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Opetushallituksen hyväksymät todistusmallit näyttötutkinnoista, näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta ja muusta ammatillisesta lisäkoulutuksesta
täyttöohjeineen
Mallit ovat:
 tutkintotodistukset ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja eri-

koisammattitutkinnon suorittamisesta sekä todistukset mainittujen tutkintojen osien suorittamisesta (mallit 1–6)
 näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen osallistumistodistus (malli 7)
 todistus muuhun kuin tutkintoon valmistavaan ammatilliseen lisäkoulutukseen osallistumisesta (malli 8)

Yleinen ohje
Tutkintojen nimet, mahdolliset osaamisalat ja mahdolliset tutkintonimikkeet
kirjoitetaan siinä muodossa kuin ne ovat Opetushallituksen määräyksessä tutkinnon suorituksessa käytetyn tutkinnon perusteista.
Opetushallitus suosittelee, että käytetään valkoista tai vaaleahkoa todistuspohjaa.
Todistuksissa näyttötutkinnon tai sen osan hyväksytystä suorituksesta mainitaan
todistuksen antavan tutkintotoimikunnan nimi ennen muuta sisältöä. Tutkintotoimikunnan nimi yhdessä näyttötutkinnon järjestäjän nimen kanssa kirjataan myös
allekirjoitusten yhteyteen. Näyttötutkinnon järjestäjä voi lisäksi sijoittaa oman leimansa allekirjoitusten alle. Todistuksissa ei tule näkyä edellä mainittujen tunnisteiden lisäksi muita tutkintotoimikunnan tai näyttötutkinnon järjestäjän tunnisteita. Todistukset kirjoitetaan suomen, ruotsin tai saamen kielellä.
Opetushallitus suosittelee, että Opetushallituksen Europassi-verkkosivuilta
(www. europassi.fi) näyttötutkinnon järjestäjä tulostaa ja antaa tutkinnon suorittaneelle kansainväliseen käyttöön tarkoitetun tutkintotodistuksen liitteen todistuksen antamisen yhteydessä. Liitteet ovat samanmuotoisina käytössä kaikissa
EU/ETA-maissa. Niissä annetaan perustietoa tutkinnoista ja niissä vaadittavasta
ammattitaidosta. Perustutkintoihin laaditut liitteet ovat osaamisalakohtaisia. Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin liitteet on laadittu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
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Malli 1
Tutkintotodistus ammatillisen perustutkinnon suorittamisesta

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNTA

TUTKINTOTODISTUS
TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO
Vaatetuksen osaamisala
Modisti

Kalle Albert Knalli
120376-7890
on suorittanut ammatillisen perustutkinnon ja osoittanut ammattitaitonsa seuraavissa tutkinnon osissa:
TUTKINNON OSAT		

ARVIOINTI

Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen
Modistityön perusosaaminen
Modistityö ja asiakaspalvelu
Modistin projektityö		
Muotoilu ja valmistus		
Vaatetusalan erikoismateriaalien työstäminen
Tekstiilivuokrauspalvelu		

Tyydyttävä
Hyvä
Kiitettävä
Hyvä
Kiitettävä
Hyvä
Hyväksytty

xx.xx.20xx
Venla Saumanen		
tutkintotoimikunnan puheenjohtaja
Vaatetusalan tutkintotoimikunta
(Paikka leimalle)
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Teuvo Takkinen
rehtori
Vaateopisto

1
2
3
2
3
2

Tutkinto on järjestetty ja suoritettu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun
lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon perusteiden (28.10.2014 nro 83/011/2014) mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa.
Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osa-alueella.
Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.
Arviointiasteikko ammatillisen perustutkinnon osista:
Kiitettävä
3
Hyvä
2
Tyydyttävä
1
Arviointiasteikko ammatti- ja erikoisammattitutkinnon osista:
Hyväksytty
Hylätty
Lisätietoja:
Tutkinnon osa Tekstiilivuokrauspalvelu on valittu Tekstiilihuollon ammattitutkinnosta (25.9.2014 nro 33/011/2014).

Opetushallituksen hyväksymä tutkintotodistus
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Täyttöohje:
Tutkintotodistus ammatillisen perustutkinnon suorittamisesta
Tutkintotodistus on kaksisivuinen. Etusivulla on seuraavat tiedot:
Tutkintotodistuksen antavan, Opetushallituksen asettaman tutkintotoimikunnan
nimi
Tutkintotodistus
Tutkinnon nimi, mahdollinen osaamisala ja mahdollinen tutkintonimike
Tutkinnon nimi, mahdollinen osaamisala ja mahdollinen tutkintonimike
kirjoitetaan siinä muodossa kuin ne ovat Opetushallituksen määräyksessä tutkinnon suorituksessa käytetyn ammatillisen perustutkinnon perusteista. Jos tutkintonimike koskee vain yhtä osaamisalaa, se kirjoitetaan
osaamisalan jälkeen. Jos tutkintonimike kattaa koko ammatillisen perustutkinnon, se kirjoitetaan välittömästi tutkinnon nimen jälkeen.
Jos suoritettu tutkinto (valinnoista riippuen) kattaa kaksi kokonaista
osaamisalaa, molemmat osaamisalat (esim. Asiakaspalvelu ja myynti ja
Talous- ja toimistopalvelut) kirjoitetaan tutkintotodistukseen allekkain.
Jos suoritettu tutkinto (valinnoista riippuen) kattaa kaksi tutkintonimikettä, molemmat tutkintonimikkeet (esim. Sähköasentaja ja Automaatioasentaja) kirjoitetaan tutkintotodistukseen allekkain.
Tutkinnon suorittajan nimi ja henkilötunnus

