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1 Tutkintotodistus

1.1  Tutkintotodistusta koskevat yleiset ohjeet
Tutkintotodistus on virallinen asiakirja, jonka sisällössä tulee noudattaa perustut-
kinnon perusteiden todistuksia koskevaa määräystä. Tutkintotodistuksen antamisesta on 
voimassa, mitä valtioneuvoston asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta sanotaan sellai-
sena kuin se on asetuksessa A 488/2008, 13 §.

Virallisena asiakirjana tutkintotodistus on arkistoitava ja säilytettävä pysyvästi.  Pysy-
väissäilytyksestä on määräykset vuonna 1994 voimaan tulleessa arkistolaissa (ArkistoL 
831/1994). Määräajan säilytettävistä asiakirjoista, kuten opintokorteista, opintosuoritusre-
kistereistä, on päätetty ylläpitäjien omissa arkistonmuodostussuunnitelmissa.

Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. Tutkintotodistuksen 
saannin edellytys on, että opiskelija on suorittanut tutkintoon kuuluvat tutkinnon osat ja 
ammattiosaamisen näytöt hyväksytysti. 

Tutkintotodistus (päättö- ja näyttötodistus) päivätään aina antopäivälle. Koska tutkinto-
todistus on yksi asiakirja (kokonaisuus), joka annetaan, kun kaikki tutkintoon kuuluvat 
tutkinnon osat on suoritettu, ei erillistä päättö- tai näyttötodistusta voi antaa. 

Annettua tutkintotodistusta ei muuteta, eikä uutta tutkintotodistusta samasta tutkinnosta 
kirjoiteta muutoin kuin siinä tapauksessa, että todistuksen antaja on tehnyt todistukseen 
selvän virheen. 

Tutkintotodistuksen antaa koulutuksen järjestäjä. Päättötodistuksen allekirjoittavat koulu-
tuksen järjestäjän nimeämät henkilöt. Näyttötodistuksen allekirjoittaa näyttöjen suunnit-
telusta ja toteuttamisesta vastaavan toimielimen puheenjohtaja. 

1.1.1  Tutkintotodistukseen kirjoitettavat tiedot tutkinnon perusteiden 
mukaan (määräys)

Tutkintotodistuksesta tulee ilmetä, että se koostuu päättötodistuksesta ja näyttötodistuk-
sesta. Lisäksi tutkintotodistuksessa tulee olla todistuksen myöntävän koulutuksen järjes-
täjän tai oppilaitoksen tai kummankin nimi. Päättötodistuksen allekirjoittaa koulutuksen 
järjestäjä ja näyttötodistuksen toimielimen puheenjohtaja (A 811/1998).

Päättötodistuksessa tulee olla seuraavat tiedot:
 opiskelijan nimi ja henkilötunnus
 tutkinnon nimi ja laajuus 120 ov/3 vuotta
 koulutusohjelman nimi
 tutkintonimike opetusministeriön asetuksen mukaisesti
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 suoritetut tutkinnon osat ryhmiteltyinä ammatillisiin (90 ov), ammattitaitoa täydentä-
viin (20 ov) ja vapaasti valittaviin tutkinnon osiin (10 ov), niiden laajuudet ja arvosanat

 opinnäytteen laajuus ja nimi 
 työssäoppimisen laajuus 
 päiväys ja allekirjoitukset
 koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima.

Koulutusohjelmat ja tutkintonimikkeet kirjoitetaan, kuten opetusministeriön siinä amma-
tillisia perustutkintoja koskevassa asetuksessa, joka on ollut voimassa opintojen alka-
mispäivänä, on päätetty. Jos tutkintonimike kattaa koko perustutkinnon, se kirjoitetaan 
välittömästi nimen jälkeen. Jos tutkintonimike koskee vain yhtä koulutusohjelmaa, se 
kirjoitetaan koulutusohjelman jälkeen. Tutkintojen nimistä ja tutkintonimikkeistä ei voi 
ppoiketa.

Näyttötodistuksessa tulee olla seuraavat tiedot:
 opiskelijan nimi ja henkilötunnus
 tutkinnon nimi ja laajuus 120 ov /3 vuotta
 koulutusohjelman nimi
 tutkintonimike
 suoritetut ammattiosaamisen näytöt tutkinnon osittain (tutkinnon osan nimi ja laajuus, 

lyhyt kuvaus opiskelijan suorittamasta ammattiosaamisen näytöstä, näyttöpaikan nimi, 
ammattiosaamisen näytön arvosana tai erityisopiskelijoilla lyhyt sanallinen kuvaus 
opiskelijan ammattiosaamisen näytöillä todennetusta ammatillisesta osaamisesta ja 
ammattitaidosta)

 päiväys ja allekirjoitus (toimielimen puheenjohtaja)
 koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima.

Tutkintotodistuksessa tulee olla myös seuraavat tiedot (taustatiedot):
 todistuksen myöntävän koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen yhteystiedot
 koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen nimi, ellei niitä ole edellä mainittu
 opetusministeriön myöntämä koulutuksen järjestämislupa
 lainsäädäntö, johon koulutus perustuu
 maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen päättämien tutkinnon perus-

teiden mukaisesti (määräyksen hyväksymispäivämäärä ja diaarinumero)
 maininta, että tutkinto on opetusministeriön hyväksymä (koulutuksen alkaessa 

voimassa olleen ministeriön asetuksen päivämäärä ja asetusnumero)
 pohjakoulutusvaatimus ja tutkinnon kansallinen taso
 tutkinnon tuottama jatko-opintokelpoisuus
 tutkinnon laajuuden, opintovuoden ja opintoviikon määritelmä
 arvosana-asteikko
 ammattien harjoittamisesta johtuvat erityissäännökset.

1.1.2  Suoritettujen tutkinnon osien ja arvosanojen kirjoittaminen 
todistukseen

Todistukset kirjoitetaan sillä opetuskielellä, joka on koulutuksen järjestämisluvassa. 
Opetuskieli ammatillisessa koulutuksessa on tavallisimmin suomi tai ruotsi, mutta se 
voi olla myös saame, romani tai viittomakieli (L 630/1998, 11 §). Jos opiskelija tarvitsee 
todistuksen jollakin muulla kuin opetuskielellä, opiskelijan tulee teettää alkuperäisestä 
todistuksesta virallinen käännös. 



9

Tutkintotodistuksen kansilomake tulostetaan A3-lomakkeelle. Päättö- ja näyttötodistus 
tulostetaan A3-lomakkeelle tai erillisinä A4-lomakkeina taitetun A3-lomakkeen sisälle. 
Tutkintotodistus-otsikko kirjoitetaan A3-lomakkeen etusivulle. Suoritettua tutkintoa ja 
koulutusta koskevat tiedot merkitään taitetun A3-lomakkeen taka- tai sisäsivulle sen 
mukaisesti, miten päättö- ja näyttötodistus tulostetaan. Taustatietojen merkitsemisestä 
tutkintotodistukseen on laadittu perusmalli vain malliin 1.2.  Jos taustatiedot poikkeavat 
perusmallista, todistusmallin yhteyteen on liitetty myös malli taustatietojen merkitsemi-
sestä. 

Todistuksen ylälaitaan voi koulutuksen järjestäjä merkitä opiskelijakohtaisen juoksevan 
numeron, jonka avulla todistussivut liittyvät yhteen. Koulutuksen järjestäjä päättää todis-
tuksen paperilaadusta arkistolain mukaisesti.

Perustutkinnon nimen jälkeen tutkinnon laajuus kirjoitetaan aina nimellislaajuutena 120 
ov, vaikka tutkinto olisi suoritettu nimellislaajuutta (3 vuotta) lyhyemmässä tai pidem-
mässä ajassa tai tutkintoon olisi sisältynyt enemmän kuin 120 ov tutkinnon osia. 

Koulutusohjelmat ja tutkintonimikkeet kirjoitetaan sellaisina, kuin ne on päätetty siinä 
opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen ammatillisista perustutkinnoista A 216/2001 
muutoksessa, joka on ollut voimassa koulutuksen alkaessa, katso s. 6. 

Tutkintonimikkeet on suojattu siten kuin laissa ammatillisesta koulutuksesta (630/1998, 
45 §) säädetään. Todistuksissa ei saa käyttää muita kuin OKM:n asetuksessa mainittuja 
tutkintonimikkeitä. Tutkintonimike voi kattaa asetuksen mukaisesti koko tutkinnon, 
jolloin nimike kirjoitetaan heti tutkinnon nimen jälkeen. Jos tutkintonimike kattaa vain 
koulutusohjelman/osaamisalan, nimike kirjoitetaan niiden nimen jälkeen. Kattavuus 
ilmenee edellä mainituista asetuksista siten, että tutkintonimike on kirjoitettu samalle 
riville tutkinnon nimen kanssa silloin, kun se kattaa koko tutkinnon ja kattaessaan koulu-
tusohjelman/osaamisalan samalle riville niiden kanssa.

Esimerkiksi:   Autoalan perustutkinto, 120 ov/3 vuotta
  Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari

  Maatalousalan perustutkinto, 120 ov/3 vuotta
  Maatilatalouden koulutusohjelma, maaseutuyrittäjä

  Prosessiteollisuuden perustutkinto, 120 ov/3 vuotta,
  prosessinhoitaja
  Kemiantekniikan koulutusohjelma

  Liiketalouden perustutkinto, 120 ov/3 vuotta, merkonomi
  Tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma

Tutkinnon osien ryhmittelyä kuvaavat otsikot kirjoitetaan tutkintotodistukseen aina 
niillä laajuuksilla kuin ne ovat valtioneuvoston päätöksessä (213/1999) ja asetuksessa 
616/2001. Myös näyttötodistukseen ammatillisten tutkinnon osien laajuudeksi merkitään 
otsikossa aina valtioneuvoston päätöksen mukaiset 90 ov.
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  X - perustutkinto, 120 ov/3 vuotta
  Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov
  Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov
  Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov

Todistukseen voidaan merkitä myös alakohtaisia erityistietoja. Musiikkialan perustut-
kinnossa merkitään tutkinnon perusteiden määräyksen mukaisesti pääinstrumentti ja 
musiikin laji. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnossa merkitään koulutusohjelman 
lisäksi koulutuksen järjestäjän päättämä ammattiala, kuten entisöinti, kiviala, tekstiiliala 
jne. 

Opinnäytteestä merkitään opinnäytteen nimi ja laajuus. Arvosanaa ei merkitä, koska se 
sisältyy ammatillisiin tutkinnon osiin. Työssäoppimisesta merkitään pelkästään laajuus. 

Mikäli opiskelija on osoittanut osaamisensa jostakin erityisosaamisesta, kuten ammat-
tiosaajan työkykypassin suorittamisesta, urheilijoiden ammatillisesta koulutuksesta, 
hygieniaosaamisesta, työturvallisuusosaamisesta, tulityöosaamisesta jne., suoritusmer-
kintä tulee lisätietoihin opinnäytteen ja työssäoppimisen alapuolelle. Vain sellainen 
erityisosaaminen merkitään, joka ei normaalisti kuulu tutkintoon.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa vieraan kielen tavoitteet ja arviointi on eriytetty sen 
mukaan, onko opiskelijan vallitsema kieli hänelle A- vai B-kieli. Valittu vieras kieli voi 
olla opiskelijalle aivan uusikin kieli, jolloin sovelletaan B-kielen tavoitteita ja arviointia.  
A- ja B-kielillä tarkoitetaan seuraavaa:   
 A-kieli = peruskoulun 1.-6. vuosiluokilla alkava vieras kieli
 B-kieli = peruskoulun vuosiluokilla 7.-9. alkava vieras kieli

Jos 18 vuotta täyttänyt opiskelija ei ole sisällyttänyt opintoihinsa liikuntaa ja terveys-
tietoa eikä taide- ja kulttuuriopintoja, merkitään kyseisten opintojen kohdalle viite ja 
todistuksen alalaitaan merkintä: Toteutettu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
630/1998, 12 §:n perusteella.

Jos jonkin tutkinnon osan suorittaminen katsotaan opiskelijalle jostain syystä kohtuutto-
maksi ja opiskelija vapautetaan kokonaan tutkinnon osan suorittamisesta, on kyseisen 
tutkinnon osan kohdalle merkittävä alaviite: Vapautettu ammatillisesta koulutuksesta 
annetun lain 630/1998, 21 § perusteella. Koska opiskelija on lakiin perustuen vapautettu 
jonkin tutkinnon osan suorittamisesta, ei häneltä voi edellyttää korvaavia lisäopintoja.

Vapaasti valittavista tutkinnon osista merkitään tutkinnon osat, niiden nimet ja laajuudet 
sekä yleensä myös arvosana. Tutkinnon osan nimi ei voi olla ”Työssäoppiminen” tai 
”Työkokemus” vaan nimi tulee määritellä työssä hankitun osaamisen sisällön perusteella 
ja laajuuden tälle tutkinnon osalle määrittää hankitun osaamisen vaativuus. Arvosanaa ei 
tutkintotodistukseen tarvitse kuitenkaan merkitä, jos opiskelija sitä ei halua (A 811/98, 
10 §). Tämä koskee myös muualla suoritettuja vapaasti valittavia tutkinnon osia, joista 
arvosanaa ei aina ole saatavissa. 

1.1.3  Tutkintotodistuksen taustatiedot
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään koulutuksen järjestämislupaan kirjoitetaan 
kyseisen koulutuksen alkaessa voimassa olevan luvan myöntämispäivämäärä sekä diaa-
rinumero.
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Opetushallituksen määräykseen kyseisen perustutkinnon perusteista kirjoitetaan niiden 
perustutkinnon perusteiden hyväksymispäivämäärä ja diaarinumero, jonka mukaan 
koulutus on toteutettu. Hyväksymispäivämäärä ja diaarinumero löytyvät pääjohtajan ja 
esittelijän allekirjoittamasta määräyksestä kyseisten perustutkinnon perusteiden alkusi-
vulta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön antamaan asetukseen kirjoitetaan alkuperäisen 
asetuksen A 216/2001 lisäksi se ministeriön päätös tai asetus tutkinnosta päivämäärineen 
ja diaari- tai asetusnumeroineen, joka on ollut voimassa koulutuksen alkaessa. Kun opis-
kelija on opintonsa aloittanut esimerkiksi syksyllä 2008, tulee eo. kohtaan A 216/2001, 
20.12.2007, A 1411.  Muutosasetuksia päätöspäivämäärineen ja voimaantulopäivämääri-
neen: 11.1.2011, A3/2011 (voimaan 1.1.2012), 19.1.2010,  A 77/2010 ( voimaan 1.8.2010), 
19.6.2008 A 469/2008 ( voimaan 1.8.2009),  20.12.2007, A 1411/2007 ( voimaan 1.8.2008), 
7.6.2006, A 606/2006 (voimaan 1.8.2006), 16.6.2005, A 513/2005 (voimaan 1.1.2004), 
1.3.2001, A 216/2001 (alkuperäinen asetus, joka tuli voimaan 1.8.2001).

Ammatinharjoittamisesta johtuvat erityissäännökset kirjoitetaan tutkintotodistuk-
seen niiden alojen kohdalle, joilla on ammattienharjoittamista koskevia erityismääräyksiä.

Elintarvikealan, hotelli-, ravintola- ja catering-alan sekä kotityö- ja puhdistuspalvelujen 
perustutkinnossa: Tutkinnon suorittaneella on sosiaali- ja terveysministeriön antaman 
asetuksen (A 1115/2001) edellyttämä elintarvikehygieeninen osaaminen.

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto: Kun opiskelija on suorittanut asia-
kaspalvelun koulutusohjelman/osaamisalan, tarjoilija tai hotellipalvelun koulutusoh-
jelman/osaamisalan, vastaanottovirkailija, hänen todistukseensa kirjataan seuraava lause: 
Tutkinto antaa alkoholilain (L 1143/1994) 21 b §:ssä tarkoitetun riittävän pätevyyden 
anniskeluravintolan vastaavan hoitajan tehtäviin.

Mikäli kokin koulutusohjelmassa/osaamisalassa on valinnaisilla tutkinnon osilla hankittu 
anniskeluosaaminen ja anniskeluravintolan vastaavan hoitajan pätevyys, merkitään todis-
tukseen sama lause. 

Mikäli opiskelija on hotelli-, ravintola-ja catering-alan perustutkinnon kaikille pakollisen 
tutkinnon osan (4.1.1 Majoitus-ja ravitsemispalveluissa toimiminen) lisäksi suorittanut 
kaikille valinnaisista tutkinnon osista Laivatalous- tutkinnon osan ja hätätilannetoiminnan 
sekä pelastuslautta- ja pelastusveneiden ammattitaitovaatimukset 
(STCW A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 ja A-VI/1-4 sekä A-VI/ 2-1) sisältävän tutkinnon osan 
merenkulkualan perustutkinnon mukaisesti, todistukseen merkitään: Tutkinto sisältää 
talousapulaisen koulutuksen, jota aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä 
annettu asetus (1797/2009) edellyttää talousapulaisen pätevyyskirjan antamiseksi. Liiken-
teen turvallisuusvirasto antaa ammatinharjoittamiseen oikeuttavan pätevyyskirjan hake-
muksen perusteella edellyttäen, että myös muut edellä mainitussa asetuksessa mainitut 
ehdot täyttyvät. 

