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Osaamisen arvioinnin tarkistaminen 

Opiskelija täyttää 

Mikäli olet tyytymätön arviointipäätökseen eli arvioijan päättämään arvosanaan, voit tehdä arvioinnin 
tarkastuspyynnön. Tarkastuspyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, kun olet saa-
nut tietää arviointipäätöksestä. (L 531/2017: 55§) 
1 
Opiskelijan 
tiedot 

Opiskelijan nimi 

Sähköpostiosoite Puhelinnumero 

2 
Koulutustiedot 

Tutkinto/Koulutus 

Yksikkö/toimipiste 

3 
Tarkistamis-
pyyntö 

Tutkinnon tai koulutuksen osan nimi / Yhteisten tutkinnon osien osa-alueen nimi 

Milloin osaamisen arviointi on tehty? Arvosana, jonka sait 

Milloin sait tiedon arvioinnista? 

Kuka tai ketkä ovat tehneet arvioinnin (arviointipäätöksen)? 

4 
Perustelu tar-
kistamispyyn-
nölle 

5 
Esitys arvioin-
nin muuttami-
sesta 
6 
Allekirjoitukset 

Paikka ja aika 

Opiskelijan allekirjoitus Huoltajan allekirjoitus (alle 18-vuotaalle 
opiskelijalle) 

7 
Liitteet 

Arviointipäätökseen liittyvät dokumentit 
 Arviointipäätös (ammatilliset tutkinnon osat) 
 Muu arvioinnin dokumentti, esim. opintokortti. (Valmentava-koulutus / Yto-opin-

not) 

Jakelu: arviointipäätöksen tehneet henkilöt, luokanvalvoja, koulutuspäällikkö, opintotoimisto 
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Arvioinnin tarkistamispyynnön käsittely ja päätösmerkinnät (Oppilaitoksen merkinnät) 

Päätös  Arviointipäätös muutetaan 
 Tarkistamispyyntö on aiheeton. 

Perustelut 

Paikka ja aika 

Arvioijan allekirjoitus ja nimenselvennys Arvioijan allekirjoitus ja nimenselvennys 

Päätös toimitettu tiedoksi opiskelijalle   /  20 

 Postitse 
 Sähköpostitse 
 Annettu henkilökohtaisesti 

Jos olet tyytymätön arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen, voit pyytää kirjallista oikaisupyyn-
töä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedonsaannista. Oikaisupyyntöön on liitettävä kopio tästä päätök-
sestä. 

Valmentavat koulutukset 
Mikäli valmentavan koulutuksen (VALMA/TELMA) opiskelija on tyytymätön tähän arvioinnin tarkasta-
mispäätökseen, hän voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti yksikönjohtajalta. Tähän oikaisupyyntöön on 
liitettävä kopio tästä päätöksestä. 

Tutkintotavoitteinen koulutus 
Mikäli perustutkinto-, ammattitutkinto- tai erikoisammattitutkinto-opiskelija on tyytymätön tähän arvioin-
nin tarkastamispäätökseen, hän voi hakea oikaisua kirjallisesti siltä työelämätoimikunnalta, jonka toi-
mialaan tutkinto tai tutkinnon osa kuuluu.  

Yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden arviointiin pyydetään oikaisua kasvatus- ja ohjaus-
alan työelämätoimikunnalta.  

Työelämätoimikuntien yhteystiedot löydät https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/ammatillinen-kou-
lutus/tyoelamatoimikunnat  

Asiakirjan arkistointi ja käsittelyohje: Kopio tarkistamispyynnöstä päätöksineen toimitetaan opiskelijalle. Alkuperäinen 
tarkistamispyyntö päätöksineen sekä mahdollisine liitteineen arkistoidaan opiskelijan HOKS:in liitteeksi.  
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