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1 Tutkintotodistus

1.1 Tutkintotodistusta koskevat yleiset ohjeet

Tutkintotodistus on virallinen asiakirja, jonka sisällössä tulee noudattaa Opetushallituk-
sen todistuksia koskevaa määräystä (90/011/2014, muutos 2015) ja perustutkinnon pe-
rusteita. Tutkintotodistuksen antamisesta ja sisällöstä on voimassa, mitä ammatillisesta 
peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998, muutos 246/2015) 25 e §:ssä ja ammatillisesta 
peruskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (811/1998, muutokset 799/2014 
ja 329/2015) 13 §:ssä säädetään.

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

Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. Tutkintotodistuksen saan-
nin edellytys on, että opiskelija on suorittanut tutkintoon kuuluvat tutkinnon osat ja am-
mattiosaamisen 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 tai todistuksen haltijan sosiaaliturvatunnus muuttuu. Sukupuolen vaihdok-
sessa nimi ja sosiaaliturvatunnus muuttuvat ja siksi tutkinnon suorittaneelle kirjoitetaan 
uusi tutkintotodistus. Tällöin tutkintotodistukseen kirjoitetaan viite: ” Tämä tutkintotodis-
tus kumoaa xx.x.20xx annetun tutkintotodistuksen.” Muissa tilanteissa tutkintotodistuk-
sesta annetaan kopio.

Tutkintotodistuksen antaa koulutuksen järjestäjä. Päättötodistuksen allekirjoittaa koulutuk-
sen järjestäjä (koulutuksen järjestäjän nimeämät henkilöt). Näyttötodistuksen allekirjoit-
taa ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan toimielimen 
puheenjohtaja. 

1.1.1 Tutkintotodistukseen kirjoitettavat tiedot Opetushallituksen 
määräyksen 90/011/2014 (muutos 2015) mukaisesti

Tutkintotodistuksesta tulee ilmetä, että se koostuu päättötodistuksesta ja näyttötodistuk-
sesta. Lisäksi tutkintotodistuksessa tulee olla todistuksen myöntävän koulutuksen jär-
jestäjän ja oppilaitoksen nimi. Päättötodistuksen allekirjoittaa koulutuksen järjestäjä ja 
näyttötodistuksen ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan 
toimielimen puheenjohtaja (A 811/1998, muutokset 799/2014 ja 329/2015,13 §).
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Päättötodistuksessa tulee olla seuraavat tiedot:
 • opiskelijan nimi ja henkilötunnus
 • perustutkinnon nimi ja laajuus 180 osp
 • osaamisalan nimi (jos osaamisala on)
 • tutkintonimike perustutkinnon perusteiden mukaisesti
 • tutkinnon osat ryhmiteltyinä ammatillisiin 135 osp, yhteisiin 35 osp ja vapaasti valit-

taviin 10 osp tutkinnon osiin, opiskelijan yksilöllisesti suorittamat tutkinnon osat ja 
niiden  laajuudet sekä arvosanat, erityisopetuksessa lisäksi sanallinen kuvaus opis-
kelijan osaamisesta (L 630/1998, muutos 246/2015, 19 a §, A 329/2015, 10 §)

 • työssäoppimisen kautta hankitun osaamisen yksilöllisesti toteutunut laajuus
 • viittaus erityisiin opiskelujärjestelyihin (L 246/2015, 21§) silloin, kun perustutkin-

non perusteiden jonkin tutkinnon osan tai osa-alueen ammattitaitovaatimuksista tai 
osaamistavoitteista ja osaamisen arvioinnista on poikettu

 • viittaus erityisopetuksena (L 246/2015, 19 a §) toteutetuista tutkinnon osista tai osa-
alueista, joissa on poikettu perustutkinnon perusteista mukauttamalla ammattitaito-
vaatimuksia ja osaamistavoitteita sekä osaamisen arviointia

 • päiväys ja allekirjoitukset
 • koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima.

Osaamisalat kirjoitetaan voimassa olevan asetuksen mukaan ja tutkintonimikkeet kirjoite-
taan voimassa olevan perustutkinnon perusteiden mukaan. Jos tutkintonimike kattaa koko 
perustutkinnon, se kirjoitetaan välittömästi perustutkinnon nimen jälkeen. Jos tutkinto-
nimike koskee pelkästään osaamisalaa, se kirjoitetaan osaamisalan jälkeen. Tutkintojen 
nimistä ja tutkintonimikkeistä ei voi poiketa.

Näyttötodistuksessa tulee olla seuraavat tiedot:
 • opiskelijan nimi ja henkilötunnus
 • perustutkinnon nimi ja laajuus 180 osp
 • osaamisalan nimi
 • tutkintonimike
 • suoritetut ammattiosaamisen näytöt tutkinnon osittain (tutkinnon osan nimi ja laa-

juus, lyhyt kuvaus opiskelijan suorittamasta ammattiosaamisen näytöstä, näyttöpai-
kan nimi, ammattiosaamisen näytön arvosana ja erityisopetuksessa lisäksi sanallinen 
kuvaus opiskelijan osaamisesta)

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

Tutkintotodistuksessa tulee olla myös seuraavat tiedot (taustatiedot):
 • todistuksen myöntävän koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen yhteystiedot
 • koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi, ellei niitä ole edellä mainittu
 • opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä koulutuksen järjestämislupa (päivämäärä 

ja diaarinumero) 
 • lainsäädäntö, johon koulutus perustuu
 • maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen määräämien perustutkinnon 

perusteiden mukaisesti (määräyksen hyväksymispäivämäärä ja diaarinumero)
 • maininta, että perustutkinto on opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymä (koulu-

tuksen alkaessa voimassa olleen ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta 
annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen päivämäärä ja numero)

 • pohjakoulutusvaatimus 
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 • perustutkinnon tuottama jatko-opintokelpoisuus
 • perustutkinnon mitoituksen perusteet (L 630/1998, muutos 787/2014, 12 § ja 12 a §) 
 • arviointiasteikko
 • ammattien harjoittamisesta johtuvat erityissäännökset.

1.1.2 Suoritettujen tutkinnon osien ja arvosanojen kirjoittaminen 
todistukseen

Todistukset kirjoitetaan sillä opetuskielellä, joka on koulutuksen järjestämisluvassa. Ope-
tuskieli 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. 

Jos koulutuksen järjestäjä on saanut luvan englanninkielisen koulutuksen toteuttamiseen, 
todistus kirjoitetaan tällä opetuskielellä. Ilman järjestämislupaakin koulutuksen järjestäjä 
voi toteuttaa joitakin tutkinnon osia muulla kielellä, mutta todistus kirjoitetaan järjestä-
misluvassa olevalla kielellä. Alaviitteeseen merkitään näissä tapauksissa tieto, että ko. 
tutkinnon osassa opetuskieli on ollut esim. englanti. 

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 mu-
kaisesti, miten päättö- ja näyttötodistus tulostetaan. Taustatietojen merkitsemisestä 
tutkintotodistukseen on laadittu perusmalli vain malliin 1.2.  Jos taustatiedot 
jossakin todistusmallissa poikkeavat perusmallista 1.2, on tällaisen todistusmal-
lin yhteyteen liitetty malli taustatietojen merkitsemisestä. 
Perustutkinnon nimen jälkeen kirjoitetaan perustutkinnon vähimmäislaajuus, 180 osp. 
Perustutkinnon mitoitusperuste kirjataan tutkintotodistuksen taustatietoihin. Mikäli opis-
kelija on sisällyttänyt perustutkintoonsa tutkintoa yksilöllisesti laajentavia tutkinnon osia, 
merkitään ne tutkintotodistukseen oman alaotsikon alle (katso malli 1.3).

Osaamisalat kirjoitetaan siten, kuin ne on päätetty koulutuksen alkaessa voimassa ol-
leessa opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa ammatillisten tutkintojen rakenteesta. 
Uusi asetus 835/2014 tutkintorakenteesta koskee kaikkia ammatillisia tutkintoja ja tulee 
voimaan 1.8.2015.

Perustutkintojen nimet on suojattu siten kuin ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun 
lain (630/1998, muutos 787/2014) 45 §: ssä säädetään. Todistuksissa ei saa käyttää muita 
kuin perustutkinnon perusteissa mainittuja tutkintonimikkeitä. Tutkintonimike voi kattaa 
koko tutkinnon, jolloin nimike kirjoitetaan heti tutkinnon nimen jälkeen. Jos tutkinto-
nimike kattaa vain osaamisalan, nimike kirjoitetaan osaamisalan nimen jälkeen.  

Esimerkiksi:  Autoalan perustutkinto, 180 osp
 Automaalauksen osaamisala, automaalari

 Maatalousalan perustutkinto, 180 osp
 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä
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 Prosessiteollisuuden perustutkinto, 180 osp, prosessinhoitaja
 Kemiantekniikan osaamisala

 Liiketalouden perustutkinto, 180 osp, merkonomi
 Tieto- ja kirjastopalvelujen osaamisala

Tutkinnon osat ryhmitellään tutkintotodistukseen ammatillisesta peruskoulutuksesta an-
netun lain (630/1998, muutos 787/2014) 12 b §:n mukaisesti ammatillisiin, yhteisiin ja 
vapaasti valittaviin tutkinnon osiin. Näiden laajuudet on määritelty ammatillisen perustut-
kinnon muodostumisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (801/2014) seuraavasti: 
ammatilliset tutkinnon osat 135 osp, yhteiset tutkinnon osat 35 osp ja vapaasti valittavat 
tutkinnon osat 10 osp. Opiskelijan suorittamien tutkinnon osien laajuus voi olla enemmän-
kin kuin asetuksessa mainitut, ja ne merkitään tutkintotodistukseen mallin 1.3 mukaisesti. 

Valtioneuvoston asetuksen (801/2014) mukaan ammatillisia tutkinnon osia voidaan osoit-
taa vapaasti valittaviin tutkinnon osiin enintään 15 osaamispistettä. Tällöin ammatillisten 
tutkinnon osien yhteenlasketuksi laajuudeksi opiskelijalle jää 120 osp ja vastaavasti va-
paasti valittavien tutkinnon osien laajuudeksi tulee 25 osp, katso malli 1.4. 

Yhteisissä tutkinnon osissa tulee aina olla vähintään 35 osaamispistettä, mutta pisteitä voi 
olla enemmänkin opiskelijan suoritusten mukaisesti.

Tutkintotodistuksesta tulee ilmetä opiskelijan suorittamien kaikkien tutkinnon osien yh-
teenlaskettu osaamispistemäärä.

X-perustutkinto, 180 osp (osaamispisteitä voi opiskelijalla olla yksilöllisesti enemmän-

kin, mutta minimilaajuus on 180 osp)

Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp (osaamispisteitä voi opiskelijalla olla yksilöl-

lisesti enemmänkin, mutta minimilaajuus on 120 osp, mikäli ammatillisista tutkinnon osista 

on enintään 15 osp osoitettu vapaasti valittaviin tutkinnon osiin)

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp (osaamispisteitä voi opiskelijalla olla yksilöllisesti 

enemmänkin, mutta minimilaajuus on 35 osp)

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp (osaamispisteitä voi opiskelijalla olla 

yksilöllisesti enemmänkin, mutta minimilaajuus on 10 osp)

Tutkinnon osiin sisältyvästä työssäoppimisen kautta hankitusta osaamisesta merkitään 
todistukseen opiskelijakohtaisesti yksilöllisesti toteutunut osaamisen hankkimisen laajuus.

Todistukseen voidaan merkitä myös alakohtaisia erityistietoja. Musiikkialan perustutkin-
nossa merkitään perustutkinnon perusteiden määräyksen mukaisesti pääinstrumentti ja 
musiikin laji. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnossa merkitään osaamisalan lisäksi 
koulutuksen järjestäjän päättämä ammattiala, kuten entisöinti, kiviala, tekstiiliala jne. Nämä 
lisämerkinnät kirjataan todistukseen osaamisalan jälkeen.

Mikäli perustutkinnossa saman tutkinnon osan sisällä voi valita työelämän eri osa-alueita, 
merkitään osa-alue todistuksen lisätietoihin työssäoppimisen kautta hankitun osaamisen 
jälkeen. Tutkinnon osan nimeä ei voi muuttaa työelämän eri osa-alueiden mukaisesti. Ni-
men tulee aina olla perustutkinnon perustemääräyksen mukainen. Esimerkiksi puutarhata-
louden perustutkinnossa Kasviryhmän tuottaminen -tutkinnon osassa opiskelija opiskelee 
valitsemansa kasviryhmän, kuten esimerkiksi viljeltyjen sienien, tuottamista. Tämä mer-
kitään lisätietoihin siten, että ”Opiskelija on erikoistunut viljeltyjen sienien tuottamiseen”.
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Mikäli opiskelija on osoittanut osaamisensa jostakin erityisosaamisesta, kuten ammattiosaa-
jan työkykypassin suorittamisesta, urheilijoiden ammatillisesta koulutuksesta, hygieniaosaa-
misesta, työturvallisuusosaamisesta, tulityöosaamisesta jne., suoritusmerkintä tulee lisätie-
toihin. Vain sellainen erityisosaaminen merkitään, joka ei normaalisti kuulu tutkintoon.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa vieraan kielen osaamistavoitteet ja arviointi on eriytet-
ty sen mukaan, onko opiskelijan valitsema kieli hänelle A- vai B-kieli. Valittu vieras kieli 
voi olla opiskelijalle aivan uusikin kieli, jolloin sovelletaan B-kielen osaamistavoitteita ja 
osaamisen arviointia. A- ja B-kielillä tarkoitetaan seuraavaa:

A-kieli = peruskoulun vuosiluokilla 1.–6. alkava vieras kieli
B-kieli = peruskoulun vuosiluokilla 7.–9. alkava vieras kieli

Säädösten tultua voimaan 1.8.2015 on jokaisen opiskelijan suoritettava kaikki perustutkin-
toon sisältyvät tutkinnon osat. Tällöin Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveys tieto -tut-
kinnon osa on pakollinen kaikille, myös yli 18-vuotiaille. Jos opiskelija on ollut 18-vuotias 
aloittaessaan opintonsa eikä ole sisällyttänyt opintoihinsa liikuntaa ja terveystietoa, hän 
voi siirtymävaiheessa suorittaa Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen -tut-
kinnon osaan sisältyvän Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto -osa-alueen tai 
vaihtoehtoisesti saman tutkinnon osan jonkin muun osa-alueen osaamistavoitteita niin, 
että opiskelijalle kertyy tutkinnon osan laajuutta (8 osp) vastaava määrä osaamispisteitä. 
Tutkinto todistukseen ei näin ollen tule nykytilaan verrattuna poikkeavia merkintöjä.

Tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksista ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden 
osaamistavoitteista ja niiden osaamisen arvioinnista voidaan poiketa, jos ne ovat joiltakin 
osin kohtuuttomia opiskelijalle tai poikkeaminen on perusteltua terveydellisistä syistä 
tai tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita ja osaamisen arviointia 
voidaan mukauttaa (L 630/1998, muutos 246/2015, 19 a §, 21 §). Kun yhteisten tutkinnon 
osien osa-alueen osaamistavoitteista on poikettu esim. toisen kotimaisen kielen osalta, 
merkitään sekä tutkintotodistukseen että opintosuoritusrekisteriin kyseiseen tutkinnon 
osan tai osa-alueen kohdalle seuraava alaviite: ”Tutkinnon osan osa-alueen, toinen ko-
timainen kieli, osaamistavoitteiden osalta on poikettu ammatillisesta peruskoulutuksesta 
annetun lain (630/1998, muutos 246/2015) 21 § :n perusteella. Opiskelija on suorittanut 
toisen kotimaisen kielen osa-alueen tilalla xx osp äidinkielen osaamistavoitteita ja/tai 
xx osp vieraan kielen osaamistavoitteita ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta 
annetun valtioneuvoston asetuksen (801/2014) 3§:n perusteella.”