Jos opiskelija on suorittanut edellisten lisäksi kokin koulutusohjelman/osaamisalan pakol-
liset tutkinnon osat, todistukseen merkitään lisäksi: Tutkinto sisältää laivakokin koulu-
tuksen, jota aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annettu asetus (1797/2009) 
edellyttää laivakokin pätevyyden antamiseksi. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa amma-
tinharjoittamiseen oikeuttavan pätevyyskirjan hakemuksen perusteella edellyttäen, että 
myös muut edellä mainitussa asetuksessa mainitut ehdot täyttyvät.  
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Kalatalouden perustutkinto (120 ov): Kun opiskelija on suorittanut tutkinnon kalastuk-
seen erikoistumalla, hänen todistukseensa kirjataan seuraava lause: Tutkinto sisältää tunte-
muksen, jota aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annettu asetus (1797/2009) 
edellyttää kalastusaluksen kuljettajankirja B:n antamiseksi. Liikenteen turvallisuusvirasto 
antaa ammatinharjoittamiseen oikeuttavan pätevyyskirjan hakemuksen perusteella edel-
lyttäen, että myös muut edellä mainitussa asetuksessa mainitut ehdot täyttyvät.

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto (120 ov) : Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon (120 ov) 
suorittanut lastenohjaaja on kelpoinen kuntien sosiaalihuollon (päivähoito, lastensuojelu, 
perhetyö) tehtäviin sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 
annetun lain (272/2005) 8 §:n ja sen perusteluiden mukaisesti sekä koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminnan ohjaajaksi valtioneuvoston asetuksen (115/2004) 9a §:n mukaisesti.

Tutkinto sisältää piispainkokouksen 9.9.2009 päätöksen mukaisesti yhteensä vähintään 
35 ov:n laajuiset teologiset sekä seurakunnan ja kirkon työhön liittyvät opinnot. Tutkinto 
antaa kelpoisuuden Suomen ev.lut. kirkon lastenohjaajan tehtävään. 

Lentokoneasennuksen perustutkinnossa: Koulutus täyttää EU-komission asetuksen 
2042/2003 mukaiset ilma-aluksen huoltohenkilöstön PART 66 ja PART 147 lupakirjaluok-
kakohtaiset koulutusvaatimukset. Huoltohenkilöstön lupakirjan (PART 66) saadakseen 
tulee tämän lisäksi hankkia säädösten mukaisesti vaadittu työkokemus..

Lennonjohdon perustutkinto: Perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat perustuvat 
ICAOn (International Civil Aviation Organization) ja Eurocontrolin (European Organi-
sation for Safety ofAir Navigation) koulutusta koskeviin määräyksiin, sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviin yhteisön lennonjohtajan lupakirjasta. Ilmailuvi-
ranomainen valvoo koulutusta ja sen sisältöä kulloinkin voimassaoleviin asiakirjoihin 
perustuen. Lennonjohtajana toimiminen edellyttää perustutkinnon suorittamisen lisäksi 
lennonjohtajan lupakirjaa, jota haetaan ilmailuviranomaiselta.

Logistiikan perustutkinto, kuljetusalan sekä lentoasemapalvelujen koulutusohjelma, 
Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma ja Rakennusalan 
perustutkinto, maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma: Tutkinnon suoritta-
neella on kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyys säädösten (L 273/2007; 
A 640/2007) mukainen perustason ammattipätevyys sekä ajokorttisäädösten (L 386/2011; 
A 423/2011) mukainen ajo-oikeus. Lisäksi Logistiikan perustutkinto, kuljetusalan sekä 
lentoasemapalvelujen koulutusohjelman mukaisesti tutkinnon suorittaneella on vaaral-
listen aineiden kuljettamista tiellä koskevien säädösten (L 719/1994; A 194/2002) 
mukainen vaarallisten aineiden kuljettamiseen (ADR) oikeuttava ajolupa.

Merenkulkualan perustutkinnossa: Tutkinto täyttää aluksen miehityksestä ja laivaväen 
pätevyydestä annetun asetuksen (A 1797/2009) sekä merenkulkijoiden koulutusta, 
pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan kansainvälisen STCW-yleissopimuksen ja sitä 
vastaavan EY-direktiivin vaatimukset. 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa: Tutkinnon suorittaneella on oikeus harjoittaa 
terveydenhuollon ammattia terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain 
(L 559/1994 muutoksineen) ja asetuksen (A 564/1994 muutoksineen) mukaan.  
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1.1.4  Kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen tai 
todistuksen liite

Kansainväliseen käyttöön tarkoitetusta tutkintotodistuksen tai todistuksen liitteen anta-
misesta on voimassa, mitä valtioneuvoston asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta on 
säädetty (A 811/1998, 13 §.)

Opetushallitus on laatinut tutkintotodistusten myöntäjien avuksi kansainväliseen käyt-
töön tarkoitetut liitteet kaikkiin perustutkintoihin. Nämä liitteet on laadittu koulutusoh-
jelmittain niin, että jokaisella valmistuneella opisk elijalla on mahdollisuus saada omaa 
tutkintonimikettään vastaavan osaamisen kuvaus.  Liitteet on tehty suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi. 

Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus antaa tutkintotodistus opiskelijoille sillä kielellä, 
jolla opetus on annettu ja joka ilmenee koulutuksen järjestämisluvassa. Todistuksen kään-
tämisestä on opiskelija itse vastuussa. Todistuksen kansainväliseen käyttöön tarkoitetun 
kv-liitteen on koulutuksen järjestäjä velvollinen opiskelijoille antamaan.

Liitteet ovat Opetushallituksen Internet-sivuilla, mistä jokainen voi halutessaan tulostaa 
tarvitsemansa liitteen. Kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite on tallennettu PDF-
tiedostona, joten sitä ei voi muuttaa.

1.2  Tutkintotodistuksen malli
Perusmalli tutkintotodistuksesta, joka annetaan 1.8.2009 voimaan tulleen uuden arvioin-
tiasteikon mukaisesti.
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                                                        Koulutuksen järjestäjän nimi 

Oppilaitoksen nimi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TUTKINTOTODISTUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
koulutuksen järjestäjän leima 

 
  

Malli 1.2
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Koulutuksen järjestäjän nimi 

Oppilaitoksen nimi 
 

PÄÄTTÖTODISTUS 
 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 120 ov/3 vuotta 
Ympäristöalan koulutusohjelma, ympäristönhoitaja  

 
Opiskelijan Nimi  (henkilötunnus) 

 
         Laajuus, ov  Arvosana (1-3) 
Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov  
 Kestävällä tavalla toimiminen  30 kiitettävä  3 
 Ympäristön hoitaminen  20 hyvä 2 
 Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen  10 hyvä 2 
 Ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen   10 kiitettävä 3 

Kulttuuriympäristöjen kunnostaminen ja hoitaminen 10 hyvä 2 
Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen 10 kiitettävä 3 

                                   
Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov 
 Äidinkieli, suomi  4 hyvä 2 
 Toinen kotimainen kieli, ruotsi  1 tyydyttävä 1 
 Vieras kieli, A-englanti 2 kiitettävä  3 
 Matematiikka  3 kiitettävä 3 
 Fysiikka ja kemia  2 hyvä  2 
 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto  1 hyvä  2 
 Terveystieto  1 hyvä  2 
 Liikunta  1 kiitettävä  3 
 Taide ja kulttuuri  1 tyydyttävä  1 
 Ympäristötieto  4 kiitettävä  3 
  
Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov 
 Yritystoiminta  4 hyvä  2 
 Pienkoneiden korjaus  5 kiitettävä  3 
 Matkailuenglanti 1 hyvä  2 
 
Tutkintoon sisältyy 

 Opinnäyte (5 ov) ”Opinnäytteen nimi”. tässä käytetään sitä laajuutta, joka todellisuudessa on toteutunut, 2 ov on minimi 
 Työssäoppiminen (50 ov) tässä käytetään sitä laajuutta, joka todellisuudessa on toteutunut, 20 ov on minimi 

Yrittäjyys (5 ov)  
 

   Lisätietoja 
      Opiskelija on lisäksi suorittanut ammattiosaajan työkykypassin, jonka sisältö ilmenee liitteestä. 
  

 
    
 
 

 31.5.2012 
 
 
  
 nimenselvennys nimenselvennys  
 virka-asema virka-asema 
   

 
   

    
koulutuksen järjestäjän leima (perustemääräyksen mukaan voi olla myös oppilaitoksen 
leima) 

 
 
 

Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen.  

Malli 1.2
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Koulutuksen järjestäjän nimi 
Oppilaitoksen nimi 

 
NÄYTTÖTODISTUS 

 
 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 120 ov/3 vuotta 
Ympäristöalan koulutusohjelma, ympäristönhoitaja 

 
  

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus) 
on suorittanut luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon kuuluvat ammattiosaamisen näytöt 
 

 Laajuus, ov  Arvosana (1-3) 
 

Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov  
 

 

Kestävällä tavalla toimiminen  30 kiitettävä 3 
1. Luontopolun suunnittelu ja merkkaaminen maastoon, Kaarinan kunta 
2. Luontopolulle kestävää kehitystä noudattavien ohjeiden laatiminen, Kaarinan kunta 

 
Ympäristön hoitaminen  20 hyvä  2 
 Muksulan päiväkodin ympäristövaikutusten arvioiminen ja ympäristön kunnostustöiden tekeminen 
  sekä mittauksien tekeminen ja näytteiden ottaminen 
 Muksulan päiväkoti, Kaarinan kunta 

 
Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen  10 kiitettävä 3 
 Energiapuun korjuun käsittely ja koneen käyttäminen, Metsurilan ammattioppilaitos 

 
Ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen 10 hyvä 2 

 Sastamalan kunnan kulttuuriohjelmaan liittyvän Wanhan myllyn lähiympäristössä  
 olevan ulkoilureitin rakentaminen, Sastamalan kunta 
 
    Kulttuuriympäristöjen kunnostaminen ja hoitaminen      10 kiitettävä 3 

Sastamalan kunnan kulttuuriympäristöohjelmaan liittyvän Wanhan myllyn lähiympäristön 
 kasvillisuuden kartoittamisen sekä ennallistamisen suunnittelu ja toteutus 

 Sastamalan kunta 
 
 Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen 10 kiitettävä 3
       Uimarin järven tilan arviointi ja kunnostus 
 Vesipojat Oy 

 
 
 

 
31.5.2012 
 

 
 
nimenselvennys 
toimielimen puheenjohtaja    koulutuksen järjestäjän leima  
koulutuksen järjestäjän nimi 

 
 
 
 
 
 

 
Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen.  

Malli 1.2
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X  oppilaitos kuuluu X koulutuksen järjestäjään, jolla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä 
 koulutuksen järjestämislupa (pvm, dnro). Se lupa, joka on ollut voimassa, kun opiskelija on aloittanut opintonsa 
 
Oppilaitoksen yhteystiedot  

Osoite  jlkjlkdjflksjl 
Puhelin jlskjflkdjflksj 
Sähköposti lkjkjdflsj 
Internet lkjlkdjfllkjl 

 
Koulutus kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen toimialaan ja sitä säätelee ammatillisesta  
koulutuksesta annettu laki (630/1998) ja asetus (811/1998). 
 
Koulutuksessa on noudatettu Opetushallituksen määräystä X-perustutkinnon perusteista 
 (__.__.200_, dnro  __/__/200_) Tämä löytyy jokaisen perustutkinnon perusteen määräyssivulta 
 
Perustutkinto on perusopetuksen jälkeinen opetus- ja kulttuuriministeriön antaman asetuksen mukainen (A 216/2001, muutos pvm ja 
muutosasetuksen nro) ammatillinen perustutkinto. Tarkistettava, mikä asetus on voimassa opiskelun alkaessa.  
 
Perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. 
 
Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa (ov), joka vastaa kolmen vuoden opintoja. Opintoviikolla tarkoitetaan 
arvioitua opiskelijan keskimääräistä 40 tunnin työpanosta opintojen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksi opintovuosi sisältää 40 
opintoviikkoa.  
 
Arviointiasteikko ammatillisen perustutkinnon osista 

  Kiitettävä  3  
  Hyvä  2   
  Tyydyttävä           1  
  
               

Ammatinharjoittamisesta johtuvat erityissäännökset: -- 
 
 
 
 

Malli 1.2
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1.3   Todistusmerkinnät osaamisen tunnustamisesta ja 
valinnaisista tutkinnon osista

Osaamisen tunnustaminen aiemmin suoritetuista ammatillista perustutkinnoista tai 
ammattikorkeakouluopinnoista

Opiskelijalle voidaan tunnustaa osaamista aiemmin suoritetuista ammatillisista perustut-
kinnoista tai ammattikorkeakouluopinnoista ammatillisten tutkinnon osien pakollisiin ja 
valinnaisiin tutkinnon osiin, jos osaaminen vastaa suoritettavan tutkinnon osan ammatti-
taitovaatimuksia. 

Kun osaamista on tunnustettu ammatillisesta perustutkinnosta ja osaaminen kattaa koko-
naisen tutkinnon osan, kirjoitetaan päättö- ja näyttötodistukseen suoritettavan tutkinnon 
sen osan nimi ja laajuus, jonka osaaminen kattaa sekä saatu arvosana asteikolla 1-3. 
Tunnustetut ammattiosaamisen näytöt merkitään näyttötodistukseen samalla tavalla 
kuin ne ovat alkuperäisessä näyttötodistuksessa. Alaviitteeseen laitetaan tieto siitä, mistä 
tutkinnosta kyseinen tutkinnon osa on, tutkinnon perusteiden antopäivämäärä ja diaari-
numero sekä todistuksen antaneen oppilaitoksen nimi. 

Mikäli aiemmin hankittu osaaminen ei ole sisältänyt ammattiosaamisen näyttöjä, merki-
tään näyttötodistukseen kyseisen tutkinnon osan nimi ja laajuus, mutta ei arvosanaa ja 
alaviitteeseen tieto siitä, että tutkinto ei ole sisältänyt ammattiosaamisen näyttöjä.

Jos osaamista on tunnustettu tutkinnosta, jonka arviointiasteikko eroaa suoritettavan 
perustutkinnon arviointiasteikosta, arvosana muunnetaan tutkinnon perusteiden arvioin-
tiluvussa olevan muuntokaavan avulla.

Ammattikorkeakouluopinnoista osaamista tunnustettaessa merkitään perustutkinnon 
tutkintotodistukseen amk-tutkinnon todistuksesta perustutkintoa vastaavat opintojaksot 
arvosanoineen silloin, kun amk-opinnot kattavat kokonaisen tutkinnon osan. AMK-opin-
tojen laajuus saadaan vastaamaan perustutkinnon tutkinnon osien laajuutta jakamalla 
opintopisteet 1,5:llä. Alaviitteeseen kirjoitetaan: tutkinnon osa on tunnustettu x-alan 
ammattikorkeakoulututkinnosta, y-suuntautumisvaihtoehto (kuten amk-todistuksessa 
lukee), todistus päivätty x.x.200x.

Mallissa 1.3 on tutkinnon osa tunnustettu toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, joka 
ei ole sisältänyt ammattiosaamisen näyttöjä (alaviite 1).

Osaamisen tunnustaminen aiemmin suoritettujen näyttötutkintojen tutkinnon osista

Mikäli opiskelijalle on tunnustettu osaamista näyttötutkintona suoritetusta ammatillisen 
perustutkinnon tutkinnon osasta ja osaaminen kattaa suoritettavan tutkinnon koko 
tutkinnon osan, merkitään päättö- ja näyttötodistukseen kumpaankin se arvosana, joka 
on tutkintotoimikunnan antamassa näyttötutkintotodistuksessa. Tarvittaessa arvosana 
muunnetaan vastaamaan kolmiportaista arviointiasteikkoa muuntotaulukon avulla.

Mikäli osaamista tunnustetaan aiemmin suoritetusta ammatti- tai erikoisammattitutkin-
nosta pakollisiin ammatillisiin tutkinnon osiin, merkitään päättö- ja näyttötodistukseen 
tutkinnon osan nimi suoritettavan tutkinnon mukaisesti ja arvosana merkinnällä hyväk-
sytty. Jos osaamista tunnustetaan valinnaisiin tutkinnon osiin, merkitään tutkinnon osan 
nimi suoritetun ammatti- tai erikoisammattitutkinnon mukaisesti ja arvosana merkinnällä 
hyväksytty.



19

Näissä tapauksissa näyttötodistukseen ei tule näytön kuvausta, koska sitä ei näyttötut-
kintosuorituksista laadita. Alaviitteeseen laitetaan tieto siitä, mistä tutkinnosta kyseinen 
tutkinnon osa on, tutkinnon perusteiden antopäivämäärä ja diaarinumero sekä todis-
tuksen antaneen tutkintotoimikunnan nimi.

