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30/2015, 20.4.2015

Koulutuksen järjestäjille ja niiden oppisopimustoimijoille,
näyttötutkinnon järjestäjille ja
tutkintotoimikunnille

OPPISOPIMUKSET JA AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN TUTKINNON
PERUSTEIDEN MUUTTUMINEN 1.8.2015 ALKAEN
Tämä tiedote koskee ammatillista perus- ja aikuiskoulutusta koskevien
säädösmuutosten (TUTKE 2) toimeenpanoa liittyen ammatillisen perustutkinnon
tai sen osan suorittamiseen tehtyihin tai tehtäviin oppisopimuksiin, joiden
voimassaolo jatkuu 1.8.2015 jälkeen. Oppisopimukset on voitu tehdä joko
näyttötutkinnon suorittamiseen valmistavaan oppisopimuskoulutukseen tai ammatillisena
peruskoulutuksena suoritettavaan perustutkintoon johtavaan oppisopimuskoulutukseen.
Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteet ja niihin liittyvät muut
Opetushallituksen määräykset on uudistettu ja ne tulevat voimaan 1.8.2015.





Kaikki ammatillista perustutkintoa suorittavat oppisopimusopiskelijat
siirtyvät opiskelemaan ja suorittamaan tutkintoa tai tutkinnon osaa uusien
tutkinnon perusteiden mukaisesti 1.8.2015 alkaen.
Ns. jatkavien oppisopimusopiskelijoiden henkilökohtaisen opiskeluohjelman
päivittäminen:
o Jos perustutkinnon perusteisiin on tullut olennaisia sisällöllisiä muutoksia,
näyttötutkinnon suorittamiseen valmistavat henkilökohtaiset
opiskeluohjelmat ja henkilökohtaistamista koskevat asiakirjat päivitetään
sitä mukaa, kun tutkinnon suorittajat osallistuvat seuraavaan
tutkintotilaisuuteen. Päivittäminen voidaan tehdä ennen tai jälkeen
1.8.2015. Niissä tilanteissa, joissa perustutkinnon perusteiden muutos ei
vaikuta olennaisesti jo tehtyyn opiskeluohjelmaan ja oppisopimuskoulutuksen edellytysten toteutumiseen, henkilökohtaiset
opiskeluohjelmat päivitetään vain tarvittaessa.
o Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavaan perustutkintoon
johtavaan oppisopimuskoulutukseen liittyvät henkilökohtaiset
opiskeluohjelmat tulee päivittää ennen 1.8.2015.
Jos on opiskelijoita, jotka suorittavat tutkintoa loppuun vuosina 1999-2001
voimaan tulleiden ammatillisten perustutkinnon perusteiden mukaan ja jatkavat
suorittamista 1.8.2015 jälkeen, heille tehdään henkilökohtaistaminen uudelleen ja
laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma, jonka jälkeen he siirtyvät
suorittamaan tutkintoa uusien tutkinnon perusteiden mukaan.

Koulutuksen järjestäjän tulee tiedottaa oppisopimusopiskelijoille ja työnantajille voimaan
tulevista säädöksistä, tutkinnon perusteista ja muista määräyksistä sekä kertoa
siirtymävaiheen menettelytavoista jatkaville opiskelijoille ja työnantajille. Koulutuksen
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järjestäjän tulee perehdyttää tarvittavin osin työpaikkakouluttajat ja arvioijat uusiin
tutkinnon perusteisiin ja arvioinnin muutoksiin.
Tämän ohjeen kohdassa 1. käsitellään näyttötutkinnon suorittamiseen valmistavaa
oppisopimuskoulutusta ja kohdassa 2. ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavaa
perustutkintoon johtavaa oppisopimuskoulutusta.