Näiden jälkeen kirjoitetaan seuraava teksti:
on suorittanut ammatillisen perustutkinnon ja osoittanut ammattitaitonsa seuraavissa tutkinnon osissa:
Tutkinnon osat ja niiden arviointi
Tähän merkitään Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden
mukaiset, suoritetut tutkinnon osat sekä niiden arviointi ammatillisen
perustutkinnon osista asteikolla kiitettävä 3, hyvä 2 ja tyydyttävä 1 sekä
ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osista merkinnällä hyväksytty.
Jos henkilö on suorittanut valinnaisena (suorittamansa perustutkinnon
perusteiden kohdan Tutkinnon muodostuminen mukaisesti) osan toisesta perustutkinnosta, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta, merkitään
todistuksen takasivulle kohtaan Lisätietoja ko. tutkinnon osan nimi, mistä
tutkinnosta se on sekä sulkuihin päivämäärä, jolloin määräys ko. tutkinnon perusteista on annettu, ja diaarinumero. Esimerkiksi tutkinnon osa
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Tekstiilivuokrauspalvelu on valittu Tekstiilihuollon ammattitutkinnosta
(25.9.2014 nro 33/011/2014). Tutkinnon osan nimi kirjoitetaan tutkintotodistukseen siten, kuin se on siinä tutkinnossa, josta se on valittu.
Mikäli tutkinnon perusteisiin, joista tutkinnon osa on valittu, on tehty
tutkinnon osien, tutkinnon muodostumisen, ammattitaitovaatimusten tai
arvioinnin osalta muutos, sulkuihin merkitään päivämäärä, jolloin määräys ko. tutkinnon perusteista on annettu, ja diaarinumero sekä lisäksi
muutospäivämäärä ja sen diaarinumero seuraavan esimerkin mukaisesti.
Esim. (13.6.2011 nro 15/011/2011, muutos 18.12.2012 nro 52/011/2012)
Mikäli tutkinnon perusteiden antopäivä ja diaarinumero eivät selviä
henkilön esittämästä todistuksesta, kohtaan Lisätietoja merkitään perustemääräyksen antopäivän ja diaarinumeron tilalle todistuksen antaneen
koulutuksen järjestäjän/oppilaitoksen tai tutkintotoimikunnan nimi ja päivämäärä, jolloin todistus on annettu seuraavien esimerkkien mukaisesti.
Esim. Tutkinnon osa Sähköasennustekniikka on valittu Sähköyliasentajan
erikoisammattitutkinnosta. Tutkintotodistuksen (tai todistuksen tutkinnon osan suorittamisesta) on antanut Sähköasentajan tutkintotoimikunta
10.10.2005.
Esim. Tutkinnon osa Sairaanhoito ja huolenpito on valittu tutkinnosta
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja. Todistuksen on antanut
Helsingin IV-terveydenhuolto-oppilaitos 21.12.1997.
Mikäli suoritettuun tutkintoon (esim. Logistiikan perustutkinto) sisältyy
tutkinnon osa Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, tutkintotodistukseen tämän osan arvioinniksi merkitään hyväksytty ja kohtaan Lisätietoja
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -tutkinnon osa on hyväksytty
kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lainsäädännön mukaisen ja mukaisesti suoritetun kuorma-auton (tai linja-auton)
kuljettajalta vaadittavan perustason ammattipätevyyskoulutuksen (koulutuksen kesto) nojalla.
ja
koulutuskeskuskoodi:__________________
tai
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Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -tutkinnon osa on hyväksytty
aikaisemmin (pv, kk, v) suoritetun perustason ammattipätevyyden perusteella.
tai
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -tutkinnon osa on hyväksytty
kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain siirtymäsäännösten nojalla. Tutkinnon suorittajalla on ollut kuorma-auton
ajo-oikeus ennen 10.9.2009 (tai linja-auton ajo-oikeus ennen 10.9.2008).
Päivämäärä
Tähän kirjoitetaan se tutkintotoimikunnan kokouksen päivämäärä, jolloin
tutkintotoimikunta on päättänyt tutkintotodistuksen antamisesta.
Allekirjoitukset ja leima
Etusivun alaosassa on tutkintotoimikunnan ja näyttötutkinnon järjestäjän edustajan allekirjoitus, nimien selvennys, allekirjoittajien asema sekä
tutkintotoimikunnan ja näyttötutkinnon järjestäjän nimi. Tähän kohtaan
voidaan lisätä myös näyttötutkinnon järjestäjän leima.

10

Tutkintotodistuksen takasivulla on seuraavat tiedot:
Tutkinto on järjestetty ja suoritettu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun
lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien (ammatillisen perustutkinnon)
perusteiden (nro) mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa.
Kohtaan (ammatillisen perustutkinnon) kirjoitetaan sen ammatillisen perustutkinnon nimi, jonka mukaan tutkinto on suoritettu, siinä muodossa
kuin se on Opetushallituksen määräyksessä ko. ammatillisen perustutkinnon perusteista.
Em. kohtaan (nro) kirjoitetaan sulkuihin päivämäärä, jolloin määräys ko.
tutkinnon perusteista on annettu, ja diaarinumero sekä lisäksi, mikäli tutkinnon perusteisiin on tehty tutkinnon osien, tutkinnon muodostumisen,
ammattitaitovaatimusten tai arvioinnin osalta muutos, muutospäivämäärä
ja sen diaarinumero seuraavan esimerkin mukaisesti.
Esim. (13.6.2011 nro 15/011/2011, muutos 18.12.2012 nro 52/011/2012)
Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osa-alueella.
Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.
Arviointiasteikko:
Kiitettävä
Hyvä
Tyydyttävä

3
2
1

Jos tutkintoon sisältyy osa myös ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta,
merkitään tiedot seuraavasti:
Arviointiasteikko ammatillisen perustutkinnon osista:
Kiitettävä
Hyvä
Tyydyttävä

3
2
1

Arviointiasteikko ammatti- ja erikoisammattitutkinnon osista:
Hyväksytty
Hylätty
11

Lisätietoja:
Katso kohta Tutkinnon osat ja niiden arviointi. Tähän voidaan merkitä
myös muita täydentäviä lisätietoja.
Opetushallituksen hyväksymä tutkintotodistus
Tämä kirjoitetaan tutkintotodistuksen takasivun alareunan keskelle.
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Malli 2
Todistus ammatillisen perustutkinnon osan suorittamisesta

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNTA

TODISTUS TUTKINNON OSAN
SUORITTAMISESTA
TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

Tuula Sinikka Lieri
120486-7080
on suorittanut ammatillisesta perustutkinnosta osan ja osoittanut ammattitaitonsa seuraavissa tutkinnon osissa:
TUTKINNON OSAT		

ARVIOINTI

Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen
Modistityön perusosaaminen
Modistityö ja asiakaspalvelu

Tyydyttävä
Kiitettävä
Hyvä

1
3
2

		
Tutkintotodistus annetaan, kun kaikki tutkintotodistuksen saamiseksi vaaditut
tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.
xx.xx.20xx
Venla Saumanen		
tutkintotoimikunnan puheenjohtaja
Vaatetusalan tutkintotoimikunta

Teuvo Takkinen
rehtori
Vaateopisto

(Paikka leimalle)
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Tutkinnon osa on järjestetty ja suoritettu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien Tekstiili- ja vaatetusalan
perustutkinnon perusteiden (28.10.2014 nro 83/011/2014) mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa.
Arviointiasteikko:
Kiitettävä
Hyvä
Tyydyttävä

3
2
1

Lisätietoja:

Opetushallituksen hyväksymä todistus tutkinnon osan suorittamisesta
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Täyttöohje:
Todistus ammatillisen perustutkinnon osan suorittamisesta
Todistus on kaksisivuinen. Etusivulla on seuraavat tiedot:
Todistuksen antavan, Opetushallituksen asettaman tutkintotoimikunnan nimi
Todistus tutkinnon osan suorittamisesta
Tutkinnon nimi
Tutkinnon nimi kirjoitetaan siinä muodossa kuin se on Opetushallituksen
määräyksessä tutkinnon osan suorituksessa käytetyn ammatillisen perustutkinnon perusteista.
Jos tutkinnossa on osaamisaloja, kohtaan Lisätietoja voidaan merkitä,
mistä osaamisalasta suoritettu tutkinnon osa on tai suoritetut tutkinnon
osat ovat.
Tutkinnon osan suorittajan nimi ja henkilötunnus