Mallissa 1.3 on tutkinnon osa tunnustettu ammatillisiin pakollisiin tutkinnon osiin Liikun-
tapaikkojen ammattitutkinnosta (alaviite 2).

Työkokemuksella hankitun osaamisen tunnustaminen

Mikäli opiskelija on hankkinut työkokemuksella sellaista ammatillista osaamista, joka 
kattaa suoritettavan tutkinnon jonkun pakollisen tutkinnon osan kokonaan, on opiske-
lijan osoitettava osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä arvosanan saadakseen. Tutkin-
totodistukseen merkitään normaalisti tutkinnon osan nimi ja arvosana. Todistukseen ei 
merkitä sitä, miten opiskelija osaamisensa on hankkinut eli työpaikkaa.

Jos työkokemuksella hankittua osaamista halutaan tunnustaa vapaasti valittaviin tutkinnon 
osiin, pitää ensin määritellä, mitä opiskelija on työssään oppinut. Opittujen asioiden 
perusteella määritellään ko. tutkinnon osalle nimi. Tutkinnon osan laajuus määritellään 
sen mukaan, miten kauan kyseisten asioiden oppimiseen arvioidaan menevän aikaa. 

Taitajakilpailuissa osoitetun osaamisen tunnustaminen
Opiskelijan tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen voidaan arvioida ammattiosaa-
misen näyttönä kilpailujen karsinnoissa ja itse kilpailussa, erillistä näyttöä ei tämän lisäksi 
tarvita. Näin toteutetun näytön pitää olla etukäteen suunniteltuna ja kirjattuna koulu-
tuksen järjestäjän opetussuunnitelman tutkintokohtaiseen osaan ja toimielimen hyväk-
symä. 

Näyttötodistukseen merkitään näyttöpaikaksi se kilpailu, jossa näyttö osaamisesta on 
annettu, esim. Taitaja-ammattitaidon SM-kilpailut 2010, WorldSkills –ammattitaidon 
MM-kilpailut 2009.

Perustutkintoon valittu toisen ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osa

Mikäli opiskelija valitsee tutkintoonsa ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyvään Kaikille 
valinnaisiin tutkinnon osiin osia muista ammatillisista perustutkinnoista, ammattikorkea-
kouluopinnoista tai näyttötutkintona suoritettavasta/suoritetusta ammatillisen perustut-
kinnon tutkinnon osasta, merkitään todistukseen valitun tutkinnon osan nimi arvosanoi-
neen. Tarvittaessa arvosana muunnetaan kolmiportaiseksi.  

Perustutkintoon valittu ammatti- ja erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa

Perustutkinnon perusteiden mukaan voidaan kaikille valinnaisissa tutkinnon osissa valita 
tutkinnon osia ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista. Ammatti- tai erikoisammattitutkin-
nosta valitun tutkinnon osan arvosana merkitään päättö- ja näyttötodistukseen merkin-
nällä hyväksytty. Näyttötodistukseen ei tule näytön kuvausta, koska sitä ei näyttötut-
kintosuorituksista laadita. Alaviitteeseen laitetaan tieto siitä, mistä tutkinnosta kyseinen 
tutkinnon osa on, tutkinnon perusteiden antopäivämäärä ja diaarinumero sekä todis-
tuksen antaneen tutkintotoimikunnan nimi. Kun tutkinnon osa on suoritettu ja arvosana 
on annettu muualla kuin omassa oppilaitoksessa (koulutuksen järjestäjä), se liitetään 
suoritettavaan tutkintoon osaamisen tunnustamisella.
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Mallissa 1.3 on valittu tutkinnon osa Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinnosta 
(alaviite 2).

Perustutkintoa laajentava tutkinnon osa
Kun opiskelija on suorittanut ammatillista osaamista yksilöllisesti syventäviä tutkinnon 
osia (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat), merkitään suoritetut tutkinnon osat 
ammatillisiin tutkinnon osiin (90 ov). Tällöin tutkinnon osien yhteislaajuus ylittää 90 ov, 
mutta otsikkoa ei kuitenkaan muuteta. 

Mallissa 1.3 on suoritettu yritystoiminta 10 ov, joka merkitään viimeiseksi todistuksen 
ammatillisten tutkinnon osien jälkeen. (alaviite 3).

Ammattitaitoa täydentävien (yhteiset opinnot) valinnaisten tutkinnon osien merkintä  
Koulutuksen järjestäjä voi tarjota ammattitaitoa täydentäviä valinnaisia tutkinnon osia 
laajuudeltaan pienempinä kuin tutkinnon perusteissa olevat 4 ov:n laajuiset valinnaiset 
tutkinnon osat. Näihin koulutuksen järjestäjän tulee laatia tavoitteet ja arviointikriteerit 
tutkinnon perusteissa olevien 4 ov:n laajuisten valinnaisten tutkinnon osien pohjalta. 
Tässä tarkoitetaan niitä 4 ov:n valinnaisia, jotka perusteissa ovat valmiina.

Mallissa 1.3 opiskelijan opintoihin sisältyy koulutuksen järjestäjän tarjoama ympäristö-
tieto, 3 ov. 

Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaisten lisäosien merkinnät
Kun koulutuksen järjestäjä tarjoaa ammattitaitoa täydentävien (yhteiset opinnot) pakol-
listen tutkinnon osien valinnaisia lisäosia (kts. tutkinnon perusteet), koulutuksen järjes-
täjä on laatinut niihin tavoitteet ja arviointikriteerit.  Näiden valinnaisten tutkinnon osien 
arviointia ei voi yhdistää pakollisten tutkinnon osien arviointiin (kummallakin omat 
tavoitteet ja arviointikriteerit), joten valinnaiset tutkinnon osat merkitään päättötodistuk-
seen ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien jälkeen. 

Mallissa 1.3 opiskelijan opintoihin sisältyy ammattitaitoa täydentävä valinnainen tutkinnon 
osa, englanti, 1 ov.
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Malli 1.3
 

Koulutuksen järjestäjän nimi 
Oppilaitoksen nimi 

 
PÄÄTTÖTODISTUS 

 
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 120 ov/3 vuotta 

Ympäristöalan koulutusohjelma, ympäristönhoitaja  
 

Opiskelijan Nimi  (henkilötunnus) 
 

         Laajuus, ov  Arvosana (1-3) 
Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov  
 Kestävällä tavalla toimiminen 1) 30 kiitettävä  3 
 Ympäristön hoitaminen  20 hyvä 2 
 Ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen 2)  10  

Kulttuuriympäristöjen kunnostaminen ja hoitaminen 10 hyvä 2 
Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen 10 kiitettävä 3 
Venesatamien hoitaminen 2)  hyväksytty 
Yritystoiminta 3) 10 hyvä  2 

                                   
Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov 
 Äidinkieli, suomi  4 hyvä 2 
 Toinen kotimainen kieli, ruotsi  1 tyydyttävä 1 
 Vieras kieli, A-englanti 2 kiitettävä  3 
 Matematiikka  3 kiitettävä 3 
 Fysiikka ja kemia  2 hyvä  2 
 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto  1 hyvä  2 
 Terveystieto  1 hyvä  2 
 Liikunta  1 kiitettävä  3 
 Taide ja kulttuuri  1 tyydyttävä  1 
 Ympäristötieto  3 kiitettävä  3 
 Vieras kieli, englanti valinnainen 1 kiitettävä 3 
 
Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov 
 Yritystoiminta  4 hyvä  2 
 Pienkoneiden korjaus  5 kiitettävä  3 
 Englanti 1 hyvä  2 
 
Tutkintoon sisältyy 

 Opinnäyte (5 ov) ”Opinnäytteen nimi”. 
 Työssäoppiminen (35 ov) 

Yrittäjyys (5 ov)  
 

1)         Tutkinnon osa on tunnustettu x-alan perustutkinnosta (pvm, dnro) X:n ammatti-instituutti. 
   2)           Tutkinnon osa on tunnustettu Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinnosta ( pvm, dnro), X- alan 
                 tutkintotoimikunta. 
   3)          Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävä (perustutkintoa laajentava) tutkinnon osa 

 
    
 

 31.5.2012 
 
 
  
 nimenselvennys nimenselvennys  
 virka-asema virka-asema 
 
                                                                           koulutuksen järjestäjän leima 

Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. 



22

Oppilaitoksen nimi 
 

NÄYTTÖTODISTUS 
 
 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 120 ov/3 vuotta 
Ympäristöalan koulutusohjelma, ympäristönhoitaja 

 
  

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus) 
on suorittanut luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon kuuluvat ammattiosaamisen näytöt 
 

 Laajuus, ov  Arvosana (1-3) 
 

Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov  
 

 

Kestävällä tavalla toimiminen 1) 30  
  
 

Ympäristön hoitaminen  20 hyvä  2 
 Muksulan päiväkodin ympäristövaikutusten arvioiminen ja ympäristön kunnostustöiden tekeminen 
  sekä mittauksien tekeminen ja näytteiden ottaminen 
 Muksulan päiväkoti, Kaarinan kunta 
  
Ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen 0 

 
    Kulttuuriympäristöjen kunnostaminen ja hoitaminen 10 kiitettävä 3 

Sastamalan kunnan kulttuuriympäristöohjelmaan liittyvän Wanhan myllyn lähiympäristön 
 kasvillisuuden kartoittamisen sekä ennallistamisen suunnittelu ja toteutus 

 Sastamalan kunta 
 
 Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen 10 kiitettävä 3
       Uimarin järven tilan arviointi ja kunnostus 
 Vesipojat Oy 
 
  Venesatamien hoitaminen 2)                   hyväksytty 
 

Yritystoiminta 3)     10          hyvä            2 
 Oman yrityksen liiketoimintaympäristön kartoittaminen, liiketoimintasuunnitelman 
 tekeminen ja yritystoiminnan käynnistäminen, Luonto- ja ympäristöalan ammattiopisto 

 
 

1) Tutkinnon osa on tunnustettu x-alan perustutkinnosta (pvm, dnro) X:n ammatti-instituutti. Tutkinto ei ole sisältänyt 
ammattiosaamisen näyttöjä. 

    2)Tutkinnon osa on tunnustettu Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinnosta (pvm, dnro), X- alan tutkintotoimikunta. 
3) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävä (perustutkintoa laajentava) tutkinnon osa 
 
 

 
31.5.2012 
 

 
 
nimenselvennys 
toimielimen puheenjohtaja  koulutuksen järjestäjän leima  
koulutuksen järjestäjän nimi 

 
 

 
 

Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. 

Malli 1.3
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1.4 Todistusmerkinnät osaamisen tunnustamisesta lukion 
opinnoista

Todistusmerkinnät osaamisen tunnustamisesta lukion päättötodistuksen perusteella

Suoritetuilla lukio-opinnoilla korvataan tavoitteiltaan ja sisällöltään vastaavat ammatti-
taitoa täydentävät tutkinnon osat, vapaasti valittavat tutkinnon osat ja ammatillisiin opin-
toihin sisältyvät muut valinnaiset tutkinnon osat. Tällöin lukion koko oppimäärällä 
voidaan perustutkinnon 120 ov:sta  korvata enintään yhteensä 40 ov:a. Tämä edellyttää, 
että kaikki perustutkinnon perusteiden ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia vastaavat 
lukion opinnot on suoritettu.

(Huom! Mikäli lukiossa on soveltavina kursseina opiskeltu ammatillisten perustutkintojen 
ammatillisia tutkinnon osia, osaamisen tunnustamista voi tulla yli 40 ov.)

Näyttötodistukseen ammatillisten tutkinnon osien laajuudeksi merkitään otsikossa aina 
valtioneuvoston päätöksen mukaiset 90 ov:a. Tutkinnon osien alle kirjoitetaan alaviite, 
jossa kerrotaan, että opiskelija on sisällyttänyt ammatillisiin tutkinnon osiin 10 opinto-
viikkoa lukion opintoja tai ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia, joita ei arvioida 
ammattiosaamisen näytöillä. 

Arvosanat annetaan kaikkiin lukion opinnoilla korvattuihin tutkinnon osiin muuntamalla 
lukion arvosanat muuntotaulukon avulla vastaamaan ammatillisen peruskoulutuksen 
arviointiasteikkoa. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voidaan jättää arvosanatta opiske-
lijan niin halutessa.

Kun lukion päättötodistuksen perusteella tunnustetaan osaamista, merkitään todistuk-
seen alaviitteeksi, mistä lukion opetussuunnitelman perusteesta on kysymys tai jos sitä 
tietoa ei ole, merkitään lukion todistuksen antopäivämäärä. (Lukion opetussuunnitelman 
perusteet vuonna 2003, dnro 33/011/2003; vuonna1994, dnro 2/011/1994, vuonna 1985, 
ei diaarinumeroa.)

Mallissa 1.4.a opiskelija on suorittanut lukion koko oppimäärän. Tämän todistusmallin 
edellytyksenä on, että ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia vastaavia lukion kursseja 
on nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa suoritettu vähintään 40 opintoviikon edestä.   
Aikuislukion suorittaneilta edellytetään lukion vastaavia kursseja 37 opintoviikon edestä, 
koska heiltä ei edellytetä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 630/1998, 12 §:n 
mukaan taito- ja taideaineiden opintoja eikä terveystietoa.

Osaamisen tunnustamisessa lukion opinnoista voi lukiosuoritukset merkitä mallin 1.4.a:n  
lisäksi myös mallin 1.4.b:n mukaisesti. Tällöin lukion opinnot merkitään tutkintotodis-
tukseen niiden tutkinnon osien kohdalle, jotka lukion opinnoilla korvautuvat. Arvosana 
on aina annettava jokaiseen korvattuun tutkinnon osaan lukion oppiaineen koko oppi-
määrän arvosanan mukaisesti, vaikka oppimäärän suoritusta on tunnustettu eri tutkinnon 
osille. 
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Todistusmerkinnät osaamisen tunnustamisesta yksittäisten oppiaineiden oppimäärien perusteella

Vaikka lukion päättötodistusta ei olekaan, mutta opiskelijalla on suoritettuna lukion eri 
oppiaineiden oppimääriä, joista lukio on antanut lopullisen oppimäärän arvosanan, 
tunnustetaan osaaminen ammatilliseen perustutkintoon siten, että päättötodistukseen 
tulee alaviitemaininta lukiosta.  Vastaavasti toimitaan kun opiskelija suorittaa kahta 
tutkintoa esimerkiksi ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa.

Lukiossa suoritetut fysiikan ja kemian oppimäärät merkitään erillisinä päättötodis-
tukseen ammatillisen peruskoulutuksen Fysiikka ja kemia, 2 ov –tutkinnon osan alle. 
Lukiossa suoritettujen oppimäärien arvosanoja ei voi yhdistää kuin siinä tapauksessa, että 
ne katsotaan lukion erillisiksi kursseiksi ja arvioidaan, kuten muutkin lukiossa suoritetut 
erilliset kurssit (kts. alla). Vastaavasti merkitään osaamisen tunnustaminen lukiossa suori-
tetuista fi losofi an ja uskonnon tai elämänkatsomustiedon oppimääristä ammatti-
taitoa täydentävien tutkinnon osien etiikka, 4 ov –tutkinnon osaan.

Jos opiskelija on suorittanut lukion kieliopinnoissa syventäviä kursseja, joihin on sisäl-
tynyt suullisen kielitaidon koe ja hänellä on todistus kielikokeesta, voidaan suullinen 
kielikoe merkitä arvosanoineen opiskelijan suostumuksella todistuksen lisätietoihin.

Jos opiskelijalla on useita lukion oppiaineiden oppimääriä suoritettuna, mutta ei kuiten-
kaan 40 opintoviikon edestä vastaavia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (vrt. malli 
1.4.), lukiosuoritukset merkitään hänen todistukseensa perustutkinnon jokaisen korvatun 
tutkinnon osan kohdalle.

