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Asetuksen 10 § Suora siirto  Arvioijat 
(vastaavu
us, 
ajantasais
uus) 

Ostu- 
päätös 

Hoks- 
merkintä 

Oikeus 
tarkistamis
- ja 
oikaisupyy
ntöön  

Mahdollisuus 
korottaa 
arvosanaa 
opiskelun 
aikana 

Opintorekisteri
merkintä 

Todistusmerkintä Esim 

1. Voimassa 
olevat 
tutkinnon 
perusteet (1 
mom) 

Asiakirjat: 
toimivaltaisen 
viranomaisen 
todentamat 
tutkinnon osat, 
ytojen osa-
alueet ja 
opinnot 

        

Ammatilliset 
tutkinnon osat 

kyllä, pakolliset 
tutkinnon osat 
aina ja 
valinnaisten  
tutkinnon osien 
tunnustamisest
a sovitaan  

ei ei 2 kohta ei kyllä pt:ssä kyllä, viittaus kyllä, kokonaiset 
tutkinnon osat, 
viittaus 
todistusmääräykse
n mukaisesti 

 

Yhteiset 
tutkinnon osat 

kyllä ei ei 2 kohta ei kyllä kyllä, osa-
alueittain, 
pakolliset ja 
valinnaiset 
erikseen, viittaus 
osa-alueittain 

kyllä, kokonaiset 
yhteiset tutkinnon 
osat, viittaus 
todistusmääräykse
n mukaisesti 

 

Lukio-opinnot 
Lukio-opsit 2003 
ja 2015 

kyllä, 
arvosanojen 
muuntaminen 

ei ei 2 kohta ei kyllä kyllä, osa-
alueittain, 
pakolliset ja 
valinnaiset 
erikseen, viittaus 
osa-alueittain 

jos kokonainen 
tutkinnon osa,   
viittaus 
todistusmääräykse
n mukaisesti 

 

       kyllä, viittaus jos ammatillinen 
valinnainen (yht. 
tutkinnon osien 
osa-alueita, lukio-

 



opintoja tai muita 
..1-25 osp), viittaus 
todistukseen osa-
alueittain 

Korkeakouluopi
nnot (voimassa 
olevat opinto-
ohjelmat)   

kyllä ei ei 2 kohta ei kyllä kyllä, viittaus jos kokonainen 
tutkinnon osa,   
viittaus 
todistusmääräykse
n mukaisesti 

 

        jos ammatillinen 
valinnainen 
(korkeakouluopinn
ot 5-15-osp, yht. 
tutkin. osien osa-
alueita, lukio-
opintoja tai muita 
jatko-
opintovalmiuksia 
..1-25 osp), viittaus 
todistukseen osa-
alueittain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Asetuksen 10 § Suora siirto  Arvioijat 
(vastaavu
us, 
ajantasais
uus) 

Ostu- 
päätös 

Hoks- 
merkintä 

Oikeus 
tarkistamis
- ja 
oikaisupyy
ntöön  

Mahdollisuus 
korottaa 
arvosanaa 
opiskelun 
aikana 

Opintorekisteri
merkintä 

Todistusmerkintä Esim 

2. Ei- voimassa 
olevat 
tutkinnon 
perusteet (2 
mom) 

Asiakirjat: 
toimivaltaisen 
viranomaisen 
arvioimat ja 
todentamat  
tutkinnon osat, 
ytojen osa-
alueet ja 
opinnot 

        

Tutkinto ei, arvosanan 
määrittäminen 
suoritettavan 
tutkinnon 
mukaisesti 

kyllä (2 
arvioijaa = 
O+O) 

kyllä 3 kohta kyllä kyllä, tutkinnon 
osan arvosanaa 
voi korottaa 

kyllä, viittaus kyllä, viittaus 
todistusmääräykse
n mukaisesti 

 

Ammatilliset 
tutkinnon osat 

ei, arvosanojen 
muuntaminen 
tarvittaessa 

kyllä (2 
arvioijaa = 
O+O) 

kyllä 3 kohta kyllä kyllä kyllä, viittaus kyllä, viittaus 
todistusmääräykse
n mukaisesti 

 

Yhteisten  
tutkinnon osien 
osa-alueet 
1.8.2015-
31.7.2018 
 

ei, arvosanojen 
muuntaminen 
tarvittaessa 

kyllä (1 
arvioija O) 

kyllä 3 kohta kyllä kyllä kyllä osa-
alueittain, 
pakolliset ja 
valinnaiset 
erikseen, viittaus 
osa-alueittain 

jos kokonainen 
tutkinnon osa, 
viittaus 
todistusmääräykse
n mukaisesti 

 

        jos ammatillinen 
valinnainen (yht. 
tutkinnon osien 
osa-alueita, lukio-
opintoja tai muita 
..1-25 osp), viittaus 
todistukseen osa-
alueittain 

