
Todistukset ammatillisessa koulutuksessa -webinaari 14.2.2020 klo 9-10 

Käydään läpi yhteisten tutkinnon osien, tunnustettujen tutkinnon osien merkitseminen todistukseen. 
Diaesitys 

Perustutkintotodistuksen liitteenä on liite YTO:sta, josta näkyy osa-alueiden laajuudet ja arvosanat. 
Pitääkö olla lisäksi liite (opintorekisteriote) ammatillisten tutkinnon osien opinnoista, niiden sisällöistä ja 
suorituspäivämääristä 
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 57 §:ssä tarkoitettuun ammatillisen perustutkinnon 
tai sen osan tai osien suorittamisesta annettavaan todistukseen tulee liittää ote 
opintosuoritusrekisteristä 
tai muu vastaava selvitys, josta ilmenevät: 
1) opiskelijan suorittamat yhteisten tutkinnon osien pakolliset ja valinnaiset osa-alueet sekä 
niiden osaamispisteet ja arvosanat; ja 
2) muut tutkinnon osaa pienemmät kokonaisuudet. 
Jos perustutkinnon osaamispisteet ovat enemmän kuin 180, niin miten merkitään tieto siitä, että jokin 
valinnainen tutkinnon osa otetaan huomioon vain xx pistemäärän osalta keskiarvoon.  
Dia 6 
Pitääkö todistuksen etusivulla näkyä missään todellisten osaamispisteiden määrä? Miten kirjataan? 
Dia 10 ja 14 
Jos ammattitutkinnon osaamispisteet ylittyvät, niin pitääkö jossain olla erillinen lause siitä, että henkilö 
on suorittanut 170 osaamispistettä tms..? 
Dia 10 ja 14 

Ovatko opiskeluoikeuden päättymispäivämäärä ja tutkintotodistuksen päivämäärä sama? Pitääkö näiden 
olla sama päivämäärä? OPH:n UKK-ohjeissa annetaan ymmärtää, että tutkintotodistuksen päivämääräksi 
+14 pv viimeisen arviointikeskustelun jälkeen, mikä käytännössä tarkoittaisi opiskeluoikeuden 
pidentämistä +14 pv valmistumisen jälkeen. Ymmärrän tuon 14 pv valitusoikeuden opiskelijalla, mutta 
AT/EAT puolella arvioinnista päättämisessä ilmoitetaan opiskelijalle, oliko hyväksytty tai hylätty. Eli, jos 
on hyväksytty, niin lisäämme kuitenkin 14 pv valmistumiselle? 
Kyllä, jos opiskelija saavuttaa tavoitteeksi asetetun tutkinnon, niin opiskeluoikeus päättyy samalla. 
Koulutuksen järjestäjän on mietittävä todistuksen antamisprosessi kokonaisuutena viimeisestä 
arviointikeskustelusta. Käytännössä ei ole suositeltavaa, että tutkintotodistus päivättäisiin viimeisen 
arviointikeskustelun päivämäärälle. Prosessissa on huomioitava mm.: Opintorekisteriotteen laatiminen ja 
tarkistaminen sekä annettavan todistuksen laatiminen, tarkistaminen, allekirjoittaminen, mahdollinen 
leima, opiskelijalle antaminen, kopion säilyttäminen.   

- Kertaus perustutkinnon painotetun keskiarvon laskennasta tunnustettujen tutkinnon osien osalta 
- Osaamispisteiden näkyminen todistuksessa ja Koski-palvelussa, kun osaamispistemäärä ylittää 180 
osaamispistettä 
Dia 6 
- Osaamispisteiden näkyminen todistuksessa ja Koski-palvelussa sellaisen tutkinnon osan osalta, joka 
tunnustetaan, mutta jonka osalta laskennallisesti otetaan huomioon vain 15 osaamispistettä, mutta 
jonka todellinen osaamispistemäärä on suurempi 
Dia 10 ja 13 

Onko Koski-palveluun tulossa todistusten kaltaisia tulosteita, joita oppija itse voi sieltä tulostaa? 
KOSKI-tietovarantoon on suunnitteilla todistusten PDF-pankki, johon koulutuksen järjestäjä voisi ladata 
opiskeluoikeuteen liittyvän todistuksen/todistukset.  