Todistusmerkinnät osaamisen tunnustamisesta lukion erillisten kurssien suorittamisesta

Kun opiskelija on suorittanut lukion erillisiä kursseja (esim. kahden tutkinnon suorit-
tajat), mutta ei koko kyseisen oppiaineen oppimäärää, kurssit merkitään opintokorttiin/
opiskelijahallintorekisteriin, johon merkitään alaviitteeksi lukio. Ammatillisen koulu-
tuksen opettaja antaa päättötodistukseen tulevan lopullisen arvosanan ammatillisen 
perustutkinnon tavoitteiden mukaisesti. Todistukseen ei tule tällöin alaviitettä lukiosta. 
Erillisten kurssien vastaavuus/korvaavuus ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin on 
määritelty perustutkintojen perusteissa. Määrittely on tehty lukion opetussuunnitelman 
perusteiden 2003 dnro 33/011/2003 perusteella. Sitä vanhempien lukion opetussuunni-
telman perusteiden mukaan opiskeltujen yksittäisten kurssien (ei lukion päättötodistusta, 
eikä oppiaineen oppimäärän arvosanaa) vastaavuuden voimassa oleviin ammatillisen 
perustutkinnon perusteisiin määrittelee koulutuksen järjestäjä.
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Koulutuksen järjestäjän nimi 

Oppilaitoksen nimi 
 

PÄÄTTÖTODISTUS 
 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 120 ov/3 vuotta 
Ympäristöalan koulutusohjelma, ympäristönhoitaja  

 
Opiskelijan Nimi  (henkilötunnus) 

 
        Laajuus, ov  Arvosana (1-3) 
Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov 2) 
 Kestävällä tavalla toimiminen  30 kiitettävä  3 
 Ympäristön hoitaminen 20 hyvä 2 
 Ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen 10 hyvä 2 
 Kulttuuriympäristöjen kunnostaminen ja hoitaminen 10 hyvä 2 
 Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen  10 kiitettävä 3 
      
Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov 
 Äidinkieli, suomi 1) 8 hyvä 2 
 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1) 5 tyydyttävä 1 
 Vieras kieli, A-englanti 1) 8 kiitettävä  3 
 Matematiikka 1) 8 kiitettävä 3 
 Fysiikka ja kemia 1) 2 

   fysiikka, 1 ov  hyvä 2 
                 kemia, 1 ov                                                         tyydyttävä          1 

 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1) 2 hyvä  2 
 Terveystieto 1) 1 hyvä  2 
 Liikunta 1) 2 kiitettävä  3 
 Taide ja kulttuuri 1) 2 tyydyttävä  1 
 Psykologia 1) 2 hyvä 2 
 
Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov 2) 
  
 
Tutkintoon sisältyy 

 Opinnäyte (5 ov) ” Opinnäytteen nimi”. 
 Työssäoppiminen (40 ov) 

Yrittäjyys (5 ov)  
   
1) Tutkinnon osat on tunnustettu lukion oppimäärästä (33/011/2003), X:n lukio.  
2) Opiskelija on sisällyttänyt ammatillisiin tutkinnon osiin 10 opintoviikkoa ja vapaasti valittaviin tutkinnon osiin 10 

opintoviikkoa lukion opintoja, jotka on arvioitu ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien yhteydessä. 
 
Lisätietoja 

Lisäksi opiskelija on suorittanut lukion suullisen kielikokeen englannin kielessä arvosanalla kiitettävä 9.  
 

 
 31.5.2012 
 
  
 nimenselvennys nimenselvennys  
 virka-asema virka-asema 

                                                        
                                                     koulutuksen järjestäjän leima  

 
 
 

Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. 
 
 

Malli 1.4
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Malli 1.4        
Koulutuksen järjestäjän nimi 

Oppilaitoksen nimi 
 

NÄYTTÖTODISTUS 
 

 
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 120 ov/3 vuotta 

Ympäristöalan koulutusohjelma, ympäristönhoitaja 
 
  

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus) 
on suorittanut luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon kuuluvat ammattiosaamisen näytöt 
 
 

 Laajuus, ov  Arvosana (1-3) 
 

Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov 1) 
 

Kestävällä tavalla toimiminen 30 kiitettävä 3 
 1. Luontopolun suunnittelu ja merkkaaminen maastoon, Kaarinan kunta  
 2. Luontopolulle kestävää kehitystä noudattavien ohjeiden laatiminen, Kaarinan kunta  

 
Ympäristön hoitaminen  20 hyvä  2 
 Muksulan päiväkodin ympäristövaikutusten arvioiminen ja ympäristön kunnostustöiden tekeminen 
  sekä mittauksien tekeminen ja näytteiden ottaminen 
 Muksulan päiväkoti, Kaarinan kunta 

 
Ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen 10 hyvä 2 

Sastamalan kunnan kulttuuriympäristöohjelmaan liittyvän Wanhan myllyn lähiympäristössä 
 olevan ulkoilureitin rakentaminen, Sastamalan kunta 
 
    Kulttuuriympäristöjen kunnostaminen ja hoitaminen 10 kiitettävä 3 

Sastamalan kunnan kulttuuriympäristöohjelmaan liittyvän Wanhan myllyn lähiympäristön 
 kasvillisuuden kartoittamisen sekä ennallistamisen suunnittelu ja toteutus 

 Sastamalan kunta 
 
 Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen 10 kiitettävä 3 
 Uimarin järven tilan arviointi ja kunnostus 
 Vesipojat Oy 

  
1) Opiskelija on sisällyttänyt ammatillisiin tutkinnon osiin 10 opintoviikkoa lukion opintoja, joita ei arvioida 

ammattiosaamisen näytöillä. 
 
 

 
31.5.2012 

 
 
 
nimenselvennys 
toimielimen puheenjohtaja  koulutuksen järjestäjän leima  
koulutuksen järjestäjän nimi 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. 
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MALLI 1.4 b
Tässä tutkintotodistusmallissa on osaaminen tunnustettu lukion koko oppimäärän 
suorittamisesta siten, että lukion päättötodistuksen pohjalta on osaamista tunnustettu 
seuraavasti: ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyvä muut valinnaiset tutkinnon osat 10 ov, 
ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov  ja vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 
ov. Yhteensä on osaamista tunnustettu 40 ov:a.

Ammatillisten tutkinnon osien muihin valinnaisiin tutkinnon osiin (10 ov) on lukion 
opinnoista merkitty ainoastaan nimet ja laajuus sekä alaviitemaininta, että ne on arvioitu 
ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien yhteydessä. Mikäli tässä kohden halutaan 
merkitä myös arvosanat, ne merkitään ko. oppiaineen oppimäärän arvosanan mukaan.

Vapaasti valittaviin tutkinnon osiin on arvosanat annettu muuntamalla lukion arvosa-
noista, mutta arvosanat voidaan jättää poiskin opiskelijan niin halutessa.

Näyttötodistukseen ammatillisten tutkinnon osien laajuudeksi tulee aina valtioneuvoston 
päätöksen mukaiset 90 ov:a. Alaviitteessä kerrotaan, että opiskelija on sisällyttänyt amma-
tillisiin tutkinnon osiin 10 opintoviikkoa ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia, joita ei 
arvioida ammattiosaamisen näytöillä.
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          Koulutuksen järjestäjän nimi 

PÄÄTTÖTODISTUS 
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 120 ov/3 vuotta 

Ympäristöalan koulutusohjelma, ympäristönhoitaja  

Opiskelijan Nimi 

Tutkinnon osat Tutkinnon osien laajuus, ov  Arvosana
Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov  

Ympäristön hoitaminen 20 hyvä 2 
 Ulkoilureittien rakentaminen ja hoito 10 hyvä 2 
 Kulttuuriympäristöjen kunnostaminen ja hoito 10 hyvä 2 
 Vesistöjen kunnostaminen ja hoito

             

                 Matematiikka 2)    
             

   
Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov 

Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1)
Vieras kieli, A-englanti 1)

                 kemia, 1 ov                                                         tyydyttävä          1 

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov 

Tutkintoon sisältyy

Yrittäjyys (5 ov)  

on tunnustettu lukion oppimäärästä (33/011/2003), X:n lukio
2) Tutkinnon osan laajuus ja arvosana on yhdistetty ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin.   

31.5.2012 

 

Malli 1.4 b
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Malli 1.4 b       
Koulutuksen järjestäjän nimi 

Oppilaitoksen nimi 
 

NÄYTTÖTODISTUS 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 120 ov/3 vuotta 
Ympäristöalan koulutusohjelma, ympäristönhoitaja 

 
  

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus) 

 
 Laajuus, ov  Arvosana 

 

Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov  
 

Kestävällä tavalla toimiminen 30  kiitettävä 3 
 1. Luontopolun suunnittelu ja merkkaaminen maastoon, Kaarinan kunta  
 2. Luontopolulle kestävää kehitystä noudattavien ohjeiden laatiminen, Kaarinan kunta  

 
Ympäristön hoitaminen  20  hyvä  2 
 Muksulan päiväkodin ympäristövaikutusten arvioiminen ja ympäristön kunnostustöiden tekeminen 
  sekä mittauksien tekeminen ja näytteiden ottaminen 
 Muksulan päiväkoti, Kaarinan kunta 

 
Ulkoilureittien rakentaminen ja hoito 10  hyvä 2 

Sastamalan kunnan kulttuuriympäristöohjelmaan liittyvän Wanhan myllyn lähiympäristössä 
 olevan ulkoilureitin rakentaminen 
 Sastamalan kunta 
 
    Kulttuuriympäristöjen kunnostaminen ja hoito 10  kiitettävä 3 

Sastamalan kunnan kulttuuriympäristöohjelmaan liittyvän Wanhan myllyn lähiympäristön 
 kasvillisuuden kartoittamisen sekä ennallistamisen suunnittelu ja toteutus 

 Sastamalan kunta 
 

 Vesistöjen kunnostaminen ja hoito 10 kiitettävä 3 
 Uimarin järven tilan arviointi ja kunnostus 
 Vesipojat Oy 

  

Opiskelija on sisällyttänyt ammatillisiin tutkinnon osiin 10 opintoviikkoa ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia, joita ei 
arvioida ammattiosaamisen näytöillä.

31.5.2012 

Nimenselvennys 
toimielimen puheenjohtaja  leima  
koulutuksen järjestäjän nimi 

Malli 1.4 b
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1.5 Todistusmerkintä kahteen tutkintonimikkeeseen 
oikeuttavasta perustutkinnon suorittamisesta ja kahden 
koulutusohjelman samanaikaisesta suorittamisesta

Mikäli suoritettu tutkinto (valinnoista riippuen) kattaa kaksi tutkintonimikettä, kumpikin 
tutkintonimike merkitään näkyviin sekä päättö- että näyttötodistukseen. 

Jos opiskelija valinnoista riippuen on suorittanut saman tutkinnon kaksi koulutusoh-
jelmaa, molemmat koulutusohjelmat merkitään tutkintotodistukseen. Esimerkiksi  Asia-
kaspalvelu ja myynti ja Talous- ja toimistopalvelut. 

Jos toinen koulutusohjelma tai toiseen tutkintonimikkeeseen edellytetyt tutkinnon osat 
suoritetaan myöhemmin, kirjoitetaan erillinen todistus suoritetuista tutkinnon osista 
mallien 4.2 ja 4.3 mukaisesti.

Mallissa 1.5 on esimerkki kahteen tutkintonimikkeeseen oikeuttavasta tutkintosuorituk-
sesta. Opiskelija on valinnaisuutta hyödyntäen suorittanut sähkö- ja automaatiotekniikan 
koulutusohjelmassa sekä sähköasentajan että automaatioasentajan tutkintonimikkeen 
edellyttämät tutkinnon osat.
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Koulutuksen järjestäjän nimi 

Oppilaitoksen nimi 
 

PÄÄTTÖTODISTUS 
 

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, 120 ov/3 vuotta 
Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma, sähköasentaja ja automaatioasentaja  

 
Opiskelijan Nimi  (henkilötunnus) 

 
          Laajuus, ov  Arvosana (1-3) 
Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov  
 Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 30 kiitettävä  3 
 Sähkö- ja automaatioasennukset   20 hyvä 2 
 Sähkö- ja energiatekniikka 20 hyvä 2 
 Kappaletavara-automaatio 20 hyvä 2 

                                   
Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov 
 Äidinkieli, suomi  4 hyvä 2 
 Toinen kotimainen kieli, ruotsi  1 tyydyttävä 1 
 Vieras kieli, A-englanti  2 kiitettävä  3 
 Matematiikka  3 kiitettävä 3 
 Fysiikka ja kemia  2 hyvä  2 
 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto  1 hyvä  2 
 Terveystieto  1 hyvä  2 
 Liikunta  1 kiitettävä  3 
 Taide ja kulttuuri  1 tyydyttävä  1 
 Vieras kieli, englanti valinnainen 3 kiitettävä  3 
 Ympäristötieto 1 hyvä  2 
 
Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov 
 Yritystoiminta  3 hyvä  2 
 Pienkoneiden korjaus  7 kiitettävä  3 
 
Tutkintoon sisältyy 

 Opinnäyte (2 ov) ”Opinnäytteen nimi” 
 Työssäoppiminen (20 ov) 

Yrittäjyys (5 ov)  
  

 
 

 
    
 
 

 31.5.2012 
 
 
  
 nimenselvennys nimenselvennys  
 virka-asema  virka-asema  

                                                     
                                                       koulutuksen järjestäjän leima  
 
 
 
 
 
 

 
Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. 

 

Malli 1.5
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Koulutuksen järjestäjän nimi 

Oppilaitoksen nimi 
 

NÄYTTÖTODISTUS 
 
 
 

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, 120 ov/3 vuotta 
Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma, sähköasentaja ja automaatioasentaja  

 
 
  

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus) 
on suorittanut sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkintoon kuuluvat ammattiosaamisen näytöt 

  
                                                                                    

  
      Laajuus, ov Arvosana (1-3)  

Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov  
 
 
Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen          30 kiitettävä    3 
   Asuinhuoneen valaistus- ja pistorasiakytkentöjen toteuttaminen, 
   X:n ammattiopiston työsali 
 
 

   Sähkö- ja automaatioasennukset                                                 20              kiitettävä         3 
      Sähkömoottoriohjauskytkennän pää- ja ohjausvirtapiirien toteuttaminen,   
      X:n ammattiopiston työsali 

 
 
 
Sähkö- ja energiatekniikka        20              hyvä               2 

       Kerrostaloasunnon sähköasennustyöt,   
       Sähkö Pekka Oy 

 
 
 
Kappaletavara-automaatio              20 hyvä 2 
   Pullonkäsittelylinjan pesuosan saneeraus, 
   Etelän  Virvoitusjuoma Oy 

                         
 
 
 
     

 
31.5.2012 
 

 
 
nimenselvennys 
toimielimen puheenjohtaja  koulutuksen järjestäjän leima  
koulutuksen järjestäjän nimi 

 
 
 
 
 

Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen 

Malli 1.5
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1.6 Tutkintotodistus mukautetuin tavoittein ja 
ammattitaitovaatimuksin suoritetusta tutkinnosta 

 (vain erityisopetuksessa)
Opiskelijalle annetaan tutkintotodistus, vaikka tutkinnon tavoitteita olisikin mukau-
tettu. Mukautetuista ammattitaitovaatimuksista tai tavoitteista on tehtävä alaviitemerkintä 
päättötodistukseen ja myös näyttötodistukseen, jos ammattiosaamisen näytöt on tehty 
mukautetusti. 

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden mukautetuin tavoittein toteutettujen tutkinnon 
osien kohdalle merkitään viite M ja todistuksen alalaitaan merkintä: ”Tutkinnon osat 
on toteutettu mukautetuin tavoittein ja ammattitaitovaatimuksin ammatillisesta koulutuk-
sesta annetun lain 630/1998, 20 § mukaisesti”.

Erityisopetuksena järjestettävässä koulutuksessa ammattiosaamisen näytöt voidaan arvi-
oida myös sanallisesti (A 811/1998, 10 §). Tällöin osaaminen kuvataan lyhyesti tai merki-
tään arvosanakohtaan viite ja viitteessä kuvataan, mitä opiskelija osaa.
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Koulutuksen järjestäjän nimi 

Oppilaitoksen nimi 
 

PÄÄTTÖTODISTUS 
 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 120 ov/3 vuotta 
Ympäristöalan koulutusohjelma, ympäristönhoitaja  

 
Opiskelijan Nimi  (henkilötunnus) 

 
           Laajuus, ov Arvosana (1-3) 
Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov  
 Kestävällä tavalla toimiminen  30 kiitettävä  3 
 Ympäristön hoitaminen M) 20 tyydyttävä 1 

 Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen  10 hyvä 2 
 Ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen 10 tyydyttävä 1 
 Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen  10 tyydyttävä 1 

Kulttuuriympäristöjen kunnostaminen ja hoitaminen M)              10                          kiitettävä           3 
                                   

Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov 
 Äidinkieli, suomi M) 4 hyvä 2 

 Toinen kotimainen kieli, ruotsi M) 1  tyydyttävä 1 
 Vieras kieli, A-englanti M) 2 kiitettävä  3 
 Matematiikka M) 3 kiitettävä 3 
 Fysiikka ja kemia M) 2 hyvä  2 
 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto M) 1 hyvä  2 
 Terveystieto  1 hyvä  2 
 Liikunta  1 kiitettävä  3 
 Taide ja kulttuuri  1 tyydyttävä  1 
 Ympäristötieto  2 kiitettävä  3 
 Tieto- ja viestintätekniikka  2 hyvä  2 
 
Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov 
  Kalastus ja kalan käsittely 10 hyvä  2 
  
 
Tutkintoon sisältyy 

 Opinnäyte (5 ov) ”Opinnäytteen nimi”. 
 Työssäoppiminen (50 ov) 

Yrittäjyys (5 ov)  
  

 
M) Tutkinnon osat on suoritettu mukautetuin tavoittein ja ammattitaitovaatimuksin ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 630/98, 20 § mukaisesti. 

 
 

 31.5.2012 
 
 
  
 nimenselvennys nimenselvennys  
 virka-asema virka-asema 

 
                                                      koulutuksen järjestäjän leima  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. 