 



Atot 
ennen 1.8.2015 
tai vanhemmat 

ei, arvosanojen 
muuntaminen 
tarvittaessa 

kyllä (1 
arvioija O) 

kyllä 3 kohta kyllä kyllä kyllä osa-
alueittain, 
pakolliset ja 
valinnaiset 
erikseen, viittaus 
osa-alueittain 

jos kokonainen 
tutkinnon osa, 
viittaus 
todistusmääräykse
n mukaisesti 

 

Lukio-opinnot 
ennen 2003 

ei, arvosanojen 
muuntaminen 

kyllä (1 
arvioija O) 

kyllä 3 kohta kyllä kyllä kyllä osa-
alueittain, 
pakolliset ja 
valinnaiset 
erikseen, viittaus 
osa-alueittain 

jos kokonainen 
tutkinnon osa, 
viittaus 
todistusmääräykse
n mukaisesti 

 

        jos ammatillinen 
valinnainen (yht. 
tutkinnon osien 
osa-alueita, lukio-
opintoja tai muita 
..1-25 osp), viittaus 
todistukseen osa-
alueittain 

 

Korkeakouluopi
nnot (ei-
voimassa olevat 
ohjelmat)   

ei kyllä (1 
arvioija, 
jos ytoja, 2 
arvioijaa, 
jos 
ammatillisi
a) 

kyllä 3 kohta kyllä kyllä  kyllä, viittaus jos kokonainen 
tutkinnon osa, 
viittaus 
todistusmääräykse
n mukaisesti 
 

 

        jos ammatillinen 
valinnainen 
(korkeakouluopinn
ot 5-15-osp, yht. 
tutkin. osien osa-
alueita, lukio-
opintoja tai muita 
jatko-
opintovalmiuksia 
..1-25 osp), viittaus 
todistukseen osa-
alueittain 

 



Asetuksen 10 § Suora siirto  Arvioijat 
(vastaavu
us, 
ajantasais
uus) 

Ostu- 
päätös 

Hoks- 
merkintä 

Oikeus 
tarkistamis
- ja 
oikaisupyy
ntöön  

Mahdollisuus 
korottaa 
arvosanaa 
opiskelun 
aikana 

Opintorekisteri
merkintä 

Todistusmerkintä Esim 

3. Muu 
osaaminen (3 
mom) 

mahdollista 
suorittaa ilman 
osaamisen 
hankkimista 

        

Todennettu 
osaaminen 
(todistus), mutta 
osaamista ei ole 
arvioitu 

ei suoraan 
osaamisen 
osoittamis
een/näyttö
ön 

ei 4 kohta ei  
 
(kyllä, 
osaamisen 
arvioinnin 
jälkeen) 

osaamisen 
arvioinnin 
jälkeen 
arvosanaa voi 
korottaa 

ei  
 
(osaamisen 
arvioinnin jälkeen 
arvosana 
kirjataan) 

ei ulkomainen 
kielikoulutus=
osaaminen on 
hankittu, 
mutta ei 
arvioitu 
 
tutkinnon 
perusteiden 
mukaiset 
erillispätevyyd
et 
 
partio, 4H, jne 

Osaaminen 
osittain 
todennettu ja 
arvioitu  
(asiakirjojen 
perusteella 
arvioijien 
arvioima) 

ei puuttuvan 
osaamisen 
hankkimin
en, sen 
jälkeen 
osaamisen 
osoittamis
een/näyttö
ön 

ei 4 kohta  ei  
 
(kyllä, 
osaamisen 
arvioinnin 
jälkeen) 

osaamisen 
arvioinnin 
jälkeen 
arvosanaa voi 
korottaa 

kyllä, viittaus 
osaamisesta, joka 
on todennettu ja 
arvioitu (= 
tutkinnon osaa 
pienempi 
kokonaisuus) 

ei vain se 
osaaminen, 
jota ei ole 
arvioitu eikä 
todennettu 
osoitetaan 
(näyttö) ja 
arvioidaan 

Osaamista on, 
mutta ei ole 
todennettu eikä 
arvioitu  

ei kaikki 
osaaminen 
osoitetaan 
näytössä 

ei 4 kohta ei 
 
(kyllä, 
osaamisen 
arvioinnin 
jälkeen) 

osaamisen 
arvioinnin 
jälkeen 
arvosanaa voi 
korottaa 

ei 
 
(osaamisen 
arvioinnin jälkeen 
arvosana 
kirjataan) 

ei työkokemus = 
osaaminen on 
hankittu, 
mutta ei 
arvioitu  



 