Näiden jälkeen kirjoitetaan seuraava teksti:
on suorittanut ammatillisesta perustutkinnosta osan ja osoittanut ammattitaitonsa (seuraavissa tutkinnon osissa):
Kohtaan (seuraavissa tutkinnon osissa) kirjoitetaan yksikkö- tai monikkomuoto sen mukaan, onko henkilö suorittanut yhden vai useamman
tutkinnon osan.
Tutkinnon osa tai osat ja sen tai niiden arviointi
Tähän merkitään Opetushallituksen päättämien perustutkinnon perusteiden mukaiset, suoritetut tutkinnon osat sekä niiden arviointi asteikolla
kiitettävä 3, hyvä 2 ja tyydyttävä 1.
Mikäli suoritettuun tutkintoon (esim. Logistiikan perustutkinto) sisältyy
tutkinnon osa Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, tutkintotodistukseen tämän osan arvioinniksi merkitään hyväksytty ja kohtaan Lisätietoja
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -tutkinnon osa on hyväksytty
kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lainsäädännön mukaisen ja mukaisesti suoritetun kuorma-auton (tai linja-auton)
kuljettajalta vaadittavan perustason ammattipätevyyskoulutuksen (koulutuksen kesto) nojalla.
ja
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koulutuskeskuskoodi:__________________
tai
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -tutkinnon osa on hyväksytty
aikaisemmin (pv, kk, v) suoritetun perustason ammattipätevyyden perusteella.
tai
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -tutkinnon osa on hyväksytty
kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain siirtymäsäännösten nojalla. Tutkinnon suorittajalla on ollut kuorma-auton
ajo-oikeus ennen 10.9.2009 (tai linja-auton ajo-oikeus ennen 10.9.2008).
Tutkintotodistus annetaan sen jälkeen, kun kaikki tutkintotodistuksen
saamiseksi vaaditut osat on suoritettu hyväksytysti.
Tämä kirjoitetaan Tutkinnon osa tai osat ja sen tai niiden arviointi -kohdan jälkeen.
Mikäli henkilö on suorittanut aiemmin koko tutkinnon, johon tämä tutkinnon osa kuuluu, ja saanut siitä tutkintotodistuksen, kohtaan Lisätietoja
voidaan kirjoittaa: (Henkilön nimi) on aiemmin xx.xx.20xx suorittanut
(tutkinnon nimi)n.
Päivämäärä
Tähän kirjoitetaan se tutkintotoimikunnan kokouksen päivämäärä, jolloin
tutkintotoimikunta on päättänyt ko. todistuksen antamisesta.
Allekirjoitukset ja leima
Etusivun alaosassa on tutkintotoimikunnan ja näyttötutkinnon järjestäjän edustajan allekirjoitus, nimien selvennys, allekirjoittajien asema sekä
tutkintotoimikunnan ja näyttötutkinnon järjestäjän nimi. Tähän kohtaan
voidaan lisätä myös näyttötutkinnon järjestäjän leima.
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Todistuksen takasivulla on seuraavat tiedot:
Tutkinnon osa on järjestetty ja suoritettu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien (ammatillisen perustutkinnon) perusteiden (nro) mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa.
Kohtaan (ammatillisen perustutkinnon) kirjoitetaan sen ammatillisen
perustutkinnon nimi, jonka mukaan tutkinnon osa on suoritettu, siinä
muodossa kuin se on Opetushallituksen määräyksessä ko. ammatillisen
perustutkinnon perusteista.
Kohtaan (nro) kirjoitetaan sulkuihin päivämäärä, jolloin määräys ko. ammatillisen perustutkinnon perusteista on annettu, ja diaarinumero sekä
lisäksi, mikäli tutkinnon perusteisiin on tehty tutkinnon osien, tutkinnon
muodostumisen, ammattitaitovaatimusten tai arvioinnin osalta muutos,
muutospäivämäärä ja sen diaarinumero seuraavan esimerkin mukaisesti.
Esim. (13.6.2011 nro 15/011/2011, muutos 18.12.2012 nro 52/011/2012)
Arviointiasteikko:
Kiitettävä
Hyvä
Tyydyttävä

3
2
1

Lisätietoja:
Katso kohta Tutkinnon osa tai osat ja sen tai niiden arviointi. Tähän voidaan merkitä myös muita täydentäviä lisätietoja.
Opetushallituksen hyväksymä todistus tutkinnon osan suorittamisesta
Tämä kirjoitetaan todistuksen takasivun alareunan keskelle.
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Malli 3
Tutkintotodistus ammattitutkinnon suorittamisesta

TIETOKONE- JA TIETOLIIKENNEASENNUKSEN
TUTKINTOTOIMIKUNTA

TUTKINTOTODISTUS
TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN
AMMATTITUTKINTO
Tietoliikennetekniikan osaamisala

Veli Olavi Valo
120386-9870
on suorittanut ammattitutkinnon ja osoittanut ammattitaitonsa seuraavissa tutkinnon osissa:
TUTKINNON OSAT		

ARVIOINTI

Tietoliikennejärjestelmät
Sisäverkkojen kaapelointijärjestelmät
Televerkon päätelaitteet		
Tilaturvallisuusjärjestelmät

Hyväksytty
Hyväksytty
Hyväksytty
Hyväksytty

xx.xx.20xx
Kaarlo Graflund		
tutkintotoimikunnan puheenjohtaja
Tietokone- ja tietoliikenneasennuksen
tutkintotoimikunta

(Paikka leimalle)
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Liisa Lehdistö
rehtori
Viestintäopisto

Tutkinto on järjestetty ja suoritettu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun
lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien Tieto- ja tietoliikennetekniikan
ammattitutkinnon perusteiden (23.102.2014 nro 96/011/2014) mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa.
Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua
ammattiosaamista, joka on perustutkintoa syvempää tai kohdistuu rajatumpiin
työtehtäviin.
Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.
Arviointiasteikko:
Hyväksytty
Hylätty
Lisätietoja:

Opetushallituksen hyväksymä tutkintotodistus
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Täyttöohje:
Tutkintotodistus ammattitutkinnon suorittamisesta
Tutkintotodistus on kaksisivuinen. Etusivulla on seuraavat tiedot:
Tutkintotodistuksen antavan, Opetushallituksen asettaman tutkintotoimikunnan
nimi
Tutkintotodistus
Tutkinnon nimi, mahdollinen osaamisala ja mahdollinen tutkintonimike
Tutkinnon nimi, mahdollinen osaamisala ja mahdollinen tutkintonimike
kirjoitetaan siinä muodossa kuin ne ovat Opetushallituksen määräyksessä tutkinnon suorituksessa käytetyn ammattitutkinnon perusteista.
Jos tutkintonimike koskee vain yhtä osaamisalaa, se kirjoitetaan osaamisalan jälkeen. Jos tutkintonimike kattaa koko ammattitutkinnon, se kirjoitetaan välittömästi tutkinnon nimen jälkeen.
Jos suoritettu tutkinto (valinnoista riippuen) kattaa kaksi kokonaista
osaamisalaa, molemmat osaamisalat kirjoitetaan tutkintotodistukseen allekkain.
Jos suoritettu tutkinto (valinnoista riippuen) kattaa kaksi tutkintonimikettä, molemmat tutkintonimikkeet kirjoitetaan tutkintotodistukseen allekkain.
Tutkinnon suorittajan nimi ja henkilötunnus