Malli 1.6
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Koulutuksen järjestäjän nimi 

Oppilaitoksen nimi 
 

NÄYTTÖTODISTUS 
 
 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 120 ov/3 vuotta 
Ympäristöalan koulutusohjelma, ympäristönhoitaja 

 
  

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus) 
on suorittanut luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon kuuluvat ammattiosaamisen näytöt 
 

 Laajuus, ov  Arvosana (1-3) 
 

Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov  
 

Kestävällä tavalla toimiminen  30  kiitettävä  3 
 1. Luontopolun suunnittelu ja merkkaaminen maastoon, Kaarinan kunta  
 2. Luontopolulle kestävää kehitystä noudattavien ohjeiden laatiminen, Kaarinan kunta  

 
Ympäristön hoitaminen M) 20 1) 
 Muksulan päiväkodin ympäristövaikutusten arvioiminen ja ympäristön kunnostustöiden tekeminen 
  sekä mittauksien tekeminen ja näytteiden ottaminen 
 Muksulan päiväkoti, Kaarinan kunta 

 
Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen  10 hyvä      2 
 Energiapuun käsittely  
  Metsurilan Ammattioppilaitos 

 
Ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen 10 tyydyttävä    1 

Sastamalan kunnan kulttuuriympäristöohjelmaan liittyvän Wanhan myllyn lähiympäristössä 
 olevan ulkoilureitin rakentaminen 
 Sastamalan kunta 
 
    Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen 10 tyydyttävä 1 
       Vesijärven hoidon suunnitteluun osallistuminen ja järven vesikasvien niittotöiden 
 tekeminen, Vesipojat Oy 
 
  Kulttuuriympäristöjen kunnostaminen ja hoitaminen M) 10 2) 

Sastamalan kunnan kulttuuriympäristöohjelmaan liittyvän Wanhan myllyn lähiympäristön 
 kasvillisuuden kartoittamisen sekä ennallistamiseen osallistuminen 

 Sastamalan kunta 
 
  
     

M) Ammattiosaamisen näytöt on suoritettu mukautetuin ammattitaitovaatimuksin ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 630/98, 20 § mukaisesti. 
     1) Opiskelija X osallistuu ryhmän mukana ympäristövaikutusten arviointiin, mittausten tekemiseen sekä tarvittavien näytteiden ottamiseen. 
     2) Opiskelija X tunnistaa ryhmän mukana perinnekasveja sekä osallistuu metsän ennallistamiseen kaulaamalla merkittyjä puita ryhmän jäsenenä. 

 
 
31.5.2012 
 
 
nimenselvennys 
toimielimen puheenjohtaja  koulutuksen järjestäjän leima  
koulutuksen järjestäjän nimi 

 
Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen.                                               

 
 

Malli 1.6
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1.7 Todistusmerkintä kuljettajien ammattipätevyys -tutkinnon 
osan suorittamisesta

Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -tutkinnon osan ja kuljetusalan perustason 
ammattipätevyyden laajennus -tutkinnon osan arvosanat merkitään vain näyttötodistuk-
seen. Päättötodistukseen näiden tutkinnon osien arvosanojen kohdalle merkitään: katso 
näyttötodistus. 

L 273/2007 ja A 640/2007 mukaan vastuu kuljettajien ammattipätevyydestä on ammat-
tiosaamisen näyttöjen toimielimellä. Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -tutkinnon 
osa ja kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus -tutkinnon osa arvioidaan 
arvosanalla ”hyväksytty”, joka merkitään tutkintotodistuksen sisältämään näyttötodistuk-
seen mallin 1.7 mukaisesti. Näyttötodistukseen merkityllä suorituksella opiskelija hakee 
ammattipätevyysviranomaiselta joko merkintää ajokorttiinsa tai erillistä ammattipätevyys-
korttia.

Näyttötodistukseen merkitään alaviitteellä seuraavat tiedot:

joko (tämä tieto on Trafi n ylläpitämää ammattipätevyysrekisteriä varten L 273/2007 §23, 
A 640/2007 §19, 4)

Opiskelija on suorittanut kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 

annetun lain 273/2007 edellyttämän 

joko kuorma-auton 

tai linja-auton (tarpeeton jätetään pois) 

kuljettajalta vaadittavan perustason ammattipätevyyskoulutuksen, koulutuksen kesto 

tunteina:______ (280/140/70/35).

Koulutus ja koe on suoritettu kuorma- ja linja-autonkuljettajia koskevan lain 273/2007 

ja asetuksen 640/2007 vaatimusten mukaisesti.    

koulutuskeskuskoodi: ____________________.

tai 

Opiskelijalla on ollut kuorma-auton ajo-oikeus ennen 10.9.2009 (tai linja-auton 
ajo-oikeus ennen 10.9.2008).”Kuljetusalan perustason ammattipätevyys” tutkinnon 

osan suorituksen hyväksyminen on tunnistettu ja tunnustettu asetuksen ammatillisesta 

koulutuksesta (811/1998, 12 a  §) mukaisesti. Hyväksyminen perustuu tutkinnon suorit-

tajan ajo-oikeuden perusteella voimassa olevaan, määräaikaiseen ammattipätevyyteen.

Erotodistus tehdään soveltuvin osin tutkintotodistuksen mallin mukaisesti silloin, kun 
kuljettajien ammattipätevyys-tutkinnonosa on suoritettu kokonaisuudessaan.

Mikäli kuljettajien ammattipätevyys-tutkinnon osaa ei ole suoritettu kokonaan opiskelijan 
erotessa, merkitään L 273/2007 ja A 640/2007 mukaisesti opiskelijan suorittamat kuljet-
tajan ammattipätevyystunnit vain opintokorttiin tai opintosuoritusrekisteriotteeseen, 
jonka avulla opiskelija voi osoittaa osallistumisensa opintoihin jatkaessaan ko. opintoja. 
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Koulutuksen järjestäjän nimi 
Oppilaitoksen nimi 

 
PÄÄTTÖTODISTUS 

 
Logistiikan perustutkinto, 120 ov/3 vuotta 

Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja  
 

Opiskelijan Nimi  (henkilötunnus) 
 

         Laajuus, ov  Arvosana (1-3) 
Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov  
  

Kuljetusalan perustason ammattipätevyys               10                          ks. näyttötodistus 
Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta               30                          kiitettävä          3 
Yhdistelmäajoneuvokuljetukset               30                          hyvä                 2 
Elintarvikekuljetukset                20                          kiitettävä          3 

                                   
Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov 
 Äidinkieli, suomi  4 hyvä 2 
 Toinen kotimainen kieli, ruotsi  1 tyydyttävä 1 
 Vieras kieli, A-englanti  2 kiitettävä  3 
 Matematiikka  3 kiitettävä 3 
 Fysiikka ja kemia  2 hyvä  2 
 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto  1 hyvä  2 
 Terveystieto  1 hyvä  2 
 Liikunta  1 kiitettävä  3 
 Taide ja kulttuuri  1 tyydyttävä  1 
 Ympäristötieto  2 kiitettävä  3 
 Tieto- ja viestintätekniikka  2 hyvä  2 
 
Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov 
 Yritystoiminta  4 hyvä  2 
 Pienkoneiden korjaus  5 kiitettävä  3 
 Englanti 1 hyvä  2 
 
Tutkintoon sisältyy 
 Opinnäyte (2 ov) ”Opinnäytteen nimi”. 
 Työssäoppiminen (20 ov) 
 Yrittäjyys (5 ov)  

  
 

 
 

                   31.5.2012 
 
  
 nimenselvennys nimenselvennys  
 virka-asema virka-asema 

  
                                                  koulutuksen järjestäjän leima  

 
 
 
 

Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. 
 
 
 
 
 

Malli 1.7
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Koulutuksen järjestäjän nimi 
Oppilaitoksen nimi 

 
NÄYTTÖTODISTUS 

 
 

Logistiikan perustutkinto, 120 ov/3 vuotta 
Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja  

 
Opiskelijan Nimi (henkilötunnus) 

on suorittanut logistiikan perustutkintoon kuuluvat ammattiosaamisen näytöt 
 

 
 

                                                                                                                                  Laajuus, ov  Arvosana (1-3) 
 

Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov  
 

    
    Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 1)                                                         10                                     hyväksytty           

 L  273/2007, A 640/2007 
 
   Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta              30                         hyvä 2 

 Kuorma-auton huoltotyöt, määräaikaishuolto Scania 142 
 Rask-Kone oy, Vantaa ja 
 terminaalitoiminta, Lahden Matkahuolto, Lahti  

 
 
   Yhdistelmäajoneuvokuljetukset,  30                          hyvä                 2 

Kuljetustehtävien hoitaminen puoliperävaunuyhdistelmällä  
Kuljetusliike Kiitotavarat oy, Kajaani 

 
Elintarvikekuljetukset                20 kiitettävä          3 

 Lämpötilasäädellyt kuljetukset 
 Meijeriliike Maito ja Fiilis oy, Kirkkonummi  
  
 
             
1)   Vaihtoehto 1 Opiskelija on suorittanut lain 273/2007 edellyttämän kuorma-auton (tai linja-auton) kuljettajalta vaadittavan perustason 

ammattipätevyyskoulutuksen (xx tuntia)* . Koulutus ja teoriakoe on suoritettu kuorma- ja linja-autonkuljettajia koskevan lain 273/2007 ja 
asetuksen 640/2007 vaatimusten mukaisesti.     
* -kohtaan merkitään koulutuksen keston tuntimäärä. 

 
Vaihtoehto 2 Opiskelijalla on ollut kuorma-auton ajo-oikeus ennen 10.9.2009 (tai linja-auton ajo-oikeus ennen 10.9.2008) ”Kuljetusalan 
perustason ammattipätevyys” tutkinnon osan suorituksen hyväksyminen on tunnistettu ja tunnustettu asetuksen ammatillisesta koulutuksesta 
(811/1998, 12 a §) mukaisesti. Hyväksyminen perustuu tutkinnon suorittajan ajo-oikeuden perusteella voimassa olevaan, määräaikaiseen 
ammattipätevyyteen. 
 
Koulutuskeskuskoodi:______________________ 

 
      
 

31.5.2012 
 
 

 
nimenselvennys 
toimielimen puheenjohtaja  koulutuksen järjestäjän leima  
koulutuksen järjestäjän nimi 

 
 

 
Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. 

Malli 1.7
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1.8 Tutkintotodistus oppisopimuskoulutuksena suoritetusta 
ammatillisesta perustutkinnosta

Kun opiskelija on ollut oppisopimuskoulutuksessa ja suorittanut tutkinnon ammatilli-
sena peruskoulutuksena L 630/1998 mukaisesti (ei näyttötutkintona), hänelle kirjoitetaan 
samanlainen tutkintotodistus kuin muutoinkin ammatillisesta peruskoulutuksesta (tutkin-
totodistus sisältää päättö- ja näyttötodistuksen). Näyttötodistuksen arvosanat annetaan 
ammattiosaamisen näytön perusteella. Päättötodistuksen arvosanat annetaan ammat-
tiosaamisen näytön ja muun osaamisen arvioinnin perusteella (tietopuolisten opintojen 
ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen arviointien yhdistelmä L 630/1998, 25 §).

Lisäksi on otettava huomioon asetus 488/2008, jonka mukaan todistuksesta tulee käydä 
ilmi noudatetut tutkinnon (opetussuunnitelman) perusteet, tutkinnon laajuus sekä oppi-
sopimuskoulutuksessa oppisopimuksen kestoaika. 

Tutkintotodistuksen liitteenä annetaan opintosuoritusote/opintokortti , josta ilme-
nevät työpaikalla ja oppilaitoksessa annetut arvioinnit.

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 17 §:n mukaan oppisopimuskoulu-
tukseen ei sisälly pakollisia liikunnan, muiden taito- ja taideaineiden eikä terveystiedon 
opintoja/tutkinnon osia, mutta valinnaisina kyseisiä opintoja/tutkinnon osia voi olla.
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Koulutuksen järjestäjän nimi 
Oppilaitoksen nimi 

 

PÄÄTTÖTODISTUS 
 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 120 ov/3 vuotta 
Ympäristöalan koulutusohjelma, ympäristönhoitaja  

 
Opiskelijan Nimi  (henkilötunnus) 

 
        Laajuus, ov  Arvosana (1-3) 
Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov  
 Kestävällä tavalla toimiminen  30 kiitettävä  3 
 Ympäristön hoitaminen  20 hyvä 2 
 Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen  10 hyvä 2 
 Ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen  10 hyvä 2 

Kulttuuriympäristöjen hoitaminen               10                          kiitettävä            3 
Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen               10                                     kiitettävä            3 

                                   
Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov 
 Äidinkieli, suomi  4 hyvä 2 
 Toinen kotimainen kieli, ruotsi  1 tyydyttävä 1 
 Vieras kieli, A-englanti  2 kiitettävä  3 
 Matematiikka  3 kiitettävä 3 
 Fysiikka ja kemia  2 hyvä  2 
 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto  1 hyvä  2 
 Ympäristötieto  2 kiitettävä  3 
 Tieto- ja viestintätekniikka  2 hyvä  2 
 
Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov 
 Yrittäjyys  4 hyvä  2 
 Pienkoneiden korjaus  5 kiitettävä  3 
 Matkailuenglanti   1 hyvä  2 
 
Tutkintoon sisältyy 
 Opinnäyte (2 ov) ”Opinnäytteen nimi”. 
 Työssäoppiminen (20 ov)  

        Yrittäjyys (5 ov)  
 
 
 
 

 31.5.2012 
 
 
  
 nimenselvennys nimenselvennys  
 virka-asema virka-asema 

  
                                                          koulutuksen järjestäjän leima  

 
 
 
 
 
 
 

Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen 
 
 

Malli 1.8
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Koulutuksen järjestäjän nimi 

Oppilaitoksen nimi 
 

NÄYTTÖTODISTUS 
 
 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 120 ov/3 vuotta 
Ympäristöalan koulutusohjelma, ympäristönhoitaja 

 
  

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus) 
on suorittanut luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon kuuluvat ammattiosaamisen näytöt 

 
 
 

 Laajuus, ov  Arvosana (1-3) 
 

Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov  
 

 

Kestävällä tavalla toimiminen  30 kiitettävä 3 
1. Luontopolun suunnittelu ja merkkaaminen maastoon, Kaarinan kunta 
2. Luontopolulle kestävää kehitystä noudattavien ohjeiden laatiminen, Kaarinan kunta 

 
Ympäristön hoitaminen  20 hyvä  2 
 Muksulan päiväkodin ympäristövaikutusten arvioiminen ja ympäristön kunnostustöiden tekeminen 
  sekä mittauksien tekeminen ja näytteiden ottaminen 
 Muksulan päiväkoti, Kaarinan kunta 

 
Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen  10 kiitettävä 3 
 Energiapuun korjuun käsittely ja koneen käyttäminen, Metsurilan ammattioppilaitos 

 
Ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen 10 hyvä 2 

 Sastamalan kunnan kulttuuriohjelmaan liittyvän Wanhan myllyn lähiympäristössä  
 olevan ulkoilureitin rakentaminen, Sastamalan kunta 
 
    Kulttuuriympäristöjen kunnostaminen ja hoitaminen 10 kiitettävä 3 

Sastamalan kunnan kulttuuriympäristöohjelmaan liittyvän Wanhan myllyn lähiympäristön 
 kasvillisuuden kartoittamisen sekä ennallistamisen suunnittelu ja toteutus 

 Sastamalan kunta 
 
 Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen 10 kiitettävä 3
       Uimarin järven tilan arviointi ja kunnostus 
 Vesipojat Oy 
     
    

 
31.5.2012 
 

 
 
nimenselvennys 
toimielimen puheenjohtaja  koulutuksen järjestäjän leima  
koulutuksen järjestäjän nimi 

 
 
 
 
 

 
Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. 

 

Malli 1.8
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Malli 1.8

X oppilaitos kuuluu X koulutuksen järjestäjään, jolla on opetus- ja kulttuuriministeriön  
myöntämä koulutuksen järjestämislupa (pvm, dnro). 
 
Oppilaitoksen yhteystiedot  

Osoite  jlkjlkdjflksjl 
Puhelin jlskjflkdjflksj 
Sähköposti lkjkjdflsj 
Internet lkjlkdjfllkjl 

 
Koulutus kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen toimialaan ja sitä säätelee ammatillisesta  
koulutuksesta annettu laki (630/1998) ja asetus (811/1998). 
 
Koulutuksessa on noudatettu Opetushallituksen määräystä opetussuunnitelman ja  
näyttötutkinnon perusteista (__.__.200_, dnro  __/__/200_) 
 
Perustutkinto on perusopetuksen jälkeinen opetus- ja kulttuuriministeriön antaman asetuksen mukainen (A 216/2001, muutospvm ja 
muutosasetuksen nro) ammatillinen perustutkinto. 
 
Perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. 
 
Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa (ov), joka vastaa kolmen vuoden opintoja.  
Opintoviikolla tarkoitetaan arvioitua opiskelijan keskimääräistä 40 tunnin työpanosta opintojen  
tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksi opintovuosi sisältää 40 opintoviikkoa.  
 