Miten huomioidaan perustutkinnon keskiarvon laskennassa ammattitutkinnosta sisällytetty tutkinnon 
osa, jolla ei ole numeerista arvosanaa vaan hyväksytty arviointi? Laskennallinen laajuushan kyllä on 
väliltä 5-15 osp. 
Laskennallisesta laajuudesta sovitaan opiskelijan kanssa henkilökohtaistamisessa. Suositeltavaa ovat 
laajuudet 5 osp, 10 osp tai 15 osp. Tämä laajuus vähennetään pois keskiarvon laskennassa, esimerkiksi 
jakajana on tällöin 165 osp. 



Ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistukseen merkitään keskiarvo. Keskiarvon laskemisessa 
käytetään ytojen osa-alueita, joiden arviointi ei näy tutkintotodistuksessa, vaan sen liitteessä. Myös 
laajojen valinnaisten tai tunnustettujen tutkinnon osien laajuutta ei aina lasketa kokonaisuudessaan 
mukaan keskiarvoon. Miten opiskelija voi vuosien päästä tarkistaa ja todeta, että hänen keskiarvonsa on 
laskettu oikein? Tuleeko eHOKSiin tästä opiskelijalle jotain selventävää tietoa? 
eHOKSin tietosisällössä ei ole tätä tietoa. 
Dia 10 ja 13 

Mitä lisätietoja tutkintotodistukseen saa laittaa, jos yleensä saa laittaa mitään? 
Lisätiedot: 
Viittaukset 1) osaamisen tunnustaminen, 2) mukauttaminen, 3) poikkeaminen, 4) keskiarvossa 
mukautettuja arvosanoja, 5) tutkinnon perusteiden ammattitaidon osoittamistavat, 6) uusi todistus 
kadonneen tilalle, eikä arkistossa ole kopiota, 7) samojen tutkinnon perusteiden mukaan suoritettu 
toinen osaamisala 
Mukautetut opinnot, kuinka ne merkitään tutkintotodistukseen? Riittääkö pelkkä arvosana vai kirjallinen 
arviointi? 
Diat 10-12 
Tunnustetut ja tunnistetut opinnot, miten kirjataan tutkintotodistukseen?  
Ainoastaan korkeakouluopintoja, lukio-opintoja ja muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja voidaan 
tunnustaa tutkinnon muodostumissääntöjen mukaisesti 
Diat 10, 12 13 ja 15-17 
Mikä on aikaraja, että voi tunnustaa ja tunnistaa aiemmat opinnot? Tätä ei edes opettajat välttämättä 
arvioida tällä hetkellä. 
Aikaraja on tutkintokohtainen. 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon toisen osaamisalan suorittajalle tulee tehdä osaamisen 
tunnistaminen ja tunnustaminen Kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
edistäminen. OPH:sta tulleen sähköpostiohjeen mukaan kyseisten tutkinnon osien tunnustamista tietoa 
ei tulosteta todistukseen. Koski-palvelussa kyseisten tutkinnon osissa näkyy toisen osaamisalan 
suorittajalla osaamisen tunnustaminen kyseisissä tutkinnon osissa, joten miksi tietoa ei tulosteta 
todistukseen. 
Kolmen tutkinnon osan kokonaisuus tunnustetaan kahteen määriteltyyn tutkinnon osaan. Poikkeus 
asetuksen säännöstä  

Keskiarvo tutkintotodistuksessa aiheuttaa paljon kysymyksiä. Voisiko tätä asiaa käydä vielä läpi, 
erityisesti sitä, miten yhteisissä tutkinnon osien osa-alueissa tulisi osp-määrän pienennys tehdä, miten se 
määräytyy, jos opiskelija suorittaa ylimääräisiä kursseja? Opiskelijat kysyvät paljon sitä, että mistä 
keskiarvo koostuu. 
Vähennys tehdään siitä osa-alueesta, jonka arvosana on matalin. 

Uusia perustutkintoja vastaavat todistusmallit 
Ei ole tulossa näillä näkymin. 