On huomattava, että valtioneuvoston asetuksen (801/2014), 3 §:n mukaan opiskelijan on kui-
tenkin suoritettava osaamistavoitteita kyseisen tutkinnon osan muilta osa-alueilta niin, että 
opiskelijalle kertyy tutkinnon osan laajuutta vastaava määrä osaamispisteitä (kts. malli 1.9). 

Vapaasti valittavista tutkinnon osista merkitään tutkinnon osat, niiden nimet ja laajuudet 
sekä arvosana asteikolla 1–3 silloin, kun vapaasti valittavat tutkinnon osat ovat ammatillisia 
tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia, yhteisten tutkinnon 
osien osa-alueita tai lukio-opintoja. Muissa vapaasti valittavissa tutkinnon osissa (jatko-
opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevat opinnot tai työkokemuksen kautta 
hankittuun osaamiseen perustuvat yksilölliset tutkinnon osat) voidaan osaaminen arvioida 
koulutuksen järjestäjän päätöksellä arvosanalla hyväksytty (A 811/1998, muutos 329/2015) 
10 §:n perusteella, jolloin merkitään tutkintotodistuksen taustatietojen arviointiasteikkoon 
lisäksi:  ”Koulutuksen järjestäjän päätöksellä vapaasti valittavan tutkinnon osan arvosana 
asteikolla hyväksytty/hylätty.” Hyväksytty-arvosanalla merkitään myös muualla suoritetut 
vapaasti valittavat tutkinnon osat, joista arvosanaa ei aina ole saatavissa.
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Vapaasti valittavien tutkinnon osien nimenä ei voi olla esim. ”Työssäoppiminen” tai ”Työ-
kokemus”, vaan nimi tulee määritellä työssä hankitun osaamisen sisällön perusteella. 
Laajuuden tälle tutkinnon osalle määrittää hankitun osaamisen kattavuus, vaikeusaste ja 
merkittävyys suhteessa suoritettavan perustutkinnon ammattitaitovaatimuksiin tai osaa-
mistavoitteisiin. 

1.1.3 Tutkintotodistuksen taustatiedot
Kohtaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä koulutuksen järjestämislupa kirjoite-
taan kyseisen koulutuksen alkaessa voimassa olevan luvan myöntämispäivämäärä sekä 
diaarinumero.

Kohtaan Opetushallituksen määräys kyseisen perustutkinnon perusteista kirjoitetaan niiden 
perustutkinnon perusteiden hyväksymispäivämäärä ja diaarinumero, joiden mukaan kou-
lutus on toteutettu. Hyväksymispäivämäärä ja diaarinumero ovat pääjohtajan ja esittelijän 
allekirjoittamassa määräyksessä kyseisten perustutkinnon perusteiden alkusivulla. Syksyllä 
1.8.2015 kaikki opiskelijat, myös aiemmin opiskelunsa aloittaneet, siirtyvät suorittamaan 
perustutkintoaan 1.8.2015 voimaan tulevien perustutkinnon perusteiden mukaisesti. 

Kohtaan opetus- ja kulttuuriministeriön antama asetus kirjoitetaan ammatillisen koulutuk-
sen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 835/2014 nume-
ro ja päivämäärä 9.10.2014, koska kaikki opiskelijat suorittavat perustutkinnon 1.8.2015 
alkaen tämän tutkintorakenneasetuksen mukaisesti. Kun tutkintorakenteesta annettuun 
asetukseen (835/2014) tulee muutoksia, merkitään alkuperäisen asetuksen numeron li-
säksi koulutuksen alkaessa voimassa olevan muutosasetuksen numero (835/2014, muutos 
xx/20xx).

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

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

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto: Kun opiskelija on suorittanut asia-
kaspalvelun osaamisalan, tarjoilija tai hotellipalvelun osaamisalan, vastaanottovirkailija, 
hänen todistukseensa kirjataan seuraava maininta: ”Tutkinto antaa alkoholilain 21 b §:ssä 
tarkoitetun riittävän pätevyyden anniskeluravintolan vastaavan hoitajan tehtäviin.”

Mikäli kokin osaamisalassa on valinnaisilla tutkinnon osilla hankittu anniskeluosaaminen 
ja anniskeluravintolan vastaavan hoitajan pätevyys, merkitään todistukseen sama maininta. 

Mikäli opiskelija on hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon kaikille pakollisen 
tutkinnon osan (2.1.1 Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen) lisäksi suorittanut 
kaikille valinnaisista tutkinnon osista Laivatalous-tutkinnon osan sekä merenkulkualan 
perustutkinnosta Turvallisuus- ja turvakoulutus -tutkinnon osan, todistukseen kirjataan 
seuraava maininta: ”Tutkinto sisältää talousapulaisen koulutuksen, jota aluksen miehi-
tyksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annettu asetus (166/2013) edellyttää 
talousapulaisen pätevyyskirjan antamiseksi. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa amma-
tinharjoittamiseen oikeuttavan pätevyyskirjan hakemuksen perusteella edellyttäen, että 
myös muut edellä mainitussa asetuksessa mainitut ehdot täyttyvät.” 
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Jos opiskelija on suorittanut edellisten lisäksi kokin osaamisalan pakolliset tutkinnon osat, 
todistukseen kirjataan lisäksi seuraava maininta: ”Tutkinto sisältää laivakokin koulutuksen, 
jota aluksen miehityksestä, laivaväen ja vahdinpidosta annettu asetus (166/2013) edellyttää 
laivakokin pätevyyden antamiseksi. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa ammatinharjoitta-
miseen oikeuttavan pätevyyskirjan hakemuksen perusteella edellyttäen, että myös muut 
edellä mainitussa asetuksessa mainitut ehdot täyttyvät.”  

Kalatalouden perustutkinto (180 osp): Kun opiskelija on suorittanut perustutkinnon kalas-
tukseen erikoistumalla, hänen todistukseensa kirjataan seuraava maininta: ”Perustutkinto 
sisältää tuntemuksen, jota aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annettu asetus 
(1797/2009) edellyttää kalastusaluksen kuljettajankirja B:n antamiseksi. Liikenteen turvalli-
suusvirasto antaa ammatinharjoittamiseen oikeuttavan pätevyyskirjan hakemuksen perus-
teella edellyttäen, että myös muut edellä mainitussa asetuksessa mainitut ehdot täyttyvät.”

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto (180 osp): todistukseen kirjataan seuraavat maininnat: 
”Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon (180 osp) 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 valtio-
neuvoston asetuksen (115/2004) 9a §:n mukaisesti.”

”Perustutkinto sisältää piispainkokouksen 9.9.2009 päätöksen mukaisesti yhteensä vähin-
tään 52 osaamispisteen laajuiset teologiset sekä seurakunnan ja kirkon työhön liittyvät 
opinnot. Tutkinto antaa kelpoisuuden Suomen ev.lut. kirkon lastenohjaajan tehtävään.” 

Lentokoneasennuksen perustutkinto: todistukseen kirjataan seuraava maininta: ”Koulu-
tus täyttää EU-komission asetuksen 2042/2003 mukaiset ilma-aluksen huoltohenkilöstön 
PART 66 ja PART 147 lupakirjaluokkakohtaiset koulutusvaatimukset. EU-komission ase-
tuksen 2042/2003 mukaisen koulutuksen, kokeiden ja vaaditun työkokemuksen jälkeen 
henkilöllä on mahdollisuus hakea kansainvälistä ilma-aluksen huoltohenkilöstön lupa-
kirjaa (PART 66).” 

Lennonjohdon perustutkinto: todistukseen kirjataan seuraava maininta: ”Perustutkinnon 
ammatilliset tutkinnon osat perustuvat Komission asetukseen (EU) n:o 805/2011 lennon-
johtajan lupakirjasta. Ilmailuviranomainen valvoo koulutusta ja sen sisältöä kulloinkin voi-
massaoleviin asiakirjoihin perustuen. Lennonjohtajana toimiminen edellyttää perustutkin-
non suorittamisen lisäksi lennonjohtajan lupakirjaa, jota haetaan ilmailuviranomaiselta.”

Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen sekä lentoasemapalvelujen osaamisala, met-
säalan perustutkinto, metsäkoneenkuljetuksen osaamisala ja rakennusalan perustutkinto, 
maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala: todistukseen kirjataan seuraava maininta: 
”Perustutkinnon suorittaneella on kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyys sää-
dösten (L 273/2007; A 640/2007) mukainen perustason ammattipätevyys sekä ajokorttisää-
dösten (L 386/2011; A 423/2011) mukainen ajo-oikeus.” 

Merenkulkualan perustutkinto: todistukseen kirjataan seuraava maininta: ”Perustutkin-
to täyttää aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun asetuksen 166/2013 
sekä merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan kansainvälisen 
STCW-yleissopimuksen ja sitä vastaavan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
vaatimukset koulutuksesta.” 
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Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: todistukseen kirjataan seuraava maininta: ”Perustut-
kinnon suorittaneella on oikeus harjoittaa terveydenhuollon ammattia terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöstä annetun lain (L 559/1994 muutoksineen) ja asetuksen (A 564/1994 
muutoksineen) mukaan.”  

1.1.4 Todistusten liitteet
Tutkintotodistukseen ja todistukseen suoritetuista tutkinnon osista tulee liittää amma-
tillisesta peruskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (811/1998, muutos 
799/2014) 13 a §:n mukaisesti perustutkinnon perusteiden rakenteen mukainen ote tai 
muu vastaava selvitys, josta ilmenevät opiskelijan suorittamat yhteisten tutkinnon osien 
pakolliset ja valinnaiset osa-alueet ja niiden osaamisen arviointi sekä muut tutkinnon osaa 
pienemmät kokonaisuudet. Lisäksi opintosuoritusrekisteriin kirjataan ne tutkinnon osat, 
joita opiskelija on opiskellut, mutta joista ei vielä ole saanut arvosanaa.

Kun opiskelija tutkinnon osan tai osia suoritettuaan siirtyy työelämään, tulee todistuksen 
liitteenä olla tieto ammattipätevyydestä, joka hänellä on suoritettujen tutkinnon osien 
perusteella (katso malli 2). 

Kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen liite sisältää tiedot opiskelijan 
suorittaman perustutkinnon tuottamasta osaamisesta sekä perustutkinnon tasosta ja ase-
masta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. 

Opetushallitus on laatinut tutkintotodistusten myöntäjien avuksi kansainväliseen käyttöön 
tarkoitetut liitteet kaikkiin perustutkintoihin. Nämä liitteet on laadittu osaamisaloittain niin, 
että jokaisella valmistuneella opiskelijalla on mahdollisuus saada omaa tutkintonimiket-
tään vastaavan osaamisen kuvaus. Liitteet on laadittu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  

Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus antaa tutkintotodistus opiskelijoille sillä kielellä, 
jolla opetus on annettu ja joka ilmenee koulutuksen järjestämisluvassa. Opiskelija on itse 
vastuussa todistuksen kääntämisestä. Koulutuksen järjestäjä on kuitenkin velvollinen an-
tamaan opiskelijoille todistuksen kansainväliseen käyttöön tarkoitetun kv-liitteen.

Kansainväliseen käyttöön tarkoitetut liitteet ovat Opetushallituksen internetsivuilla, jos-
ta jokainen voi halutessaan tulostaa tarvitsemansa liitteen. Liitteet on tallennettu PDF-
tiedostona, joten niitä ei voi muuttaa. 1.8.2015 voimaan tulevien perustutkintojen liitteet 
on päivitetty.

1.2 Tutkintotodistuksen malli
Perusmalli tutkintotodistuksesta, joka annetaan 1.8.2015 voimaan tulleiden säädösten 
ja määräysten mukaan. Tämän todistusmallin mukaan opiskelija on suorittanut kaikki 
tutkinnon osat perustutkinnon perusteiden mukaan ilman ylimääräisiä suorituksia. Tällä 
opiskelijalla ei ole ollut sellaista osaamista, jota olisi voitu perustutkintoon tunnustaa. 
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Malli 1.2
Koulutuksen järjestäjän nimi

Oppilaitoksen nimi

TUTKINTOTODISTUS

koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima
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Malli 1.2
Koulutuksen järjestäjän nimi

Oppilaitoksen nimi

PÄÄTTÖTODISTUS
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 180 osp

Ympäristöalan osaamisala, ympäristönhoitaja 

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus)

Tutkinnon osat Suoritettu laajuus, osp  Arvosana (1–3)

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
 Kestävällä tavalla toimiminen  40 kiitettävä  3
 Ympäristön hoitaminen  35 hyvä         2
 Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen  15 hyvä         2
 Ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen   15 kiitettävä  3
 Kulttuuriympäristöjen kunnostaminen ja hoitaminen 15 hyvä  2
 Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen 15 kiitettävä  3

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  11 hyvä  2
 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  9 tyydyttävä  1
 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 kiitettävä  3
 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen  7 kiitettävä  3
 
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp
 Pienkoneiden korjaus  5 hyväksytty  3
 Matkailuenglanti 5 hyvä  2

Opiskelijan suorittamien tutkinnon osien laajuus osaamispisteinä 180

Tutkintoon sisältyy
Työssäoppimisen kautta hankittu osaaminen (30 osp) (tässä käytetään sitä laajuutta, joka todellisuudessa on yksilöllisesti toteutunut, 
30 osp on minimi).

Lisätietoja
Opiskelija on lisäksi suorittanut ammattiosaajan työkykypassin.

 
31.5.2016

nimenselvennys nimenselvennys
virka-asema  virka-asema

 koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima 

Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen.

Liite 1 Ote opintosuoritusrekisteristä
Liite 2 Ammattiosaajan työkykypassi  
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Malli 1.2 
Koulutuksen järjestäjän nimi

Oppilaitoksen nimi

NÄYTTÖTODISTUS

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 180 osp
Ympäristöalan osaamisala, ympäristönhoitaja

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

Tutkinnon osat Suoritettu laajuus, osp  Arvosana (1–3)

Ammatilliset tutkinnon osat 

Kestävällä tavalla toimiminen   40 kiitettävä 3
Luontopolun suunnittelu ja merkkaaminen maastoon, Kaarinan kunta
Luontopolulle kestävää kehitystä noudattavien ohjeiden laatiminen,
Kaarinan kunta

Ympäristön hoitaminen  35 hyvä 2
Muksulan päiväkodin ympäristövaikutusten arvioiminen ja ympäristön
kunnostustöiden tekeminen sekä mittauksien tekeminen ja näytteiden ottaminen,
Muksulan päiväkoti, Kaarinan kunta

Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen  15 kiitettävä  3
Energiapuun korjuun käsittely ja koneen käyttäminen, 
Metsurilan ammattioppilaitos

Ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen 15 hyvä  2
Sastamalan kunnan kulttuuriohjelmaan liittyvän Wanhan myllyn lähiympäristössä 
olevan ulkoilureitin rakentaminen, Sastamalan kunta

Kulttuuriympäristöjen kunnostaminen ja hoitaminen 15 kiitettävä  3
Sastamalan kunnan kulttuuriympäristöohjelmaan liittyvän Wanhan myllyn
lähiympäristön kasvillisuuden kartoittamisen sekä ennallistamisen suunnittelu ja toteutus,
Sastamalan kunta

Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen 15 kiitettävä  3
Uimarin järven tilan arviointi ja kunnostus, Vesipojat Oy

31.5.2016

nimenselvennys
toimielimen puheenjohtaja                                                                             koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima
koulutuksen järjestäjän nimi

Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. 



16

Malli 1.2

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 
peruskoulutuksesta annettu laki (630/1998, muutokset 787/2014 ja  246/2015) ja valtioneuvoston asetus (811/1998, 
muutokset 799/2014 ja 329/2015).

Koulutuksessa on noudatettu Opetushallituksen määräystä X-perustutkinnon perusteista
 (__.__.200_, dnro  __/__/200_) (Tämä löytyy jokaisen perustutkinnon perusteen määräyssivulta.)

Perustutkinto on perusopetuksen jälkeinen ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja 
kulttuuriministeriön asetuksen (9.10.2014, 835/2014)  mukainen ammatillinen perustutkinto.  

Perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Vuoden aikana keskimäärin saavutettu osaaminen 
vastaa 60 osaamispisteen laajuutta. 