 
Arviointiasteikko  Kiitettävä  3  
 Hyvä  2  
 Tyydyttävä           1  
 
Ammatinharjoittamisesta johtuvat erityissäännökset: -- 
 
Perustutkinto on suoritettu oppisopimuskoulutuksena ajalla 1.8.2009-31.5.2011 
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1.9 Todistusmerkinnät maahanmuuttajaopiskelijoiden kielten 
opiskelusta

Maahanmuuttajien kielten opiskelussa voidaan käyttää valtioneuvoston päätöksen 
213/1999 mukaisia opetusjärjestelyjä. Näitä opetusjärjestelyjä kuvataan ammatillisten 
perustutkintojen perusteissa. 
     
Valtioneuvoston päätös 213/1999 ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista sallii 
jouston äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen opetusjärjestelyissä niiden opiskelijoiden 
kohdalla, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi. Äidinkielen (4 ov) ja toisen koti-
maisen kielen (1 ov) opintoviikot voidaan yhdistää. Näin muodostuva yhteinen resurssi 
(5 ov) voidaan jakaa joustavasti opiskelijan oman äidinkielen opintojen, suomi toisena 
kielenä –opintojen ja toisen kotimaisen kielen opintojen kesken.

Mikäli maahanmuuttajaopiskelijan toisen kotimaisen kielen opiskelu jostain syystä tode-
taan kohtuuttomaksi, voidaan opiskelija vapauttaa tästä tutkinnon osasta lain L 630/1998, 
21 § perusteella Toisen kotimaisen kielen kohdalla merkitään alaviite, jossa todetaan 
vapautus eo. lain perusteella.
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Koulutuksen järjestäjän nimi 

Oppilaitoksen nimi 
 

PÄÄTTÖTODISTUS 
 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 120 ov/3 vuotta 
Ympäristöalan koulutusohjelma, ympäristönhoitaja  

 
Opiskelijan Nimi  (henkilötunnus) 

 
        Laajuus, ov  Arvosana (1-3) 
Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov  
 Kestävällä tavalla toimiminen  30 kiitettävä  3 
 Ympäristön hoitaminen 20 hyvä 2 

                   Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen                                        10                          hyvä                  2 
                   Ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen                                           10                          kiitettävä            3 

 Kulttuuriympäristöjen kunnostaminen ja hoitaminen 10 hyvä 2 
 Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen  10 kiitettävä 3 

    
    

Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov 
 Äidinkieli, suomi toisena kielenä1) 3 hyvä 2 
 Äidinkieli, venäjä1) 1 hyvä 2 
 Toinen kotimainen kieli, ruotsi,  1  tyydyttävä 1 
 Vieras kieli, A-englanti  2 kiitettävä  3 
 Matematiikka  3 kiitettävä 3 
 Fysiikka ja kemia 2 tyydyttävä          1 
 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto  1 hyvä  2 
 Terveystieto  1 hyvä  2 
 Liikunta  1 kiitettävä  3 
 Taide ja kulttuuri  1 tyydyttävä  1 
 Vieras kieli, englanti valinnainen 1 kiitettävä  3 
 Ympäristötieto 3 hyvä  2 
 
 
Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov 
 Yritystoiminta 2 kiitettävä 3 
 Pienkoneiden korjaus 5 hyvä  2 
 Hyötykasvien viljely 3 tyydyttävä 1 
  
 
Tutkintoon sisältyy 

 Opinnäyte (5 ov) ” Opinnäytteen nimi”. 
 Työssäoppiminen (40 ov)  
         Yrittäjyys (5 ov)  
 

   
1) Opetus on toteutettu valtioneuvoston päätöksen (213/1999) mukaisesti. 
 
 

 
 31.5.2012 
 
 
  
 nimenselvennys nimenselvennys  
 virka-asema virka-asema 

  

Malli 1.9
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Koulutuksen järjestäjän nimi 
Oppilaitoksen nimi 

 

NÄYTTÖTODISTUS 
 
 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 120 ov/3 vuotta 
Ympäristöalan koulutusohjelma, ympäristönhoitaja 

 
  

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus) 
on suorittanut luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon kuuluvan ammattiosaamisen näytöt 

 
 

 Laajuus, ov  Arvosana (1-3) 
 

 

Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov  
 

Kestävällä tavalla toimiminen 30 kiitettävä 3 
 1. Luontopolun suunnittelu ja merkkaaminen maastoon, Kaarinan kunta  
 2. Luontopolulle kestävää kehitystä noudattavien ohjeiden laatiminen, Kaarinan kunta  

 
Ympäristön hoitaminen  20 hyvä  2 
 Muksulan päiväkodin ympäristövaikutusten arvioiminen ja ympäristön kunnostustöiden tekeminen 
  sekä mittauksien tekeminen ja näytteiden ottaminen 
 Muksulan päiväkoti, Kaarinan kunta 

 
   Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen                                                                                                     10            hyvä                2   
 Energiapuun korjuun käsittely ja koneen käyttäminen 
 Metsurilan ammattioppilaitos 
 

Ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen 10 hyvä 2 
Sastamalan kunnan kulttuuriympäristöohjelmaan liittyvän Wanhan myllyn lähiympäristössä 

 olevan ulkoilureitin rakentaminen 
 Sastamalan kunta 
 
    Kulttuuriympäristöjen kunnostaminen ja hoitaminen 10 kiitettävä 3 

Sastamalan kunnan kulttuuriympäristöohjelmaan liittyvän Wanhan myllyn lähiympäristön 
 kasvillisuuden kartoittamisen sekä ennallistamisen suunnittelu ja toteutus 

 Sastamalan kunta 
 
 Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen 10 kiitettävä 3 
 Uimarin järven tilan arviointi ja kunnostus 
 Vesipojat Oy 

 
     
    
 

 
31.5.2012 

 
 
nimenselvennys 
toimielimen puheenjohtaja  koulutuksen järjestäjän leima  
koulutuksen järjestäjän nimi 

 
 
 

 
 

Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. 

Malli 1.9
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2  Erotodistus

Erotodistuksen antamisesta on voimassa, mitä valtioneuvoston asetuksessa ammatilli-
sesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta (A 488/2008, 13 §) on säädetty. 
(Määräys perustutkinnon perusteista 2009 - 2010)

Kesken ammatillisen tutkinnon suorittamista eroavalle opiskelijalle annetaan erotodistus, 
johon merkitään suoritetut tutkinnon osat ja ammattiosaamisen näytöt arvosanoineen. 
Erotodistukseen voidaan merkitä opiskelijan oppilaitoksessa oloaika, josta ilmenee varsi-
nainen eropäivä.

Erotodistuksen antaa koulutuksen järjestäjä. Suoritettujen ammattiosaamisen näyttöjen 
osalta erotodistuksen allekirjoittaa toimielimen puheenjohtaja (A 488/2008, 13 §). Sekä 
suoritetut tutkinnon osat että ammattiosaamisen näytöt sisältävän virallisen erotodis-
tuksen perusteella on opiskelijan mahdollista saada osaamistaan tunnustettua, jos hän 
myöhemmin jatkaa opintojaan. 

Erotodistuksen liitteenä annetaan opiskelijalle jäljennös opintokortista tai opintosuoritus-
rekisteristä, jonka avulla opiskelija voi osoittaa osallistumisensa niihin tutkinnon osiin, 
joista hän ei vielä ole saanut lopullista koko tutkinnon osan arvosanaa. Samoin opinto-
suoritusrekisterissä näkyvät eropäivään mennessä tehdyt osaamisen tunnustamiset.
 
Mikäli opiskelija eroaa oppilaitoksesta niin, ettei hän ole ehtinyt suorittaa yhtään koko-
naista tutkinnon osaa eikä ammattiosaamisen näyttöä, kirjoitetaan erotodistukseen 
seuraavaa:
”Opiskelija on opiskellut oppilaitoksessa ajalla x.x.20xx – x.x.20xx. Hänellä ei ole suori-
tettuna valmiita tutkinnon osia eikä ammattiosaamisen näyttöjä. Kesken olevat suori-
tukset on merkitty liitteenä olevaan opintosuoritusotteeseen (opintokorttiin).”

Jos opiskelija ei ennen eroamistaan ole valinnut koulutusohjelmaa, kirjoitetaan todis-
tukseen, että koulutusohjelmia ei ennen eroamista ole valittu. Todistukseen ei tälllöin 
merkitä koulutusohjelmaa.
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Koulutuksen järjestäjän nimi 

Oppilaitoksen nimi 
 

 
EROTODISTUS 

 
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 120 ov/3 vuotta 

Ympäristöalan koulutusohjelma, ympäristönhoitaja  
 

Opiskelijan Nimi  (henkilötunnus) 
 

on opiskellut oppilaitoksessa ajalla x.x.20xx-x.x20xx  ja suorittanut luonto- ja ympäristöalan perustutkinnosta seuraavat 
tutkinnon osat 

 
         Laajuus, ov  Arvosana (1-3) 

 
Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov  
 Kestävällä tavalla toimiminen  30 hyvä 2 
 Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen 10 tyydyttävä 1 

                                
             

Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov 
 Vieras kieli, A-englanti  2 kiitettävä  3 
 Matematiikka  3 kiitettävä 3 
 Terveystieto  1 hyvä  2 
 Liikunta  1 kiitettävä  3 
 Ympäristötieto  2 kiitettävä  3 
 Tieto- ja viestintätekniikka  2 hyvä  2 
 
Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov 
 Pienkoneiden korjaus 5 kiitettävä 3 
  
 

Tutkintotodistus annetaan sen jälkeen, kun kaikki tutkinnon osat ja ammattiosaamisen näytöt on suoritettu. Tutkintotodistus 
sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. 

 
 
 
  
 
 
 
31.5.2012 
 
 
  
 nimenselvennys nimenselvennys  
 virka-asema  virka-asema  

  
 
                                                     koulutuksen järjestäjän leima  

 

 
 

Malli 2
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Koulutuksen järjestäjän nimi 

Oppilaitoksen nimi 
 
 

EROTODISTUS 
 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 120 ov/3 vuotta 
Ympäristöalan koulutusohjelma, ympäristönhoitaja  

 
Opiskelijan Nimi  (henkilötunnus) 

 
on suorittanut luonto- ja ympäristöalan perustutkinnosta seuraavat ammattiosaamisen näytöt 

 
 Laajuus, ov  Arvosana (1-3) 

 

Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov  
 

Kestävällä tavalla toimiminen   30 hyvä 2 
 1. Luontopolun suunnittelu ja merkkaaminen maastoon, Kaarinan kunta  
 2. Luontopolulle kestävää kehitystä noudattavien ohjeiden laatiminen, Kaarinan kunta  

 
Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen 10 hyvä 2 
 Uimarin järven tilan arviointi ja kunnostus 
 Vesipojat Oy 

 
 
     
Tutkintotodistus annetaan sen jälkeen, kun kaikki tutkinnon osat ja ammattiosaamisen näytöt on suoritettu. 
Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. 
 
 
 

 
31.5.2012 
 

 
 
nimenselvennys 
toimielimen puheenjohtaja                                                                                                koulutuksen järjestäjän leima  
koulutuksen järjestäjän nimi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Malli 2
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3 Todistus suoritetusta koulutuksesta

Opiskelijalle, joka on suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain L 630/1998 3 
§:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun koulutuksen annetaan todistus suoritetusta koulutuk-
sesta. Todistuksen antaa koulutuksen järjestäjä (A 488/2008).

Koulutusta, joka ei johda tutkintoon, on ns. valmistava koulutus eli ammatilliseen perus-
koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, maahanmuuttajien ammatilliseen perus-
koulutukseen valmistava koulutus, vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava 
opetus ja ohjaus ja kotitalousopetus. 

Todistuksen suoritetusta koulutuksesta antaa ja allekirjoittaa koulutuksen järjestäjä. 
Todistuksen mahdollisesti suoritetuista ammattiosaamisen näytöistä allekirjoittaa näyt-
töjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan toimielimen puheenjohtaja. 

Valmistavien koulutusten todistusten otsikot kirjoitetaan sille laajuudelle (esim. 20-40 ov), 
joka on ilmoitettu asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta 811/1998 ja kunkin opetus-
suunnitelman perusteiden otsikossa. Opiskelijan suorittamat opintojen määrät näkyvät 
kunkin opinnon kohdalla. 

Todistus suoritetusta koulutuksesta voidaan kirjoittaa, kun koulutuksen laajuudeksi 
määriteltyjen opintoviikkojen minimimäärä on suoritettu. Minimimäärä on vammaisten 
opiskelijoiden valmentavasta ja kuntouttavasta opetuksesta ja ohjauksesta (Valmentava 
II) 40 ov  ja muissa 20 ov. 

Mikäli opiskelija eroaa, ennen kuin hän on suorittanut opintoja koulutuksen laajuudeksi 
määriteltyjen opintoviikkojen minimimäärän mukaisesti, hänelle kirjoitetaan erotodistus, 
johon merkitään suoritetut opinnot. 

Jos opiskelija ei opiskeluaikanaan saavuta koulutukselle määrättyä opintoviikkojen mini-
mimäärää, annetaan todistus suoritetuista opinnoista.  

Sekä erotodistuksen että todistuksen suoritetuista opinnoista alalaitaan merkitään tieto 
siitä, että opiskelija saa todistuksen suoritetusta koulutuksesta, kun kaikki koulutuksen 
opintojen vähimmäismäärät on suoritettu. Näiden todistusten liitteeksi voi laittaa jäljen-
nöksen opintokortista tai opintosuoritusrekisteristä, jonka avulla opiskelija voi osoittaa 
osallistumisensa niihin opintoihin, joista ei vielä ole saanut arvosanaa sekä tiedon siitä, 
mitä suorituksia todistusten saaminen koko koulutuksesta opiskelijalta edellyttää.
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3.1  Todistus ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavasta ja 
valmistavasta koulutuksesta

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen opetussuunni-
telman perusteet on vahvistettu Opetushallituksessa vuonna 2010 (määräys 15 /011/2010). 
Näissä opetussuunnitelman perusteissa on määrätty opintojen arvioinnista, arviointiastei-
kosta ja todistukseen merkittävistä tiedoista. 

Todistukseen merkitään opiskelijakohtaisesti suoritettujen opintojen laajuudet niinä 
laajuuksina, joina opiskelija on ne opiskellut. 

Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaitoihin sisältyvät koulutukseen tutustumisjaksot 
merkitään todistukseen niin, että nimetään kaikki oppilaitokset, joissa opiskelija on 
ollut  tutustumassa ja tutustumiseen käytetty aika opintoviikkoina. Samoin merkitään 
työssäoppimisen valmentautumiseen kaikki työpaikat ja valmentautumiseen käytetty 
aika opintoviikkoina.

Esimerkiksi:
Tutustuminen käsi- ja taideteollisuusalan peruskoulutukseen, Tyrvään käsi- ja taideteol-

lisuusoppilaitos (1 ov)

Tutustuminen cateringalan peruskoulutukseen, Vammalan ammattikoulu (1 ov)

Työssäoppimiseen valmentautuminen, Taitosoppi, Sastamala (2 ov)

Jos opiskelija on opiskellut ammatillisten perustutkintojen ammatillisia tai ammattitaitoa 
täydentäviä opintoja, merkitään opinnot todistukseen ja alaviitteeseen se perustutkinto, 
mistä kyseiset opinnot ovat. Todistuksen taustatietoihin merkitään tällöin ne Opetushal-
lituksen päättämät tutkinnon perusteet, joiden mukaan ammatilliset tai ammattitaitoa 
täydentävät opinnot on suoritettu. Jos tutkinnon osia on suoritettu useammasta ammatil-
lisesta perustutkinnosta, ne kaikki merkitään taustatietoihin. Ammatillisten perustutkin-
tojen kokonaisten tutkinnon osien suorittamisesta voidaan antaa myös erillinen” todistus 
suoritetuista tutkinnon osista” todistusmallien mukaisesti.

Jos opiskelijan opintoihin on sisältynyt sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa 
ammatillisen perustutkinnon muihin kuin ammatillisiin tai ammattitaitoa täydentäviin 
tutkinnon osiin, merkitään osat todistukseen Muut valinnaiset opinnot –otsikon alle joko 
S-merkinnällä tai arviointiasteikolla T1-K3.

