähällä vaivalla, vaan tavoitteena on tehdä näkyväksi aitoa osaamista, joka todistetaan 
tosiasiallisin näytöin selkeästi määrittellyillä tavoilla. 
 
Suoria hyväksilukuja ei Green Care -korkeakoulutuksen mallissa toteuteta. Tällä ratkaisulla  
tuetaan opiskelijan oman osaamisen tiedostamista ja Green Care -toimintamalliin liittyvän 
osaamisen tunnistamista, sekä oppimista näkemään oman osaamisen taso monialaisen 
toiminnan toteuttamiseen. 
 
Green Care -korkeakoulutuksen painopiste on osaamisen lisääminen prosessiin 
osallistumisen kautta. Prosessiin kuuluvan itsenäisen etäopiskelun lisäksi opiskeluryhmän 
tiedot toimivat oppimisen väylänä. Keskustelu muiden opiskelijoiden ja monialaisen 
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opiskelijaryhmän kanssa tukee osaamisen laajentamista. AHOT -prosessissa on haastavaa 
todentaa vuorovaikutuksen kautta syventynyt osaaminen ja monialaisen toiminnan 
näkökulmien ymmärtäminen. 
 

AHOT -prosessi Green Care -korkeakoulutuksessa 
Aikaisemmin ja muualla hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on mahdollista 
heti opintojen alkuvaiheessa, kuitenkin ennen korvattavien opintojen alkamista. Tämä 
edellyttää aina opintojaksolle ilmoittautumista, opiskelijaksi hyväksymistä ja opintoihin liittyvien 
maksujen suorittamista. AHOT-prosessi suoritetaan ennen opintojakson varsinaista 
käynnistymistä, joka varmistaa sen että opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintojakso tai 
sen osa normaalisti opintojen aikataulun mukaisesti, mikäli aikaisemmin hankittua osaamista 
ei jostain syystä tunnusteta osaksi suoritusta. 
 
Osaamisen hyväksymiseen vaikuttavat esitetyn osaamisen vastaavuus opintojakson 
osaamistavoitteisiin (osaamisen perusta ja sen vastaavuuden esittäminen, konkreettinen 
kuvaus omin sanoin osaamistavoitteiden sisällöstä ja kuinka ne ymmärtää), esitettyjen 
suoritusten ikä ja laajuus. 
 
Prosessi: 

1) Opiskelija ilmoittautuu opintoihin. 
2) Opiskelija neuvottelee vastuuopettajan kanssa osaamisen tunnustamisesta. 
3) Opiskelija hakee osaamisen tunnustamista täyttämällä hakemuksen. 
4) Opiskelija arvioi ja kuvaa itse osaamisensa suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja 

kokoaa tarvittavat dokumentit. 
5) Vastuuopettaja tekee päätöksen suorituksen hyväksymisestä / hylkäämisestä tai 

täydentämisestä näytöillä.  
6) Päätöksestä tulee tieto opiskelijan sähköpostiin. 
7) Jos opiskelija ei ole tyytyväinen päätökseen, hän voi tehdä kirjallisen vapaamuotoisen 

oikaisupyynnön. 
8) Todistus lähetetään opiskelijalle opintojaksosta, mikäli hyväksyminen on koskenut 

koko opintojaksoa, muussa tapauksessa todistus lähetetään kun koko opintojakso on 
suoritettu. Suoritusmerkintä kirjataan merkillä S -Suoritettu muulla tavalla.  

AHOT-prosessin roolit 
AHOT – prosessi on opiskelijalähtöistä, opiskelijan tulee tunnistaa oma osaamisensa 
suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Opiskelija esittää hakemuksella opintojakson 
vastuuopettajalle osaamisen vastaavuutta joko opintojaksoa vastaan, tai sen osaan. 
Opiskelijan tehtävänä on valmistella esitys kokoamalla osaamista osoittavat dokumentit, esim. 
osaamisen kuvauslomake, koulutus- ja työtodistukset. Hakemuksen liitteenä lähetettävien 



10. toukokuuta 2016 / 3 
 

   
 

 

jäljennösten (todistukset, rekisteriotteet ja muut viralliset asiakirjat) täytyy olla oikeaksi 
todistettuja. 
 
Hakemuksen jättämisen lisäksi opiskelijan tulee tarvittaessa osoittaa osaamisena näytöillä, 
esimerkiksi työkokein, haastatteluin, suullisesti / kirjallisesti tai oppimistehtävien avulla. Näytön 
suoritustapa ja sisältö sovitaan opiskelijan kanssa tarkistuksen yhteydessä.  
 
Green Care korkeakoulutuksessa vastuuopettajat tarkastavat esitetyn aikeisemmin hankitun 
osaamisen, joiden kautta he määrittävät hyväksytyksi mahdolliset osasuoritukset tai 
kokonaissuorituksen opintojaksosta.  
 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen suositellaan usein suoritettavan keskitetysti ja 
koordinoidusti tietyllä tasolla. Sen nähdään mahdollistavan osaamisen arviointia 
kokonaisuutena, jolloin opiskelijan oikeusturva ei vaarannu ja prosessi on kontrolloitua.  Green 
Care korkeakoulutuksessa on todettu, että AHOT-prosessia haetaan jokaisen opintojakson 
osalta erikseen, jolloin paras asiantuntemus opintojaksolla tuotettavasta osaamisesta on sen 
vastuuopettajalla. Vastuuopettajat eivät vaihdu usein, joten AHOT-prosessi on samanlainen 
opintojakson jokaiselle opiskelijalle. Tämän menetelmän kautta pyritään myös toiminnan 
sujuvuuteen, sillä vastuuopettajan tehtävänä on opintojakson suoritusten arviointi niin AHOTia 
hakevien kuin muidenkin opiskelijoiden osalta. Tarvittaessa vastuuopettaja keskustelee 
AHOTia hakevan opiskelijan lähipaikkakunnan yhteyshenkilöiden kanssa. Epäselvissä 
tilanteissa AHOT voidaan viedä käsiteltäväksi Green Care korkeakoulutusta tulevaisuudessa 
ylläpitävälle Green Care korkea-asteen verkostolle. 
 

 
Lisätietoa 
www.tunnistaosaaminen.fi 
Termejä  
http://tunnistaosaaminen.utu.fi/node/70 
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