20.2.2020 päivitetty toimintaohje

Ammatillisen perustutkinnon todistusvalinta ammattikorkeakouluissa
Ammatillisen perustutkinnon todistusvalinnan toteutus kevään 2020 korkeakoulujen yhteishaussa
Ammattikorkeakoulut ottavat käyttöön ammatilliseen perustutkintoon perustuvan todistusvalinnan keväällä
2020 lähtien. Ammatillisen perustutkinnon todistusvalinnassa huomioidaan 1.8.2015 jälkeen suoritetut
ammatilliset perustutkinnot. Todistusvalinta muodostuu kahdesta kokonaisuudesta:
I.

II.

Perustutkinnon yhteiset tutkinnon osat
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
Perustutkinnon painotettu keskiarvo

Todistusvalinnassa ovat mukana keväällä 2020 valmistuvat hakijat, joiden tarvittavat suoritustiedot sekä
tutkintosuorituksen (KOSKI-tietovarannossa ns. päätason suoritus) vahvistuspäivämäärä ovat
siirrettynä/tallennettuna KOSKI-tietovarantoon 15.5.2020 mennessä. Näitä suoritustietoja ovat seuraavat:
•
•
•

Osasuoritusten arvosanat
Perustutkinnon painotettu keskiarvo
Koko tutkintosuorituksen (KOSKI-tietovarannossa ns. päätason suoritus) vahvistus.
Vahvistuspäivämääräksi asetettu viimeistään 1.6.2020

Huom!
•
•

Jos vahvistustietoa ei ole KOSKI-tietovarannossa 15.5.2020 hakija ei ole mukana todistusvalinnassa.
Jos opiskelijan näyttö on vasta 15.5. jälkeen ei hakija ole mukana todistusvalinnassa.

Toimintamalli: v. 1.8.2015-2016 välisenä aikana valmistuneet
1.8.2015-2016 välisenä aikana valmistuneet hakijat ilmoittavat yhteishaun hakulomakkeella perustutkinnon
yhteisten tutkinnon osien arvosanat sekä perustutkinnon painotetun keskiarvon. Hakija liittää myös
todistuskopion hakemuksen liitteeksi.
Ammattikorkeakoulut tarkistavat ennen todistusvalinnan tuloksien julkaisua näiden hakijoiden tiedot liitteenä
olevan tutkintotodistuskopion perusteella.

Toimintamalli: v. 2017 jälkeen valmistuneet
Vuoden 2017 ja sitä uudempien ammatillisten perustutkintojen osalta todistusvalinnat tehdään KOSKItietovarannossa olevien tietojen pohjalta.
Opetushallitus toimittaa kevään 2020 korkeakoulujen yhteishaussa ammattikorkeakouluun hakeneiden
hakijoiden tiedot ammatillisen koulutuksen järjestäjille tarkistettavaksi ja tarvittaessa täydennettäväksi
17.4.2020 mennessä.
KOSKI-tietovarantoon siirrettyjä/tallennettuja ammatillisen
ammattikorkeakoulujen todistusvalinnoissa 15.5.2020 alkaen.

koulutuksen

suoritustietoja

käytetään

Korkeakoulujen todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 27.5.2020 mennessä.

Perustutkinnon painotetun keskiarvon laskeminen
1.1.2018 jälkeen valmistuneiden perustutkintojen osalta tutkinnon painotettu keskiarvo lasketaan
valtioneuvoston asetuksen (A 673/2017) 14 §:n ja Opetushallituksen määräyksen (OPH-54-2018), Todistuksiin ja
niiden liitteisiin merkittävät tiedot, mukaisesti. Keskiarvo lasketaan tutkinnon laajuuden (180osp) mukaan.
Ennen 1.1.2018 valmistuneiden perustutkintojen tutkinnon painotetun keskiarvon laskemisessa laajuus

katsotaan opiskelijan yksilöllisen tutkinnon laajuuden mukaisesti, esimerkiksi (190 osp). Keskiarvoon lasketaan
numeeriset arvosanat osaamispistemäärällä painotettuna.
Opetushallitus laskee v. 2017 jälkeen valmistuneille perustutkinnon painotetun keskiarvon Opintopolkujärjestelmässä, mikäli tämä tieto puuttuu hakijoilta. 1.1.2018 jälkeen valmistuneiden perustutkintojen osalta
keskiarvotiedot löytyvät KOSKI- tietovarannosta.
Lisätietoja:
KOSKI-tietovaranto: koski@opintopolku.fi
Opiskelijavalintaan ja hakeutumiseen liittyvissä asioissa: korkeakoulutiimi@opintopolku.fi