Voiko hallitussäännöstä poiketen tutkintotodistuksen toisena allekirjoittaa joku muu kuin rehtori, esim. 
toimialan koulutusjohtaja tai toimialapäällikkö? 
Tästä päättää koulutuksen järjestäjä omassa johtosäännössään. 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon aiemmin suorittanut tulee suorittamaan toisen osaamisalan. 
Miten tehdään todistus oikeaoppisesti? Nyt meillä on ohje, että opiskelijalle tunnustetaan pakolliset 
tutkinnon osat sekä valinnainen tutkinnon osa, mutta lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen-
osaamisala olisi yksi poikkeus tähän. Jos opiskelija suorittaa lanun toisena osaamisalana, niin riittäisi 
pakollisten tutkinnon osien tunnustaminen. Näillä tunnustamisilla ja lanun oa-tutkinnon osilla opiskelija 
saisi todistuksen, johon tulee osaamisala- ja tutkintonimiketiedot. Toisena poikkeuksena olisi 
vammaistyön osaamisalasta aiemmin valmistunut, joka pätevöityy suorittamalla pelkästään tutkinnon 
osan Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osp. Onko muissa osaamisaloissa sitten 
niin, että sekä pakolliset että valinnaiset tunnustetaan, jotta saa toisesta osaamisalasta 
osatutkintotodistuksen nimike-tiedoilla? Pitääkö ytoja huomioida mitenkään? 



Opetushallituksen sosiaali- ja terveysalan asiantuntija on keskustellut suoraan kysyjän kanssa. 
Dia 18 

Opiskelijalla on korkeakoulu ja/tai lukio-opintoja tunnustettuna ammatillisiin valinnaisiin. Laitetaanko 
tutkintotodistukselle tunnustetut osat otsikoiden "Korkeakouluopinnot"/"Tutkinnon osa toisesta 
ammatillisesta...." alle vai ilman otsikoita? 
Tunnustetut tutkinnon osat/osa otsikon alle: Korkeakouluopinnot sekä yhteisten tutkinnon osien osa-
alueita, lukio-opintoja ja muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja 
Tunnustettu tutkinnon osa ilman otsikkoa: tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, 
ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta   

Todistusviitteet: kootusti kaikki mitä voi käyttää (ja missä tapauksissa). 
Diat 10, 12 13 ja 15-17 
Osaamisen tunnustaminen, esim. kun otetaan osa ei voimassa olevasta tutkinnosta valinnaisten kohtaan: 
tutkinnon osa toisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Esimerkki 
myös, kun viedään perustutkinnosta osa ammattitutkintoon (tutkinnon osa toisesta...)  ja ospit 
(siirtyvätkö kaikki ospit, esim. pt:n osan 30 ospia ammattitutkinnon osaan (jos valinnaiset 20 osp at:ssä). 
Käytetäänkö "siirtyvänä" tutkinnon osan nimenä vanhaa tutkinnon osan nimeä? jne. Käytännön 
esimerkkitapauksia. 
Annettavaan ammattitutkinnon tutkintotodistukseen merkitään alkuperäinen tutkinnon osan nimi ja 
laajuus osaamispisteinä. Koulutuksen järjestäjä määrittelee laajuuden 
osaamispisteinä osaamisen kattavuuden, vaikeusasteen ja merkittävyyden mukaan 
suhteessa ammattitutkinnossa edellytettyyn osaamiseen. 
Ohjeistusta (vaikka koulutuksen järjestäjän päätettävissä), mitä olisi hyvä näkyä opintosuoritusotteessa? 
Onko jotain mitä ei saa näkyä? 
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 57 §:ssä tarkoitettuun ammatillisen perustutkinnon 
tai sen osan tai osien suorittamisesta annettavaan todistukseen tulee liittää ote 
opintosuoritusrekisteristä 
tai muu vastaava selvitys, josta ilmenevät: 
1) opiskelijan suorittamat yhteisten tutkinnon osien pakolliset ja valinnaiset osa-alueet sekä 
niiden osaamispisteet ja arvosanat; ja 
2) muut tutkinnon osaa pienemmät kokonaisuudet. 