Arviointiasteikko ammatillisen perustutkinnon osista
Kiitettävä 3 
Hyvä 2
Tyydyttävä 1 

(Koulutuksen järjestäjän päätöksellä vapaasti valittavan tutkinnon osan arvosana asteikolla hyväksytty/hylätty.)

Ammatinharjoittamisesta johtuvat erityissäännökset: --
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1.3 Todistusmerkinnät ammatillisen osaamisen tunnustamisesta 
Osaamisen tunnustaminen aikaisemmin suoritetuista ammatillista perustutkinnoista 
Toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, joka on suoritettu vuosina 1999–2001 tai 2009–
2010 vahvistettujen perustutkinnon perusteiden mukaisesti, voidaan tunnustaa osaamista 
seuraavasti:
 – ammatillisiin tutkinnon osiin, jos hankittu osaaminen vastaa suoritettavan tutkinnon 

osan ammattitaitovaatimuksia 
 – ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin (Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkin-

nosta, 10-15 osp) enintään 15 osaamispisteen laajuisesti
 – yhteisiin tutkinnon osiin, jolloin osaamisen tunnustamisella kertyy osaamista 32 

osaamispisteen laajuisesti jäljempänä olevan listauksen mukaisesti
 – ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin (Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkin-

non osista, 5-15 osp) 
 – vapaasti valittaviin tutkinnon osiin 10 osaamispisteen laajuisesti, mikäli suoritetut 

tutkinnon osat sisältävät valtioneuvoston asetuksen (801/2014) vapaasti valittavilta 
tutkinnon osilta edellyttämän sisällön. 

Mikäli osaamista tunnustetaan aikaisemmin suoritetusta ammatillisesta perustutkinnosta, 
jossa laajuutta ei ole määritelty osaamispisteinä, ammatillisiin pakollisiin tutkinnon osiin 
tai niihin valinnaisiin tutkinnon osiin, joiden ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit 
on määritelty perustutkinnon perusteissa, merkitään päättö- ja näyttötodistukseen suo-
ritettavan perustutkinnon tutkinnon osan nimi sekä aikaisemmin suoritetusta tutkinnon 
osasta saatu arvosana asteikolla 1–3. Osaamisen laajuus arvioidaan osaamispisteinä sen 
perusteella, kuinka suuri osa hankitusta osaamisesta vastaa suoritettavan perustutkinnon 
kyseisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. 

Kun osaamista tunnustetaan aikaisemmin suoritetusta ammatillisesta perustutkinnosta,  
jossa tutkinnon osien laajuutta ei ole määritelty osaamispisteinä, ammatillisiin valinnaisiin 
tutkinnon osiin (Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta 10–15 osp tai Tutkin-
non osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 5-15 osp) tai vapaasti valittaviin tutkinnon 
osiin, merkitään tutkintotodistukseen aikaisemmin suoritetun tutkinnon osan nimi ja ai-
kaisemmin suoritetusta tutkinnon osasta saatu arvosana asteikolla 1–3. Laajuus määräytyy 
hankitun osaamisen kattavuuden, vaikeusasteen ja merkittävyyden mukaan suhteessa 
suoritettavan perustutkinnon ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin. 

Tunnustetut ammattiosaamisen näytöt merkitään näyttötodistukseen samalla tavalla kuin 
ne ovat alkuperäisessä näyttötodistuksessa. Mikäli aikaisemmin hankittu osaaminen ei ole 
sisältänyt ammattiosaamisen näyttöjä, merkitään näyttötodistukseen kyseisen tutkinnon 
osan nimi ja laajuus, mutta ei arvosanaa. Lisäksi tällöin merkitään alaviitteeseen tieto siitä, 
että tutkinto ei ole sisältänyt ammattiosaamisen näyttöjä.

Aikaisemmin, vuosina1999–2001 ja 2009–2010 vahvistettujen ammatillisten perustutkinto-
jen mukaan suoritetuilla opintokokonaisuuksilla ja tutkinnon osilla hankitusta osaamises-
ta saadaan yhteisten tutkinnon osien osa-alueita suoritettua osaamisen tunnustamisesta 
Opetushallituksen antaman määräyksen (93/011/2014, muutos 2015) mukaisesti:
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Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp > 11 osp  
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp > 7 osp 
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp > 8 osp (Matematiikka ja Fy-
siikka- ja kemia -osa-alueet) 
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp > 5 osp (Yhteiskunta-
taidot ja Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto ) 

Nämä osaamisen tunnustamisella suoritetuiksi saadut yhteisten tutkinnon osien osa-alueet 
merkitään arvosanoineen opintosuoritusrekisteriin alaviitteellä. Alaviitteeseen merkitään 
tieto siitä, mistä perustutkinnosta kyseinen tutkinnon osa on tunnustettu, perustutkinnon  
perusteiden hyväksymispäivämäärä, diaarinumero (mikäli saatavissa) sekä todistuksen 
antaneen oppilaitoksen nimi. 

Koulutuksen järjestäjä antaa Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen- sekä Sosiaalinen ja 
kulttuurinen osaaminen -tutkinnon osien arvosanan niiden osa-alueiden arvosanojen poh-
jalta. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen -tutkinnon osan ja Yhteiskunnassa ja 
työelämässä tarvittava osaaminen -tutkinnon osan arvosanat annetaan, kun kaikki niiden 
osa-alueet on suoritettu. Tutkinnon osien arvosanaa määritettäessä tulee ottaa huomioon 
kunkin osa-alueen osaamispistemäärät. Näissä tapauksissa tutkintotodistukseen ei merkitä 
alaviitettä osaamisen tunnustamisesta, koska koko tutkinnon osaa ei ole tunnustettu, vaan 
niiden osa-alueita.

Jos osaamista on tunnustettu perustutkinnosta, jonka arviointiasteikko eroaa suoritetta-
van perustutkinnon arviointiasteikosta, arvosana muunnetaan muuntotaulukon avulla. 
Taulukko arvosanojen muuntamisesta on Opetushallituksen määräyksessä (Osaamisen 
tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen am-
matillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014, muutos 2015).

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

Osaamisen tunnustaminen aikaisemmin suoritetuista ammattikorkeakouluopinnoista
Opiskelijalle voidaan tunnustaa osaamista aikaisemmin suoritetuista ammattikorkeakoulu-
opinnoista 
 – ammatillisiin tutkinnon osiin, jos hankittu osaaminen vastaa suoritettavan tutkinnon 

osan ammattitaitovaatimuksia 
 – ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin (Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopin-

noista, 15 osp) 15 osaamispisteen laajuisesti
 – yhteisiin tutkinnon osiin, jos hankittu osaaminen vastaa osaamistavoitteita 
 – ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin (Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkin-

non osista, 5-15- osp) 
 – vapaasti valittaviin tutkinnon osiin 10 osaamispisteen laajuisesti, mikäli suoritetut 

tutkinnon osat sisältävät valtioneuvoston asetuksen (801/2014) vapaasti valittavilta 
tutkinnon osilta edellyttämän sisällön. 

Kun osaamista tunnustetaan aikaisemmin suoritetuista ammattikorkeakouluopinnoista am-
matillisiin tutkinnon osaan ja hankittu osaaminen kattaa koko tutkinnon osan, merkitään 
päättö- ja näyttötodistukseen suoritettavan perustutkinnon tutkinnon osan nimi ja laajuus 
sekä päättötodistukseen aikaisemmin suoritetuista amk-opinnoista saatu arvosana muunta-
malla se 5-portaiselta asteikolta asteikolle 1–3. Vastaavasti merkitään opintosuoritusotteeseen 
amk-opinnoilla hankittu osaaminen, joka kattaa yhteisten tutkinnon osien jonkin osa-alueen. 
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Kun osaamista tunnustetaan ammatillisiin valinnaisiin (Tutkinnon osa ammattikorkeakoulu-
opinnoista, 15 osp tai Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 5-15- osp) tai va-
paasti valittaviin tutkinnon osiin, merkitään tutkintotodistukseen suoritetun ammattikorkea-
kouluopinnon nimi ja muuntotaulukolla muunnettu arvosana sekä laajuus osaamispisteinä.

Alaviitteeseen merkitään tieto, mistä amk-tutkinnosta kyseinen tutkinnon osa tai yhteisten 
tutkinnon osien osa-alue on tunnustettu, todistuksen antopäivämäärä sekä todistuksen 
antaneen ammattikorkeakoulun nimi.

Osaamisen tunnustaminen aikaisemmin suoritettujen näyttötutkintojen tutkinnon osista
Mikäli opiskelijalle tunnustetaan osaamista näyttötutkintona suoritetusta ammatillisen pe-
rustutkinnon tutkinnon osasta ja osaaminen kattaa suoritettavan perustutkinnon koko 
tutkinnon osan, merkitään päättö- ja näyttötodistukseen kumpaankin se arvosana, joka on 
tutkintotoimikunnan antamassa näyttötutkintotodistuksessa. Tarvittaessa arvosana muun-
netaan vastaamaan kolmiportaista arviointiasteikkoa muuntotaulukon avulla.

Ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta voidaan tunnustaa osaamista
 – ammatillisiin tutkinnon osiin, jos hankittu osaaminen vastaa suoritettavan tutkinnon 

osan ammattitaitovaatimuksia 
 – ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin (Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai eri-

koisammattitutkinnosta) 15 osaamispisteen laajuisesti
 – ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin (Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkin-

non osista, 5-15 osp) 
 – vapaasti valittaviin tutkinnon osiin 10 osaamispisteen laajuisesti, mikäli suoritetut 

tutkinnon osat sisältävät valtioneuvoston asetuksen (801/2014) vapaasti valittavilta 
tutkinnon osilta edellyttämän sisällön. 

Mikäli osaamista tunnustetaan aikaisemmin suoritetusta ammatti- tai erikoisammattitut-
kinnosta pakollisiin ammatillisiin tutkinnon osiin tai niihin valinnaisiin tutkinnon osiin, 
joiden ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on määritelty perustutkinnon perusteis-
sa, merkitään päättö- ja näyttötodistukseen suoritettavan perustutkinnon tutkinnon osan 
nimi ja arvosana merkinnällä hyväksytty (A 329/2015, 10§).
 
Jos osaamista tunnustetaan valinnaisiin tutkinnon osiin (Tutkinnon osa ammattitutkinnos-
ta tai erikoisammattitutkinnosta, 15 osp tai Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon 
osiosta, 5-15 osp) tai vapaasti valittaviin tutkinnon osiin, merkitään tutkintotodistukseen 
vastaavasti ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon osan nimi ja arvosana merkin-
nällä hyväksytty (A 329/2015, 10§) sekä laajuus osaamispisteinä. 
 
Näissä tapauksissa näyttötodistukseen ei tule näytön kuvausta, koska sitä ei näyttötutkin-
tosuorituksista laadita. Alaviitteeseen merkitään tieto, mistä tutkinnosta kyseinen tutkin-
non osa on, tutkinnon perusteiden hyväksymispäivämäärä ja diaarinumero, mikäli se on 
saatavissa, sekä todistuksen antaneen tutkintotoimikunnan nimi.

Mallissa 1.3 tutkinnon osa on 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 perustutkinnon jonkun pakollisen tai valinnaisen ammatillisen tutkinnon osan 
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kokonaan, on opiskelijan osoitettava osaamisensa ammattiosaamisen näytöllä arvosanan 
saadakseen. Tutkintotodistukseen merkitään normaalisti tutkinnon osan nimi ja arvosana. 
Todistukseen ei merkitä työpaikkaa eli sitä, missä opiskelija on osaamisensa hankkinut.

Jos työkokemuksella hankittua osaamista halutaan tunnustaa vapaasti valittaviin tutkinnon 
osiin, pitää ensin määritellä, mitä opiskelija on työssään oppinut. Tutkinnon osa nimetään 
hankitun osaamisen perusteella. Osaamisen laajuus määritellään sen mukaan, mikä on han-
kitun osaamisen vaikeusaste, kattavuus ja merkittävyys suhteessa ammatillisten tutkinnon 
osien ammattitaitovaatimuksiin. Arvosana voidaan merkitä koulutuksen järjestäjän päätök-
sellä  merkinnällä hyväksytty (A 329/2015, 10§). Mallissa 1.7 vapaasti valittaviin tutkinnon 
osiin on tunnustettu työkokemuksella Pienkoneiden korjaus, 5 osp, arvosanalla hyväksytty.

Taitajakilpailuissa osoitetun osaamisen tunnustaminen
Opiskelijan perustutkinnon perusteiden mukainen osaaminen voidaan arvioida ammat-
tiosaamisen näyttöä vastaavasti  kilpailujen semifinaaleissa ja itse kilpailuissa, erillistä 
näyttöä ei tämän lisäksi tarvita. Näin toteutetun näytön pitää olla etukäteen suunniteltuna 
ja kirjattuna koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman tutkintokohtaiseen osaan ja toimi-
elimen hyväksymä. 

Näyttötodistukseen merkitään näyttöpaikaksi se kilpailu, jossa näyttö osaamisesta on annettu, 
esim. Taitaja-ammattitaidon SM-kilpailut 2015, WorldSkills-ammattitaidon MM-kilpailut 2015.

Tutkinnon yksilöllinen laajentaminen
Kun opiskelija on suorittanut perustutkintoa yksilöllisesti laajentavia tutkinnon tutkinnon 
osia, jotka voivat olla ammatillisia tutkinnon osia tai paikallisiin ammattitaitovaatimuk-
siin perustuvia tutkinnon osia, merkitään suoritetut tutkinnon osat alaotsikon Tutkinnon 
yksilöllinen laajentaminen alle. Tällöin tutkinnon osien yhteislaajuus ylittää 180 osaamis-
pistettä, mikä näkyy tutkintotodistuksessa opiskelijan suorittamien tutkinnon osien osaa-
mispisteiden kokonaismäärässä.  

Mallissa 1.3 perustutkintoa yksilöllisesti laajentavana tutkinnon osana on suoritettu Yritys-
toiminnan suunnittelu 15 osp.

Muita ohjeita todistusmerkinnöistä 
Jos opiskelijan valitsemat valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat ylittävät niille perustutkin-
non perusteissa määritellyn laajuuden, vapaasti valittaviin tutkinnon osiin voidaan tunnustaa 
saavutettua osaamista, mikäli osaaminen vastaa valtioneuvoston asetuksen (801/2014) va-
paasti valittavilta tutkinnon osilta edellyttämän sisällön. Jos esimerkiksi opiskelija on valin-
nut perustutkintoonsa tutkinnon osan jostakin ammatillisesta perustutkinnosta ja tutkinnon 
osan laajuus on 30 osp, tämä tutkinnon osa ja sen laajuus 30 osp merkitään todistukseen 
kohtaan tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, 10-15 osp ja vapaasti valittavien 
tutkinnon osien kohdalle merkitään alaviite: ”Lisäksi kohdan x) X-alan perustutkinnosta 
(pvm, dnro) osaamista on tunnustettu xx- tutkinnon osasta x osaamispisteen laajuisesti”. 
Opintosuoritusrekisteriotteeseen merkitään tunnustetun osaamisen laajuus ja arvosana.

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp 1)
1) Lisäksi kohdan x) X-alan perustutkinnosta (pvm, dnro) osaamista on tunnus-
tettu xx- tutkinnon osasta x osaamispisteen laajuisesti.  

Mallissa 1.3 esimerkkinä ovat alaviitemerkinnät 3) ja 4).
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Malli 1.3 
Koulutuksen järjestäjän nimi

Oppilaitoksen nimi

PÄÄTTÖTODISTUS
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 180 osp

Ympäristöalan osaamisala, ympäristönhoitaja 

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus)

Tutkinnon osat Suoritettu laajuus, osp  Arvosana (1–3)

Ammatilliset tutkinnnon osat 135 osp 
 Kestävällä tavalla toimiminen 1) 40 kiitettävä  3
 Ympäristön hoitaminen  35 hyvä 2
 Ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen 2)  15 hyväksytty
 Kulttuuriympäristöjen kunnostaminen ja hoitaminen 15 hyvä 2
 Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen 15 kiitettävä 3
 xx- tutkinnon osa 3) 25 hyvä 2

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  11 hyvä 2
 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  9 tyydyttävä 1
 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 kiitettävä  3
 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen  7 kiitettävä 3
 
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp 4)
 
Tutkinnon yksilöllinen laajentaminen
Yritystoiminnan suunnittelu  15 hyvä  2

Opiskelijan suorittamien tutkinnon osien laajuus osaamispisteinä 195

Tutkintoon sisältyy
Työssäoppimisen kautta hankittu osaaminen(30 osp) (tässä käytetään sitä laajuutta, joka todellisuudessa on yksilöllisesti toteutunut, 
30 osp on minimi).