1. Näyttötutkintoon valmistava oppisopimuskoulutus
1.1. Tutkinnon järjestäjän ammatillisia perustutkintoja koskevat näyttötutkinnon
järjestämissuunnitelmat päivitetään uusien ammatillisten perustutkinnon perusteiden
mukaiseksi
Näyttötutkinnon järjestämissopimuksiin niiden liitteinä kuuluvat näyttötutkinnon
järjestämissuunnitelmat on tarvittaessa päivitettävä muuttuneiden tutkinnon perusteiden
mukaisiksi 1.8.2015 lähtien järjestettäviä tutkintotilaisuuksia varten. Myös 1.8.2015
muuttuvat SORA –säädökset ja määräykset tulee ottaa huomioon. Tarvittaessa
tutkintotoimikunnat ohjeistavat asian tutkintojensa osalta tarkemmin.
Mikäli edellä mainittua päivitystä ei ole tarpeen tehdä, tulee kuitenkin ammatillisen
perustutkinnon perusteiden uusi diaarinumero muuttaa järjestämissopimuksen liitteenä
olevaan näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmaan. Tutkintotoimikunta voi tehdä tämän
muutoksen päättämällä kokouksessaan, että järjestämissuunnitelmissa mainitut
diaarinumerot vaihtuvat yhdellä kertaa 1.8.2015 lukien kaikkien näyttötutkinnon
järjestäjien osalta 1.8.2015 voimaan tulevien perustutkintojen perusteiden
diaarinumeroiksi (mahdollisine muutosnumeroineen). Pöytäkirjanote päätöksestä
lähetetään näyttötutkinnon järjestäjille.
1.2. Kaikkien ennen 1.8.2015 tehtyjen ja tämän päivämäärän jälkeen jatkuvien
oppisopimusten liitteenä olevien henkilökohtaisten opiskeluohjelmien ja
henkilökohtaistamista koskevien asiakirjojen päivittäminen
Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteiden 1.8.2015 muuttumisen takia
oppisopimusta ei tarvitse tehdä uudelleen, mutta muutosta koskevat tiedot tulee
tarvittaessa päivittää oppisopimusasiakirjoihin.
Oppisopimuksen kestoon tutkinnon perusteiden muutoksella ei ole pääsääntöisesti
vaikutusta.
Oppisopimusasiakirjojen päivittäminen voidaan toteuttaa normaalin, koulutuksen
järjestäjän opinnoissa etenemisen seurannan yhteydessä.
Oppisopimuksen liitteenä oleva henkilökohtainen opiskeluohjelma voidaan päivittää tai
tehdä ennen 1.8.2015 sen jälkeiselle ajalle ehdollisena siten, että uusien tutkinnon
perusteiden mukainen osuus tulee voimaan 1.8.2015 olettaen, että tutkintotoimikunta
hyväksyy uusien tutkinnon perusteiden mukaisen päivitetyn järjestämissuunnitelman ellei
sitä ole vielä hyväksytty.
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Henkilökohtainen opiskeluohjelma ja henkilökohtaistamista koskeva asiakirja
Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteiden 1.8.2015 voimaan tuleva muutos ei
vaikuta tehtyjen oppisopimusten kestoon ellei tutkinnon suorittajan kanssa sovita
olennaisista henkilökohtaista opiskeluohjelmaa koskevista muutoksia. Tutkinnon osien
valinnassa noudatetaan tutkinnon perusteita.


Jos 1.8.2015 voimaan tuleviin tutkinnon perusteisiin on tehty olennaisia
sisällöllisiä muutoksia esimerkiksi tutkinnon osiin, ammattitaitovaatimuksiin ja
niiden osoittamistapoihin, päivitetään henkilökohtaista opiskeluohjelmaa ja
henkilökohtaistamista koskevaa asiakirjaa tältä osin (liite). Päivittäminen tehdään
viimeistään ennen kuin tutkinnon suorittaja osallistuu seuraavaan
tutkintotilaisuuteen. Kun asiakirjoja päivitetään, opiskelija, työnantaja ja
koulutuksen järjestäjä hyväksyvät ne allekirjoituksellaan.



Jos em. muutokset eivät vaikuta tutkinnon suorittajakohtaiseen tutkinnon
suorittamiseen oppisopimuskoulutuksen edellytysten mukaisesti,
Opetushallituksen laatima kooste (liite) riittää todentamaan tutkinnon suorittajan
siirtyneen 1.8.2015 jälkeen suorittamaan tutkintoa silloin voimaan tulevien
tutkinnon perusteiden mukaisesti. Näissä tapauksissa asiakirjoja ei tarvitse
teknisen muutoksen takia päivittää. Liitettä voidaan käyttää apuna tutkinnon
suorittajille ja työnantajille tiedottamisessa.

