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Tutkintolomakkeen työstäminen tutkinnon jälkeen 

Mitä teen, kun kokelas luovuttaa tutkintolomakkeen tutkinnon jälkeen 

1. Tarkista, että kokelas on 

täyttänyt nimi, osoite ym. 

tiedot. Jos et ymmärrä, mitä 

kokelas on täyttänyt – kysy ja 

korjaa! 

2. Tarkista, ovatko tarvittavat 

laskut lomakkeella – jos eivät, 

niin onko kokelas liittänyt 

mukaan konsepti paperin(t), 

josta laskusuoritukset löytyvät. 

Jos laskutehtävät puuttuvat, 

kysy niiden perään. 

3. Tarkista, että tutkintokartta 

on mukana, ja että siinä näkyy 

merkintöjä ja kokelaan nimi 

(kuten myös kaikissa muissa 

palautetuissa papereissa).  

VASTAUSTEN tulisi kuitenkin 

aina näkyä myös 

tutkintolomakkeessa!  

 

Jos kokelas tietää, mitä on 

tekemässä niin yleensä myös 

laskutehtävät mahtuvat 

lomakkeeseen. 
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Miten suoritan arvostelun? 

1. Hyvä tapa on ensin itse ratkaista 
tehtävät. Vertaamalla kokelaiden 
vastauksia omiin, huomaa nopeasti, 
onko itse jättänyt jotain 
huomioimatta.   
”Kokelasenemmistön” antamat 
vastaukset eivät kuitenkaan ole 
välttämättä ne oikeat. 
Omat ratkaisut voi hyvin laittaa 
mukaan tutkintonippuun. Niistä 
tarkastajan on helppo nähdä 
opettajan arvosteluperustelut. 
2. Jollekin sopii paremmin arvostella 
tehtäväkohtaisesti koko nippu, toiselle 
sopii lomakekohtainen arvostelu. 
3. Tee arvostelumerkinnät mieluiten 
punakynää käyttäen, eli niin että 
merkinnät selvästi erottuvat kokelaan 
merkinnöistä.  
Älä tee merkintöjä lyijykynällä! Jos 
kuitenkin haluat tehdä alustavat 
merkinnät lyijykynällä, niin lopulliset 
merkinnät ja pisteytys on kuitenkin 
tehtävä kokelaan tekstistä selvästi 
erottuvalla muste- tai 
kuulakärkikynällä (punainen)!  
4. Kun kokelas on vastanut täysin 
oikein tehtävään tai osatehtävään, 
riittää, että ympyröi esitäytetyn 
pistemäärän. 
5. Jos vain osa tehtävästä on oikein, 
tehdään vastauskenttään (tai 
konseptipaperille) merkinnät, mikä 
osa vastauksesta on oikein/väärin, tai 
mikä vastauksesta puuttuu. Jos 
laskutehtävät ovat konseptilla voi 
arvostelija laittaa tähän viittauksen 
esim. ”laskut konseptipaperilla”. Jos vastaus on täysin väärä, tee siitäkin merkintä! 
Yliviivaa esitäytetty pistemäärä ja kirjoita sopivaan kohtaan antamasi pisteet. 
 

Laske tehtävän/osatehtävien pisteet yhteen ja vie pistemäärä siihen tarkoitukseen varattuun ruutuun. Jos 

ruutu jostain syystä puuttuu lomakkeesta – tee itse oma ruutu tai merkitse yhteispisteet ilman ruutua. 

 

 

Tämä on tämän osatehtävän vastauskenttä.  

1,5p 
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Kun arvostelu on valmis 

1. Laske kaikista tehtävistä kertyneet pisteet yhteen ja vie kokonaispistemäärä tutkintolomakkeeseen 

ensimmäiselle sivulle, Yht. pisteet ruutuun.  
2. Vie tehtäväkohtaiset pistemäärät yhteenvetolomakkeeseen pisteytysjärjestyksessä (suurimman 
pistemäärän saanut ensimmäiseksi ja seuraavat alenevassa järjestyksessä) ja tarkista vielä kerran, että 
yhteispisteet ovat oikein (myös osatehtävien yhteenlasketut pisteet). Yhteenvetolomake toimitetaan muun 
tutkintomateriaalin mukana, mutta opettajasivuilta löytyy myös sähköiset yhteenvetolomakkeet, xls ja 
tulostettava pdf versio https://suomennavigaatioliitto.com/intranet/tutkinnot-ja-niiden-jarjestaminen/  

3. Täytä yhteenvetolomakkeeseen kaikki vaaditut tiedot. Ainoa kenttä, minkä voi jättää tyhjäksi on 
”Diplomien postitusosoite” silloin, kun diplomeja ei tilata. Jos ett tiedä seuran numeroa, löytyy se Liiton 
nettisivuilta https://suomennavigaatioliitto.com/jasenseurat/ . 

Älä täytä yhteenvetolomaketta ”PUNAKYNÄLLÄ”! 

Käytä yhtä yhteenvetolomaketta jokaista tutkintotasoa ja kieliversiota kohden. 

Jos yksi ja sama henkilö osallistuu kahteen (tai kolmeen) tutkintoon samassa tutkintotilaisuudessa, tee 
siitä ”reunamerkintä” kuhunkin yhteenvetolistaan. Eli merkinnät niin saariston kuin rannikon 
yhteenvetolomakkeeseen (ja tarvittaessa vielä avomeri sellaiseen). 

4. Tutkintopöytäkirja(t) täytetään jo tutkintopaikalla ja siihen/niihin pyydetään KAIKKIEN valvojien 
allekirjoitukset. 

Opettajasivuilta löytyvät tutkintopöytäkirjat xls ja pdf tiedostoina 

https://suomennavigaatioliitto.com/intranet/tutkinnot-ja-niiden-jarjestaminen/ . 

4. Kun kaikki on valmista, palautetaan tutkintonippu(niput) liiton toimistoon, seitsemän (7) arkipäivän 

sisällä tutkinnosta.  Mikäli huomaat, että palautus ei onnistu määräajan puitteissa, ole yhteydessä liiton 

toimistoon ja sovi uusi määräaika.  
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