Näiden jälkeen kirjoitetaan seuraava teksti:
on suorittanut ammattitutkinnon ja osoittanut ammattitaitonsa seuraavissa tutkinnon osissa:
Tutkinnon osat ja niiden arviointi
Tähän merkitään Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden
mukaiset suoritetut tutkinnon osat ja niiden arviointi ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osista merkinnällä hyväksytty sekä ammatillisen perustutkinnon osista asteikolla kiitettävä 3, hyvä 2 ja tyydyttävä 1.
Jos henkilö on suorittanut valinnaisena (suorittamansa ammattitutkinnon
perusteiden kohdan Tutkinnon muodostuminen mukaisesti) osan jostakin perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai jostakin erikoisammattitutkinnosta, merkitään todistuksen takasivulle kohtaan Lisätietoja
ko. tutkinnon osan nimi, mistä tutkinnosta se on sekä sulkuihin päivä-
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määrä, jolloin määräys ko. tutkinnon perusteista on annettu, ja diaarinumero. Tutkinnon osan nimi kirjoitetaan tutkintotodistukseen siten, kuin
se on siinä tutkinnossa, josta se on valittu.
Mikäli tutkinnon perusteisiin, joista tutkinnon osa on valittu, on tehty
tutkinnon osien, tutkinnon muodostumisen, ammattitaitovaatimusten tai
arvioinnin osalta muutos, sulkuihin merkitään päivämäärä, jolloin määräys ko. tutkinnon perusteista on annettu, ja diaarinumero sekä lisäksi
muutospäivämäärä ja sen diaarinumero seuraavan esimerkin mukaisesti.
Esim. (13.6.2011 nro 15/011/2011, muutos 18.12.2012 nro 52/011/2012)
Mikäli tutkinnon perusteiden antopäivä ja diaarinumero eivät selviä
henkilön esittämästä todistuksesta, kohtaan Lisätietoja merkitään perustemääräyksen antopäivän ja diaarinumeron tilalle todistuksen antaneen
tutkintotoimikunnan nimi ja päivämäärä, jolloin todistus on annettu seuraavan esimerkin mukaisesti.
Esim. Tutkinnon osa Sähköasennustekniikka on valittu Sähköyliasentajan
erikoisammattitutkinnosta. Tutkintotodistuksen (tai todistuksen tutkinnon osan suorittamisesta) on antanut Sähköasentajan tutkintotoimikunta
10.10.2005.
Esim. Tutkinnon osa Sairaanhoito ja huolenpito on valittu tutkinnosta
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja. Todistuksen on antanut
Helsingin IV-terveydenhuolto-oppilaitos 21.12.1997.
Mikäli suoritettuun tutkintoon (esim. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan
ammattitutkinto) sisältyy tutkinnon osa Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, tutkintotodistukseen kohtaan Lisätietoja merkitään
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -tutkinnon osa on hyväksytty
kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lainsäädännön mukaisen ja mukaisesti suoritetun kuorma-auton (tai linja-auton)
kuljettajalta vaadittavan perustason ammattipätevyyskoulutuksen (koulutuksen kesto) nojalla.
ja
koulutuskeskuskoodi:__________________
tai
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Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -tutkinnon osa on hyväksytty
aikaisemmin (pv, kk, v) suoritetun perustason ammattipätevyyden perusteella.
tai
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -tutkinnon osa on hyväksytty
kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain siirtymäsäännösten nojalla. Tutkinnon suorittajalla on ollut kuorma-auton
ajo-oikeus ennen 10.9.2009 (tai linja-auton ajo-oikeus ennen 10.9.2008).
Päivämäärä
Tähän kirjoitetaan se tutkintotoimikunnan kokouksen päivämäärä, jolloin
tutkintotoimikunta on päättänyt tutkintotodistuksen antamisesta.
Allekirjoitukset ja leima
Etusivun alaosassa on tutkintotoimikunnan ja näyttötutkinnon järjestäjän edustajan allekirjoitus, nimien selvennys, allekirjoittajien asema sekä
tutkintotoimikunnan ja näyttötutkinnon järjestäjän nimi. Tähän kohtaan
voidaan lisätä myös näyttötutkinnon järjestäjän leima.
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Tutkintotodistuksen takasivulla on seuraavat tiedot:
Tutkinto on järjestetty ja suoritettu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun
lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien (ammattitutkinnon) perusteiden (nro) mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa.
Kohtaan (ammattitutkinnon) kirjoitetaan sen ammattitutkinnon nimi, jonka mukaan tutkinto on suoritettu, siinä muodossa kuin se on Opetushallituksen määräyksessä ko. ammattitutkinnon perusteista.
Kohtaan (nro) kirjoitetaan sulkuihin päivämäärä, jolloin määräys ko.
ammattitutkinnon perusteista on annettu, ja diaarinumero sekä lisäksi,
mikäli tutkinnon perusteisiin on tehty tutkinnon osien, tutkinnon muodostumisen, ammattitaitovaatimusten tai arvioinnin osalta muutos, muutospäivämäärä ja sen diaarinumero seuraavan esimerkin mukaisesti.
Esim. (13.6.2011 nro 15/011/2011, muutos 18.12.2012 nro 52/011/2012)
Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua
ammattiosaamista, joka on perustutkintoa syvempää tai kohdistuu rajatumpiin
työtehtäviin.
Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.
Arviointiasteikko:
Hyväksytty
Hylätty

Jos tutkintoon sisältyy osa myös perustutkinnosta, merkitään tiedot
seuraavasti:
Arviointiasteikko ammatti- ja erikoisammattitutkinnon osista:
Hyväksytty
Hylätty
Arviointiasteikko ammatillisen perustutkinnon osista:
Kiitettävä
Hyvä
Tyydyttävä

3
2
1

23

Lisätietoja:
Katso kohta Tutkinnon osat ja niiden arviointi. Tähän voidaan merkitä
myös muita täydentäviä lisätietoja.
Opetushallituksen hyväksymä tutkintotodistus
Tämä kirjoitetaan tutkintotodistuksen takasivun alareunan keskelle.
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Malli 4
Todistus ammattitutkinnon osan suorittamisesta

TIETOKONE- JA TIETOLIIKENNEASENNUKSEN
TUTKINTOTOIMIKUNTA

TODISTUS TUTKINNON OSAN
SUORITTAMISESTA
TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN
AMMATTITUTKINTO

Mirja Helena Watti
120466-0987
on suorittanut ammattitutkinnon osan ja osoittanut ammattitaitonsa seuraavassa
tutkinnon osassa:
TUTKINNON OSA		