Mitkä merkinnät tulee todistuksen liitteellä, opintosuoritusotteella, näkyä? 
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 57 §:ssä tarkoitettuun ammatillisen perustutkinnon 
tai sen osan tai osien suorittamisesta annettavaan todistukseen tulee liittää ote 
opintosuoritusrekisteristä 
tai muu vastaava selvitys, josta ilmenevät: 
1) opiskelijan suorittamat yhteisten tutkinnon osien pakolliset ja valinnaiset osa-alueet sekä 
niiden osaamispisteet ja arvosanat; ja 
2) muut tutkinnon osaa pienemmät kokonaisuudet. 

1. Toivoisin, että kerrataan siirtymäajan todistukset (näyttöperusteisena opinnot aloittaneet) varsinkin 
todistuksen kääntöpuolelle tulevat tiedot. 
OPH-54-2018 

2. At:n ja Eat:n todistukset 1.1.2018 jälkeen aloittaneet, jotka opiskelevat vielä vanhojen tutkinnon 
perusteiden mukaan. 

Koulutuksen järjestäjä antaa todistukset OPH-54-2018 mukaisina tutkinnon muodostumissääntöjen 
mukaisesti. Jos tutkinnon perusteissa ei ole laajuuksia, niitä ei myöskään merkitä tutkintotodistukseen. 
Arvosana hyväksytty kaikissa tutkinnon osissa 
3. Keskiarvon laskenta 
Diat 10, 12, 13, 14 ja 17 
4. Todistuksen viitteet 
Diat 10, 12 13 ja 15-17 
 



-Todistuksen keskiarvon laskenta, jos opiskelija suorittaa enemmän kuin tutkinnon vaatima osp määrä? 
Dia 6 
-Osatutkinnon ulkoasu, milloin osaamisala näkyviin, keskiarvo näkyviin? 
Dia 18 
Todistukseen suoritetuista tutkinnon osista tulee keskiarvo 
-Milloin oppilaitos on velvollinen tekemään opiskelijalle todistuksen, lähinnä jos esim. eroavan 
opiskelijan kaikki suoritukset ovat esim. hyväksilukujen kautta tulleet, tehdäänkö osatutkinto? 
Diat 4-6 
-Viite-esimerkkejä kaivataan (tutkinnon osa on tunnustettu/hyväksiluettu/valittu jne., poikkeamat, 
mukautukset?) 
Diat 10, 12 13 ja 15-17 
-Hyväksilukujen arvioinnit ja laajuudet todistuksella, kaikki mahdolliset skenaariot huomioiden myös 
vanhentuneet tai siirtymäajalla olevat tutkinnon perusteet, joissa on eri arviointiasteikko ja/tai laajuudet: 
pt>at/eat hyväksytty, osp (poikkeus alla) 
pt>pt 1-5, osp (poikkeus alla) 
at/eat>pt hyväksytty osp (poikkeus alla) 
Yksi numeerinen arviointiasteikko todistukseen. 
Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nojalla määrättyjen tutkinnon perusteiden mukaisesti 
ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa suorittavien opiskelijoiden 
tutkintotodistukseen tai todistukseen suoritetuista tutkinnon osista ei sisälly osaamispisteitä. 
 
Niiden opiskelijoiden, jotka ovat aloittaneet ammatillisen perustutkinnon suorittamisen ammatillisesta 
peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 
(631/1998) nojalla määrättyjen tutkinnon perusteiden mukaisesti, osaaminen arvioidaan käyttäen ennen 
tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olevaa osaamisen arviointiasteikkoa. 
Jos opiskelija on aloittanut tutkinnon suorittamisen ennen ammatillisesta koulutuksesta annetun 
lain voimaantuloa ja hänelle on annettu arvosanoja suorittamistaan ammatillisesta peruskoulutuksesta 
annetussa laissa tarkoitetuista ammattiosaamisen näytöistä, koulutuksen järjestäjän 
tulee opiskelijan pyynnöstä antaa todistukseen erillinen liite, josta ilmenevät opiskelijalle 
annetut ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat. 
-Milloin opintosuoritusotteen liittäminen tutkintotodistukseen/osatutkintoon on pakollista? 
Ammatillisessa perustutkinnossa 
-Onko oikeasti niin, että oppilaitos ei ole velvollinen kirjaamaan opiskelijan työelämäjaksoja mitenkään 
todistuksille? 
Ei ole OPH-54-2018:ssa 