Lisätietoja

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) Tutkinnon osa on tunnustettu x-alan perustutkinnosta (pvm., dnro), X:n ammatti-instituutti. 
4)  Lisäksi kohdan 3) x-alan perustutkinnosta (pvm., dno) osaamista on tunnustettu x- tutkinnon osasta x osaamispisteen laajuisesti. 
   
31.5.2016
 
nimenselvennys nimenselvennys 
virka-asema  virka-asema

koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima

Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen.

Liite Ote opintosuoritusrekisteristä 



22

Malli 1.3
Koulutuksen järjestäjän nimi

Oppilaitoksen nimi

NÄYTTÖTODISTUS
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 180 osp

Ympäristöalan osaamisala, ympäristönhoitaja
 

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

 
Tutkinnon osat Suoritettu laajuus, osp  Arvosana (1–3)

Ammatilliset tutkinnon osat

Kestävällä tavalla toimiminen 1) 40 

Ympäristön hoitaminen  35 hyvä 2
Muksulan päiväkodin ympäristövaikutusten arvioiminen ja ympäristön kunnostustöiden
tekeminen sekä mittauksien tekeminen ja näytteiden ottaminen
Muksulan päiväkoti, Kaarinan kunta

 
Ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen 2)  15 hyväksytty

Kulttuuriympäristöjen kunnostaminen ja hoitaminen 15 kiitettävä  3
Sastamalan kunnan kulttuuriympäristöohjelmaan liittyvän Wanhan myllyn lähiympäristön
kasvillisuuden kartoittamisen sekä ennallistamisen suunnittelu ja toteutus,
Sastamalan kunta

Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen 15 kiitettävä   3
Uimarin järven tilan arviointi ja kunnostus,
Vesipojat Oy

xx – tutkinnon osa 3) 25 hyvä  2

Tutkinnon yksilöllinen laajentaminen
Yritystoiminnan suunnittelu 15 hyvä  2

Oman yrityksen liiketoimintaympäristön kartoittaminen, liiketoimintasuunnitelman
tekeminen ja yritystoiminnan käynnistäminen, Luonto- ja ympäristöalan ammattiopisto

Lisätietoja 

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) Tutkinnon osa on tunnustettu x-alan perustutkinnosta (pvm., dno), X:n ammatti-instituutti.

31.5.2016

nimenselvennys
toimielimen puheenjohtaja                                                                           koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima 
koulutuksen järjestäjän nimi

Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen.
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1.4 Todistusmerkinnät lukion opintojen tunnustamisesta 
Todistusmerkinnät osaamisen tunnustamisesta lukion päättötodistuksen perusteella
Lukion päättötodistuksen perusteella tunnustetaan osaamista ammatillisen perustutkinnon
 • yhteisiin tutkinnon osiin.

Lisäksi opiskelija voi valintojen mukaisesti saada osaamista tunnustettua
 • ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin (Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkin-

non osista, 5-15 osp)
 • vapaasti valittaviin tutkinnon osiin 10 osaamispisteen laajuisesti, mikäli suoritetut 

tutkinnon osat sisältävät valtioneuvoston asetuksen (801/2014) vapaasti valittavilta 
tutkinnon osilta edellyttämän sisällön.

Mikäli kaikki perustutkinnon perusteiden yhteisten tutkinnon osien osa-alueita vastaavat 
lukion oppiaineiden oppimäärät on suoritettu, saadaan yhteisten tutkinnon osien osa-
alueita suoritettua osaamisen tunnustamisesta Opetushallituksen antaman määräyksen  
(93/011/2014, muutos 2015) mukaisesti:

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp > 11 osp  
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp > 7 osp 
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp > 8 osp (Matematiikka ja Fy-
siikka- ja kemia -osa-alueet) 
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp > 6 osp (Yhteiskunta-
taidot ja Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto) 

Koulutuksen järjestäjä antaa Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen- ja Sosiaalinen ja kult-
tuurinen osaaminen -tutkinnon osien arvosanan niiden osa-alueiden arvosanojen pohjalta. 
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen- ja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava 
osaaminen -tutkinnon osien arvosanat annetaan, kun kaikki niiden osa-alueet on suori-
tettu. Tutkinnon osien arvosanaa määritettäessä tulee ottaa huomioon kunkin osa-alueen 
osaamispistemäärät.

Arvosanat annetaan kaikkiin osaamisen tunnustamisella suoritetuiksi saatuihin yhteisten 
tutkinnon osien osa-alueisiin ja vapaasti valittaviin tutkinnon osiin muuntamalla lukion 
arvosanat muuntotaulukon avulla vastaamaan ammatillisen peruskoulutuksen arviointi-
asteikkoa. 

Lukion päättötodistuksen perusteella tunnustetusta osaamisesta merkitään alaviitteeseen, 
mistä lukion opetussuunnitelman perusteesta on kysymys tai jos sitä tietoa ei ole, lukion 
todistuksen antopäivämäärä. (Lukion opetussuunnitelman perusteet vuonna 2003, dnro 
33/011/2003; vuonna1994, dnro M2/011/1994, vuonna 1985, ei diaarinumeroa.)
Alaviite merkitään opintosuoritusrekisteriin silloin, kun osaamista on tunnustettu yhteisten 
tutkinnon osien osa-alueisiin, ja tutkintotodistukseen silloin, kun osaamista on tunnustettu 
vapaasti valittaviin tutkinnon osiin.

Huom.! Mikäli lukiossa on opiskeltu soveltavina kursseina ammatillisten perustutkintojen 
ammatillisia tutkinnon osia, niillä hankittu osaaminen tunnustetaan vastaaviin ammatilli-
siin tutkinnon osiin.
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Jos opiskelija on suorittanut lukion kieliopinnoissa syventäviä kursseja, joihin on sisältynyt 
suullisen kielitaidon koe, ja hänellä on todistus kielikokeesta, voidaan suullinen kielikoe 
merkitä arvosanoineen opiskelijan suostumuksella todistuksen lisätietoihin.

Todistusmerkinnät osaamisen tunnustamisesta yksittäisten oppiaineiden oppimäärien perusteella
Vaikka lukion päättötodistusta ei olisikaan, mutta opiskelijalla on suoritettuna lukion eri 
oppiaineiden oppimääriä, joista lukio on antanut lopullisen oppimäärän arvosanan, 
tunnustetaan osaaminen ammatilliseen perustutkintoon siten, että näitä oppimääriä vas-
taavat yhteisten tutkinnon osien osa-alueet tulevat suoritetuiksi. 

Lukiossa suoritetut fysiikan ja kemian oppimäärät merkitään erillisinä opintosuoritusrekis-
teriin ammatillisen peruskoulutuksen Fysiikka ja kemia, 2 osp -osa-alueeseen. Vastaavasti 
osaamisen tunnustaminen lukiossa suoritetuista filosofian ja uskonnon tai elämänkatso-
mustiedon oppimääristä merkitään Etiikka, 3 osp osa-alueeseen.

Todistusmerkinnät osaamisen tunnustamisesta lukion erillisten kurssien perusteella
Kun opiskelija on suorittanut lukion erillisiä kursseja (esim. kahden tutkinnon suoritta-
jat) mutta ei koko kyseisen oppiaineen oppimäärää, kurssit merkitään yhteisten tutkinnon 
osien osa-alueiden osaamistavoitteina opintosuoritusrekisteriin ja opiskelijan henkilökoh-
taiseen opiskelusuunnitelmaan. Ammatillisen koulutuksen opettaja antaa näiden pohjalta 
opintosuoritusrekisteriin yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden pakollisten ja valinnaisten 
osaamistavoitteiden arvosanan perustutkinnon perusteiden mukaisesti. Opintosuoritusre-
kisteriin ei tule tällöin alaviitettä lukiosta. 

Lukion erillisten kurssien vastaavuus yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin on määritelty 
perustutkintojen perusteissa. Määrittely on tehty lukion opetussuunnitelman perusteiden 
2003, dro 33/011/2003 perusteella. Sitä vanhempien lukion opetussuunnitelman perustei-
den mukaan opiskeltujen yksittäisten kurssien (ei lukion päättötodistusta eikä oppiaineen 
oppimäärän arvosanaa) vastaavuuden voimassa oleviin ammatillisen perustutkinnon pe-
rusteisiin määrittelee koulutuksen järjestäjä.

Tutkintotodistusmallissa 1.4 osaaminen lukion koko oppimäärän suorittamisesta on 
tunnustettu siten, että lukion päättötodistuksen pohjalta on osaamista tunnustettu seuraa-
vasti (Opetushallituksen määräys 93/011/2014, muutos 2015):
 • yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin 32 osp:n laajuisesti ja 
 • vapaasti valittaviin tutkinnon osiin 25 osp:n laajuisesti (ammatillisista tutkinnon osis-

ta on osoitettu 15 osp vapaasti valittaviin tutkinnon osiin).

Yhteensä osaamista on tunnustettu 57 osp:n laajuisesti sillä olettamuksella, että opiskelija 
ei ole lukiossa suorittanut Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen-, Työelämä-
taidot- eikä Yrittäjyys ja yritystoiminta -osa-alueita vastaavia kursseja, vaan on suorittanut 
ne ammatillisessa koulutuksessa.

Kun osaamista tunnustetaan vapaasti valittaviin tutkinnon osiin, on koulutuksen järjestäjän 
otettava huomioon, mitä valtioneuvoston asetuksen (801/2014) 5 §:ssä säädetään vapaasti 
valittavista tutkinnon osista. Mallissa on tunnustettu vapaasti valittavissa tutkinnon osissa 
lukion biologian opinnoista osaamista 5 osp:n laajuisesti, koska tässä luonto- ja ympäris-
töalan perustutkinnossa biologian opintojen sisältämän osaamisen voidaan katsoa tukevan 
kyseisen perustutkinnon ammattitaitovaatimuksia.
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Malli 1.4 
Koulutuksen järjestäjän nimi

Oppilaitoksen nimi

PÄÄTTÖTODISTUS
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 180 osp

Ympäristöalan osaamisala, ympäristönhoitaja 

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus)

Tutkinnon osat Suoritettu laajuus, osp  Arvosana (1–3)

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp 2)
 Kestävällä tavalla toimiminen  40 kiitettävä  3
 Ympäristön hoitaminen 35 hyvä 2
 Ulkoilureittien rakentaminen ja hoito 15 hyvä 2
 Kulttuuriympäristöjen kunnostaminen ja hoito 15 hyvä 2
 Vesistöjen kunnostaminen ja hoito  15 kiitettävä 3

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  11 hyvä 2
 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  9 tyydyttävä 1
 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 kiitettävä  3
 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen  7 kiitettävä 3
 
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp
 Englanti 1) 6 kiitettävä 3
  Äidinkieli 1) 3 hyvä 2
 Ruotsi 1) 6 tyydyttävä 1
 Biologia 1) 5 kiitettävä 3
 Psykologia 1) 1  hyvä  2
 Liikunta 1) 2 tyydyttävä 1
 Filosofia 1) 2 kiitettävä 3

Opiskelijan suorittamien tutkinnon osien laajuus osaamispisteinä 180

Tutkintoon sisältyy
Työssäoppimisen kautta hankittu osaaminen (30 osp) (tässä käytetään sitä laajuutta, joka todellisuudessa on yksilöllisesti toteutunut, 
30 osp on minimi).

Lisätietoja
1) Tutkinnon osat on tunnustettu lukion oppimäärästä (33/011/2003), X:n lukio.
2) Ammatillisista tutkinnon osista on osoitettu tutkinnon osia 15 osaamispisteen laajuisesti vapaasti valittaviin tutkinnon osiin.

31.5.2016
 

nimenselvennys nimenselvennys 
virka-asema  virka-asema

koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima 

Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen.

Liite Ote opintosuoritusrekisteristä
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Malli 1.4
Koulutuksen järjestäjän nimi

Oppilaitoksen nimi

NÄYTTÖTODISTUS
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 180 osp

Ympäristöalan osaamisala, ympäristönhoitaja

 
Opiskelijan Nimi (henkilötunnus)

on suorittanut luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon kuuluvat ammattiosaamisen näytöt

Tutkinnon osat  Suoritettu laajuus, osp  Arvosana (1–3)

Ammatilliset tutkinnon osat 120 osp

Kestävällä tavalla toimiminen 40 kiitettävä 3
 1. Luontopolun suunnittelu ja merkkaaminen maastoon, Kaarinan kunta 
 2. Luontopolulle kestävää kehitystä noudattavien ohjeiden laatiminen, Kaarinan kunta 

Ympäristön hoitaminen  35 hyvä   2
 Muksulan päiväkodin ympäristövaikutusten arvioiminen ja ympäristön kunnostustöiden tekeminen
 sekä mittauksien tekeminen ja näytteiden ottaminen,
 Muksulan päiväkoti, Kaarinan kunta

Ulkoilureittien rakentaminen ja hoito 15 hyvä   2
 Sastamalan kunnan kulttuuriympäristöohjelmaan liittyvän Wanhan myllyn lähiympäristössä
 olevan ulkoilureitin rakentaminen,
 Sastamalan kunta

Kulttuuriympäristöjen kunnostaminen ja hoito 15 kiitettävä  3
 Sastamalan kunnan kulttuuriympäristöohjelmaan liittyvän Wanhan myllyn lähiympäristön
 kasvillisuuden kartoittamisen sekä ennallistamisen suunnittelu ja toteutus,
 Sastamalan kunta

Vesistöjen kunnostaminen ja hoito 15 kiitettävä  3
 Uimarin järven tilan arviointi ja kunnostus,
 Vesipojat Oy
 
31.5.2016

nimenselvennys
toimielimen puheenjohtaja  koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima 
koulutuksen järjestäjän nimi

Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen.
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1.5 Todistusmerkintä kahteen tutkintonimikkeeseen 
oikeuttavasta perustutkinnon suorittamisesta ja kahden 
osaamisalan samanaikaisesta suorittamisesta

Mikäli suoritettu perustutkinto (valinnoista riippuen) kattaa kaksi tutkintonimikettä, kum-
pikin tutkintonimike merkitään näkyviin sekä päättö- että näyttötodistukseen. 

Jos opiskelija valinnoista riippuen on suorittanut saman perustutkinnon kaksi osaamis-
alaa, molemmat osaamisalat merkitään tutkintotodistukseen. Esimerkiksi Liiketalouden 
perustutkinnosta Asiakaspalvelun ja myynnin ja Talous- ja toimistopalvelujen osaamisalat 
(59/011/2014). 

Mallissa 1.5 on esimerkki kahteen osaamisalaan oikeuttavasta tutkintosuorituksesta. Opis-
kelija on valinnaisuutta ja tutkinnon yksilöllistä laajentamista hyödyntäen suorittanut 
Asiakaspalvelun ja myynnin ja Talous- ja toimistopalvelujen osaamisalojen edellyttämät 
tutkinnon osat.

