
 

Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävä todistusvalinta  
 
Ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävässä todistusvalinnassa kaikilta hakijoilta lasketaan kolmen 
yhteisen tutkinnon osan arvosanojen (taulukko 1) ja tutkinnon painotetun keskiarvon tuottama 
yhteispistemäärä (taulukko 2). Todistusvalinnassa huomioidaan ammatilliset perustutkinnot, joista hakija on 
valmistunut 1.8.2015 tai sen jälkeen. 
 
Taulukko 1. Yhteiset tutkinnon osat (enimmäispistemäärä 60 pistettä) 
 

YHTEISET TUTKINNON OSAT PISTEET 

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen1) 20 15 13 10 5 2 1 

Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen1) 20 15 13 10 5 2 1 

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen1) 20 15 13 10 5 2 1 

ARVOSANA-ASTEIKKO TODISTUKSEN ARVOSANAT 

Asteikko 1-3 3 - 2 - - 1 - 

Asteikko 1-5 5 4 - 3 2 - 1 

 

1 1.1.2018 voimaan tulleissa perustutkintotodistuksissa yhteiset tutkinnon osat arvioidaan hyväksytty/hylätty-asteikolla. 

Yhteisen tutkinnon osan osa-alueet arvioidaan numeerisesti.  
Näiden perusteella lasketaan arvosana yhteisen tutkinnon osan osa-alueista. 

 

 

 

 

 

 

  



 
Taulukko 2. Tutkinnon painotettu keskiarvo (enimmäispistemäärä 90 pistettä) 

KA (1-5) KA (1-3) Pisteet 

5,00 3,00 90 

≥4,97 ≥2,98 89 

≥4,94 ≥2,96 88 

≥4,91 ≥2,95 87 

≥4,88 ≥2,93 86 

≥4,85 ≥2,91 85 

≥4,82 ≥2,89 84 

≥4,79 ≥2,87 83 

≥4,76 ≥2,86 82 

≥4,73 ≥2,84 81 

≥4,70 ≥2,82 80 

≥4,67 ≥2,80 79 

≥4,64 ≥2,78 78 

≥4,61 ≥2,77 77 

≥4,58 ≥2,75 76 

≥4,55 ≥2,73 75 

≥4,52 ≥2,71 74 

≥4,49 ≥2,69 73 

≥4,46 ≥2,67 72 

≥4,42 ≥2,65 71 

≥4,39 ≥2,63 70 

≥4,35 ≥2,61 69 

≥4,31 ≥2,59 68 

≥4,28 ≥2,56 67 

≥4,24 ≥2,54 66 

≥4,20 ≥2,52 65 

≥4,16 ≥2,50 64 

≥4,13 ≥2,48 63 

≥4,09 ≥2,45 62 

≥4,05 ≥2,43 61 

≥4,02 ≥2,41 60 

≥3,98 ≥2,39 59 

≥3,94 ≥2,37 58 

≥3,91 ≥2,34 57 

≥3,87 ≥2,32 56 

≥3,83 ≥2,30 55 

≥3,79 ≥2,28 54 

≥3,76 ≥2,26 53 

≥3,72 ≥2,23 52 

≥3,68 ≥2,21 51 

≥3,65 ≥2,19 50 

≥3,61 ≥2,17 49 

≥3,57 ≥2,15 48 

≥3,54 ≥2,12 47 

≥3,50 ≥2,10 46 

≥3,46 ≥2,08 45 

≥3,42 ≥2,05 44 

≥3,37 ≥2,03 43 

≥3,33 ≥2,00 42 

≥3,29 ≥1,97 41 

≥3,24 ≥1,95 40 

≥3,20 ≥1,92 39 

≥3,15 ≥1,89 38 

≥3,11 ≥1,86 37 

≥3,07 ≥1,84 36 

≥3,02 ≥1,81 35 

≥2,98 ≥1,78 34 

≥2,93 ≥1,76 33 

≥2,89 ≥1,73 32 

≥2,85 ≥1,70 31 

≥2,80 ≥1,68 30 

≥2,76 ≥1,65 29 

≥2,71 ≥1,62 28 

≥2,67 ≥1,59 27 

≥2,63 ≥1,57 26 

≥2,58 ≥1,54 25 

≥2,54 ≥1,51 24 

≥2,49 ≥1,49 23 

≥2,43 ≥1,47 22 

≥2,37 ≥1,44 21 

≥2,30 ≥1,42 20 

≥2,24 ≥1,40 19 

≥2,18 ≥1,38 18 

≥2,12 ≥1,36 17 

≥2,05 ≥1,34 16 

≥1,99 ≥1,32 15 

≥1,93 ≥1,30 14 

≥1,86 ≥1,28 13 

≥1,80 ≥1,26 12 

≥1,74 ≥1,23 11 

≥1,67 ≥1,21 10 

≥1,61 ≥1,19 9 

≥1,55 ≥1,17 8 

≥1,49 ≥1,15 7 

≥1,42 ≥1,13 6 

≥1,36 ≥1,11 5 

≥1,30 ≥1,09 4 

≥1,23 ≥1,07 3 

≥1,17 ≥1,05 2 

≥1,11 ≥1,02 1 

≥1,00 ≥1,00 0 

 



 

Tasasijasäännöt 

Mikäli kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanojen ja tutkinnon painotetun keskiarvon tuottama 
yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys 
seuraavien tasasijasääntöjen mukaan:  

1. Hakutoivejärjestys 

2. Tutkinnon painotettu keskiarvo 

3. Tutkinnon yhteisten osien arvosanat: 

I. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 

II. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  

III. Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen  

Jos esimerkiksi kaksi hakijaa on saanut 100 pistettä ja molempien hakutoivejärjestys on sama, niin hakija, 
jonka viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arvosana tuottaa paremmat pisteet tulee valituksi. Jos 
molemmilla hakijoilla on viestintä- ja vuorovaikutusosaamisesta sama pistemäärä, siirrytään matemaattis-
luonnontieteellisen osaamisen arvosanaan. 

Vähimmäispisteet 

Pisteytysmalliin asetetut vähimmäispisteet tarkoittavat pistemäärää, joka hakijan tulee vähintään saada 
voidakseen tulla valituksi.  

Kynnysehdot 

Pisteytysmalliin asetettu kynnysehto tarkoittaa tietyn aineen ja arvosanan kohdalle asetettua vaatimusta 
(esimerkiksi matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen kynnysehto arvosana 4), joka hakijan tulee 
täyttää voidakseen tulla valituksi riippumatta muiden yhteisten tutkinnon osien ja tutkinnon painotetun 
keskiarvon tuottamasta yhteispistemäärästä.  

 