Miten painotettu keskiarvo lasketaan? Miten todistukset annetaan, kun opiskelija suorittaa esim. 
tutkinnon muodostumissääntöjen mukaan perustutkinnon ja sen päälle yhden tai useamman tutkinnon 
osan? 
Dia 6, 10, 12, 13, 14 ja 17 
 

Täytyykö Todistuksessa suoritetuista tutkinnon osista olla painotettu keskiarvo? 
Kyllä 

Onko määrättyä se, että opiskelijan keskeyttämisen yhteydessä tulee antaa todistus suoritetuista 
tutkinnon osista? Eroaminen on tietysti selvä asia. Eli päättymispvm on opiskelijan eroamispvm tai pvm 
kun katsotaan eronneeksi? 
Opiskelun keskeyttämisestä ja opiskeluoikeudesta säädetään ammatillisen koulutuksen laissa (531/2017, 
96 §) seuraavaa: 
Opiskelijan opiskeluoikeus alkaa koulutuksen järjestäjän päättämänä ajankohtana. 
Opiskelijan opiskeluoikeus päättyy, kun hän on suorittanut sen tutkinnon tai  
tutkinnon osan tai osat taikka koulutuksen, johon hänet on tässä laissa säädetyn  
mukaisesti otettu opiskelijaksi, tai kun hänet on 97 §:ssä säädetyn mukaisesti  



katsottu eronneeksi. 
Opiskelijalla on oikeus väliaikaisesti keskeyttää opiskeluoikeutensa siksi  
ajaksi, kun hän on suorittamassa asevelvollisuuslain (1438/2007),  
siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta  
annetun lain (194/1995) mukaista palvelusta taikka saa sairausvakuutuslain  
(1224/2004) mukaista sairauspäivärahaa taikka äitiys-, isyys- tai  
vanhempainrahaa. Lisäksi opiskeluoikeus voidaan opiskelijan pyynnöstä  
väliaikaisesti keskeyttää muusta perustellusta syystä.  
Opiskeluoikeuden keskeyttämistilanteessa koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijalle todistuksen 
suoritetuista tutkinnon osista, mikäli hän sitä pyytää. 

Kysymys: Logistiikan perustutkinnon Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -tutkinnon osa. 
Todistuksiin laitetaan ilmeisesti Hyväksytty merkintä, mutta tämä arvosana ei mene KOSKI-palveluun. 
KOSKI-palvelu hyväksyy numeerisen arvioinnin (3 tai 5). Tämä on onneksi saatu kikkailemalla toiminaan 
todistuksissa, mutta voisiko tämän yhtenäistää, että myös KOSKI hyväksyy saman kuin mitä todistuksessa 
on. 
Nykyisessä ammatillisten tutkinnon osien (pt) arviointiasteikossa (1-5) ei ole ”hyväksytty” arviointia. 

 

Aiemman lainsäädännön mukaan kuljetusalan perustason ammattipätevyys -tutkinnon osa voitiin arvioida 

asteikolla hyväksytty/hylätty. Mikäli opiskelija on aloittanut opinnot ennen vuotta 2018 on mahdollista 

arvioida Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -tutkinnon osa käyttäen tuota asteikkoa. 

 

Vuonna 2018 tai myöhemmin aloitetussa tutkintosuorituksessa arviointiasteikko on 1-5 ja Kuljetusalan 

perustason ammattipätevyys -tutkinnon osan hyväksytyn suorituksen arviointi on kiitettävä 5. 

 

Koski-palveluun tutkinnon osaa syötettäessä on tärkeää käyttää oikean, kulloinkin voimassa olleen, 

tutkinnon perusteen ja ko. tutkinnon osan koodia. 

 
Tästä voisi laittaa tukipyynnön KOSKI-palveluosoitteeseen (koski@opintopolku.fi), sillä ei pitäisi kaatua 
siirron tällaiseen validaatioon, ja pitäisi päästä näkemään se data, jota yritetään siirtää. Todennäköisesti 
viittaus koodistoon on väärä, vaikka koodiarvo on oikea. Eli KOSKI-validaatio luulee, että yritetään 
käyttää kahta arviointiasteikkoa. 