Jos toinen osaamisala tai toiseen tutkintonimikkeeseen edellytetyt tutkinnon osat suori-
tetaan myöhemmin, kirjoitetaan erillinen todistus suoritetuista tutkinnon osista mallin 2.1 
mukaisesti.
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Malli 1.5
Koulutuksen järjestäjän nimi

Oppilaitoksen nimi

PÄÄTTÖTODISTUS
Liiketalouden perustutkinto, 180 osp, merkonomi

Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala ja talous- ja toimistopalvelujen osaamisala 

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus)

Tutkinnon osat Suoritettu laajuus, osp  Arvosana (1–3)
 
Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp 
 Asiakaspalvelu 30 kiitettävä 3
 Kaupan palvelu ja myynti 30 hyvä 2
 Talouspalvelut 30 hyvä 2
 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu  15 hyvä 2
 Organisaation asiakirjojen hoitaminen 15 kiitettävä  3
 Pankki- ja rahoituspalvelut  15 kiitettävä 3

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  11 hyvä 2
 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  9 tyydyttävä 1
 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 kiitettävä  3
 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen  7 kiitettävä 3

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp
 Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 hyvä 2

Tutkinnon yksilöllinen laajentaminen
 Kirjanpito 30 hyvä 2

Opiskelijan suorittamien tutkinnon osien laajuus osaamispisteinä 215

Tutkintoon sisältyy
Työssäoppimisen kautta hankittu osaaminen (30 osp) (tässä käytetään sitä laajuutta, joka todellisuudessa on yksilöllisesti toteutunut, 
30 osp on minimi).

31.5.2016

 
nimenselvennys nimenselvennys 
virka-asema  virka-asema 

koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima 

Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen.

Liite Ote opintosuoritusrekisteristä 
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Malli 1.5
Koulutuksen järjestäjän nimi

Oppilaitoksen nimi

NÄYTTÖTODISTUS
Liiketalouden perustutkinto, 180 osp, merkonomi

Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala ja talous- ja toimistopalvelujen osaamisala 

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus)
on suorittanut liiketalouden perustutkintoon kuuluvat ammattiosaamisen näytöt

 
Tutkinnon osat Suoritettu laajuus, osp  Arvosana (1–3)

Ammatilliset tutkinnon osat

Asiakaspalvelu 30 kiitettävä  3
 Vakuutusyhtiön asiakaspalvelutilanteissa toimiminen
 Pennia Oy, Espoo

Kaupan palvelu ja myynti 30 hyvä 2
 Vähittäiskaupan asiakaspalvelun ja myynnin tehtävissä toimiminen
 Liidel Oy, Espoo

Talouspalvelut 30 hyvä 2
 Talouspalvelujen eri osa-alueiden hoitaminen
 Rakennusliike Oy, Espoo

Toiminnan kannattavuuden suunnittelu  15 hyvä 2
 Hinnoittelu- ja budjettitehtävissä toimiminen
 Kauppa Oy, Kirkkonummi 

Organisaation asiakirjojen hoitaminen 15 kiitettävä 3
 Asiakirjahallinnon hoitaminen julkishallinnossa
 Espoon kaupunki, Espoo

Pankki- ja rahoituspalvelut 15 kiitettävä 3
 Pankki- ja rahoitusalan myynnin ja asiakaspalvelutehtävissä toimiminen 
 Säästöpankki, Kirkkonummi

Vapaasti valittavat tutkinnon osat

Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 hyvä 2
 Vakuutus- ja eläkepalvelujen asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä toimiminen
 Pennia Oy, Espoo

Tutkinnon yksilöllinen laajentaminen

Kirjanpito   30 hyvä 2
 Kuukausittaisen kirjanpidon tekeminen vähittäiskaupassa
  Liidel Oy, Espoo

31.5.2016

nimenselvennys
toimielimen puheenjohtaja   
koulutuksen järjestäjän nimi

koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima

Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen.
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1.6 Tutkintotodistus mukautetuin ammattitaitovaatimuksin 
ja osaamistavoittein suoritetusta perustutkinnosta (vain 
erityisopetuksessa)

Opiskelijalle annetaan tutkintotodistus, vaikka perustutkinnon ammattitaitovaatimuksia 
tai osaamistavoitteita ja osaamisen arviointia olisikin mukautettu tai niistä olisi poikettu, 
mikäli opiskelija on saavuttanut perustutkinnon keskeiset ammattitaitovaatimukset ja osaa-
mistavoitteet. Mukautetuista ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista ja osaamisen 
arvioinnista ja/ tai niistä poikkeamisesta on tehtävä alaviitemerkintä päättötodistukseen ja 
myös näyttötodistukseen, jos ammattiosaamisen näytöt on suoritettu mukautetusti. 

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden mukautetuin ammattitaitovaatimuksin ja osaa-
mistavoittein toteutettujen arvosanojen kohdalle merkitään viite M) ja todistukseen mer-
kitään alaviite: ”Tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia/osaamistavoitteita ja osaamisen 
arviointia on mukautettu (ja/tai niistä on poikettu) ammatillisesta peruskoulutuksesta 
annetun lain (630/1998, muutos 246/2015) 19 a (ja/tai 21) §:n perusteella.” Alaviitteeseen 
merkitään se pykälä, jonka perusteella perustutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuk-
sia/osaamistavoitteita on mukautettu tai niistä on poikettu.

Mukauttaminen tai poikkeaminen voi koskea koko tutkinnon osaa tai vain osaa siitä tai 
esimerkiksi yhteisten tutkinnon osien yhtä osa-aluetta. Mallissa 1.6. on mukautettu yh-
teisten tutkinnon osien yhtä osa-aluetta ja merkitty se M1): ”Tutkinnon osan osa-alueen, 
toinen kotimainen kieli, osaamistavoitteita ja osaamisen arviointia on mukautettu (ja/tai 
niistä on poikettu) ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998, muutos 
246/2015) 19 a (ja/tai 21) §:n perusteella.”

Mallissa 1.6. on mukautettu koko tutkinnon osa  ja se on merkitty M2): ”Tutkinnon osan 
osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi on mukautettu (ja/tai niistä on poikettu) amma-
tillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998, muutos 246/2015) 19 a (ja/tai 21) 
§:n perusteella. Opiskelija osaa peruslaskutoimitukset, käyttää mittavälineitä työssä ohja-
tusti, ymmärtää kemiallisten aineiden huolellisen käsittelyn merkityksen ja osaa käyttää 
tietokonetta ohjatusti tiedonetsintään ja opiskeluun.” Lisäksi alaviitteeseen on kuvattu 
opiskelijan osaaminen.

Erityisopetuksena järjestettävässä koulutuksessa opiskelijan osaaminen arvioidaan lisäksi 
sanallisesti (A 811/1998, muutos 329/2015, 10 §). Tällöin osaaminen kuvataan lyhyesti 
todistuksen alalaitaan tai merkitään alaviite, jossa kuvataan, mitä opiskelija osaa.

Mikäli opetusta on mukautettu niin, ettei opiskelija ole saavuttanut keskeisiä tutkinnon 
osien ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita, hänelle ei voida antaa tutkintotodis-
tusta. Todistusta suoritetuista tutkinnon osista ei voida myöskään antaa sellaisten tutkin-
non osien osalta, joissa opiskelija ei ole saavuttanut keskeisiä ammattitaitovaatimuksia. 
Koulutuksen järjestäjä antaa tällaisissa tilanteissa todistuksen opiskelijan osaamisesta 
(L 630/1998, muutos 246/2015, 25 e §).

Malli 1.6 b kuvaa tilannetta, jossa opiskelija on opiskellut luonto- ja ympäristöalan perus-
tutkinnon ympäristöalan osaamisalaa, mutta ei ole saavuttanut keskeisiä tutkinnon osien 
ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita. Hänelle ei voida kirjoittaa tutkintotodistusta. 
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Niistä tutkinnon osista, joista hän ei ole saavuttanut niiden keskeisiä ammattitaitovaati-
muksia ja osaamistavoitteita, hänelle kirjoitetaan todistus opiskelijan osaamisesta. Muista 
tutkinnon osista kirjoitetaan todistus suoritetuista tutkinnon osista ja todistus suoritetuista 
ammattiosaamisen näytöistä todistusmallin 2 mukaisesti. 

Jos sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) ammattitaitovaatimuksia tai osaa-
mistavoitteita on mukautettu merkittävästi, opiskelija ei voi saada tutkintotodistusta, joka 
oikeuttaa ammatin harjoittamiseen. Lääkehoitoa koskevaa mukauttamista ei voida tehdä 
lainkaan. 
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Malli 1.6
Koulutuksen järjestäjän nimi

Oppilaitoksen nimi

PÄÄTTÖTODISTUS
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 180 osp

Ympäristöalan osaamisala, ympäristönhoitaja 

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus)

Tutkinnon osat Suoritettu laajuus, osp  Arvosana (1–3)

Ammatilliset tutkinnon osat 135 ops 
 Kestävällä tavalla toimiminen  40 hyvä  2
 Ympäristön hoitaminen 35 hyvä 2 M)
 Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen 15 hyvä 2 
 Ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen 15 tyydyttävä 1
 Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen  15 tyydyttävä 1
 Kulttuuriympäristöjen kunnostaminen ja hoitaminen    15 kiitettävä 3 M)

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  11 tyydyttävä 1 M1)
 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  9 hyvä 2 M2)
 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 tyydyttävä 1
 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen  7 tyydyttävä 1

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp
  Järvikalojen käsittely 10 hyvä  2

Opiskelijan suorittamien tutkinnon osien laajuus osaamispisteinä 180

Tutkintoon sisältyy
 Työssäoppimisen kautta  hankittu osaaminen (30 osp) (tässä käytetään sitä laajuutta, joka todellisuudessa on yksilöllisesti 
 toteutunut, 30 osp on minimi).

Lisätietoja
M) Tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia ja osaamisen arviointi on mukautettu (ja/tai niistä on poikettu) ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 
(630/1998, muutos 246/2015) 19 a (ja/tai 21) §:n perusteella.
M1) Tutkinnon osan osa-alueen, toinen kotimainen kieli, osaamistavoitteita ja osaamisen arviointia on mukautettu (ja/tai niistä on poikettu) ammatillisesta 
peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998, muutos 246/2015) 19 a (ja/tai 21) §:n  perusteella.
M2) Tutkinnon osan osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi on mukautettu (ja/tai niistä on poikettu) ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 
(630/1998, muutos 246/2015) 19 a (ja/tai 21) §:n perusteella. Opiskelija osaa peruslaskutoimitukset, käyttää mittavälineitä työssä ohjatusti, ymmärtää 
kemiallisten aineiden huolellisen käsittelyn merkityksen ja osaa käyttää tietokonetta ohjatusti tiedonetsintään ja opiskeluun.

31.5.2016

nimenselvennys nimenselvennys 
virka-asema virka-asema 

koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima 

Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen.

Liite Ote opintosuoritusrekisteristä
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Malli 1.6
Koulutuksen järjestäjän nimi

Oppilaitoksen nimi

NÄYTTÖTODISTUS
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 180 osp

Ympäristöalan osaamisala, ympäristönhoitaja
 

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus)
on suorittanut luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon kuuluvat ammattiosaamisen näytöt
Tutkinnon osat Suoritettu laajuus, osp Arvosana (1–3

Ammatilliset tutkinnon osat
Kestävällä tavalla toimiminen  40  hyvä  2
 1. Luontopolun suunnittelu ja merkkaaminen maastoon, Kaarinan kunta 
 2. Luontopolulle kestävää kehitystä noudattavien ohjeiden laatiminen, Kaarinan kunta 

Ympäristön hoitaminen 35 hyvä    2 M1)
 Muksulan päiväkodin ympäristövaikutusten arvioiminen ja ympäristön 
 kunnostustöiden tekeminen sekä mittauksien tekeminen ja näytteiden ottaminen,
 Muksulan päiväkoti, Kaarinan kunta

Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen  15 hyvä       2
 Energiapuun käsittely, 
  Metsurilan Ammattioppilaitos

Ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen 15 tyydyttävä 1
 Sastamalan kunnan kulttuuriympäristöohjelmaan liittyvän Wanhan myllyn 
 lähiympäristössä olevan ulkoilureitin rakentaminen,
 Sastamalan kunta

Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen 15 tyydyttävä 1
 Vesijärven hoidon suunnitteluun osallistuminen ja järven vesikasvien niittotöiden
 tekeminen, Vesipojat Oy

Kulttuuriympäristöjen kunnostaminen ja hoitaminen 15 kiitettävä 3 M2) 
 Sastamalan kunnan kulttuuriympäristöohjelmaan liittyvän Wanhan myllyn lähiympäristön
 kasvillisuuden kartoittamisen sekä ennallistamiseen osallistuminen,
 Sastamalan kunta

Vapaasti valittavat tutkinnon osat
Järvikalojen käsittely 10 hyvä  2
 Erilaisten järvikalojen käsittely ja jatkojalostus, Muikku Oy
 
Lisätietoja
 M1) Ammattiosaamisen näyttöjen ammattitaitovaatimuksia ja osaamisen arviointia on mukautettu (ja/tai niistä on poikettu) ammatillisesta peruskoulutuksesta 
annetun lain (630/1998, muutos 246/2015) 19 a (ja/tai 21) §:n perusteella. Opiskelija osallistuu ryhmän mukana ympäristövaikutusten arviointiin, mittausten 
tekemiseen sekä tarvittavien näytteiden ottamiseen.
M2) Ammattiosaamisen näyttöjen ammattitaitovaatimuksia ja osaamisen arviointia on mukautettu (ja/tai niistä on poikettu) ammatillisesta peruskoulutuksesta 
annetun lain (630/1998, muutos 246/2015) 19 a (ja/tai 21) §:n perusteella. Opiskelija tunnistaa ryhmän mukana perinnekasveja sekä osallistuu metsän 
ennallistamiseen kaulaamalla merkittyjä puita ryhmän jäsenenä.

31.5.2016

nimenselvennys
toimielimen puheenjohtaja   
koulutuksen järjestäjän nimi

koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima

Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen.
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Malli 1.6 b

Koulutuksen järjestäjän nimi
Oppilaitoksen nimi

TODISTUS OPISKELIJAN OSAAMISESTA

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus)
on opiskellut luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon, 180 osp, ympäristöalan osaamisalan tutkinnon 

osia ajalla xx.xx.2015–xx.xx. 2018 henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti.

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp 

 Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen
Opiskelija osaa käyttää rantojen hoitoon tarkoitettuja käsityökaluja, kuten viikatetta ja kaislanniittokonetta, avustetusti.
Opiskelija osaa ottaa ryhmän mukana avustetusti vesi- ja maaperänäytteitä, tutkia niitä ryhmän mukana, tehdä havaintoja 
ja raportoida niistä.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 
 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen    

Opiskelija osaa avustettuna käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa esimerkiksi tiedonhankinnassa. Matematiikassa yhteen- 
ja vähennyslasku sujuvat. 

 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 
Opiskelija osallistuu aktiivisesti oppilaitoksen järjestämiin tapahtumiin ja hoitaa niissä rajattuja tehtäviä ohjatusti.
Opiskelija osaa laatia oman viikko-ohjelman ja noudattaa sitä avustetusti.
Opiskelija noudattaa avustettuna annettuja työaikoja ja sovittuja toimintatapoja.

 
Lisätietoja

 Opiskelija on saanut muista luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon tutkinnon osista Todistuksen suoritetuista tutkinnon 
osista 31.5.2016.

31.5.2016
 
nimenselvennys nimenselvennys 
virka-asema virka-asema

koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima
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1.7 Todistusmerkintä kuljettajien ammattipätevyys -tutkinnon 
osan suorittamisesta 

Logistiikan, metsäalan ja rakennusalan perustutkintojen tiettyihin osaamisaloihin sisältyvät
kuljetusalan perustason ammattipätevyys -tutkinnon osan ja kuljetusalan perustason am-
mattipätevyyden laajennus -tutkinnon osan arvosanat merkitään vain näyttötodistukseen. 
Näiden tutkinnon osien arvosanojen kohdalle merkitään päättötodistukseen seuraavasti: 
”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 ar-
vosanalla ”hyväksytty”, joka merkitään tutkintotodistuksen sisältämään näyttötodistukseen 
mallin 1.7 mukaisesti. Näyttötodistukseen merkityllä suorituksella opiskelija hakee ammat-
tipätevyysviranomaiselta joko merkintää ajokorttiinsa tai erillistä ammattipätevyyskorttia.

