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Todistuksia koskevat säädökset ja määräykset

1. Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 57-60 §

2. Valtioneuvoston asetus 673/2017, 14, 15, 26 §

3. Opetushallituksen määräys OPH-2147-2020 : Todistuksiin ja niiden liitteisiin 
merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa

4. Koulutuksen perusteet -määräys

20/01/2021 Opetushallitus 2



Todistukset lainsäädännössä

• Todistus tutkinnon suorittamisesta

• Todistus suoritetuista tutkinnon osista

• Todistukset valmentavan koulutuksen suorittamisesta 

• Todistus suoritetuista koulutuksen osista

• Todistus koulutukseen osallistumisesta

• Todistus opiskelijan osaamisesta

• Todistusten liitteet
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Käyttöönotto

• Opetushallituksen määräys OPH-2147-2020 tulee voimaan 1.2.2021 alkaen ilman siirtymäaikaa. 

• Em. määräys kumoaa määräyksen OPH-54-2018.

• Todistusmääräyksen voimaantulon jälkeen kaikki ammatillisessa koulutuksessa annettavat 
todistukset laaditaan uuden määräyksen mukaisina

• Aiemmin annettuja todistuksia ei tarvitse laatia uudelleen

• Opetushallitus ei anna todistusmalleja

• 1.8.2022 alkaen määräyksestä poistuvat todistusmääräyksestä ammatilliseen koulutuksen 
valmentavassa koulutuksessa annettavat todistukset

• 1.8.2022 alkaen tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa annettavista todistuksissa 
säädetään ao. koulutuksen perusteissa

20/01/2021 Opetushallitus 4



Ote opintosuoritusrekisteristä

Asetus ammatillisesta koulutuksesta (673/2017, 15 §)

• Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 57 §:ssä tarkoitettuun 
ammatillisen perustutkinnon tai sen osan tai osien suorittamisesta 
annettavaan todistukseen tulee liittää ote opintosuoritusrekisteristä tai muu 
vastaava selvitys, josta ilmenevät:

1) opiskelijan suorittamat yhteisten tutkinnon osien pakolliset ja valinnaiset osa-alueet 
sekä niiden osaamispisteet ja arvosanat; ja

2) muut tutkinnon osaa pienemmät kokonaisuudet.

Opetushallitus suosittelee, että opiskelijoille annettaisiin ote opintosuoritusrekisteristä 
myös valmentavan koulutuksen todistuksen liitteenä
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Salassa pidettävien tietojen käsittely

Koulutuksen 
järjestäjällä kopio 
allekirjoitetusta 
todistuksesta ja 

opintosuoritusotteesta

Valtakunnallinen 
opinto- ja 

tutkintorekisteri

Opiskelijalla 
alkuperäinen 
allekirjoitettu 

todistus ja 
opintosuoritusote
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Salassa pidettävien tietojen käsittely

• Ammatillisessa koulutuksessa annettavat todistukset ja todistusten liitteet sekä 
niihin merkittävät tiedot ovat julkisia. 

• Todistuksiin voi sisältyä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 
(621/1999, jäljempänä julkisuuslaki) 24 §:ssä tarkoitettuja tietoja, jotka ovat 
salassa pidettäviä. 

• Salassa pidettäviä ovat muun muassa tiedot henkilön terveydentilasta tai 
vammaisuudesta, oppilashuoltoa ja oppilaan vapauttamista koskevat asiakirjat ja 
niitä koskevat tiedot sekä sellaiset todistukset, jotka sisältävät oppilaan 
henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevia tietoja. 
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Salassa pidettävien tietojen käsittely

Salassa pidettäviä ovat muun muassa seuraavat ammatillisen perustutkinnon 
todistuksiin merkittävät tiedot, jotka suoraan tai välillisesti ilmaisevat salassa 
pidettävän tiedon: 

• tieto arvioinnin mukauttamisesta ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
(531/2017) 64 §:n perusteella 

• tieto siitä, että osaamispistein painotettuun keskiarvoon sisältyy 
mukautettuja arvosanoja. 
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Salassa pidettävien tietojen käsittely

Lisäksi salassa pidettäväksi tiedoksi katsotaan julkisuuslain 24 §:n nojalla seuraava 
tieto, jotka merkitään otteeseen opintosuoritusrekisteristä: 

• tieto arvioinnin mukauttamisesta ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
64 §:n perusteella. 

• Edellä kuvattuja salassa pidon periaatteita sovelletaan myös tilanteeseen, jossa 
suoritettavaan ammatilliseen tutkintoon tunnustetaan arviointia mukauttamalla 
suoritettuja ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osia ja yhteisten tutkinnon 
osien osa-alueita. 
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Salassa pidettävien tietojen käsittely

• Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. 

• Salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon 
vain, jos niin erikseen tässä laissa säädetään. 

• Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan 
julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule 
tietoon. 
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Lisätietoja

• https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/todistuksiin-ja-niiden-
liitteisiin-merkittavat-tiedot

• Webinaari 10.12.2020: https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/todistuksiin-ja-
niiden-liitteisiin-merkittavat-tiedot-ammatillisessa-koulutuksessa

• Webinaari 14.10.2020: 
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/opetushallituksen-maarays-
todistuksiin-ja-niiden-liitteisiin-merkittavista

• https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Ammatillisten+opiskeluoikeuksien+tiedo
t+KOSKI-palvelussa
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Toimeenpanon tuki ja 
ohjaus



Toimeenpanon tuen erilaisia muotoja

• Todistuswebinaarit: 21.10.2020, 10.12.2020, 14.12.2020, 13.1.2021 (ruotsinkielinen), 
21.1.2021 (Valma)

• Todistuswebinaareja järjestetään helmi-kesäkuussa 2021 kerran kuukaudessa

• Koski-klinikat joka toinen perjantai alkaen 22.1.2021, osoitteessa 
https://meet.lync.com/oph.fi/ari.luostarinen/86GLBQDZ

• ammatillinenkoulutus@oph.fi

• koski@opintopolku.fi

• Koulutuksen järjestäjille on suunnitteilla vuodelle 2021 laaja koulutuskokonaisuus: 
Perehdyttämiskoulutus ammatillisen koulutuksen järjestämisestä
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Todistusohjeistus



Tavoite ja prosessi

• Koota yhteen paikkaan keskeiset Opetushallituksen antamat ohjeet, jotka 
koskevat todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittäviä tietoja

• Ohjeistus ei toimi erillisenä vaan todistusmääräyksen (2021) tukena

• Julkaisu erillisenä pdf-tiedostona

• Samalla verkkosivujen tekstit uudistetaan

• Tietolähteet: Opetushallituksen verkkosivut,  sähköposti, webinaarit ja muu 
toimeenpanon tuki ja ohjaus

• Ohje on rajatulla lausuntokierroksella 25.2.2021 saakka
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Keskustelua



Kiitos!
markku.kokkonen@oph.fi


