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1  SÄÄDÖKSET

1 1 Tutkintokoulutus ja valmentava koulutus

Ammatillisen koulutuksen lain (531/2017) 57–59 §:ssä säädetään siitä, millä 
perusteella koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijalle tutkintotodistus, 
todistus suoritetuista tutkinnon osista, todistus opiskelijan osaamisesta, todis-
tus koulutuksen suorittamisesta, todistus suoritetuista koulutuksen osista, ja 
todistus koulutukseen osallistumisesta. Edellä mainitun lain 60 §:n mukaan 
Opetushallitus määrää todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista. 
Valtioneuvoston asetuksella (673/2017) säädetään tarkemmin edellä mainittujen 
todistusten sisällöstä ja todistusten liitteistä. 

Valtioneuvoston asetuksen 14 §:ssä säädetään todistusten sisällöstä. Edellä 
mainitun pykälän 1 momentin mukaan tutkintotodistus ja todistus suoritetuista 
tutkinnon osista sisältävät suoritetut tutkinnon osat sekä niiden osaamispisteet ja 
arvosanat sekä tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arvosa-
nojen painotetun keskiarvon. Lisäksi todistuksesta tulee ilmetä tutkinnon sijoit-
tuminen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen tasolle 
tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtio-
neuvoston asetuksen (120/2017) liitteen mukaisesti. 

Valtioneuvoston asetuksen 14 §:n 2 momentin mukaan todistus opiskelijan osaa-
misesta sisältää sanallisen kuvauksen opiskelijan osaamisesta niissä tutkinnon 
osissa, joissa opiskelija ei ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 64 §:n  
2 momentissa tarkoitetun osaamisen arvioinnin mukauttamisen tai 66 §:ssä tar-
koitetun poikkeamisen vuoksi ole saavuttanut keskeisiä tutkinnon osien ammat-
titaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Edellä mainitun pykälän 3 momentin 
mukaan todistus suoritetusta koulutuksesta ja todistus suoritetuista koulutuksen 
osista sisältävät suoritetut valmentavan koulutuksen osat sekä niiden osaamis-
pisteet ja arvosanat. Valtioneuvoston asetuksen 14 §:n 4 momentissa säädetään 
siitä, että todistus muuhun ammatilliseen koulutukseen, tutkintokoulutukseen tai 
valmentavaan koulutukseen osallistumisesta sisältää tiedot koulutuksen sisäl-
löstä ja kestosta.

Valtioneuvoston asetuksen 15 §:ssä säädetään todistusten liitteistä. Ammatillisen 
perustutkinnon tai sen osan tai osien suorittamisesta annettavaan todistukseen 
tulee liittää ote opintosuoritusrekisteristä tai muu vastaava selvitys, josta ilme-
nevät opiskelijan suorittamat yhteisten tutkinnon osien pakolliset ja valinnaiset 
osa-alueet sekä niiden osaamispisteet ja arvosanat sekä muut tutkinnon osaa 
pienemmät kokonaisuudet.

Edellä mainitun pykälän 2 momentissa säädetään kansainväliseen käyttöön tar-
koitetusta liitteestä. Opiskelijan pyynnöstä koulutuksen järjestäjän tulee antaa 
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kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite, joka sisältää tiedot opiskelijan suorit-
taman tutkinnon tuottamasta osaamisesta sekä tutkinnon tasosta ja asemasta 
suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.

Valtioneuvoston asetuksen 15 §:n 3 momentissa säädetään ammattipätevyyden 
merkitsemisestä todistusten liitteeseen. Todistukseen suoritetuista tutkinnon 
osista tulee liittää selvitys ammattialaa koskevaan sääntelyyn perustuvasta opis-
kelijalla olevasta ammattipätevyydestä, jos ammattipätevyys on tutkinnon perus-
teissa määrätty osaksi tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia.

1 2 Tutkintojen ja koulutuksen kehittämiseksi 
järjestettävät kokeilut

Tutkintojen ja koulutusten kehittämiseksi järjestettävistä kokeiluista säädetään 
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 20 §:ssä. Tutkintojen kehit-
tämiseksi järjestetty kokeilu voi kohdistua voimassa olevan ammatillisen koulu-
tuksen tutkintorakenteen mukaisiin tutkintoihin, tai opetus- ja kulttuuriministeriö 
voi säätää asetuksella kokeiltavista tutkinnoista. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
päätöksellä voidaan kokeilla uusia koulutuksia. Lisäksi opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö voi päättää, että kokeiltavan tutkinnon laajuus, valmentavan koulutuksen 
laajuus taikka tutkinnon tai koulutuksen muodostuminen poikkeavat edellä mai-
nitun lain 10–11 §:ssä ja 13–14 §:ssä säädetyistä taikka niiden nojalla säädetystä.

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 20 §:n 3 momentin mukaan Opetus-
hallituksen päätöksellä voidaan kokeilla tutkintojen tai koulutuksen perusteista, 
tutkinnon osaamisaloista tai tutkintonimikkeistä poikkeamista. Opetushallitus 
määrää kokeilussa noudatettavat tutkinnon tai koulutuksen perusteet. Kokei-
lussa suoritettavan tutkinnon tulee olla tavoitteiltaan ja sisällöltään sellainen, 
että tutkinnon edellyttämä osaaminen ja ammattitaito sekä kelpoisuus jat-
ko-opintoihin saavutetaan.