Jos opiskelija on aikaisemmin suorittanut kuljetusalan perustason ammattipätevyyden, se 
tunnustetaan joko todistuksen perusteella tai erillisen ammattipätevyyskortin perusteella 
tai ajokorttiin tehdystä ammattipätevyyden suoritusmerkinnästä.

Näyttötodistukseen merkitään alaviitteellä seuraavat tiedot vaihtoehtojen 1 tai 2 tai 3 
mukaisesti::

(kohtaan 1 liittyvä tieto on Trafin ylläpitämää ammattipätevyysrekisteriä varten L 273/2007 
§ 23, A 640/2007 § 19, 4)

1) Näyttötodistukseen merkitään:

”Opiskelija on suorittanut lain 273/2007 edellyttämän 
joko kuorma-auton 
tai linja-auton (tarpeeton jätetään pois) 
kuljettajalta vaadittavan perustason ammattipätevyyskoulutuksen, (koulutuksen kesto 
tunteina):______ (280/140/70 tai 35 tuntia).
Koulutus ja teoriakoe on suoritettu kuorma- ja linja-autonkuljettajia koskevan lain 
273/2007 ja asetuksen 640/2007 vaatimusten mukaisesti. 

Koulutuskeskuskoodi:_________________________.” 
(jonka koulutuksen järjestäjät saavat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta). 

2) Jos opiskelijalla on ollut kuorma-auton ajo-oikeus ennen 10.9.2009 (tai linja-auton 
ajo-oikeus ennen 10.9.2008) näyttötodistukseen merkitään:
”Kuljetusalan perustason ammattipätevyys” -tutkinnon osan suoritus on tunnustettu 
ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998, muutos 787/2014) 13 §:n 
perusteella. Tunnustaminen perustuu tutkinnon suorittajan ajo-oikeuden perusteella 
saavutettuun ammattipätevyyteen.”
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3) Jos osaaminen on tunnustettu sillä perusteella, että kuorma- tai linja-auton kuljettajan 
ammattipätevyys ja koe on suoritettu aiemmin esimerkiksi Puolustusvoimissa, näyt-
tötodistukseen merkitään tällöin:
”Osaaminen tunnustettu: Kuorma-auton kuljettajan perustason ammattipätevyys on 
suoritettu pv.kk.vuosi, Puolustusvoimat”.  

Todistus suoritetuista tutkinnon osista tehdään soveltuvin osin tutkintotodistuksen mallin 
mukaisesti silloin, kun kuljettajien ammattipätevyys -tutkinnon osa on suoritettu koko-
naisuudessaan.

Mikäli kuljettajien ammattipätevyys -tutkinnon osaa ei ole suoritettu kokonaan opiskeli-
jan erotessa oppilaitoksesta, merkitään L 273/2007 ja A 640/2007 mukaisesti opiskelijan 
suorittamat kuljettajan ammattipätevyystunnit vain opintosuoritusrekisteriotteeseen, jonka 
avulla opiskelija voi osoittaa osallistumisensa opintoihin jatkaessaan ko. opintoja.
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Malli 1.7
Koulutuksen järjestäjän nimi

Oppilaitoksen nimi

PÄÄTTÖTODISTUS
Logistiikan perustutkinto, 180 osp

Kuljetuspalvelujen osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja 

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus)

Tutkinnon osat Suoritettu laajuus, osp  Arvosana (1–3)
      
Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp 
 Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 katso näyttötodistus
 Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta 40 kiitettävä 3
 Yhdistelmäajoneuvokuljetukset 40 hyvä  2
 Elintarvikekuljetukset 30 kiitettävä 3
 Työkoneiden käyttö ja huolto  15 kiitettävä 3

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  11 hyvä  2
 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  9 tyydyttävä 1
 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 kiitettävä  3
 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen  7 kiitettävä 3

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp
 Yritystoiminta  4 hyvä  2
 Pienkoneiden korjaus  5 hyväksytty
 Englanti 1 hyvä  2

Opiskelijan suorittamien tutkinnon osien laajuus osaamispisteinä 180

Tutkintoon sisältyy
 Työssäoppimisen kautta hankittu osaaminen (30 osp) (tässä käytetään sitä laajuutta, joka todellisuudessa on yksilöllisesti 
 toteutunut, 30 osp on minimi.)

31.5.2016

 
nimenselvennys nimenselvennys 
virka-asema  virka-asema

 
koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima

Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen.

Liite Ote opintosuoritusrekisteristä 
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Malli 1.7
Koulutuksen järjestäjän nimi

Oppilaitoksen nimi

NÄYTTÖTODISTUS

Logistiikan perustutkinto, 180 osp
Kuljetuspalvelujen osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja 

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus)
on suorittanut logistiikan perustutkintoon kuuluvat ammattiosaamisen näytöt

Tutkinnon osat Suoritettu laajuus, osp  Arvosana (1–3)

Ammatilliset tutkinnon osat

Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 1) TAI 2) 10 hyväksytty
 L  273/2007, A 640/2007

Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta  40 hyvä 2
 Kuorma-auton huoltotyöt, määräaikaishuolto Scania 142,
 Rask-Kone Oy, Vantaa ja
 terminaalitoiminta, Lahden Matkahuolto, Lahti 

Yhdistelmäajoneuvokuljetukset,  40 hyvä 2
 Kuljetustehtävien hoitaminen puoliperävaunuyhdistelmällä, 
 Kuljetusliike Kiitotavarat Oy, Kajaani

Elintarvikekuljetukset 30 kiitettävä          3
 Lämpötilasäädellyt kuljetukset,
 Meijeriliike Maito ja Fiilis Oy, Kirkkonummi 
 
Työkoneiden käyttö ja huolto 15  kiitettävä 3
 Piha-alueiden auraus ja puhtaanapito
 Teollisuuden huolto Oy, Kerava

Lisätietoja
1) Vaihtoehto 1: Opiskelija on suorittanut lain 273/2007 edellyttämän kuorma-auton (tai linja-auton) kuljettajalta vaadittavan perustason 

ammattipätevyyskoulutuksen, __________ (koulutuksen kesto tunteina: 280/140/70 tai 35 tuntia). Koulutus ja teoriakoe on 
suoritettu kuorma- ja linja-autonkuljettajia koskevan lain 273/2007 ja asetuksen 640/2007 vaatimusten mukaisesti.  

  Koulutuskeskuskoodi:_________________________ (jonka koulutuksen järjestäjät saavat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta).
TAI

2) Vaihtoehto 2: Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -tutkinnon osan osan suoritus on tunnustettu ammatillisesta 
peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998, muutos 787/2014) 13 §:n perusteella. Tunnustaminen perustuu tutkinnon suorittajan 
ajo-oikeuden perusteella saavutettuun ammattipätevyyteen.

31.5.2016

nimenselvennys
toimielimen puheenjohtaja 
koulutuksen järjestäjän nimi

koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima

Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen.
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1.8 Tutkintotodistus oppisopimuskoulutuksena suoritetusta 
ammatillisesta perustutkinnosta ja ns. 2+1-mallin 
mukaisesti toteutetusta perustutkinnosta 

Kun opiskelija on opiskellut oppisopimuskoulutuksessa ja suorittanut tutkinnon ammatil-
lisena peruskoulutuksena lain (630/1998, muutos 787/2014) mukaisesti (ei näyttötutkin-
tona), hänelle kirjoitetaan samanlainen tutkintotodistus kuin muutoinkin ammatillisesta 
peruskoulutuksesta (tutkintotodistus sisältää päättö- ja näyttötodistuksen). Työssäoppi-
mista ei merkitä, koska kyse on oppisopimuskoulutuksesta. Näyttötodistuksen arvosanat 
annetaan ammattiosaamisen näyttöjen perusteella. Päättötodistuksen arvosanat annetaan 
ammattiosaamisen näytön ja mahdollisen muun osaamisen arvioinnin perusteella. 

Tutkintotodistuksen liitteenä annetaan ote opintosuoritusrekisteristä, josta ilmenevät opis-
kelijan suorittamat yhteisten tutkinnon osien osa-alueet ja niiden osaamisen arviointi sekä 
muut tutkinnon osaa pienemmät kokonaisuudet.

Säädösten tultua voimaan 1.8.2015 on jokaisen opiskelijan suoritettava perustutkintoon 
sisältyvät tutkinnon osat. Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto on pakollinen 
kaikille, myös yli 18-vuotiaille ja oppisopimusopiskelijoille. Jos opiskelija on aloittanut 
opintonsa ennen 1.8.2015 eikä ole sisällyttänyt opintoihinsa liikuntaa ja terveystietoa, hän 
voi suorittaa Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen -tutkinnon osaan sisälty-
vän Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto -osa-alueen tai vaihtoehtoisesti saman 
tutkinnon osan jonkin muun osa-alueen osaamistavoitteita niin, että opiskelijalle kertyy 
tutkinnon osan laajuutta (8 osp) vastaava määrä osaamispisteitä. Tutkintotodistukseen ei 
näin ollen tule nykytilaan verrattuna poikkeavia merkintöjä.

Niin sanotun 2+1-mallin mukaisesti toteutetussa perustutkinnossa opiskelija on opis-
kelijana ensin kaksi vuotta oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa ja siirtyy sen jälkeen 
oppisopimuskoulutukseen. Kun oppisopimuskoulutus toteutetaan yllä mainittuna amma-
tillisena peruskoulutuksena, kirjoitetaan todistus myös samanlaisena. Todistuksen taus-
tatietoihin lisätään teksti: ”Opiskelija on opiskellut oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa 
ajalla x.x.20_–x.x.20_ ja oppisopimuskoulutuksessa ajalla x.x.20_–x.x.20_.”

Jos opiskelija on ollut kahden ensimmäisen oppilaitosmuotoisen koulutusvuoden aikana 
työssäoppimassa, merkitään todistukseen: 
”Tutkintoon sisältyy
 Työssäoppimisen kautta hankittu osaaminen oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa 
 (X osp)”

Tutkintotodistuksen allekirjoittaa oppisopimuskoulutuksen järjestäjä.

Mikäli opiskelija kahden oppilaitosmuotoisen koulutusvuoden jälkeen siirtyy näyttötut-
kintona toteutettavaan oppisopimuskoulutukseen, hänen todistuksensa kirjoitetaan näyt-
tötutkintoja koskevien säädösten ja määräysten mukaisesti. 
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Malli 1.8
Koulutuksen järjestäjän nimi

Oppilaitoksen nimi

PÄÄTTÖTODISTUS
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 180 osp 

Ympäristöalan osaamisala, ympäristönhoitaja 

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus)

Tutkinnon osat Suoritettu laajuus, osp  Arvosana (1–3)

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
 Kestävällä tavalla toimiminen  40 kiitettävä  3
 Ympäristön hoitaminen  35 tyydyttävä 1
 Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen  15 hyvä 2
 Ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen 15 tyydyttävä 1
 Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen  15 tyydyttävä 1
 Kulttuuriympäristöjen kunnostaminen ja hoitaminen  15 kiitettävä 3

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  11 hyvä 2
 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  9 tyydyttävä 1
 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 kiitettävä  3
 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen  7 kiitettävä 3

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp
 Yrittäjyys  4 hyvä  2
 Pienkoneiden korjaus  5 hyväksytty
 Matkailuenglanti   1 hyvä  2

Opiskelijan suorittamien tutkinnon osien laajuus osaamispisteinä 180

31.5.2016

nimenselvennys nimenselvennys 
virka-asema  virka-asema

 
koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima

Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen.

Liite Ote opintosuoritusrekisteristä 
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Malli 1.8
Koulutuksen järjestäjän nimi

Oppilaitoksen nimi

NÄYTTÖTODISTUS

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 180 osp
Ympäristöalan osaamisala, ympäristönhoitaja

 
Opiskelijan Nimi (henkilötunnus)

on suorittanut luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon kuuluvat ammattiosaamisen näytöt

Tutkinnon osat Suoritettu laajuus, osp  Arvosana (1–3)

Ammatilliset tutkinnon osat

Kestävällä tavalla toimiminen  40 kiitettävä 3
 1. Luontopolun suunnittelu ja merkkaaminen maastoon, Kaarinan kunta
 2. Luontopolulle kestävää kehitystä noudattavien ohjeiden laatiminen, Kaarinan kunta

Ympäristön hoitaminen  35 hyvä  2
 Muksulan päiväkodin ympäristövaikutusten arvioiminen ja ympäristön kunnostustöiden tekeminen
 sekä mittauksien tekeminen ja näytteiden ottaminen,
 Muksulan päiväkoti, Kaarinan kunta

Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen  15 kiitettävä 3
 Energiapuun korjuun käsittely ja koneen käyttäminen, Metsurilan ammattioppilaitos

Ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen 15 hyvä 2
 Sastamalan kunnan kulttuuriohjelmaan liittyvän Wanhan myllyn lähiympäristössä 
 olevan ulkoilureitin rakentaminen, Sastamalan kunta

Kulttuuriympäristöjen kunnostaminen ja hoitaminen 15 kiitettävä 3
 Sastamalan kunnan kulttuuriympäristöohjelmaan liittyvän Wanhan myllyn lähiympäristön
 kasvillisuuden kartoittamisen sekä ennallistamisen suunnittelu ja toteutus,
 Sastamalan kunta

Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen 15 kiitettävä 3
 Uimarin järven tilan arviointi ja kunnostus, Vesipojat Oy
 

31.5.2016

nimenselvennys
toimielimen puheenjohtaja  
koulutuksen järjestäjän nimi

koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima

Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen.
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Malli 1.8

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 
peruskoulutuksesta annettu laki (630/1998, muutokset 787/2014 ja 246/2015) ja asetus (811/1998, muutokset 
799/2014 ja 329/2015).

Koulutuksessa on noudatettu Opetushallituksen määräystä X-perustutkinnon perusteista
(__.__.20_, dnro  __/__/20_). (Tämä löytyy jokaisen perustutkinnon perusteen määräyssivulta).

Perustutkinto on perusopetuksen jälkeinen ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja 
kulttuuriministeriön asetuksen (9.10.2014, 835/2014) mukainen ammatillinen perustutkinto. 

Perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Vuoden aikana keskimäärin saavutettu osaaminen 
vastaa 60 osaamispisteen laajuutta.  

Arviointiasteikko ammatillisen perustutkinnon osista
 Kiitettävä   3 
 Hyvä   2  
 Tyydyttävä           1 
 
(Koulutuksen järjestäjän päätöksellä vapaasti valittavan tutkinnon osan arvosana asteikolla hyväksytty/hylätty.)

Ammatinharjoittamisesta johtuvat erityissäännökset: --

Opiskelija on opiskellut oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa ajalla x.x.20_–x.x.20_ ja oppisopimuskoulutuksessa  
ajalla x.x.20_–x.x.20_.
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1.9 Todistusmerkinnät kielten opiskelun erityisistä 
opiskelujärjestelyistä  

Kielten opiskelussa voidaan hyödyntää yhteisten tutkinnon osien valinnaisuutta. Yksit-
täisen opiskelijan opiskelussa voidaan poiketa perustutkinnon perusteiden mukaisista 
ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista ja osaamisen arvioinnista ammatillisesta 
peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998, muutokset 787/2014 ja 246/2015) 19 a tai 
21 §:n perusteella.

Tämä tarkoittaa maahanmuuttajien tai vieraskielisten opiskelijoiden kohdalla esimerkiksi 
sitä, että jos toisen kotimaisen kielen opiskelu joiltakin osin todetaan kohtuuttomaksi, voi 
koulutuksen järjestäjä päättää erityisistä opiskelujärjestelyistä lain (630/1998, muutokset 
787/2014 ja 246/2015), 21 §:n perusteella. 