Opiskelijalta arvioinnin tarkistaminen - oikaisu valmistumisen kynnyksellä  
Koulutuksen järjestäjän on mietittävä todistuksen antamisprosessi kokonaisuutena viimeisestä 
arviointikeskustelusta. Käytännössä ei ole suositeltavaa, että tutkintotodistus päivättäisiin viimeisen 
arviointikeskustelun päivämäärälle. Prosessissa on huomioitava mm.: Opintorekisteriotteen laatiminen ja 
tarkistaminen sekä annettavan todistuksen laatiminen, tarkistaminen, allekirjoittaminen, mahdollinen 
leima, opiskelijalle antaminen, kopion säilyttäminen.   

Logistiikan perustutkinnosta sainkin tietoa, että arvioinnit muuttuneet uusissa tutkinnon perusteissa. No 
näissä ollut kuitenkin aiemmin probleemaa KOSKI-siirroissa.  
Ks. yllä oleva vastaus liittyen logistiikan perustutkintoon. Pitäisi päästä siis katsomaan sitä dataa, jota 
yritetään siirtää. 

  



Opiskelija ehti valmistua ennen kuin ennen työelämätoimikunnan päätöstä. Toimitettavaksi uusi arviointi 
ja sen perusteella uusi todistus? Näinkö? 
Kyllä, mikäli 1) työelämätoimikunnan päätöksessä edellytetään uutta arviointia ja mahdollisesti myös 
arvioijien vaihtamista ja 2) uudessa arvioinnissa arvosana muuttuu 

Jos opiskelija ei opiskele ruotsia, vaan suomi toisena kielenä valinnaista tilalla. Millaista tekstiä pitää 
kirjoittaa missä mainitaan opiskelija osaa.... 
Tekstin pohjana voidaan käyttää suomi toisena kielenä osa-alueen osaamistavoitteita ja ao. arvosanan 
arviointikriteerejä 

Pitääkö todistuksessa näkyä valinnaisissa ammatillisissa tutkinnon osissa 'yläotsikot' tutkinnon osa 
korkeakouluopinnoista tai tutkinnon osa muusta ammatillisesta perustutkinnosta jne.? 
Yläotsikot tulevat seuraaviin tutkinnon osiin ammatillisten perustutkinnon todistuksissa: 1) 
korkeakouluopinnot ja 2) yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja ja muita jatko-
opintovalmiuksia tukevia opintoja. 

Onko tulossa todistusmalleja? 
Ei 

Koulutuksen järjestämislupa: kirjataanko todistukseen se järjestämislupa, joka oli voimassa, kun 
opiskelija aloitti opinnot vai se, joka on voimassa, kun opiskelija suorittaa tutkinnon (valmistuu)?  
Järjestämisluvan numero on se, missä opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ao. tutkinnon 
järjestämisluvan. 

Osaamisen sanallinen kuvaus viitteen yhteydessä on hankalaa siksi, että useiden 
mukautusten/poikkeamisten tapauksissa sanallista arviointia tulee runsaasti (jopa puolia arkkia)  
Todistukset ovat todella hankalalukuisia tällä tavoin. Toimii varmasti vain muutaman 
mukauttamisen/poikkeamisen tilanteissa.  

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä ja Opetushallituksen todistusmääräyksessä edellytetään 
sanallisia kuvauksia. 

Täytyykö olla maininta arvioinnin muunnoksesta, jos opiskelijalle otetaan tutkinnon osa vanhoista 
tutkinnon perusteista? 
Ei 

 

Är det möjligt att få denna information även på svenska? Tack 
Det är möjligt. 

Jos korkeakouluopinnot on suoritettu eri oppilaitoksessa, eli erilainen viite, tutkinnon osaan silti viittaus? 
Tutkinnon osan nimeen ei tule viittausta tässä tilanteessa vaan jokaisen opintojakson/kurssin kohdalle 
erikseen 
 Sama asia korkeakoulu ja lukio-opinnoissa, eli osa voi olla suoritettu ja osa tunnustettu 
Tutkinnon osan nimeen ei tule viittausta tässä tilanteessa vaan jokaisen opintojakson/kurssin kohdalle 
erikseen 

Kahden osaamisalan suorittaminen ja merkitseminen samaan todistukseen – meneekö tieto läpi Koskeen? 
Menee läpi. 