ARVIOINTI

Palvelinjärjestelmät

Hyväksytty

Tutkintotodistus annetaan, kun kaikki tutkintotodistuksen saamiseksi vaaditut
tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.
xx.xx.20xx
Kaarlo Graflund		
tutkintotoimikunnan puheenjohtaja
Tietokone- ja tietoliikenneasennuksen
tutkintotoimikunta

Liisa Lehdistö
rehtori
Viestintäopisto

(Paikka leimalle)
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Tutkinnon osa on järjestetty ja suoritettu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinnon perusteiden (23.10.2014 nro 96/011/2014) mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa.
Arviointiasteikko:
Hyväksytty
Hylätty
Lisätietoja:

Opetushallituksen hyväksymä todistus tutkinnon osan suorittamisesta
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Täyttöohje:
Todistus ammattitutkinnon osan suorittamisesta
Todistus on kaksisivuinen. Etusivulla on seuraavat tiedot:
Todistuksen antavan, Opetushallituksen asettaman tutkintotoimikunnan nimi
Todistus tutkinnon osan suorittamisesta
Tutkinnon nimi
Tutkinnon nimi kirjoitetaan siinä muodossa kuin se on Opetushallituksen
määräyksessä tutkinnon suorituksessa käytetyn ammattitutkinnon perusteista.
Jos tutkinnossa on osaamisaloja, kohtaan Lisätietoja voidaan merkitä,
mistä osaamisalasta suoritettu tutkinnon osa on tai suoritetut tutkinnon
osat ovat.
Tutkinnon osan suorittajan nimi ja henkilötunnus

Näiden jälkeen kirjoitetaan seuraava teksti:
on suorittanut ammattitutkinnon osan ja osoittanut ammattitaitonsa (seuraavassa tutkinnon osassa):
Kohtaan (seuraavassa tutkinnon osassa) kirjoitetaan yksikkö- tai monikkomuoto sen mukaan, onko henkilö suorittanut yhden vai useamman
tutkinnon osan.
Tutkinnon osa tai osat ja sen tai niiden arviointi
Tähän merkitään Opetushallituksen päättämien ammattitutkinnon perusteiden mukainen suoritettu tutkinnon osa tai mukaiset suoritetut tutkinnon osat ja sen tai niiden arviointi merkinnällä hyväksytty.
Mikäli suoritettuun tutkintoon (esim. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan
ammattitutkinto) sisältyy tutkinnon osa Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, tutkintotodistukseen kohtaan Lisätietoja merkitään
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -tutkinnon osa on hyväksytty
kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lainsäädännön mukaisen ja mukaisesti suoritetun kuorma-auton (tai linja-auton)
kuljettajalta vaadittavan perustason ammattipätevyyskoulutuksen (koulutuksen kesto) nojalla.
ja
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koulutuskeskuskoodi:__________________
tai
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -tutkinnon osa on hyväksytty
aikaisemmin (pv, kk, v) suoritetun perustason ammattipätevyyden perusteella.
tai
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys -tutkinnon osa on hyväksytty
kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain siirtymäsäännösten nojalla. Tutkinnon suorittajalla on ollut kuorma-auton
ajo-oikeus ennen 10.9.2009 (tai linja-auton ajo-oikeus ennen 10.9.2008).
Tutkintotodistus annetaan sen jälkeen, kun kaikki tutkintotodistuksen
saamiseksi vaaditut osat on suoritettu hyväksytysti.
Tämä kirjoitetaan Tutkinnon osa tai osat ja sen tai niiden arviointi -kohdan jälkeen.
Mikäli henkilö on suorittanut aiemmin koko tutkinnon, johon tämä tutkinnon osa kuuluu, ja saanut siitä tutkintotodistuksen, kohtaan Lisätietoja
voidaan kirjoittaa: (Henkilön nimi) on aiemmin xx.xx.20xx suorittanut
(tutkinnon nimi)n.
Päivämäärä
Tähän kirjoitetaan se tutkintotoimikunnan kokouksen päivämäärä, jolloin
tutkintotoimikunta on päättänyt ko. todistuksen antamisesta.
Allekirjoitukset ja leima
Etusivun alaosassa on tutkintotoimikunnan ja näyttötutkinnon järjestäjän edustajan allekirjoitus, nimien selvennys, allekirjoittajien asema sekä
tutkintotoimikunnan ja näyttötutkinnon järjestäjän nimi. Tähän kohtaan
voidaan lisätä myös näyttötutkinnon järjestäjän leima.
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Todistuksen takasivulla on seuraavat tiedot:
Tutkinnon osa on järjestetty ja suoritettu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien (ammattitutkinnon)
perusteiden (nro) mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa.
Kohtaan (ammattitutkinnon) kirjoitetaan sen ammattitutkinnon nimi, jonka mukaan tutkinnon osa on suoritettu, siinä muodossa kuin se on Opetushallituksen määräyksessä ko. ammattitutkinnon perusteista.
Kohtaan (nro) kirjoitetaan sulkuihin päivämäärä, jolloin määräys ko.
ammattitutkinnon perusteista on annettu, ja diaarinumero sekä lisäksi,
mikäli tutkinnon perusteisiin on tehty tutkinnon osien, tutkinnon muodostumisen, ammattitaitovaatimusten tai arvioinnin osalta muutos, muutospäivämäärä ja sen diaarinumero seuraavan esimerkin mukaisesti.
Esim. (13.6.2011 nro 15/011/2011, muutos 18.12.2012 nro 52/011/2012)
Arviointiasteikko:
Hyväksytty
Hylätty
Lisätietoja:
Katso kohta Tutkinnon osa tai osat ja sen tai niiden arviointi. Tähän voidaan merkitä myös muita täydentäviä lisätietoja.
Opetushallituksen hyväksymä todistus tutkinnon osan suorittamisesta
Tämä kirjoitetaan todistuksen takasivun alareunan keskelle.

29

Malli 5
Tutkintotodistus erikoisammattitutkinnon suorittamisesta

MYYNTITYÖN JA MARKKINOINTIVIESTINNÄN
TUTKINTOTOIMIKUNTA

TUTKINTOTODISTUS
KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Tarmo Johannes Touhula
120567-8097
on suorittanut erikoisammattitutkinnon ja osoittanut ammattitaitonsa seuraavissa tutkinnon osissa:
TUTKINNON OSAT		

ARVIOINTI

Yksikön toiminnan suunnittelu, toteutus ja seuranta
Yksikön henkilöstön johtaminen
Yksikön myynnin johtaminen
Tuotteistaminen 		

Hyväksytty
Hyväksytty
Hyväksytty
Hyväksytty

xx.xx.20xx
Voitto Valtala		
tutkintotoimikunnan puheenjohtaja
Myyntityön ja markkinointiviestinnän
tutkintotoimikunta

(Paikka leimalle)
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Tauno Tilitys
rehtori
Kauppaopisto

Tutkinto on järjestetty ja suoritettu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun
lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon perusteiden (12.12.2013 nro 40/011/2013) mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa.
Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on syvällistä ammatin hallintaa tai monialaista
osaamista.
Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.
Arviointiasteikko:
Hyväksytty
Hylätty
Lisätietoja:
Tutkinnon osa Tuotteistaminen on valittu Yrittäjän ammattitutkinnosta
(18.12.2012 nro 53/011/2012).