Valtioneuvoston asetuksen (801/2014), 3 §:n mukaan tällaisessa tilanteessa opiskelijan 
on kuitenkin suoritettava kyseisen tutkinnon osan muita osa-alueita niin, että tutkinnon 
osan osaamispisteiden mukainen laajuus täyttyy. Mallissa 1.9 on toisen kotimaisen kielen 
osaamistavoitteiden osalta poikettu 21 §:n perusteella ja kuvattu muiden suoritettujen osa-
alueiden laajuudet. Viite 1) merkitään arvosanan jälkeen ja poikkeaminen alaviitteeseen 
1) ”Tutkinnon osan osa-alueen, toinen kotimainen kieli, osaamistavoitteiden osalta on 
poikettu ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998, muutos 246/2015) 
21 §:n perusteella. Opiskelija on suorittanut toisen kotimaisen kielen osa-alueen tilalla xx 
osp äidinkielen osaamistavoitteita ja/tai xx osp vieraan kielen osaamistavoitteita amma-
tillisen perustutkinnon muodostumisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (801/2014) 
3 §:n perusteella.” 

Sekä tutkintotodistukseen että opintosuoritusrekisteriin merkitään toisen kotimaisen kie-
len kohdalle alaviite, jossa todetaan poikkeama ko. lain perusteella ja koulutuksen järjes-
täjä merkitsee alaviitteeseen, onko poikettu 19 a §:n ja/tai 21 §:n perusteella.
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Malli 1.9      

Koulutuksen järjestäjän nimi
Oppilaitoksen nimi

PÄÄTTÖTODISTUS
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 180 osp 

Ympäristöalan osaamisala, ympäristönhoitaja 

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus)

Tutkinnon osat Suoritettu laajuus, osp  Arvosana (1–3)
        
Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
 Kestävällä tavalla toimiminen  40 kiitettävä  3
 Ympäristön hoitaminen 35 hyvä 2
 Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen 15 hyvä 2
 Ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen 15 kiitettävä 3
 Kulttuuriympäristöjen kunnostaminen ja hoitaminen 15 hyvä 2
 Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen  15 kiitettävä 3

   
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 hyvä 2 1)
 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  9 tyydyttävä 1
 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 kiitettävä  3
 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen  7 kiitettävä 3

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp
 Luontokohteen kunnostaminen 5 hyväksytty
 Pienkoneiden korjaus 5 hyväksytty

Opiskelijan suorittamien tutkinnon osien laajuus osaamispisteinä 180

 
Tutkintoon sisältyy
 Työssäoppimisen kautta hankittu osaaminen (30 osp) (tässä käytetään sitä laajuutta, joka todellisuudessa on 
 yksilöllisesti toteutunut, 30 osp on minimi).

Lisätietoja 
1) Tutkinnon osan osa-alueen, toinen kotimainen kieli, osaamistavoitteiden osalta on poikettu ammatillisesta peruskoulutuksesta 
annetun lain (630/1998, muutos 246/2015) 21 §:n perusteella. Opiskelija on suorittanut toisen kotimaisen kielen osa-alueen 
tilalla xx osp äidinkielen osaamistavoitteita ja/tai xx osp vieraan kielen osaamistavoitteita ammatillisen perustutkinnon 
muodostumisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (801/2014) 3 §:n perusteella.

31.5.2016

nimenselvennys nimenselvennys 
virka-asema virka-asema

 koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima

Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen.

Liite  Ote opintosuoritusrekisteristä
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Malli 1.9 
Koulutuksen järjestäjän nimi

Oppilaitoksen nimi

NÄYTTÖTODISTUS
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 180 osp

Ympäristöalan osaamisala, ympäristönhoitaja
 

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus)

on suorittanut luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon kuuluvat ammattiosaamisen näytöt

Tutkinnon osat  Suoritettu laajuus, osp Arvosana (1–3)
 
Ammatilliset tutkinnon osat

Kestävällä tavalla toimiminen 40 kiitettävä 3
 1. Luontopolun suunnittelu ja merkkaaminen maastoon, Kaarinan kunta 
 2. Luontopolulle kestävää kehitystä noudattavien ohjeiden laatiminen, 
 Kaarinan kunta 

Ympäristön hoitaminen  35 hyvä  2
 Muksulan päiväkodin ympäristövaikutusten arvioiminen ja ympäristön 
 kunnostustöiden tekeminen sekä mittauksien tekeminen ja näytteiden ottaminen,
 Muksulan päiväkoti, Kaarinan kunta

 Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen 15 hyvä 2  
 Energiapuun korjuun käsittely ja koneen käyttäminen,
 Metsurilan ammattioppilaitos

Ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen 15 hyvä 2
 Sastamalan kunnan kulttuuriympäristöohjelmaan liittyvän Wanhan myllyn 
 lähiympäristössä olevan ulkoilureitin rakentaminen,
 Sastamalan kunta

Kulttuuriympäristöjen kunnostaminen ja hoitaminen 15 kiitettävä 3
 Sastamalan kunnan kulttuuriympäristöohjelmaan liittyvän Wanhan myllyn lähiympäristön
 kasvillisuuden kartoittamisen sekä ennallistamisen suunnittelu ja toteutus,
 Sastamalan kunta

Vesistöjen kunnostaminen ja hoitaminen 15 kiitettävä 3
 Uimarin järven tilan arviointi ja kunnostus,
 Vesipojat Oy

31.5.2016

nimenselvennys
toimielimen puheenjohtaja
koulutuksen järjestäjän nimi

koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima

Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen.
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2 Todistus suoritetuista tutkinnon osista ja ammatti-
osaamisen näytöistä

Koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijalle todistus suoritetuista tutkinnon osista ja 
ammattiosaamisen näytöistä, jos opiskelija eroaa kesken perustutkinnon suorittamisen. 
Todistus suoritetuista tutkinnon osista tulee antaa opiskelijan pyynnöstä myös opiskelun 
aikana (L 630/1998, muutos 787/2014).

Todistus suoritetuista tutkinnon osista sisältää 
 • todistuksen tutkinnon osista, jotka opiskelija on suorittanut
 • todistuksen ammattiosaamisen näytöistä, jotka opiskelija on suorittanut (A 811/1998,  

muutos 787/2014).

Todistukseen suoritetuista tutkinnon osista tulee liittää selvitys ammattipätevyydestä, joka 
opiskelijalla on suoritettujen tutkinnon osien perusteella (A 811/1998, muutos 787/2014, 
13 a §).

Todistuksiin tulee liittää myös ote opintosuoritusrekisteristä tai muu vastaava selvitys, 
josta ilmenevät opiskelijan suorittamat yhteisten tutkinnon osien osa-alueet ja niiden 
osaamisen arviointi sekä muut tutkinnon osaa pienemmät kokonaisuudet, joita opiskelija 
on opiskellut, mutta joista hän ei ole vielä saanut arvosanaa.

Todistuksen suoritetuista tutkinnon osista sekä ammattiosaamisen näytöistä antaa koulu-
tuksen järjestäjä. Todistuksen allekirjoittaa koulutuksen järjestäjä. Todistuksen suoritetuista 
ammattiosaamisen näytöistä allekirjoittaa näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vas-
taavan toimielimen puheenjohtaja. 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta tehdään alaviitemerkintä kaikkiin an-
nettaviin todistuksiin silloin, kun koko tutkinnon osa on tullut suoritetuksi osaamisen 
tunnustamisella. Yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaamisen tunnustamiset mer-
kitään opintosuoritusrekisteriin.

Todistus suoritetuista tutkinnon osista annetaan myös silloin, kun opiskelija tutkinto-
todistuksen saatuaan myöhemmin suorittaa toisen osaamisalan tai korottaa osaamisen 
arvosanoja. 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa on aina tavoitteena suorittaa koko perustutkinto, mutta 
opiskelijoilla on oikeus suorittaa myös tutkinnon osia ja siirtyä mahdollisuuden tullen 
työelämään. Tällöin koulutuksen järjestäjän tulee laatia opiskelijan kanssa hänen henki-
lökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa suunnitelma siitä, miten opiskelija palaa takaisin 
suorittamaan perustutkintonsa loppuun (L 630/1998, muutos 787/2014, 29 a §). Lisätie-
toihin merkitään: ”Tutkintotodistus annetaan sen jälkeen, kun kaikki kyseisen perustut-
kinnon perusteiden mukaiset tutkinnon osat ja ammattiosaamisen näytöt on suoritettu. 
Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen.” Jatko-opintokelpoisuutta 
ei merkitä tähän todistukseen.

Lisäksi todistuksesta tulee käydä ilmi koulutuksen järjestäjää ja oppilaitosta koskevat tiedot 
sekä säädösperusta kuten tutkintotodistuksen yhteydessä luvussa 1.1.1 on ohjeistettu.



47

Malli 2
Koulutuksen järjestäjän nimi

Oppilaitoksen nimi

TODISTUS
suoritetuista tutkinnon osista 

Autoalan perustutkinto, 180 osp
Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja 

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus)

on suorittanut autoalan perustutkinnosta seuraavat tutkinnon osat

Tutkinnon osat Suoritettu laajuus, osp  Arvosana (1–3)
        

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
 Auton tai moottoripyörän huoltaminen 45 hyvä 2
 Rengastyöt  15 tyydyttävä 1

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  9 kiitettävä 3

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp
 Kilpa-auton huoltotoimet 5 hyväksytty

Opiskelijan suorittamien tutkinnon osien laajuus osaamispisteinä 74

 
Lisätietoja 
Tutkintotodistus annetaan sen jälkeen, kun kaikki kyseisen perustutkinnon perusteiden mukaiset tutkinnon osat ja 
ammattiosaamisen näytöt on suoritettu. Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen.

31.5.2016

 
nimenselvennys nimenselvennys 
virka-asema  virka-asema

 

koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima

Liite 1 Ote opintosuoritusrekisteristä
Liite 2 Selvitys ammattipätevyydestä 
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Malli 2
Koulutuksen järjestäjän nimi

Oppilaitoksen nimi

TODISTUS
suoritetuista ammattiosaamisen näytöistä

Autoalan perustutkinto, 180 osp
Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja 

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus)

on suorittanut autoalan perustutkinnosta seuraavat ammattiosaamisen näytöt

Tutkinnon osat  Suoritettu laajuus, osp Arvosana (1–3)

Ammatilliset tutkinnon osat

Auton tai moottoripyörän huoltaminen 45 hyvä 2
 Henkilöauton laaja huolto, Merkkihuoltoliike Oy 

Rengastyöt  15 tyydyttävä 1
 Rengasasennustyöt, Ympyrärengas Ky

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

31.5.2016

nimenselvennys
toimielimen puheenjohtaja koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima
koulutuksen järjestäjän nimi
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Malli 2
Koulutuksen järjestäjän nimi

Oppilaitoksen nimi

Liite todistuksiin
suoritetuista tutkinnon osista ja ammattiosaamisen näytöistä 

Autoalan perustutkinto, 180 osp
Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja 

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus)

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

31.5.2016

nimenselvennys nimenselvennys 
virka-asema  virka-asema

 

koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima 
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2.1 Todistus toisen osaamisalan suorittamisesta
Kun opiskelija on suorittanut perustutkinnon ja sen johonkin osaamisalaan kuuluvat 
tutkinnon osat, hänelle annetaan tutkintotodistus. Jos opiskelija myöhemmin suorittaa 
kyseisen perustutkinnon jonkin toisen osaamisalan, hänelle ei kirjoiteta toista tutkintoto-
distusta samasta perustutkinnosta, vaan todistus suoritetuista tutkinnon osista.

Esimerkissä opiskelija on suorittanut aikaisemmin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon 
sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan, josta hän on saanut tutkintotodistuksen. Myö-
hemmin hän on suorittanut saman perustutkinnon vanhustyön osaamisalan muodostavan 
tutkinnon osan. 

Mikäli tutkinnon perusteet on päivitetty sen jälkeen, kun opiskelija on suorittanut tutkin-
non, tulee todistuksessa suoritetuista tutkinnon osista mainita alaviitteessä, minkä perus-
tutkinnon perusteiden mukaisesti tutkinnon osa tai osat on suoritettu.

Esim. Opiskelija on suorittanut liiketalouden perustutkinnon, merkonomi 31.5.2014 asia-
kaspalvelun ja myynnin koulutusohjelmalla. Syksyllä 2015 hän haluaa suorittaa saman 
perustutkinnon toisen osaamisalan, joka hänen on suoritettava 1.8.2015 voimaan tulleiden 
perustutkinnon perusteiden mukaisesti. Todistukseen suoritetuista tutkinnon osista ja am-
mattiosaamisen näytöistä kirjoitetaan, että tutkinnon osat on suoritettu 1.8.2015 voimaan 
tulleiden perustutkinnon perusteiden (28.10.2014, dnro 59/011/2014) mukaisesti.
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Malli 2.1
Koulutuksen järjestäjän nimi

Oppilaitoksen nimi

TODISTUS
suoritetuista tutkinnon osista 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, 180 osp

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus)

on suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon kuuluvan vanhustyön osaamisalan tutkinnon 
osan.

Vanhustyön osaamisala

Tutkinnon osat Suoritettu laajuus, osp  Arvosana (1–3)

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp

 Vanhustyö 50 kiitettävä 3

Opiskelija on 31.5.2013 suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (sairaanhoidon ja 
huolenpidon koulutusohjelma), 120 ov/3 vuotta, vuoden 2010 (17.2.2010, dnro 17/011/2010) 
opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Vanhustyön osaamisala on suoritettu 1.8.2015 voimaan 
tulleiden sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (4.11.2014, dnro 79/011/2014) perusteiden mukaisesti.

31.5.2016

 
nimenselvennys nimenselvennys 
virka-asema  virka-asema
  

 koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima 

Liite Ote opintosuoritusrekisteristä
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Malli 2.1
Koulutuksen järjestäjän nimi

Oppilaitoksen nimi

TODISTUS
suoritetuista ammattiosaamisen näytöistä 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, 180 osp

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus)

on suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon kuuluvan vanhustyön osaamisalan 
ammattiosaamisen näytön.

Vanhustyön osaamisala

Tutkinnon osat Suoritettu laajuus, osp Arvosana (1–3)

Ammatilliset tutkinnon osat

 Vanhustyö 50 kiitettävä      3
  Päivittäinen hoitotyö vanhusten palvelutalossa, 
  Mellilän kunta

 
Opiskelija on 31.5.2013 suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (sairaanhoidon ja 
huolenpidon koulutusohjelma), 120 ov/3 vuotta, vuoden 2010 (17.2.2010, dnro 17/011/2010) 
opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Vanhustyön osaamisala on suoritettu 1.8.2015 voimaan 
tulleiden sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (4.11.2014, dnro 79/011/2014) perusteiden mukaisesti.

31.5.2016

nimenselvennys
toimielimen puheenjohtaja 
koulutuksen järjestäjän nimi

koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima
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2.2 Todistus osaamisen arvosanan korottamisesta 
Kun opiskelija perustutkinnon suorittamisen jälkeen tulee yksityisopiskelijana korottamaan 
saamaansa tutkinnon osan (osien) osaamisen arvosanaa, hänelle kirjoitetaan todistus suo-
ritetusta tutkinnon osasta sekä ammattiosaamisen näytöstä, mikäli osaamisen arvosanan 
korottaminen koskee ammatillisia tutkinnon osia. Väliotsikot todistukseen kirjoitetaan 
sen mukaan, minkä tutkinnon osan (osien) osaamisen arvosanaa opiskelija on korotta-
nut. Osaamisen arvosanan korottaminen tehdään aina voimassa olevien perustutkinnon 
perusteiden mukaisesti.

Kun opiskelija haluaa korottaa yhteisten tutkinnon osien arvosanoja, hän tavallisesti ko-
rottaa jonkin tai joidenkin osa-alueiden arvosanoja. Korotetut osa-alueiden arvosanat mer-
kitään opiskelijan opintosuoritusrekisteriin, ja koulutuksen järjestäjä määrittelee tutkinnon 
osalle uuden arvosanan korotusten pohjalta. Opiskelijalle kirjoitetaan todistus suoritetuista 
tutkinnon osista ja liitteenä annetaan ote opintosuoritusrekisteristä.
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Malli 2.2 
Koulutuksen järjestäjän nimi

Oppilaitoksen nimi

TODISTUS
suoritetuista tutkinnon osista  

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, 180 osp

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus)

on suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon sisältyviä yhteisiä tutkinnon osia seuraavasti:

Tutkinnon osat Suoritettu laajuus, osp  Arvosana (1–3)

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  9 kiitettävä 3
   
 

Opiskelija on 31.5.2016 suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja), 180 osp, jonka  
yhteisiin tutkinnon osiin sisältyvän matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen -tutkinnon osan 
arvosanan hän on korottanut. 