Ennen 1.8.2015 aloittavien uusien oppisopimusopiskelijoiden osalta henkilökohtaisesta
opiskeluohjelmasta tulee käydä ilmi, mitkä tutkinnon osat on suunniteltu 31.7.2015 saakka
voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisesti ja mitkä tutkinnon osat on suunniteltu
1.8.2015 alkaen voimaan tulevien tutkinnon perusteiden mukaisesti (viittaus
diaarinumeroon).
Näyttötutkintoina suoritettavissa ammatillisissa perustutkinnoissa ei käytetä
osaamispisteitä.
1.3. Ennen 1.8.2015 suoritettujen näyttötutkinnon tutkinnon osien tunnustaminen
tutkintotoimikunnassa
 Kun perustutkinto tai tutkinnon osa suoritetaan ennen 1.8.2015 ja siitä
annetaan todistus, tutkinnon järjestäjä tekee viipymättä arviointiesityksen
tutkintotoimikunnalle. Esityksestä tulee selkeästi käydä ilmi, että suorittaminen on
päättynyt ennen 1.8.2015. Arviointiesitys voidaan tehdä myös 1.8.2015 jälkeen.
Tutkintotoimikunta päättää arvioinnista ja antaa ennen 1.8.2015 voimassa olleiden
säädösten ja määräysten mukaisen todistuksen kokouksessaan, joka voidaan pitää
1.8.2015 jälkeen.
 Kun perustutkinnon suorittaminen jatkuu 1.8.2015 jälkeen ja tutkinnon
suorittajalla on aiemmin suoritettuja tutkinnon osia, jotka tutkintotoimikunta on jo
hyväksynyt, tutkintotoimikunta tunnustaa nämä suoritetut tutkinnon osat uusien
perustutkinnon perusteiden mukaisiksi tutkinnon osiksi.
Tunnustamispäätökset tehdään tutkintotoimikunnassa tutkinnon järjestäjittäin
yhdellä kertaa koskien kaikkia kyseeseen tulevia tutkinnon suorittajia.
Tunnustamispäätös tehdään näyttötutkinnon järjestäjien laatimien koontien
perusteella. Näyttötutkinnon järjestäjä toimittaa tätä varten tutkintotoimikunnalle
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koonnin, jossa ilmoitetaan yksilöivät tiedot suorittajista ja heidän suorittamansa,
aiemmin jo hyväksytyt ja nyt tunnustettavaksi esitettävät tutkinnon osat.
Koonnissa tulee ottaa huomioon mahdolliset tutkintokohtaiset muutokset
(esimerkiksi tutkinnon nimen muutos, osaamisalaa koskevat muutokset, tutkinnon
osan nimen muutos). Koontipäätöksestä tulee tiedottaa tutkinnon suorittajille ja
tässä yhteydessä tulee muistaa ottaa huomioon tietosuojavaatimukset.
 Kun tutkinnon suorittaminen jatkuu ja opiskelijalla on ennen 1.8.2015 tehtyjä
tutkinnon osien suorituksia, joita koskevia arviointiesityksiä ei ole vielä toimitettu
tutkintotoimikunnalle, tutkinnon järjestäjä tekee näitä koskevat esitykset
näyttötutkinnon järjestämissopimuksen mukaisesti viimeistään siinä yhteydessä,
kun seuraava tutkinnon osan suoritus tulee lähiaikoina tutkintotoimikunnalle
hyväksyttäväksi.
Jos tutkinnon suorittajan opinnot keskeytyvät määräajaksi ennen 1.8.2015, tutkinnon
suorittajan edun ja oikeusturvan kannalta suositellaan, että tutkintotoimikunnalle tehdään
esitys siihenastisten tutkintosuoritusten tunnustamiseksi.
Koska tutkinnon suorittamista koskevia siirtymäsäännöksiä ei ole, aiempien suoritusten
tunnustamisessa pyritään kaikin tavoin ottamaan huomioon ja turvaamaan tutkinnon
suorittajan etu ja oikeusturva. Nyt voimassa olevien perustutkinnon perusteiden mukaan
suoritetut tutkinnon osat tunnustetaan tutkintotoimikunnassa täysimääräisesti 1.8.2015
voimaan tulevien perustutkinnon perusteiden mukaisiksi tutkinnon osiksi.
Tutkintotoimikunnat antavat tarvittaessa tutkintojensa osalta ohjeita näyttötutkinnon
järjestäjille osaamisen tunnustamisen menettelyistä.
1.4

Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot 1.8.2015 alkaen
Osana näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta opiskelijalle voidaan 1.8.2015 alkaen
tarjota opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja enintään kuuden kuukauden verran.
Koulutuksen järjestäjä päättää näiden opintojen järjestämisestä ja sisällöstä. Nämä opinnot
otetaan huomioon hakeutumisvaiheessa ja tarvittaessa kirjataan henkilökohtaiseen
opiskeluohjelmaan. Näillä opinnoilla voi olla vaikutusta oppisopimuksen kestoon.
Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot tulee selkeästi erottaa tutkintotavoitteisista
opinnoista.

