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Oulun yliopisto

PEPIN HYVÄKSILUKUPANKKI 

‒ Pepin uudessa P+:n eAHOTissa on 
hyväksilukupankki-toiminnallisuus.

‒ AHOT-päätöksentekijä tallentaa päätöstä 
tallentaessaan hyväksilukupäätökseen liittyvät 
kompetenssit (ns. osaamisen asiasanat).

‒ Hyväksilukupankissa opiskelija voi hakea 
minkälaisella taustaosaamisella eri tutkinto-
ohjelmissa on aiemmin saatu hyväksilukuja. 
Opiskelijoiden henkilötietoja ei tallenneta.

‒ Järjestelmä näyttää päätöksen tallentajalle 5 
useimmin käytetyintä kompetenssia/asiasanaa.

‒ On selvityksen alla pystytäänkö testiympäristön 
kompetenssilista siirtämään siirtotiedostolla osaksi 
eAHOTia.

‒ Hyväksilukupankki-toiminto ei ole konfiguroitavissa 
korkeakoulukohtaisesti pois päältä.
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KOMPETENSSIT
‒ Järjestelmään voidaan tallentaa sekä 

yliopistotason yhteisiä / yleisiä että 
alakohtaisia kompetensseja, jotka linkitetään 
OKM:n ohjauksen alojen mukaan.

‒ Jos kompetenssilista voidaan viedä siirtotiedostona 
eAHOT-järjestelmään ns. pohjatiedoiksi, on tähän 
aikaa tammikuun 2021 loppuun asti ennen 
ensimmäisten korkeakoulujen käyttöönottoja.

‒ Pääkäyttäjä voi myös lisätä oman korkeakoulun 
järjestelmään kompetensseja käsityönä. 

‒ Olisi hyvä, että yliopistojen / korkeakoulujen 
kompetenssit pysyisivät yhteismitallisina 
myöhempien mahdollisten raportointitarpeiden 
näkökulmasta ja olisivat siis jokseenkin 
yhteneväisiä korkeakoulujen kesken. 

‒ Tästä syystä kompetenssien yhtenäistämistyö 
korkeakoulujen kesken on äärimmäisen tärkeää.
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PEPPI-YLIOPISTOJEN 
KOMPETENSSITYÖRYHMÄN 
TARKOITUS
‒ Työryhmän tarkoituksena on pohtia ja sopia 

yhdessä kompetensseja järjestelmän pohjalle 
yhteisesti Peppi-yliopistojen näkökulmasta. 

‒ Tavoitteena on tuottaa riittävä määrä
• yliopistojen yhteisiä / yleisiä kompetensseja ja 
• alakohtaisia kompetensseja ohjauksen alojen 

mukaan
‒ Aikataulu on tiukka järjestelmän pohjatiedoille, 

mutta tammikuun jälkeenkin voidaan sopia 
yhteisesti järjestelmään lisättävistä 
kompetensseista.

‒ Pohdittavana on myös, pystytäänkö yliopistojen ja 
AMK-sektorin kompetenssit yhdistämään ts. 
voivatko olla samoja. 
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TYÖRYHMÄN TYÖSKENTELYSTÄ
‒ Työryhmässä on 13 osallistujaa eri yliopistoista: 

OY, LaY, TY, UEF, VY, Uniarts, ÅA

‒ Edustus löytyi jokaiseen OKM koulutusalaan

‒ 1. tapaaminen oli ma 14.12.2020, seuraavia tapaamisia 
tulossa tammikuulle 2021.

‒ Yhteinen Teams-työtila

‒ Tapaamisessa pohdittua:
- Miten työkalu näyttäytyy opiskelijalle, osaako käyttää, 

tietääkö mitä pitäisi valikosta valita?
- Miten näyttäytyy päätöksentekijälle, ettei hidasta työtä ja 

löytyy oikeasti hyväksiluvun päätöstä kuvaava 
kompetenssi?

- Mitä alakohtaiset kompetenssit voivat olla, kun opiskelija 
hakee hyväksilukua kuitenkin opintojakson perusteella? 
Mikä tarkkuus kompetensseissa tulisi olla? Ops:n
kompetenssi vs. opintojakson kompetenssi

- Minkälaiseen raportointiin kompetensseja voitaisiin jatkossa 
käyttää?

- Miten voitaisiin hyötyä tästä kompetenssityöstä jatkossa 
muutoinkin? Mihin voitaisiin hyödyntää? esim. Pepissä

‒ AMK-yhteistyöstä oltiin kiinnostuneita.
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EAHOT ASETUKSET

‒ Pepin koodisto: eAhot avainsanat

‒ Koodi: ahot_keywords

‒ Kompetenssi kirjataan koodistoon kaksikielisesti: 
Kompetenssin Nimi (fi) ja Nimi (en). Muutoin 
englanninkielinen puoli näyttää tyhjää kyseisen 
kompetenssin kohdalla.

‒ Koodisto sisältää eAhotin käyttämät asiasanat. 
Olennainen tieto on koodin nimi. 
EducationSector-aliaksen avulla on mahdollista 
linkittää asiasana tiettyyn ohjauksen alaan. 
Kyseisessä aliaksessa arvo viittaa halutun 
ohjauksenalan koodiavaimeen. Linkityksiä 
yksittäisellä asiasanalla voi olla useita.

‒ eAHOT tekninen dokumentaatio: 
https://wiki.metropolia.fi/display/rapplus/Asetuks
et%2C+parametrit+ja+konfiguraatiot

https://wiki.metropolia.fi/display/rapplus/Asetukset%2C+parametrit+ja+konfiguraatiot
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Korkeakoulujen yhteinen kompetenssiluokittelu: esimerkki

Koodiavain jätetään tyhjäksi, jos kompetenssi on 
korkeakoulun yhteinen.
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Alakohtainen kompetenssiluokittelu tehdään OKM:n
korkeakoulujen ohjauksen alojen mukaisesti

1     Kasvatusalat
2     Taiteet ja kulttuurialat
3     Humanistiset alat
4     Yhteiskunnalliset alat
5     Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
6     Luonnontieteet
7     Tietojenkäsittely ja tietoliikenne
8     Tekniikan alat
9     Maa- ja metsätalousalat
10   Lääketieteet
11   Terveys- ja hyvinvointialat
12   Palvelualat

https://wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageId=195934527

Esim. Koodiavain on 5 Kauppa, hallinto ja oikeustieteet -alalla.

https://wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageId=195934527
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Opiskelijan näkymä
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AHOT päätöksentekijän näkymä
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