Mikäli ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa 
on korotettu perusopetuksen opintojen arvosanoja, perusopetuksesta vastaava koulu 
kirjoittaa niistä erillinen todistuksen, josta merkitään tiedot varsinaiseen todistukseen 
alaviitteellä.
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Malli 3.1 
 
 

Koulutuksen järjestäjän nimi 
Oppilaitoksen nimi 

 
TODISTUS  

suoritetusta koulutuksesta 
 

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, 20 - 40 ov 
 

Opiskelijan nimi (henkilötunnus) 
 

Opinnot   Laajuus, ov          Arviointi tai arvosana 
 
Opiskelu- ja elämän taidot  5-15  S 
 
Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen 5-10  S 
 
Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot  5-15  S 
   
Ammatilliset opinnot 

Asiakaslähtöinen valmistaminen 1)    10  hyvä 2 
Tieto- ja viestintätekniikka 2)        1   tyydyttävä 1 

Muut valinnaiset opinnot 
Musiikki       2  S 

  
Erityistaidot 
- voidaan tarvittaessa liittää erillinen todistus  

 

Opintoihin sisältyy 
- x-alan koulutukseen tutustuminen, oppilaitos/oppilaitokset (laajuus) 
- työssäoppimiseen valmentautuminen; työpaikka/työpaikat (laajuus) 

 
1) Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ammatillinen tutkinnon osa. 
2) Koulutuksen järjestäjän laatima tutkinnon osa ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien 

valinnaisesta lisäosasta (Ammatillisten perustutkintojen perusteet pvm, dnro) 
 
 

 
pvm 
 
 
 
nimenselvennys    nimenselvennys 
virka-asema    virka-asema 
 
 
  koulutuksen järjestäjän/oppilaitoksen leima 
 
 

Malli 3.1
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Malli 3.1

 
X oppilaitos kuuluu X koulutuksen järjestäjään, jolla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä 
ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen järjestämislupa (pvm, dnro). 
Oppilaitoksen yhteystiedot 
 Osoite 
 Puhelin 
 Sähköposti 
 Internet 
 
Koulutus kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen toimialaan ja sitä säätelee 
ammatillisesta koulutuksesta annettu laki (630/1998) ja asetus (811/1998). 
 
Koulutuksessa on noudatettu Opetushallituksen määräystä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja 
valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteista (pvm, dnro) sekä ammatillisten opintojen osalta 
Opetushallituksen määräystä käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon perusteista (pvm, dnro). 
 
Koulutus on 20 - 40 opintoviikon (ov) laajuinen. Opintoviikolla tarkoitetaan arvioitua opiskelijan 
keskimääräistä 40 tunnin työpanosta opintojen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksi opintovuosi sisältää 40 
opintoviikkoa.  
 
Arviointiasteikko   Kiitettävä  3 
   Hyvä 2 
   Tyydyttävä 1 
   Suoritettu S 
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3.2  Todistus maahanmuuttajien ammatilliseen 
peruskoulutukseen valmistavasta koulutuksesta

Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen on 
vahvistettu opetussuunnitelman perusteet vuonna 2008 (määräys 7/011/2008).  Näissä 
opetussuunnitelman perusteissa on määrätty opintojen arvioinnista, arviointiasteikosta ja 
todistukseen merkittävistä tiedoista. Todistukseen merkitään opiskelijakohtaisesti suori-
tettujen opintojen laajuudet niinä laajuuksina, joina opiskelija on ne opiskellut. 

Suomen kieli, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet arvioidaan suoritettu-merkinnällä tai 
kielitaidon taitotasoarviolla. Opiskelijan oma äidinkieli arvioidaan suoritettu-merkinnällä 
ja kielitaidon taitotasoarviolla. Matemaattiset, tietotekniset ja luonnontieteelliset taidot 
sekä yhteiskunta ja kulttuurituntemus arvioidaan arviointiasteikon mukaisesti. Opiskelu- 
ja ammatinvalintataidot arvioidaan suoritettu-merkinnällä ja valinnaiset opinnot suori-
tettu- tai arviointiasteikon mukaisesti.

Opintoihin sisältyvät koulutukseen ja työelämään tutustumiset merkitään niinä laajuuk-
sina, jotka opiskelijakohtaisesti ovat toteutuneet. Lisäksi todistukseen voidaan merkitä 
tai liittää erillinen todistus muista erityistaidoista esimerkiksi kielitaidosta tai suosituksia.

Kun maahanmuuttajien äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen opintoviikot on yhdis-
tetty, merkitään kyseisten tutkinnon osien kohdalle alaviite: Opetus toteutettu valtioneu-
voston asetuksen 213/1999 mukaisesti.
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Koulutuksen järjestäjän nimi 

Oppilaitoksen nimi 
 
 

TODISTUS  
suoritetusta koulutuksesta 

 
Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, 20 - 40 ov 

 
Opiskelijan nimi (henkilötunnus) 

 
Opinnot   laajuus, ov  Arvosana (1-3) ja kielitaidon  
     taso 
      
Kielelliset taidot   10 - 20    

Suomen kieli  x   S ja kielitaidon taso 
Vieras kieli  x   S tai kielitaidon taso 
Toinen kotimainen kieli x   S tai kielitaidon taso 
Oma äidinkieli  x   S 

  
Matemaattiset, tietotekniset ja luonnon- 
tieteelliset taidot    3 - 7   arviointiasteikon mukainen arvo- 

sana                                                           
  

Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus  3 - 7   arviointiasteikon mukainen arvo- 
     sana 
 
Opiskelu- ja ammatinvalintataidot   4 -12   S     
 
Valinnaiset opinnot   0 - 4   S tai arviointiasteikon mukainen 
      -     arvosana 
 
Erityistaidot 

- voidaan liittää erillinen todistus esimerkiksi kielitaidosta, muista erityistaidoista tai suosituksia 
 
Opintoihin sisältyvät 

- koulutukseen tutustuminen; oppilaitos/oppilaitokset (laajuus) 
- työssäoppimiseen valmentautuminen; työpaikka/työpaikat (laajuus) 

 
 
 
pvm 
 
 
nimenselvennys      nimenselvennys   
virka-asema     virka-asema 

 
 

    
          
 
 
                                                        koulutuksen järjestäjän leima  

Malli 3.2
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Malli 3.2

 
Nimi (oppilaitos) kuuluu (koulutuksen järjestäjän nimi), jolla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä 
maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen järjestämislupa (pvm, 
dnro). 
Oppilaitoksen yhteystiedot 

- Osoite 
- puhelin 
- Sähköposti 
- Internet 

 
Koulutus kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen toimialaan ja sitä säätelee 
ammatillisesta koulutuksesta annettu laki (630/1998) ja asetus (811/1998). 
 
Koulutuksessa on noudatettu Opetushallituksen määräystä maahanmuuttajien ammatilliseen 
peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen perusteista (15.2.2008, dnro 7/011/2008). 
 
Koulutus on 20 - 40 opintoviikon (ov) laajuinen. Opintoviikolla tarkoitetaan arvioitua opiskelijan 
keskimääräistä 40 tunnin työpanosta opintojen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksi opintovuosi sisältää 40 
opintoviikkoa.  
 
Arviointiasteikko   Kiitettävä  3 
   Hyvä 2 
   Tyydyttävä 1 
   Suoritettu S 
 
Kielitaidon tasojen kuvausasteikko 
  
            Taitotaso A1 A1.1 Kielitaidon alkeiden hallinta 
  A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito 

  A1.3 Toimiva alkeiskielitaito 
 
Taitotaso A2 A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe   
  A2.2 Kehittyvä peruskielitaito 
 
Taitotaso B1 B1.1 Toimiva peruskielitaito 
  B1.2 Sujuva peruskielitaito 
 
Taitotaso B2 B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso 

  B2.2 Toimiva itsenäinen kielitaito 
 
            Taitotaso C1 C1.1 Taitavan kielitaidon perustaso 
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3.3 Todistus vammaisten opiskelijoiden valmentavasta ja 
kuntouttavasta opetuksesta ja ohjauksesta ammatillisessa 
peruskoulutuksessa, Valmentava I ja Valmentava II –malli 

Todistukseen merkitään opiskelijakohtaisesti ne opinnot, jotka opiskelija on opiskellut ja 
laajuudet niinä laajuuksina, joina opiskelija on ne opiskellut. 

Arviointi kirjoitetaan vammaisten opiskelijoiden valmentavan ja kuntouttavan opetuksen 
ja ohjauksen opetussuunnitelman perusteiden sisältämän määräyksen mukaisesti joko 
sanallisesti tai tarvittaessa kuvallisesti.

Esimerkiksi: 

Toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet
Ruotsi  Opiskelija ymmärtää helpohkoa tekstiä ja osaa käyttää ruotsin kieltä 
  kertoessaan itsestään

Matematiikka Opiskelija osaa sujuvasti yhteen-, vähennys- ja kertolaskun. Sanallisten 
  tehtävien tulkinnassa tarvitsee apua.

Liikunta ja motoriset taidot
  Opiskelija osaa valita itselleen sopivia liikuntalajeja ja on innostunut 
  liikuntasalitoiminnoista.

Koulutukseen tutustumisjaksot ja oppilaitokset sekä työelämään valmentautumisen 
laajuus, työtehtävät ja työpaikat kirjoitetaan opintojen jälkeen.

Esimerkiksi:

Opintoihin sisältyy 
Tutustumista kaupan ja hallinnon alan koulutukseen Esimerkkilän kauppaopis-
tossa (1 ov) sekä tekstiili- ja vaatetusalan koulutukseen Naapurikunnan ammattiopistossa 
(1 ov).

Työelämään valmentautumista: monistus- ja kopiointitehtäviä Pekkarisen kirjapainossa 
(1 ov) ja vaateompelua Veistolan vaatturiliikkeessä (3 ov).

Lisätiedot erityistaidoista
Maija Meikäläisellä on hyvät ompelu- ja kädentaidot vaatetusalan koulutukseen. Hän on
osallistunut oppilaitoksen laajaan messuprojektiin erityisvastuualueenaan näyttelyn 
somistustyö. 



57

Koulutuksen järjestäjän nimi 
Oppilaitoksen nimi 

 
TODISTUS  

suoritetusta koulutuksesta   
 

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 
ammatillisessa peruskoulutuksessa (Valmentava I), 20-40 (80) ov 

 
Opiskelijan nimi (henkilötunnus) 

 
Opinnot   Laajuus, ov  Arviointi 
  
Opiskeluvalmiudet  11 
Oppimaan oppiminen  2 Kuvaileva arviointi, miten opetussuunnitelman tavoitteet 
    on saavutettu 
Viestintä ja vuorovaikutus      3          
Toinen kotimainen kieli ja/tai  
vieraat kielet                                   
 Ruotsi  1         

Englanti  1                    
Matematiikka                     2           
Tietotekniikka    2 
 
Toimintakyvyn edistyminen  13                         
Yhteiskunnassa toimiminen  3  
Itsetuntemus ja sosiaaliset taidot  2  
 
Arkielämän taidot  3 
Vapaa-aika   1 
Liikunta- ja motoriset taidot   2        
Terveystieto   1 
Taide ja kulttuuri  1 
 
Ammatinvalinta ja työelämävalmiudet 6   
Ammatillisen koulutuksen tuntemus 2 
Työelämävalmiudet ja työelämään  
valmentautuminen  4 
 
Koulutusalakohtaiset valmentavat opinnot 8   
Koulutusalakohtaiset ammatillisiin opintoihin  
valmentavat opinnot  5   
Koulutusalakohtaiset työelämään  
valmentavat opinnot  3 
 
Valinnaiset opinnot  2 
Tieto- ja viestintätekniikka 1)  2 Tyydyttävä 1 
 
 
1) Suoritettu ammatillisen perustutkinnon perusteiden (2009) tavoitteiden mukaisesti 

 
Opintoihin sisältyy 

- koulutukseen tutustuminen: oppilaitos/oppilaitokset (laajuus) 
- työelämään valmentautuminen: työtehtävä, työpaikka/työpaikat  (laajuus) 

Erityistaidot 
- voidaan kirjoittaa tai liittää erillinen todistus esimerkiksi kielitaidosta, muista erityistaidoista tai suosituksia 

Todistuksen liitteenä on jatkosuunnitelma. 
 
pvm 
 
nimenselvennys     nimenselvennys   
virka-asema     virka-asema  
  koulutuksen järjestäjän leima 

Malli 3.3
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Koulutuksen järjestäjän nimi 
Oppilaitoksen nimi 

 
TODISTUS  

suoritetusta koulutuksesta 
 

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus  
ammatillisessa peruskoulutuksessa (Valmentava II) 40-120 ov Työhön ja  

itsenäiseen elämään valmentava koulutus. 
 

Opiskelijan nimi (henkilötunnus) 
      
Opinnot   Laajuus, ov  Arviointi 
      
Opiskeluvalmiudet  22 
Oppimaan oppiminen  2 Kuvaileva arviointi, miten opetussuunnitelman tavoitteet 
on     saavutettu 
Viestintä ja vuorovaikutus      5          
Toinen kotimainen kieli ja/tai  
vieraat kielet                                   
 Ruotsi  3         

Englanti  5                    
Matematiikka                     5           
Tietotekniikka    2 
 
Toimintakyvyn edistyminen    22                         
Yhteiskunnassa toimiminen  3  
Itsetuntemus ja sosiaaliset taidot  2  
Arkielämän taidot ja  
itsenäisen asumisen valmiudet  10 
Vapaa-aika   1 
Liikunta- ja motoriset taidot   4        
Terveystieto   1 
Taide ja kulttuuri  1 
 
Työelämävalmiudet  30   
Työelämävalmiudet ja työelämään 
valmentautuminen  30 
 
Valinnaiset opinnot  2    
Tieto- ja viestintätekniikka 1)  2 Hyvä 2 
 
 
1) Suoritettu ammatillisen perustutkinnon perusteiden (2009) tavoitteiden mukaisesti 

 
Opintoihin sisältyy 

- koulutukseen tutustuminen: oppilaitos/oppilaitokset (laajuus) 
- työhön valmentautuminen: työtehtävä, työpaikka/työpaikat  (laajuus) 

Erityistaidot 
- voidaan kirjoittaa tai liittää erillinen todistus esimerkiksi kielitaidosta, muista erityistaidoista tai suosituksia 

Todistuksen liitteenä on jatkosuunnitelma. 
 
 
pvm 
 
 
 
nimenselvennys     nimenselvennys   
virka-asema     virka-asema 
 
  koulutuksen järjestäjän leima 

Malli 3.3
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Nimi (oppilaitos) kuuluu (koulutuksen järjestäjän nimi), jolla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä 
vammaisten opiskelijoiden ammatilliseen koulutukseen valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja 
ohjauksen 
koulutuksen järjestämislupa (pvm, drno). 
Oppilaitoksen yhteystiedot 

Osoite 
Puhelin 
Sähköposti 
Internet 

 
Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen alaista ja sitä säätelee ammatillisesta 
koulutuksesta annettu laki (630/1998) ja asetus (811/1998) muutoksineen. 
 
Koulutuksessa on noudatettu Opetushallituksen määräystä vammaisten opiskelijoiden valmentavan ja 
kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen ammatillisessa peruskoulutuksessa opetussuunnitelman perusteita 
dnro   9/011/2010,  pvm 
 
Koulutus on 20 – 40 (80) opintoviikon (ov) laajuinen, 40 opintoviikkoa vastaa yhden vuoden ja yksi 
opintoviikko 40 tunnin opintoja. (Valmentava I) 
 
Koulutus on 40 – 120 opintoviikon (ov) laajuinen, 40 opintoviikkoa vastaa yhden vuoden ja yksi 
opintoviikko 40 tunnin opintoja. (Valmentava II) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malli 3.3
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3.4  Todistus kotitalousopetuksesta
Kotitalousopetuksen opetussuunnitelman perusteet on vahvistettu Opetushallituksessa 
vuonna 2010 (määräys 20/011/2010). Näissä opetussuunnitelman perusteissa on määrätty 
opintojen arvioinnista, arviointiasteikosta ja todistukseen merkittävistä tiedoista. 

Mikäli opiskelija on valinnut opiskelu- ja ammatinvalintataidot opiskelusuunnitelmaansa, 
annetaan todistuksen liitteenä opintosuoritusote (opintokorttijäljennös), josta näkyy opis-
kelijan ammatilliseen koulutukseen ja/tai työpaikkoihin tutustumisen laajuus ja työpaikat.

Valinnaisena opiskellut ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osat merkitään todis-
tukseen alaviitteellä, jossa mainitaan, että opinnot on opiskeltu ammatillisten perustut-
kinnon perusteiden mukaan. Lisäksi mainitaan mistä perusteista on kyse diaarinumero 
ja päivämäärä.

Jos opiskelija on valinnaisena opiskellut vain osan ammatillisen perustutkinnon tutkinnon 
osasta, laitetaan opintokortin/opintosuoritusotteen liitteeksi tieto siitä, mitä opinnot ovat 
sisältäneet. Näin opiskelija voi saada osaamistaan tunnustettua, jos hän jatkaa opintojaan 
ammatillisessa peruskoulutuksessa.