15.10.2016

 
nimenselvennys nimenselvennys 
virka-asema  virka-asema

  

koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima
 

Liite Ote opintosuoritusrekisteristä
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3 Todistus kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksen 
aloittamisesta (hyväksymisasiakirja) 

Opetushallitus on päättänyt kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä anne-
tun lain (273/2007) 6 §:n ja asetuksen (640/2007) 8 §:n mukaisesta hyväksymisasiakirjasta 
ja siihen kirjoitettavista tiedoista. Hyväksymisasiakirjalla todistetaan perustason ammattipä-
tevyyskoulutuksen aloittaminen. Määräys tuli 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 näy-
töstä. Todistukseen tehdään kuljettajien ammattipätevyyden edellyttämät merkinnät (ks. 
malli 1.7), ja todistuksen suoritetusta ammattiosaamisen näytöstä allekirjoittaa näyttöjen 
suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan toimielimen puheenjohtaja.
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Malli 3

Koulutuksen järjestäjän nimi

Oppilaitoksen nimi

TODISTUS
kuorma- ja linja-autonkuljettajien perustason ammattipätevyyskoulutuksen 

aloittamisesta

Opiskelijan nimi (henkilötunnus)
on aloittanut

XXX PERUSTUTKINTOON
kuuluvan kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutuksen.

Ammattipätevyyskoulutusaika 12.12.2015–30.5.2017

Paikka ja aika

___________________________________________
koulutuskeskuksen opetustoiminnasta vastaava johtaja koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima
L 273/2007, 11 §, A 640/2007, 15 §

Opetushallituksen hyväksymisasiakirja, jolla todistetaan perustason ammattipätevyyskoulutuksen 
aloittaminen ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa L 273/2007, 6 §, 17 § 2 ja 3 mom;  A 640/2007, 8 §; 
L 630/1998, 25 e §, 4 mom; L 631/1998, 15 b §.  

Tämä asiakirja oikeuttaa ajamaan ilman ammattipätevyyttä Suomessa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta, 
koulutuksen aikana niitä ajoneuvoja, joiden ajo-oikeus henkilöllä on (L 273/2007, 6 § ja A 640/2007, 8§).
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4 Todistus suoritetusta koulutuksesta (valmentava 
koulutus)

Todistus suoritetusta koulutuksesta (valmentava koulutus) on virallinen asiakirja, jonka si-
sällössä tulee noudattaa Opetushallituksen todistuksia koskevaa määräystä (90/011/2014, 
muutos 2015) ja Opetushallituksen päättämien valmentavan koulutuksen perusteita 
(5/011/2015 ja 6/011/2015). Todistuksen antamisesta ja sisällöstä on voimassa, mitä am-
matillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998, muutos 246/2015) 25 e §:ssä ja 
3 §:ssä ja ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (811/1998, 
muutokset 799/2014 ja 329/2015) 13 §:ssä säädetään.

Virallisena asiakirjana todistus suoritetusta koulutuksesta on arkistoitava ja säilytettävä py-
syvästi. Pysyväissäilytyksestä on määräykset vuonna 1994 voimaan tulleessa arkistolaissa 
(ArkistoL 831/1994). Määräajan säilytettävistä asiakirjoista, kuten opintokorteista ja opin-
tosuoritusrekistereistä, on päätetty ylläpitäjien omissa arkistonmuodostussuunnitelmissa.

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998, muutos 246/2015) 3 §:n mu-
kaan valmentavaa koulutusta, joka ei johda tutkintoon, ovat ammatilliseen peruskou-
lutukseen valmentava koulutus ja työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus. 
Opiskelijalle, joka on suorittanut edellä mainitun valmentavan koulutuksen, annetaan 
todistus suoritetusta koulutuksesta. Todistuksen saannin edellytys on, että opiskelija on 
suorittanut valmentavaan koulutukseen kuuluvan pakollisen/pakolliset koulutuksen osan/
osat ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaiset valinnaiset koulutuksen osat 
hyväksytysti. Todistus suoritetusta koulutuksesta voidaan kirjoittaa, kun koulutuksen laa-
juudeksi määritelty minimilaajuus (60 osp) on suoritettu. Todistukseen merkitään opiske-
lijan yksilöllisesti toteutuneet koulutuksen osien laajuudet. Todistuksen antaa koulutuksen 
järjestäjä (A811/1998, muutos 799/2014), joka myös allekirjoittaa todistuksen. Todistus 
päivätään aina antopäivälle.
 
Annettua todistusta ei muuteta, eikä uutta todistusta samasta koulutuksesta kirjoiteta muu-
toin kuin siinä tapauksessa, että todistuksen antaja on tehnyt todistukseen selvän virheen 
tai todistuksen haltijan sosiaaliturvatunnus muuttuu. Muussa tilanteessa annetaan kopio.

Valmentavan koulutuksen todistusten otsikot kirjoitetaan koulutuksen perusteissa määrät-
tyjen koulutuksen osien otsikoiden mukaisesti. Opiskelijan suorittamat koulutuksen osat 
ja niiden laajuudet näkyvät todistuksessa ja opintorekisteriotteessa. 

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa opiskelijan arviointia voi-
daan tarvittaessa täydentää sanallisella kuvauksella hyväksytty-merkinnän lisäksi. Työhön 
ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa osaaminen arvioidaan sanallisesti, 
jolloin kuvataan, miten opiskelija on saavuttanut henkilökohtaiset osaamistavoitteensa ja 
tarvittaessa osaamisen arviointia voidaan täydentää kuvallisella arvioinnilla.

Ammatillisten perustutkintojen perusteiden mukaan suoritetut ammatilliset tutkinnon osat 
tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueet arvioidaan siten, kuin niitä koskevissa perustutkin-
tojen perusteissa on määrätty. Alaviitteeseen merkitään tieto siitä, mistä perustutkinnosta 
kyseinen tutkinnon osa on tunnustettu, perustutkinnon perusteiden hyväksymispäivä-
määrä, diaarinumero ja oppilaitoksen nimi.
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Jos opiskelija on korottanut koulutuksen yhteydessä perusopetuksen oppimäärän arvosa-
noja (perusopetuslain 628/98, 38 § mukaisessa erityisessä tutkinnossa), annetaan erillinen 
todistus perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta kokonaan tai osittain.

Lisäksi todistukseen merkitään tarvittaessa opiskelijan saavuttama kielitaidon taso euroop-
palaisen viitekehyksen mukaan. Kuvausasteikko on mallin 4.1 taustatiedoissa.

4.1 Todistusten liitteet
Todistukseen suoritetusta koulutuksesta ja todistukseen suoritetuista koulutuksen osista 
(valmentava koulutus) tulee liittää ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun valtioneu-
voston asetuksen (811/1998, muutos 799/2014) 13 a §:n mukaisesti ote opintosuoritusre-
kisteristä tai muu vastaava selvitys, josta ilmenevät opiskelijan suorittamat koulutuksen 
osaa pienemmät kokonaisuudet, joita opiskelija on opiskellut, mutta joista hän ei vielä 
ole saanut arvosanaa. Todistukseen suoritetusta koulutuksesta (valmentava koulutus) tulee 
lisäksi liittää opiskelijan jatkosuunnitelma.
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Malli 4.1 Todistus ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavasta koulutuksesta

Koulutuksen järjestäjän nimi
Oppilaitoksen nimi

TODISTUS 
Suoritetusta koulutuksesta

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus, 60 osp

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus)

Koulutuksen osat Suoritettu laajuus, osp Arvosana 

Pakollinen koulutuksen osa 10 osp
Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen 10 hyväksytty

Valinnaiset koulutuksen osat 50 osp
Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen 10 hyväksytty
Työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen  15 hyväksytty
Arjen taitojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen  10  hyväksytty  
Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osat tai osa-alueet 1) 10 hyvä              2
Vapaasti valittavat koulutuksen osat
 Ammatillinen ja työelämän suomen kieli  5 hyväksytty

Opiskelijan suorittamien koulutuksen osien laajuus osaamispisteinä  60 

Koulutukseen sisältyy
X-alan koulutukseen tutustuminen, oppilaitos/oppilaitokset (laajuus osaamispisteinä)
Työssäoppimiseen tai oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen, työpaikka/työpaikat (laajuus osaamispisteinä)

Lisätietoja
1) Tutkinnon osa on tunnustettu x-alan perustutkinnosta (pvm., dnro), X:n ammatti-instituutti.

31.5.2016

nimenselvennys    nimenselvennys
virka-asema    virka-asema

koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima

Liite 1 Ote opintosuoritusrekisteristä
Liite 2 Opiskelijan jatkosuunnitelma
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Malli 4.1

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

Oppilaitoksen yhteystiedot
Osoite
Puhelin
Sähköposti
Internet

Koulutus kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen toimialaan ja sitä säätelee ammatillisesta 
peruskoulutuksesta annettu laki (630/1998, muutos 246/2015) ja valtioneuvoston asetus (811/1998, muutos 329/2015).

Koulutuksessa on noudatettu Opetushallituksen määräystä Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen 
perusteista (9.4.2015, dnro 5/011/2015) sekä Opetushallituksen määräystä X-alan perustutkinnon perusteista (pvm, 
dnro) (Tämä löytyy jokaisen perustutkinnon perusteen määräyssivulta).

Koulutus on perusopetuksen jälkeistä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä (osp). Vuoden aikana 
keskimäärin saavutettu osaaminen vastaa 60 osaamispisteen laajuutta.  

Arviointiasteikko   hyväksytty/hylätty

Kielitaidon tasojen kuvausasteikko eurooppalaisen viitekehyksen mukaan:

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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Malli 4.2  Todistus työhön ja itsenäiseen elämään valmentavasta koulutuksesta

Koulutuksen järjestäjän nimi
Oppilaitoksen nimi

TODISTUS 
Suoritetusta koulutuksesta  

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, 60 osp

Opiskelijan nimi (henkilötunnus)

Koulutuksen osat Suoritettu laajuus, osp Sanallinen arviointi

Pakolliset koulutuksen osat 40-60 osp 
  

Toimintakyvyn vahvistaminen 18 Opiskelija selviytyy arkielämään liittyvistä toimista, osaa hyödyntää 
  apuvälineitä, palveluita ja tukea sekä on valinnut itselleen sopivan 
  tavan viettää vapaa-aikaa.

Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen 15   Opiskelija osaa opiskella työskennellä itsenäisesti, mutta ryhmässä 
  toimimisessa tarvitsee joskus apua. Hän viestii vuorovaikutustilanteissa 
  hyvin, osaa käyttää tietotekniikkaa ja matematiikan perustaitoja 
  arkielämässä.

Työelämään valmentautuminen 20 Opiskelijalla on käsitys itsestä työntekijänä, mutta työyhteisön säännöt 
  vaativat vielä harjaantumista.

Valinnaiset koulutuksen osat 0-20 osp 
Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen  1) 2 tyydyttävä     1

 Uimaliikunta ja vesiturvallisuus 2) 5  hyväksytty

Opiskelijan suorittamien koulutuksen osien laajuus osaamispisteinä 60 

Koulutukseen sisältyy 
Työelämään valmentautuminen, työtehtävä, työpaikka/työpaikat (laajuus osaamispisteinä)

Lisätietoja 
1) Yhteisten tutkinnon osien osa-alue on suoritettu x- perustutkinnon perusteiden (2015) osaamistavoitteiden mukaisesti.
2) Koulutuksen osa on tunnustettu Vesikallion urheiluopiston osaamistavoitteiden mukaisesti.

31.5.2016

nimenselvennys     nimenselvennys  
virka-asema     virka-asema

  
koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima

Liite 1 Ote opintosuoritusrekisteristä
Liite 2 Opiskelijan jatkosuunnitelma
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Malli 4.2

X oppilaitos kuuluu X koulutuksen järjestäjään, jolla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä Työhön ja itsenäiseen 
elämään valmentavan koulutuksen järjestämislupa (pvm, dnro). (Se lupa, joka on ollut voimassa, kun opiskelija on aloittanut 
opintonsa.)

Oppilaitoksen yhteystiedot
Osoite
Puhelin
Sähköposti
Internet

Koulutus kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen toimialaan ja sitä säätelee ammatillisesta 
peruskoulutuksesta annettu laki (630/1998, muutos 246/2015) ja valtioneuvoston asetus (811/1998, muutos 329/2015).

Koulutuksessa on noudatettu Opetushallituksen määräystä Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen 
perusteista (9.4.2015, dnro 6/011/2015) sekä Opetushallituksen määräystä X-alan perustutkinnon perusteista (pvm, 
dnro) (Tämä löytyy jokaisen perustutkinnon perusteen määräyssivulta). 

Koulutus on perusopetuksen jälkeistä valmentavaa koulutusta.

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä (osp). Vuoden aikana 
keskimäärin saavutettu osaaminen vastaa 60 osaamispisteen laajuutta.  

Arviointiasteikko  sanallinen kuvaus
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4.2 Todistus suoritetuista koulutuksen osista (valmentava 
koulutus)

Koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijalle todistus suoritetuista koulutuksen osista 
(valmentava koulutus), jos opiskelija eroaa kesken koulutuksen suorittamisen. Todistus 
suoritetuista koulutuksen osista tulee antaa opiskelijan pyynnöstä myös opiskelun aikana 
(L 630/1998, muutos 787/2014).

Todistukseen suoritetuista koulutuksen osista tulee liittää ammatillisesta peruskoulutuk-
sesta annetun valtioneuvoston asetuksen (811/1998, muutos 799/2014) 13 a §:n mukai-
sesti ote opintosuoritusrekisteristä tai muu vastaava selvitys, josta ilmenevät opiskelijan 
suorittamat koulutuksen osaa pienemmät kokonaisuudet, joita opiskelija on opiskellut, 
mutta joista hän ei ole vielä saanut arvosanaa.

Todistuksen suoritetuista koulutuksen osista antaa ja allekirjoittaa koulutuksen järjestäjä. 
Todistus päivätään aina antopäivän mukaan. Todistuksen lisätietona merkitään tieto siitä, 
että opiskelija saa todistuksen suoritetusta koulutuksesta, kun kaikki valmentavan koulu-
tuksen osat on henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti hyväksytysti suoritettu. 

Mallissa 4.3 on esimerkki ammatilliseen peruskoulutuksen valmentavan koulutuksen 
suoritetuista koulutuksen osista. Vastaavalla tavalla voidaan kirjoittaa todistus työhön ja 
itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen suoritetuista koulutuksen osista. Lisäksi 
todistuksesta tulee käydä ilmi todistukseen merkittävät tiedot kuten mallissa 4.1 tai 4.2. 
taustatiedoissa on kuvattu. 
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Malli 4.3  Todistus suoritetuista koulutuksen osista

Koulutuksen järjestäjän nimi
Oppilaitoksen nimi

TODISTUS 
Suoritetuista koulutuksen osista

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus, 60 osp

Opiskelijan Nimi (henkilötunnus)

Koulutuksen osat Suoritettu laajuus, osp Arvosana 

Pakollinen koulutuksen osa 10 osp
Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen 10 hyväksytty
 

Valinnaiset koulutuksen osat 50 osp
Työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen 20 hyväksytty

Opiskelijan suorittamien koulutuksen osien laajuus osaamispisteinä 30 

Koulutukseen sisältyy
X-alan koulutukseen tutustuminen, oppilaitos/oppilaitokset (laajuus osaamispisteinä)
Työssäoppimiseen tai oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen, työpaikka/työpaikat (laajuus osaamispisteinä)

Lisätietoja
Todistus ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetaan sen jälkeen, kun kaikki kyseisen koulutuksen 
perusteiden mukaiset koulutuksen osat on suoritettu. 

31.5.2016

nimenselvennys    nimenselvennys
virka-asema    virka-asema

koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima

Liite Ote opintosuoritusrekisteristä
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