1.5

Opintosuoritusrekisteriote 31.7.2015
Numeerisen arvioinnin käyttö (asteikolla 1-3) oppimisen arvioinnissa näyttötutkintoon
valmistavassa koulutuksessa päättyy 31.7.2015. Oppimista arvioidaan 1.8.2015 alkaen
antamalla opiskelijalle ei-numeerista suullista tai kirjallista palautetta. Arviointien
yhdistelmää ei enää laadita.
Koulutuksen järjestäjä tulostaa pyydettäessä opintosuoritusrekisteriotteen
oppisopimusopiskelijalle 31.7.2015 tilanteen mukaisena, josta käy ilmi ennen 1.8.2015
toteutetussa koulutuksessa saadut arvioinnit. Koulutuksen järjestäjä arkistoi annetut
arvioinnit.
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2. Ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävä oppisopimuskoulutus
Uudistetuissa perustutkinnon perusteissa määrätään tutkinnon muodostuminen,
tutkintonimikkeet, tutkinnon osat ja niiden ammattitaitovaatimukset (ammatilliset
tutkinnon osat) tai osaamistavoitteet (yhteiset tutkinnon osat) sekä niiden osaamisen
arviointi. Muut koulutuksen järjestämistä koskevat määräykset on annettu erillisinä
määräyksinä. Säädösten, tutkinnon perusteiden ja muiden määräysten pohjalta
koulutuksen järjestäjät laativat omat opetussuunnitelmansa ja päättävät opetuksesta.
Tutkintojen ja tutkinnon osien laajuus määräytyy osaamisen laajuuden mukaan
osaamispisteinä. Perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp), josta
ammatillisia tutkinnon osia on 135 osp, yhteisiä tutkinnon osia 35 osp ja vapaasti
valittavia tutkinnon osia 10 osp. Tutkinnon perusteen valinnaisuutta on lisätty ja
koulutuksen järjestäjällä on entistä laajemmat mahdollisuudet räätälöidä koulutusta
alueellisen ja paikallisen työelämän tarpeisiin sekä tarjota opiskelijoille yksilöllisiä ja
joustavia opintopolkuja. Yhteiset tutkinnon osat on uudistettu ja ne ovat laajoja
osaamiskokonaisuuksia: viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattisluonnontieteellinen osaaminen, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen sekä
sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen.
Koulutuksen järjestäjä perehdyttää kaikki oppisopimusopiskelijat, työnantajat ja
työpaikkakouluttajat uusiin tutkinnon perusteisiin; ammatillisiin tutkinnon osiin, yhteisiin
tutkinnon osiin ja vapaasti valittaviin tutkinnon osiin eli siihen, miten uudet tutkinnon
perusteet rakentuvat. Koulutuksen järjestäjä selvittää osaamisperusteisuuden ja
osaamispisteiden merkityksen sekä oppimisen ja osaamisen arvioinnin uusittujen
tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Henkilökohtainen opiskeluohjelma
Oppisopimusta ei ole siirtymävaiheessa tarpeen muuttaa tai tehdä uutta oppisopimusta,
ellei oppisopimukseen tehdä merkittäviä sisällöllisiä muutoksia. Oppisopimuksen liitteenä
oleva henkilökohtainen opiskeluohjelma päivitetään kaikkien jatkavien opiskelijoiden
osalta ottaen huomioon myös VNA 799/2014 6 § tuoma muutos. Opiskelija, työnantaja
ja koulutuksen järjestäjä hyväksyvät päivitetyn henkilökohtaisen opiskeluohjelman
allekirjoituksellaan. Henkilökohtainen opiskeluohjelma päivitetään myös silloin, kun
oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on tutkinnon osan tai joidenkin tutkinnon osien
suorittaminen.
Jatkavien oppisopimusopiskelijoiden osalta koulutuksen järjestäjät ohjeistavat opiskelijoita
hyvissä ajoin aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen
hakemisesta ja menettelytavoista ennen siirtymävaihetta. Opiskelijan tulee hakea
koulutuksen järjestäjältä aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.
Koulutuksen järjestäjä päättää sen, miten siirtyvien opiskelijoiden osaamisen
tunnistaminen ja tunnustaminen käytännössä toteutetaan uudistuneiden säädösten ja
määräyksen mukaan (Opetushallituksen määräys 93/011/2014 Osaamisen tunnistamisen
ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa
peruskoulutuksessa). Aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan
täysimääräisesti. Oppisopimusopiskelijan henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan kirjataan
kunkin opiskelijan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä mahdolliset
lisäsuoritukset. Opiskelijakohtaisesti arvioidaan se, onko mahdollisilla lisäsuorituksilla
vaikutusta oppisopimuskoulutuksen kestoon.
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Kaikki henkilökohtaiset opiskeluohjelmat, jotka on tehty ammatillisena
peruskoulutuksena järjestettävään oppisopimuskoulutukseen, tulee päivittää
ennen 1.8.2015.
2.1