Opetushallituksen hyväksymä tutkintotodistus
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Täyttöohje:
Tutkintotodistus erikoisammattitutkinnon suorittamisesta
Tutkintotodistus on kaksisivuinen. Etusivulla on seuraavat tiedot:
Tutkintotodistuksen antavan, Opetushallituksen asettaman tutkintotoimikunnan
nimi
Tutkintotodistus
Tutkinnon nimi, mahdollinen osaamisala ja mahdollinen tutkintonimike
Tutkinnon nimi, mahdollinen osaamisala ja mahdollinen tutkintonimike
kirjoitetaan siinä muodossa kuin ne ovat Opetushallituksen määräyksessä tutkinnon suorituksessa käytetyn erikoisammattitutkinnon perusteista.
Jos tutkintonimike koskee vain yhtä osaamisalaa, se kirjoitetaan osaamisalan jälkeen. Jos tutkintonimike kattaa koko erikoisammattitutkinnon, se
kirjoitetaan välittömästi tutkinnon nimen jälkeen.
Jos suoritettu tutkinto (valinnoista riippuen) kattaa kaksi kokonaista
osaamisalaa, molemmat osaamisalat kirjoitetaan tutkintotodistukseen allekkain.
Jos suoritettu tutkinto (valinnoista riippuen) kattaa kaksi tutkintonimikettä, molemmat tutkintonimikkeet kirjoitetaan tutkintotodistukseen allekkain.
Tutkinnon suorittajan nimi ja henkilötunnus

Näiden jälkeen kirjoitetaan seuraava teksti:
on suorittanut erikoisammattitutkinnon ja osoittanut ammattitaitonsa seuraavissa tutkinnon osissa:
Tutkinnon osat ja niiden arviointi
Tähän merkitään Opetushallituksen päättämien tutkinnon perusteiden mukaiset, suoritetut tutkinnon osat ja niiden arviointi merkinnällä hyväksytty.
Jos henkilö on suorittanut valinnaisena (suorittamansa erikoisammattitutkinnon luvun Tutkinnon muodostuminen mukaisesti) osan jostakin
ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta, merkitään todistuksen takasivulle kohtaan Lisätietoja ko. tutkinnon osan nimi, mistä
tutkinnosta se on sekä sulkuihin päivämäärä, jolloin määräys ko. tutkinnon perusteista on annettu, ja diaarinumero. Tutkinnon osan nimi
kirjoitetaan tutkintotodistukseen siten, kuin se on siinä tutkinnossa, josta
se on valittu.
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Mikäli tutkinnon perusteisiin, joista tutkinnon osa on valittu, on tehty
tutkinnon osien, tutkinnon muodostumisen, ammattitaitovaatimusten tai
arvioinnin osalta muutos, sulkuihin merkitään päivämäärä, jolloin määräys ko. tutkinnon perusteista on annettu, ja diaarinumero sekä lisäksi
muutospäivämäärä ja sen diaarinumero seuraavan esimerkin mukaisesti.
Esim. (13.6.2011 nro 15/011/2011, muutos 18.12.2012 nro 52/011/2012)
Mikäli tutkinnon perusteiden antopäivä ja diaarinumero eivät selviä
henkilön esittämästä todistuksesta, kohtaan Lisätietoja merkitään perustemääräyksen antopäivän ja diaarinumeron tilalle todistuksen antaneen
tutkintotoimikunnan nimi ja päivämäärä, jolloin todistus on annettu seuraavan esimerkin mukaisesti.
Esim. Tutkinnon osa Sähköasennustekniikka on valittu Sähköyliasentajan
erikoisammattitutkinnosta. Tutkintotodistuksen (tai todistuksen tutkinnon osan suorittamisesta) on antanut Sähköasentajan tutkintotoimikunta
10.10.2005.
Päivämäärä
Tähän kirjoitetaan se tutkintotoimikunnan kokouksen päivämäärä, jolloin
tutkintotoimikunta on päättänyt tutkintotodistuksen antamisesta.
Allekirjoitukset ja leima
Etusivun alaosassa on tutkintotoimikunnan ja näyttötutkinnon järjestäjän edustajan allekirjoitus, nimien selvennys, allekirjoittajien asema sekä
tutkintotoimikunnan ja näyttötutkinnon järjestäjän nimi. Tähän kohtaan
voidaan lisätä myös näyttötutkinnon järjestäjän leima.
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Tutkintotodistuksen takasivulla on seuraavat tiedot:
Tutkinto on järjestetty ja suoritettu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun
lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien (erikoisammattitutkinnon) perusteiden (nro) mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa.
Kohtaan (erikoisammattitutkinnon) kirjoitetaan sen erikoisammattitutkinnon nimi, jonka mukaan tutkinto on suoritettu, siinä muodossa kuin se
on Opetushallituksen määräyksessä ko. erikoisammattitutkinnon perusteista.
Kohtaan (nro) kirjoitetaan sulkuihin päivämäärä, jolloin määräys ko. erikoisammattitutkinnon perusteista on annettu, ja diaarinumero sekä lisäksi, mikäli tutkinnon perusteisiin on tehty tutkinnon osien, tutkinnon
muodostumisen, ammattitaitovaatimusten tai arvioinnin osalta muutos,
muutospäivämäärä ja sen diaarinumero seuraavan esimerkin mukaisesti.
Esim. (13.6.2011 nro 15/011/2011, muutos 18.12.2012 nro 52/011/2012)
Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattiosaamista, joka on syvällistä ammatin hallintaa tai monialaista
osaamista.
Tutkinto antaa kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.
Arviointiasteikko:
Hyväksytty
Hylätty
Lisätietoja:
Katso kohta Tutkinnon osat ja niiden arviointi. Tähän voidaan merkitä
myös muita täydentäviä lisätietoja.
Opetushallituksen hyväksymä tutkintotodistus
Tämä kirjoitetaan tutkintotodistuksen takasivun alareunan keskelle.
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Malli 6
Todistus erikoisammattitutkinnon osan suorittamisesta

MYYNTITYÖN JA MARKKINOINTIVIESTINNÄN
TUTKINTOTOIMIKUNTA

TODISTUS TUTKINNON OSAN
SUORITTAMISESTA
KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Voitto Kaarlo Topakka
120674-3790
on suorittanut erikoisammattitutkinnon osan ja osoittanut ammattitaitonsa seuraavissa tutkinnon osissa:
TUTKINNON OSAT		

ARVIOINTI

Yksikön toiminnan suunnittelu, toteutus ja seuranta
Yksikön henkilöstön johtaminen