Kuulimme keskiviikkona Juholta, että Koski-palveluun on mahdollisesti tulossa pdf-pankki, johon KJ voi 
tallentaa sähköisesti allekirjoitetun tutkintotodistuksen tai muut todistukset/liitteet. Mitä voimme tehdä, 
jotta tämä toteutuisi? Mitä voimme tehdä, että tämä toteutettaisiin lisäksi rajapinnan kautta? 
Toteutetaan aikaisintaan syksyllä. Aikatauluun ei oikein koulutuksen järjestäjä voi vaikuttaa eikä 
muutenkaan asiassa auttaa, sillä vaatii lähinnä suunnittelua ja koodausta KOSKI-tietovarannon sekä 
opintohallintojärjestelmäintegraatioiden osalta. 

  



Viimeisen arviointipäätöksen ja todistuksen antamisen välissä oleva HYVIN LYHYT aika voi johtaa siihen, 
että todistus ehditään laatia ja antaakin. Valmistuvalta/valmistuneelta opiskelijalta arvioinnin 
tarkistamispyyntö ja mahdollinen oikaisupyyntö viimeisiin arviointeihin liittyen voivat näin ollen tulla juuri 
todistuksen antamisen "alla" tai jopa todistuksen antamisen jälkeen. Tällainen tilanne käsillä. 
Entä kun OKM:n sivuilla ohje siitä, että todistuksen annossa tulee ottaa huomioon 14 vrk arvioinnin 
oikaisuaika 14 vrk eli vasta sen jälkeen todistus! 
Koulutuksen järjestäjä päättä todistusten antamisprosessista. Viimeisen arviointikeskustelun ja todistuksen 
antamisen väliin olisi hyvä varata enemmän aikaa. 

“180 osp + 20 osp = 200 osp > tutkintotodistus (180 osp) ja todistus suoritetuista tutkinnon osista (20 osp)” 
Kysymys: Tarkoittaako, ettei tutkintotodistukseen tule ylimääräisistä, yli 180:n menevistä suorituksesta 
yhtään mitään? 
Kyllä 

Dia 15. Eikö viitteeseen tule kuitenkin laittaa oppilaitostieto? 
 Ei tule oppilaitostietoa kuten diassa 15 esitetään. Opetushallituksen todistusmääräyksen (OPH-54-2018) 
mukaan  
Tutkintoon sisällytetyt ja tunnustetut tutkinnon osat merkitään opiskelijan tutkintotodistukseen 
arvosanoineen ja laajuuksineen (tutkinnon nimi ja tutkinnon perustemääräyksen hyväksymispäivämäärä ja 
diaarinumero tai todistuksen antajan nimi ja päivämäärä). 
HUOM: Tutkinnon perusteiden diaarinumero ja todistuksen antaja ovat vaihtoehtoisia tietoja.  

Tuleeko todistusmalleja ammatti- ja erikoisammattitutkinnolle? 
Ei 

Eikö pakolliset opinnot tule aina huomioida kanssa. Vai aina huonoimmasta jätetään huomioimatta? 
Dia 6 

Tulisiko olla otsikko myös 'Paikallisesti valittavat tutkinnon osat'? 
Ei 

Jos opiskelija sisällyttää ammattitutkintoon perustutkinnon osan, niin todistukselle se kirjataan 
Hyväksytty? ymmärsinkö oikein? Missä näkyy oikea arvosana? 
Kyllä. Oikea arvosana näkyy alkuperäisessä todistuksessa 

   
Tuleeko todellakin Todistus suoritetuista tutkinnon osista -todistukseen painotettu keskiarvo? 
 Kyllä 

Siis todistukseen suoritetuista tutkinnon osista pitää myös laittaa keskiarvo? Mikä keskiarvo, jos on 
suoritettu vain osa tutkinnosta? Lasketaanko vain näistä osaamispistemääristä, jotka on suoritettu? 
Keskiarvo lasketaan vain niistä tutkinnon osien arvosanoista ja osaamispisteistä, jotka on suoritettu. 
Todistukseen suoritetuista tutkinnon osista voi sisältyä myös sellaisia valinnaisia tutkinnon osia, joissa 
huomioidaan vain laskennallinen laajuus. 

 