Ennen 1.8.2015 suoritettujen tutkinnon osien tunnustaminen
Säädösten ja Opetushallituksen määräyksen Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen
mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa
(93/011/2014) mukaan ennen 1.8.2015 nykyisten voimassa olevien perustutkinnon
perusteiden (2009 - 2010) mukaan opiskelunsa aloittaneiden opiskelijoiden suorittamat
tutkinnon osat ja kesken olevista tutkinnon osista ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita vastaava aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan täysimääräisesti osaksi 1.8.2015 voimaan tulevia perustutkinnon perusteiden tutkinnon osia.
Yhteisten tutkinnon osien osa-alue, työkyvyn ylläpitäminen, liikunnan ja terveystiedon
osa-alue on ollut vapaaehtoinen ennen 1.8.2015 aloittaneille oppisopimusopiskelijoille.
Jatkavien opiskelijoiden osalta toimitaan kuitenkin niin, että jollei tutkintoon ole sisältynyt
mainittua osa-aluetta, opiskelijoiden tulee suorittaa osaamistavoitteita yhteiskunnassa ja
työelämässä tarvittava osaaminen –tutkinnon osan osa-alueelta siten, että 8 osp tulee
täyteen. Uusien säädösten mukaan edellä mainittu osa-alue on tullut pakolliseksi kaikille
1.8.2015 aloittaville oppisopimusopiskelijoille.

3. Suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien tilastointi koskien ammatillisia perustutkintoja

Näyttötutkinnot
Tilastokeskuksen pyynnöstä koulutuksen järjestäjien ja tutkintotoimikuntien on tärkeää
oman tilastointinsa osalta huolehtia siitä, että ennen 1.8.2015 tunnustetut tutkinnon osat,
jotka tutkintotoimikunta tunnustaa uudelleen osaksi 1.8.2015 voimaan tulevia tutkintoja,
dokumentoidaan opintohallintojärjestelmään tai muutoin siten, että ne voidaan
tarvittaessa erottaa muusta osaamisen tunnustamisesta.

Ammatillinen peruskoulutus
Säädösten ja Opetushallituksen määräyksen 93/011/2014 mukaan ennen uudistusta
aloittaneiden opiskelijoiden suorittamat tutkinnon osat ja kesken olevien tutkinnon osien
osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan täysimääräisesti osaksi 1.8.2015 voimaan tulevia
perustutkinnon perusteiden tutkinnon osia. Tilastoinnin näkökulmasta nämä
siirtymävaiheessa tunnustetut tutkinnon osat, jotka siirretään osaksi 1.8.2015 voimaan
tulevia tutkintoja Opetushallituksen määräyksen mukaisesti, on tarpeen erottaa muusta
osaamisen tunnustamisesta. Koulutuksen järjestäjien on tärkeää huolehtia siitä, että
siirtymävaiheessa tunnustetut tutkinnon osat dokumentoidaan opintohallintojärjestelmään
tai muutoin siten, että ne voidaan tarvittaessa erottaa muusta osaamisen tunnustamisesta.
4. Todistukset
Näyttötutkinnon suorittamiseen valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta annetaan
todistukset Opetushallituksen todistusmääräyksen mukaisesti. 1.8.2015 voimaan tuleva
todistusmääräys ja todistusmallit julkaistaan oph.fi-sivuilla huhtikuussa 2015.