Hyväksytty
Hyväksytty

Tutkintotodistus annetaan, kun kaikki tutkintotodistuksen saamiseksi vaaditut
tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.
xx.x.20xx
Voitto Valtala		
tutkintotoimikunnan puheenjohtaja
Myyntitoiminnan tutkintotoimikunta

Tauno Tilitys
rehtori
Kauppaopisto

(Paikka leimalle)
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Tutkinnon osa on järjestetty ja suoritettu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien Kaupan esimiehen
erikoisammattitutkinnon perusteiden (12.12.2013 nro 40/011/2013) mukaisesti
tutkintotoimikunnan valvonnassa.
Arviointiasteikko:
Hyväksytty
Hylätty
Lisätietoja:

Opetushallituksen hyväksymä todistus tutkinnon osan suorittamisesta
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Täyttöohje:
Todistus erikoisammattitutkinnon osan suorittamisesta
Todistus on kaksisivuinen. Etusivulla on seuraavat tiedot:
Todistuksen antavan, Opetushallituksen asettaman tutkintotoimikunnan nimi
Todistus tutkinnon osan suorittamisesta
Tutkinnon nimi
Tutkinnon nimi kirjoitetaan siinä muodossa kuin se on Opetushallituksen
määräyksessä tutkinnon suorituksessa käytetyn erikoisammattitutkinnon
perusteista.
Jos tutkinnossa on osaamisaloja, kohtaan Lisätietoja voidaan merkitä,
mistä osaamisalasta suoritettu tutkinnon osa on tai suoritetut tutkinnon
osat ovat.
Tutkinnon osan suorittajan nimi ja henkilötunnus

Näiden jälkeen kirjoitetaan seuraava teksti:
on suorittanut erikoisammattitutkinnon osan ja osoittanut ammattitaitonsa (seuraavissa tutkinnon osissa):
Kohtaan (seuraavissa tutkinnon osissa) kirjoitetaan yksikkö- tai monikkomuoto sen mukaan, onko henkilö suorittanut yhden vai useamman
tutkinnon osan.
Tutkinnon osa tai osat ja sen tai niiden arviointi
Tähän merkitään Opetushallituksen päättämien erikoisammattitutkinnon
perusteiden mukainen, suoritettu tutkinnon osa tai mukaiset, suoritetut
tutkinnon osat ja sen tai niiden arviointi merkinnällä hyväksytty.
Tutkintotodistus annetaan sen jälkeen, kun kaikki tutkintotodistuksen saamiseksi vaaditut osat on suoritettu hyväksytysti.
Tämä kirjoitetaan Tutkinnon osa tai osat ja sen tai niiden arviointi -kohdan jälkeen.
Mikäli henkilö on suorittanut aiemmin koko tutkinnon, johon tämä tutkinnon osa kuuluu, ja saanut siitä tutkintotodistuksen, kohtaan Lisätietoja
voidaan kirjoittaa: (Henkilön nimi) on aiemmin xx.xx.20xx suorittanut
(tutkinnon nimi)n.
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Päivämäärä
Tähän kirjoitetaan se tutkintotoimikunnan kokouksen päivämäärä, jolloin
tutkintotoimikunta on päättänyt ko. todistuksen antamisesta.
Allekirjoitukset ja leima
Etusivun alaosassa on tutkintotoimikunnan ja näyttötutkinnon järjestäjän edustajan allekirjoitus, nimien selvennys, allekirjoittajien asema sekä
tutkintotoimikunnan ja näyttötutkinnon järjestäjän nimi. Tähän kohtaan
voidaan lisätä myös näyttötutkinnon järjestäjän leima.
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Todistuksen takasivulla on seuraavat tiedot:
Tutkinnon osa on järjestetty ja suoritettu ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien (erikoisammattitutkinnon) perusteiden (nro) mukaisesti tutkintotoimikunnan valvonnassa.
Kohtaan (erikoisammattitutkinnon) kirjoitetaan sen erikoisammattitutkinnon nimi, jonka mukaan tutkinnon osa on suoritettu, siinä muodossa
kuin se on Opetushallituksen määräyksessä ko. erikoisammattitutkinnon
perusteista.
Kohtaan (nro) kirjoitetaan sulkuihin päivämäärä, jolloin määräys ko. erikoisammattitutkinnon perusteista on annettu, ja diaarinumero sekä lisäksi, mikäli tutkinnon perusteisiin on tehty tutkinnon osien, tutkinnon
muodostumisen, ammattitaitovaatimusten tai arvioinnin osalta muutos,
muutospäivämäärä ja sen diaarinumero seuraavan esimerkin mukaisesti.
Esim. (13.6.2011 nro 15/011/2011, muutos 18.12.2012 nro 52/011/2012)
Arviointiasteikko:
Hyväksytty
Hylätty
Lisätietoja:
Tähän voidaan merkitä todistusta täydentäviä lisätietoja.
Opetushallituksen hyväksymä todistus tutkinnon osan suorittamisesta
Tämä kirjoitetaan todistuksen takasivun alareunan keskelle.
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Malli 7
Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen osallistumistodistus

HATTULAN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Näyttötutkintoon
valmistavan koulutuksen
osallistumistodistus
Kalle Albert Knalli
120376-7890
on osallistunut Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkintoon, vaatetuksen osaamisala, modisti, valmistavaan koulutukseen 15.9.2014–31.3.2016 seuraavilta osin:
Koulutuksen sisällöt
Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen		
Modistityön perusosaaminen			
Modistityö ja asiakaspalvelu			
Modistin projektityö			
Muotoilu ja valmistus			
Vaatetusalan erikoismateriaalien työstäminen		
Tekstiilivuokrauspalvelu
Tutkintotodistuksen saamiseksi on osoitettava tutkinnon perusteissa edellytetty
ammattitaito tutkintotilaisuuksissa tutkintotoimikunnan valvonnassa. Tutkintotoimikunta antaa tutkintotodistuksen erikseen.
Hattula xx.xx.20xx
Teuvo Taskula		
rehtori		

(Paikka leimalle)
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Roosa Huopa
kouluttaja

Tutkintoon valmistava koulutus on järjestetty ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon perusteiden (28.10.2014 nro 83/011/2014) mukaisesti.
Lisätietoja:
Tekstiilivuokrauspalvelu on Tekstiilihuollon ammattitutkinnosta (25.9.2014 nro
33/011/2014).

