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Aiemmin hankitun osaamisen 

hyväksilukeminen Sibelius-Akatemian 

perustutkintokoulutuksessa 

 
Tämä päätös koskee Sibelius-Akatemiassa suoritettavia tutkintoja ja täydentää 

Taideyliopiston rehtorin 4.4.2017 tekemää päätöstä opintojen hyväksilukemisen 

yhteisistä linjauksista Taideyliopistossa. 

 

Ahot tarkoittaa aiempien opintojen tai muulla tavoin hankitun osaamisen 

tunnistamista ja hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, 

opintokokonaisuutta tai opintojaksoa. Lähtökohtana on, että opiskelijan ei tarvitse 

opiskella Sibelius-Akatemiassa asioita, jotka hän jo osaa.  

 

Hyväksilukemisen perusteena käytettävä aiempi suoritus saa olla enintään 10 

vuotta vanha. Suoritusajankohta lasketaan alkuperäisestä suorituspäivämäärästä. 

Vanhempia opintoja tai vanhempaa muuten hankittua osaamista voidaan 

hyväksilukea, mikäli opiskelija varmistaa osaamisensa ajantasaisuuden Sibelius-

Akatemian järjestämissä tasokokeissa, näyttökokeissa tai muulla sovitulla tavalla.  

 

 

HYVÄKSILUKEMISEN PERIAATTEITA 

 

Tutkintoihin kuuluvia opinnäytteitä tai niiden osia tai kypsyysnäytettä ei voi 

hyväksilukea. 

 

Opetettavan aineen opinnot  

Aineenopettajankoulutukseen (19 §, asetus 794/2004) kuuluvat opetettavan 

aineen opinnot tai osa opinnoista voidaan korvata muualla suoritetulla vastaavalla 

opintokokonaisuudella tai vastaavaan opintokokonaisuuteen kuuluvilla 

opinnoilla, mikäli opinnot kuuluvat pakollisena osana opiskelijan Sibelius-

Akatemiassa suoritettavana olevaan tutkintoon.  

 

Kanttorinviran kelpoisuusopinnot 

Kirkkohallituksen edellyttämät ja kanttorin virkaan vaadittavat 

kelpoisuusopinnot tai osa opinnoista voidaan korvata muualla suoritetuilla 

vastaavilla opinnoilla tai osaamisella. 

 

Opettajan pedagogiset opinnot 

Opettajankoulutukseen (19 §, asetus 794/2004) kuuluvat 60 opintopisteen 

laajuiset opettajan pedagogiset opinnot tai osa opinnoista voidaan korvata 

muualla suoritetulla vastaavalla opintokokonaisuudella tai vastaavaan 

opintokokonaisuuteen kuuluvilla opinnoilla, mikäli opinnot kuuluvat pakollisena 

osana opiskelijan Sibelius-Akatemiassa suoritettavana olevaan tutkintoon. 
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Opiskelijavaihdossa suoritetut opinnot 

Opiskelijavaihdossa suoritetut ja opiskelijan vaihto-opintojen 

opintosuunnitelmaan (”learning agreement”) hyväksytyt opinnot luetaan 

Sibelius-Akatemiassa suoritetuiksi opinnoiksi. Opiskelijan tulee olla 

ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi opiskelijavaihdon ajaksi. 

 

 

AHOT-MENETTELY  

 

Hyväksilukemisen mahdollisuuksia käsitellään henkilökohtaisen 

opintosuunnitelman ohjauksen yhteydessä. Hops-keskusteluissa sovitaan myös 

hyväksiluettujen opintojen sijoittuminen tutkintoon.  

 

Opiskelija hakee aiemmin hankkimansa osaamisen hyväksilukemista 

tutkintoonsa. 

 

Opetuksen yhteydessä todettava aiemmin hankittu osaaminen 

Osaamisen tunnustamista voidaan tehdä myös opetuksen yhteydessä. Sibelius-

Akatemian opettaja voi tunnustaa opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista ja 

antaa kurssilleen tulleelle opiskelijalle suoritusmerkinnän, jos hän toteaa, että 

opiskelija jo hallitsee opintojakson osaamistavoitteiden mukaiset asiat. Tämä 

suoritus kirjataan rekisteriin Sibelius-Akatemiassa tehdyksi suoritukseksi.  

 

Näyttökokeella osoitettu osaaminen  

Mikäli opiskelija osoittaa opintojakson osaamistavoitteita vastaavan osaamisen 

opintojakson opettajalle tai lautakunnalle näyttökokeella, tasokokeella tai 

vastaavalla, kyseessä on opintojakson (tai sen osan) suoritus Sibelius-

Akatemiassa. 

 

Uusien opiskelijoiden osaamisen hyväksilukeminen opintojen alussa 

Uudet opiskelijat hakevat aiemmin hankkimansa osaamisen hyväksilukemista 

ensisijaisesti heti opintojen alussa. He saavat aineryhmiltä ohjeet 

hyväksilukemisen hakemisesta. 

 

Aineryhmät voivat järjestää uusille opiskelijoille tasokokeita, jotka noudattavat 

tutkintovaatimusten mukaisten opintojaksojen osaamistavoitteita.  Jos opiskelija 

suorittaa hyväksytysti tasokokeen, hän saa suoritusmerkinnän vastaavan 

opintojakson suorittamisesta. Aineryhmät tiedottavat omista menettelyistään 

uusille opiskelijoille. 
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HYVÄKSILUKEMISPÄÄTÖS  

 

Päätöksen hyväksilukemisesta tekee opiskelijan oman aineryhmän johtaja 

hyväksiluettavan opintojakson opettajan tai opintojaksosta koulutusvastuussa 

olevan aineryhmän opettajan antaman lausunnon perusteella.  

 

Päätöksen pakollisten klassisen musiikin hahmotustaitojen opintojaksojen 

hyväksilukemisesta tekee sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmän johtaja tai 

muu opettaja (Kuopion yksikössä oma ainejohtaja tai vastuuopettaja).  

 

Tutkintoasetuksen (794/2004) mukaisten kieliopintojen korvaamisesta päättää 

kielten vastuulehtori. Opetuksen yhteydessä tehtävän opintojakso- tai 

kurssikohtaisen osaamisen tunnustamisen tekee opintojakson opettaja. 

 

 

 

 

Olli-Pekka Martikainen 

I varadekaani 