7(8)
Ammatillisena peruskoulutuksena suoritetusta oppisopimuskoulutuksesta annetaan
todistukset uusien säädösten, tutkinnon perusteiden ja Opetushallituksen määräyksen
’Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa peruskoulutuksessa’
(90/011/2014) sekä Opetushallituksen todistusmallien mukaisesti. Todistusmallit
julkaistaan oph.fi-sivuilla huhtikuussa 2015.
5. Arkistoitavat asiakirjat
Kaikki oppisopimukseen liittyvät asiakirjat, myös ennen 1.8.2015 tehdyt ja voimassa
olleet, tulee säilyttää ja arkistoida koulutuksen järjestäjän arkistointisuunnitelman
mukaisesti.
6. Hankintasopimukset
Tutkinnon perusteiden muutoksilla saattaa olla vaikutuksia myös oppisopimuskoulutuksen koulutuksen järjestäjän hankintasopimuksiin.
7. Lisätiedot
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998)
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998)
VNA ammatillisesta koulutuksesta (811/1998)
VNA ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998)
1.8.2015 voimaan tulevia säädöksiä:
L ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (787/2014)
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta (788/2014)
VNA ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta (801/2014) ja sen muutos
331/2015); tämä koskee vain ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavaa ammatillista
perustutkintoa
VNA ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta annetun valtioneuvoston asetuksen
5 §:n muuttamisesta (331/2015)
VNA ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta (799/2014)
VNA ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta (329/2015)
VNA ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta (800/2014)
VNA ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta (330/2015)
Muut määräykset:
- Ammatillisten perustutkintojen perusteet
- Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa peruskoulutuksessa:
http://www.oph.fi/download/162471_90_011_2014_muu_maarays_01082015.pdf

-

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen
muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa:
http://www.oph.fi/download/162816_93_011_2014_muu_maarays_01082015.pdf

-

Opetushallituksen määräys 4/011/ 2015, 23.1.2015:

http://www.oph.fi/download/164615_maarays_23012015.pdf

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavia ammatillisia perustutkintoja
koskevia määräyksiä, ohjeita ja oppaita:
- http://www.oph.fi/ampe
Näyttötutkinnon suorittamista koskevia määräyksiä, ohjeita ja oppaita:

-

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/nayttotutkintojen_jarjest
aminen/maaraykset_ohjeet_ja_lomakkeet

8(8)
-

Opetushallituksen Henkilökohtaistamismääräys 43/011/2006:

http://www.oph.fi/download/47428_nayttotutkinnot_Henkilokohtaistaminen.pdf

-

(voimassa 31.7.2015 saakka, jonka jälkeen se kumoutuu). Opetus- ja
kulttuuriministeriö valmistelee parhaillaan henkilökohtaistamisesta valtioneuvoston
asetusta (voimaan 1.8.2015 alkaen).
Näyttötutkinto-opas:
http://www.oph.fi/download/143969_Nayttotutkinto-opas_2012.pdf

Kysymykset:
Näyttötutkintoja koskeva oppisopimuskoulutus
opetusneuvos Riikka Vacker, riikka.vacker@oph.fi, puh. 029 533 1215
Ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävä oppisopimuskoulutus
opetusneuvos Tuija Laukkanen, tuija.laukkanen@oph.fi, puh. 029 533 1252
Näyttötutkintojen järjestämissopimusohje
erityisasiantuntija Tim Lamminranta, tim.lamminranta@oph.fi, puh. 029 533 1122
Tutkinnon perusteiden sisältöä koskevat kysymykset
tutkintokohtaiset asiantuntijat Opetushallituksessa
(löytyvät oph.fi-sivuilta henkilöstön yhteystiedoista kirjoittamalla vapaasanahakuun
tutkinnon nimi)
Oppisopimuskoulutusta koskeva rahoitus ja tiedonkeruu
erityisasiantuntija Lea Juhola, lea.juhola@oph.fi, puh. 029 533 1300

LIITE

Näyttötutkinnon suorittajia koskeva vertailutaulukko 31.7.2015 saakka voimassa olevien
ja 1.8.2015 voimaan tulevien ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteiden
keskeisistä muutoksista. Taulukko julkaistaan oph.fi-sivuilla lähiaikoina ja sen
julkaisemisesta tiedotetaan tämän tiedotteen jakelulla.