Opetushallituksen hyväksymä näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen
osallistumistodistus

41

Täyttöohje:
Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen osallistumistodistus
Todistus on kaksisivuinen. Etusivulla on seuraavat tiedot:
Koulutuksen järjestäjän nimi
Nimestä tulee ilmetä, mikä oikeushenkilö (kunta, kuntayhtymä, säätiö,
osakeyhtiö tms.) on kyseessä.
Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen osallistumistodistus
Koulutukseen osallistuneen henkilön nimi ja henkilötunnus

Näiden jälkeen kirjoitetaan seuraava teksti:
on osallistunut (tutkintoon, osaamisala ja tutkintonimike) valmistavaan koulutukseen (xx.xx.20xx–xx.xx.20xx).
Kohta (tutkintoon, osaamisala ja tutkintonimike) täytetään seuraavasti:
Tutkintoon valmistavan koulutuksen osallistumistodistukseen kirjoitetaan
tutkinnon nimi, mahdollinen osaamisala ja mahdollinen tutkintonimike
siinä muodossa kuin ne ovat Opetushallituksen määräyksessä valmistavaan koulutukseen käytetyn tutkinnon perusteista. Jos tutkintonimike
koskee vain yhtä osaamisalaa, se kirjoitetaan osaamisalan jälkeen. Jos
tutkintonimike kattaa koko tutkinnon, se kirjoitetaan välittömästi nimen
jälkeen.
Jos tutkinto (valinnoista riippuen) kattaa kaksi kokonaista osaamisalaa,
molemmat osaamisalat (esim. Asiakaspalvelu ja myynti ja Talous- ja toimistopalvelut) kirjoitetaan osallistumistodistukseen allekkain.
Jos tutkinto (valinnoista riippuen) kattaa kaksi tutkintonimikettä, molemmat tutkintonimikkeet (esim. Sähköasentaja ja Automaatioasentaja) kirjoitetaan osallistumistodistukseen allekkain.
Kohtaan (xx.xx.20xx–xx.xx.20xx) kirjoitetaan valmistavan koulutuksen
alkamis- ja päättymispäivämäärä.
Koulutuksen sisällöt
Tähän merkitään ne koulutuksen järjestäjän tutkintojen perusteiden mukaisesti päättämät valmistavan koulutuksen sisällöt, joihin henkilö on
osallistunut. Tarkempia tietoja voidaan antaa esimerkiksi opintorekisteriotteella.

42

Tutkintotodistuksen saamiseksi on osoitettava tutkinnon perusteissa edellytetty
ammattitaito tutkintotilaisuuksissa tutkintotoimikunnan valvonnassa. Tutkintotoimikunta antaa tutkintotodistuksen erikseen.
Paikka ja päivämäärä
Tähän kirjoitetaan koulutuksen järjestäjän kotipaikka ja osallistumistodistuksen myöntämispäivämäärä.
Allekirjoitukset ja leima
Etusivun alaosassa on koulutuksen järjestäjän edustajien allekirjoitukset,
nimien selvennys ja allekirjoittajien asema. Tähän kohtaan voidaan lisätä
myös koulutuksen järjestäjän leima.
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Todistuksen takasivulla on seuraavat tiedot:
Tutkintoon valmistava koulutus on järjestetty ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annetun lain (631/1998) ja Opetushallituksen päättämien (ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon) perusteiden (nro) mukaisesti.
Kohtaan (ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon) kirjoitetaan sen ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon nimi, jonka mukaan valmistava koulutus on järjestetty,
siinä muodossa kuin se on Opetushallituksen määräyksessä ko. tutkinnon perusteista.
Kohtaan (nro) kirjoitetaan sulkuihin päivämäärä, jolloin määräys ko.
ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon perusteista on annettu, ja diaarinumero sekä lisäksi, mikäli tutkinnon perusteisiin on tehty tutkinnon osien, tutkinnon muodostumisen, ammattitaitovaatimusten tai arvioinnin osalta muutos, muutospäivämäärä ja sen
diaarinumero seuraavan esimerkin mukaisesti.
Esim. (13.6.2011 nro 15/011/2011, muutos 18.12.2012 nro 52/011/2012)
Lisätietoja:
Tähän merkitään, mikäli Tutkinnon muodostuminen mukaisesti jokin
valmistavan koulutuksen sisällöistä on valittu toisesta tutkinnosta.
Esim. Tekstiilivuokrauspalvelu on valittu Tekstiilihuollon ammattitutkinnosta (25.9.2014 nro 33/011/2014). Sulkuihin merkitään myös määräykseen tehdyt mahdolliset oleelliset muutokset.
Tähän voidaan merkitä myös muita todistusta täydentäviä lisätietoja.
Esim. Valmistava koulutus on toteutettu oppisopimuskoulutuksena.
Opetushallituksen hyväksymä näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen osallistumistodistus
Tämä kirjoitetaan osallistumistodistuksen takasivun alareunan keskelle.
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Malli 8
Todistus muuhun kuin tutkintoon valmistavaan ammatilliseen
lisäkoulutukseen osallistumisesta

KAAKONKULMAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

TODISTUS
 pienen tuulivoimalan pystytysja käyttöönottokoulutuksesta
Erkki Olavi Luoto
120378-0510
on osallistunut kyseiseen koulutukseen 1.9.2015–30.9.2015. Koulutuksen kesto
oli yhteensä 35 tuntia.
Koulutuksen sisällöt
Turvallisuus
Piirustukset ja työohjeet
Tuulivoimalan perustus
Siirrot ja nostot
Voimalan pystytys
Voimalan käyttöönotto
Kotka xx.xx.20xx
Kari Rantanen 		
koulutuskuntayhtymän johtaja

Aimo Salmi
rehtori

(Paikka leimalle)
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Koulutus on järjestetty ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain
(631/1998) mukaisesti.
Lisätietoja:

Opetushallituksen hyväksymä todistus ammatillisesta lisäkoulutuksesta
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Täyttöohje:
Todistus muuhun kuin tutkintoon valmistavaan ammatilliseen
lisäkoulutukseen osallistumisesta
Todistus on kaksisivuinen. Etusivulla on seuraavat tiedot:
Koulutuksen järjestäjän nimi
Nimestä tulee ilmetä, mikä oikeushenkilö (kunta, kuntayhtymä, säätiö,
osakeyhtiö tms.) on kyseessä.
Todistus koulutuksesta
Koulutuksen nimi (Tutkintorakenneasetuksessa olevia tutkintojen nimiä
ei saa käyttää.)
Koulutukseen osallistuneen henkilön nimi ja henkilötunnus
on osallistunut kyseiseen koulutukseen xx.xx.20xx–xx.xx.20xx. Lisäksi
tähän merkitään koulutuksen kesto tunteina tai kokonaisina työpäivinä.
Koulutuksen sisällöt
Tähän merkitään koulutuksen keskeiset sisällöt
Paikka ja päivämäärä
Tähän kirjoitetaan koulutuksen järjestäjän kotipaikka ja todistuksen
myöntämispäivämäärä
Allekirjoitukset ja leima
Etusivun alaosassa on koulutuksen järjestäjän edustajien allekirjoitukset,
nimien selvennys ja allekirjoittajien asema. Tähän kohtaan voidaan lisätä
myös koulutuksen järjestäjän leima.

Todistuksen takasivulla on seuraavat tiedot:
Koulutus on järjestetty ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain
(631/1998) mukaisesti.
Lisätietoja:
Tähän voidaan merkitä mahdollisia todistusta täydentäviä lisätietoja.
Opetushallituksen hyväksymä todistus ammatillisesta lisäkoulutuksesta
Tämä kirjoitetaan todistuksen takasivun alareunan keskelle.
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