Mikäli koulutus on kokonaisuudessaan toteutettu vieraalla kielellä, tulee siitä olla opetus- 
ja kulttuuriministeriön myöntämä lupa, joka on kirjattu koulutuksen järjestämislupaan.
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Koulutuksen järjestäjän nimi 
Oppilaitoksen nimi 

 
TODISTUS  

suoritetusta koulutuksesta 
 

Kotitalousopetus, 20 ov 
 

Opiskelijan nimi (henkilötunnus) 
 
 

 
Opinnot    Laajuus, ov  Arvosana 
      
Asuminen ja asuinympäristössä toimiminen  5   kiitettävä      3 
Viihtyisästä kodista huolehtiminen  5  kiitettävä     3  
Kotiruoan valmistaminen   5  hyvä             2 
Opiskelu- ja ammatinvalintataidot  2  suoritettu 
Matematiikka1)   3  kiitettävä 3 
 
 
1) Suoritettu X- perustutkinnon perusteiden (pvm, dro) tavoitteiden mukaisesti 

Lisätietoja: 
Koulutus on toteutettu englannin kielellä. 
 
 
pvm 
 
 
 
 
nimenselvennys     nimenselvennys 
virka-asema      virka-asema 
      

koulutuksen järjestäjän oppilaitoksen leima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malli 3.4
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Malli 3.4
 

X oppilaitos kuuluu X koulutuksen järjestäjään, jolla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä 
kotitalousopetuksen järjestämislupa (pvm, dnro). 
Oppilaitoksen yhteystiedot 
 Osoite 
 Puhelin 
 Sähköposti 
 Internet 
 
Koulutus kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen toimialaan ja sitä säätelee 
ammatillisesta koulutuksesta annettu laki (630/1998) ja asetus (811/1998). 
 
Koulutuksessa on noudatettu Opetushallituksen määräystä kotitalousopetuksen opetussuunnitelman 
perusteista (pvm, dnro). 
 
Koulutus on 20 opintoviikon (ov) laajuinen. Opintoviikolla tarkoitetaan arvioitua opiskelijan 
keskimääräistä 40 tunnin työpanosta opintojen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksi opintovuosi sisältää 40 
opintoviikkoa.  
 
Arviointiasteikko   Kiitettävä  3 
   Hyvä 2 
   Tyydyttävä 1 
   Suoritettu S 
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4 Todistus suoritetuista opinnoista, tutkinnon osista  ja 
ammattiosaamisen näytöistä

Opiskelijalle annetaan pyynnöstä todistus suoritetuista opinnoista ja ammattiosaamisen 
näytöistä myös opiskelun kestäessä. Opiskelijalle annetaan pyynnöstä todistus myös 
aikaisemmin hankitusta osaamisesta. (A 488/2008). 

Todistuksen liitteenä annetaan opintosuoritusote/opintokorttijäljennös, josta selviävät 
myös ne tutkinnon osat, joihin opiskelija on osallistunut, mutta joista hän ei ole vielä 
saanut arvosanaa.

Todistuksen suoritetuista tutkinnon osista tai opinnoista sekä ammattiosaamisen näytöistä 
ja aikaisemmin hankitusta osaamisesta antaa koulutuksen järjestäjä. Todistuksen allekir-
joittaa koulutuksen järjestäjä. Todistuksen suoritetuista ammattiosaamisen näytöistä alle-
kirjoittaa näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan toimielimen puheenjohtaja. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta tehdään alaviitemerkintä kaikkiin 
annettaviin todistuksiin. 

Todistus suoritetuista tutkinnon osista annetaan myös silloin, kun opiskelija jo tutkintoto-
distuksen saatuaan suorittaa toisen koulutusohjelman tai korottaa arvosanojaan. 

4.1  Todistus suoritetuista tutkinnon osista silloin, kun opiskelija 
kesken opintojen siirtyy työelämään

Kun opiskelija tutkinnon osan tai osia suoritettuaan siirtyy työelämään, tulee todistuksen 
liitteenä olla tieto ammattipätevyydestä, joka hänellä on suoritettujen tutkinnon osien 
perusteella (Määräys perustutkinnon perusteista 2009-2010). 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa on aina tavoitteena suorittaa koko tutkinto, mutta 
opiskelijoilla on oikeus suorittaa myös tutkinnon osia ja siirtyä mahdollisuuden tullen 
työelämään. Tällöin koulutuksen järjestäjän tulee laatia opiskelijan kanssa hänen 
henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa suunnitelma siitä, miten opiskelija palaa 
takaisin suorittamaan tutkintonsa loppuun.
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Koulutuksen järjestäjän nimi 

Oppilaitoksen nimi 
 

TODISTUS 
suoritetuista tutkinnon osista  

 
Autoalan perustutkinto, 120 ov/3 vuotta 
Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja  

 
Opiskelijan Nimi  (henkilötunnus) 

 
on suorittanut autoalan perustutkinnosta seuraavat tutkinnon osat 

 
           Laajuus, ov  Arvosana (1-3) 

 
Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov  
 Auton tai moottoripyörän huoltaminen 30 hyvä 2 
 Rengastyöt  10 tyydyttävä 1 

                
Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov 
 Vieras kieli, A-englanti  2 kiitettävä  3 
 Matematiikka  3 kiitettävä 3 
 Terveystieto  1 hyvä  2 
 Liikunta  1 kiitettävä  3 
 Ympäristötieto  2 kiitettävä  3 
 Tieto- ja viestintätekniikka  2 hyvä  2 
 
Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov 
 Kilpa-auton huoltotoimet 5 kiitettävä 3 
 
  

Tutkintotodistus annetaan sen jälkeen, kun kaikki kyseisen tutkinnon perusteiden mukaiset tutkinnon osat ja 
ammattiosaamisen näytöt on suoritettu. Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. 
Liitteenä opintosuoritusote, josta selviävät ne tutkinnon osat, joihin opiskelija on osallistunut, mutta ei vielä ole saanut 
arvosanaa.  

 
 
 
31.5.2012 
 
 
  
 nimenselvennys nimenselvennys  
 virka-asema virka-asema 

  
 
 
                                                     koulutuksen järjestäjän leima  

 

 

Malli 4.1
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Malli 4.1
          

Koulutuksen järjestäjän nimi 
Oppilaitoksen nimi 

 
 

TODISTUS 
suoritetuista ammattiosaamisen näytöistä 

 
Autoalan perustutkinto, 120 ov/3 vuotta 
Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja  

 
Opiskelijan Nimi  (henkilötunnus) 

 
on suorittanut autoalan perustutkinnosta seuraavat ammattiosaamisen näytöt 

 
 Laajuus, ov  Arvosana (1-3) 

 

Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov  
 

Auton tai moottoripyörän huoltaminen 30 hyvä 2 
 Henkilöauton laaja huolto, Merkkihuoltoliike Oy  

 
Rengastyöt  10 tyydyttävä  1 
 Rengasasennustyöt, Ympyrärengas Ky 

 
 
     
Tutkintotodistus annetaan sen jälkeen, kun kaikki tutkinnon osat ja ammattiosaamisen näytöt on suoritettu. Tutkintotodistus 
sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. 
 
 
 
 

 
31.5.2012 
 

 
 
nimenselvennys 
toimielimen puheenjohtaja  koulutuksen järjestäjän leima  
koulutuksen järjestäjän nimi 
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Malli 4.1
 

Koulutuksen järjestäjän nimi 
Oppilaitoksen nimi 

 
 

Liite todistuksiin 
suoritetuista tutkinnon osista ja ammattiosaamisen näytöistä  

 
Autoalan perustutkinto, 120 ov/3 vuotta 
Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja  

 
Opiskelijan Nimi  (henkilötunnus) 

 
 
 
 
 
Suoritettujen tutkinnon osien ja ammattiosaamisen näyttöjen perusteella opiskelija on 
saavuttanut sellaisen ammattipätevyyden, että hän voi toimia auton 
määräaikaishuoltotehtävissä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
31.5.2012 
 
 
 
 

nimenselvennys nimenselvennys  
virka-asema virka-asema 

  
 
 
                                                     koulutuksen järjestäjän leima  

.  
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4.2 Todistus toisen koulutusohjelman suorittamisesta
Kun opiskelija on suorittanut perustutkinnon ja sen johonkin koulutusohjelmaan kuuluvat 
tutkinnon osat, hänelle annetaan tutkintotodistus. Jos opiskelija myöhemmin suorittaa 
kyseisen perustutkinnon jonkin toisen koulutusohjelman, hänelle ei kirjoiteta toista 
tutkintotodistusta samasta perustutkinnosta, vaan todistus suoritetuista tutkinnon osista.

Esimerkissä opiskelija on suorittanut aiemmin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon 
sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelman, josta hän on saanut tutkintotodistuksen. 
Myöhemmin hän on tullut suorittamaan saman perustutkinnon vanhustyön koulutusoh-
jelman muodostavan tutkinnon osan. 

Mikäli tutkinnon perusteet on päivitetty sen jälkeen, kun opiskelija tutkinnon on suorit-
tanut, tulee todistukseen suoritetuista tutkinnon osista laittaa alaviitteeseen maininta siitä, 
minkä tutkinnon perusteiden mukaisesti tutkinnon osa/osat on suoritettu.

Esim. Opiskelija on suorittanut Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi 31.5.2007 asia-
kaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelmalla. Syksyllä 2010 hän haluaa suorittaa 
toisen koulutusohjelman, joka hänen on suoritettava 2009 voimaan tulleiden tutkinnon 
perusteiden mukaisesti. Todistuksiin suoritetuista tutkinnon osista ja ammattiosaamisen 
näytöistä kirjoitetaan maininta, että tutkinnon osat on suoritettu 1.8.2009 voimaan 
tulleiden tutkinnon perusteiden (17.6.2009, dnro 34/011/2009) mukaisesti.

Jos aiemmin suoritettu tutkinto on muuttunut rakenteellisesti eli kyse on kokonaan 
uudesta tutkinnosta, on opiskelijan suoritettava haluamansa koulutusohjelman tutkinnon 
osat tämän uuden tutkinnon mukaisesti. Hänelle voidaan kirjoittaa todistus suoritetuista 
tutkinnon osista tämän uuden tutkinnon mukaisesti tai tutkintotodistus, mikäli osaa-
minen on saatu tunnustettua aiemmasta suoritetusta tutkinnosta.

Esim. Sähköalalla oli vuoden 2000 perusteiden mukaan sähköalan perustutkinto, joka 
muutettiin kahdeksi eri tutkinnoksi: Sähkö- ja automaatiotekniikan sekä Tieto- ja tieto-
liikennetekniikan perustutkinnoksi. Opiskelija on aiemmin opiskellut sähköalan perus-
tutkinnossa sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelmassa sähköasentajaksi. Hän ottaa 
yhteyttä ja haluaa suorittaa myös toisen koulutusohjelman saadakseen pätevyyden auto-
maatioasentajaksi. Koska uudet sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon perusteet 
tulivat voimaan 1.8.2009, on opiskelijan suoritettava automaatioasentajan tutkintonimik-
keen edellyttämät tutkinnon osat tämän uuden perustutkinnon mukaisesti. Kun hänelle 
tunnustetaan osaamista aiemmasta sähköalan perustutkinnosta, hänelle voidaan kirjoittaa 
tutkintotodistus uudelle tutkinnolle: sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähkö- 
ja automaatiotekniikan koulutusohjelma, automaatioasentaja.
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Koulutuksen järjestäjän nimi 

Oppilaitoksen nimi 
 

TODISTUS 
suoritetuista tutkinnon osista  

 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 120 ov/3 vuotta, lähihoitaja 

 
Opiskelijan Nimi  (henkilötunnus) 

 
 

on suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon kuuluvan vanhustyön koulutusohjelman 
tutkinnon osat. 

 
 

Vanhustyön koulutusohjelma 
     

 
Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov                                                Laajuus, ov         Arvosana (1-3) 
 

 Vanhustyö   30          kiitettävä 3 
             
             

 
 

Opiskelija on 31.5.2004 suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (sairaanhoidon ja huolenpidon 
koulutusohjelma), 120 ov/3 vuotta vuoden 2001 (12.2.2001, dnro 7/011/2001) opetussuunnitelman 
perusteiden mukaisesti. Vanhustyön koulutusohjelma on suoritettu saman tutkinnon perusteiden 
mukaisesti. 
 
 

 31.5.2009 
 
 
  
 nimenselvennys nimenselvennys  
 virka-asema virka-asema 
   

 
                                                    koulutuksen järjestäjän leima  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malli 4.2
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Koulutuksen järjestäjän nimi 

Oppilaitoksen nimi 
 
 

TODISTUS 
suoritetuista ammattiosaamisen näytöistä  

 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 120 ov/3 vuotta, lähihoitaja 

 
Opiskelijan Nimi  (henkilötunnus) 

 
on suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon kuuluvan vanhustyön koulutusohjelman 
ammattiosaamisen näytöt. 

 
 

Vanhustyön koulutusohjelma 
                                                                                                                             

 

Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov                                                    Laajuus, ov   Arvosana (1-3) 
 

 Vanhustyö                                                                          30                                    kiitettävä      3 
       Päivittäinen hoitotyö vanhusten palvelutalossa,  
         Mellilän kunta 
 
     
Opiskelija on 31.5.2004 suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (sairaanhoidon ja huolenpidon 
koulutusohjelma), 120 ov/3 vuotta vuoden 2001 (12.2.2001, dnro 7/011/2001) opetussuunnitelman 
mukaisesti. Vanhustyön koulutusohjelma on suoritettu saman tutkinnon perusteiden mukaisesti. 
 
 

 
31.5.2009 
 

 
 
nimenselvennys 
toimielimen puheenjohtaja  koulutuksen järjestäjän leima  
koulutuksen järjestäjän nimi 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Malli 4.2
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4.3    Todistus arvosanan korotuksesta
Kun opiskelija perustutkinnon suorittamisen jälkeen tulee yksityisopiskelijana 
(L 630/1998, 27 §) korottamaan saamiaan tutkinnon osien (osan) arvosanoja, hänelle 
kirjoitetaan todistus suoritetuista tutkinnon osista sekä ammattiosaamisen näytöistä, 
mikäli korotus koskee ammatillisia tutkinnon osia. Väliotsikot todistukseen kirjoitetaan 
sen mukaan, mitä tutkinnon osia opiskelija on korottanut. Korotukset tehdään aina 
voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Jos opiskelija on koulutuksessa, joka ei johda tutkintoon, hänelle kirjoitetaan vastaavasti 
todistus suoritetuista opinnoista. 
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Koulutuksen järjestäjän nimi 

Oppilaitoksen nimi 
 

TODISTUS 
suoritetuista tutkinnon osista   

 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 120 ov/3 vuotta, lähihoitaja 

 
Opiskelijan Nimi  (henkilötunnus) 

 
 

on suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon kuuluvia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia 
seuraavasti: 

 
 

     
 

Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov Laajuus, ov        Arvosana (1-3) 
(Yhteiset opinnot) 
 
Matematiikka   3           kiitettävä 3 

   Ruotsi            1           hyvä 2 
             

 
 

Opiskelija on 31.5.2009 suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, 120 ov/3 vuotta, lähihoitaja, 
jonka yhteisiin opintoihin (ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin) kuuluneita edellä olevia 
opintokokonaisuuksia (tutkinnon osat) hän on korottanut. 
 
 

 15.10.2010 
 
 
  
 nimenselvennys nimenselvennys  
 virka-asema virka-asema 
   

 
                                                    koulutuksen järjestäjän leima  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Malli 4.3
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5 Todistus kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksen 
aloittamisesta (hyväksymisasiakirja)

Opetushallitus on päättänyt kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 
annetun lain (L 273/2007) mukaisesta hyväksymisasiakirjasta ja siihen kirjoitettavista 
tiedoista. Sillä todistetaan perustason ammattipätevyyskoulutuksen aloittaminen. Määräys 
tulee voimaan 3.11.2008. Todistuksessa tulee olla mallin mukaiset tiedot. Koulutuksen 
järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä (M 7.1.2009).

Kun opiskelija on suorittanut kuljettajien ammattipätevyyteen liittyvän tutkinnon osan, 
hänelle voidaan antaa todistus suoritetusta tutkinnon osasta ja ammattiosaamisen 
näytöstä. Todistukseen tehdään kuljettajien ammattipätevyyden edellyttämät merkinnät 
(ks. malli 1.7)  ja todistuksen suoritetusta ammattiosaamisen näytöstä allekirjoittaa näyt-
töjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan toimielimen puheenjohtaja.
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Koulutuksen järjestäjän nimi 

Oppilaitoksen nimi 
 

TODISTUS 
kuorma- ja linja-autonkuljettajien perustason ammattipätevyyskoulutuksen 

aloittamisesta 
 
 
 

Opiskelijan nimi  (henkilötunnus) 
on aloittanut 

XXX PERUSTUTKINTOON, 120 ov/3 vuotta, 
kuuluvan kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutuksen. 

Ammattipätevyyskoulutusaika 12.12.2008–30.5.2011 
 
 
 

 
 

Paikka ja aika 
 
 
 

 
___________________________________________ 
koulutuskeskuksen opetustoiminnasta vastaava johtaja  koulutuksen järjestäjän leima 
L 273/2007 11§, A 640/2007 15§ 
 
Opetushallituksen hyväksymisasiakirja, jolla todistetaan perustason ammattipätevyyskoulutuksen 
aloittaminen ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa L 273/2007 6 §, A 640/2007 8 §; L 630/98 25 § 3 
mom, muutettu 15.7.2005 L 601; L 631/98, 1 mom 2 kohta, muutettu 15.7.2005 L 602 

 

Malli 5
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