1 3 Opetushallituksen määräys

Opetushallitus on päättänyt edellä mainittuihin säädöksiin perustuen todistuksiin 
ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista ammatillisessa koulutuksessa -mää-
räyksestä. Määräys koskee todistuksia, jotka annetaan

• tutkintokoulutuksesta
• tutkintojen ja koulutuksen kehittämiseksi järjestetyistä kokeiluista
• EU- ja ETA-alueiden ulkopuolella järjestettävästä tutkintokoulutuksesta
• valmentavasta koulutuksesta sekä
• muusta ammatillisesta koulutuksesta.
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2  AMMATILLINEN KOULUTUS

2 1 Todistus tutkinnon suorittamisesta

Koulutuksen järjestäjä antaa tutkintotodistuksen, kun opiskelija on suorittanut 
hyväksytysti tutkinnon muodostumissäännön mukaiset tutkinnon osat. Mikäli 
opiskelija on suorittanut tutkinnon lisäksi ylimääräisiä tutkinnon osia tai yhteis-
ten tutkinnon osien osa-alueita, näistä koulutuksen järjestäjä antaa erillisen 
todistuksen suoritetuista tutkinnon osista tai otteen opintosuoritusrekisteristä. 
Tutkintotodistus annetaan aina tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvassa 
määrätyllä tutkintokielellä. Tutkintotodistuksen allekirjoittaa koulutuksen järjes-
täjän edustaja, ja se päivätään todistuksen antopäivälle.

2 1 1 Ammatillinen perustutkinto

Tutkintotodistuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

• opiskelijan nimi, oppijanumero ja henkilötunnus
• tutkinnon nimi ja laajuus osaamispisteinä
• mahdollinen osaamisala/osaamisalat
• tutkintonimike/tutkintonimikkeet
• tutkinnon perusteet, jonka mukaan opiskelija suorittaa tutkintoa 

1) vuonna 2018 tai sen jälkeen voimaan tulevien tutkinnon perusteiden 
mukaisesti, joista on säädetty ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
(531/2017) nojalla: 

 – suoritetut tutkinnon osat ryhmiteltyinä tutkinnon muodostumisen 
mukaisesti ammatillisiin (145 osaamispistettä) ja yhteisiin tutkinnon 
osiin (35 osaamispistettä), laajuudet osaamispisteinä, ammatillisten 
tutkinnon osien arvosanat asteikolla 1–5 ja yhteisten tutkinnon osien 
arvosanat hyväksytty/hylätty-asteikolla. Ammatilliseen perustutkintoon 
tunnustetun ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon 
osan arvosanaksi merkitään hyväksytty 

2) vuonna 2017 tai sitä ennen voimaan tulleiden tutkinnon perusteiden mukai-
sesti, joista on säädetty ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 
(630/1998) nojalla: 

 – suoritetut tutkinnon osat ryhmiteltyinä tutkinnon muodostumisen 
mukaisesti ammatillisiin (135 osaamispistettä), yhteisiin (35 osaamis-
pistettä) ja vapaasti valittaviin tutkinnon osiin (10 osp), laajuudet osaa-
mispisteinä ja arvosanat asteikolla 1–3. Ammatilliseen perustutkintoon 
tunnustetun ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon 
osan arvosanaksi merkitään hyväksytty. Vapaasti valittavat tutkinnon 
osat voidaan arvioida koulutuksen järjestäjän päätöksellä hyväksytty/
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hylätty-asteikolla. Koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijalle erillisen 
todistuksen suoritetuista tutkinnon osista, ja siihen merkitään tutkintoa 
yksilöllisesti täydentävät tutkinnon osat

3) vuonna 2017 tai sitä ennen voimaan tulleiden tutkinnon perusteiden mukai-
sesti, joista on säädetty ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 
(631/1998) nojalla: 

 – suoritetut ammatilliset tutkinnon osat ja arvosanat asteikolla 1–3. 
Ammatilliseen perustutkintoon tunnustetun ammattitutkinnon tai 
erikoisammattitutkinnon tutkinnon osan arvosanaksi merkitään 
hyväksytty. 

• viittaus arvioinnin mukauttamiseen (L 531/2017, 64 §) silloin, kun perustutkin-
non ammatillisten tutkinnon osien tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden 
osaamisen arviointia on mukautettu. Arvosanan jälkeen tulee M-merkintä

• viittaus ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamiseen 
(L 531/2017, 66 §) silloin, kun perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien 
ammattitaitovaatimuksista tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaa-
mistavoitteista on poikettu 

• ammatillisten tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden 
numeeristen arvosanojen osaamispisteillä painotettu keskiarvo (180 osp)

• opiskelijan suorittamien tutkinnon osien laajuus osaamispisteinä 
• päiväys ja allekirjoitus.

TUTKINTOTODISTUKSESTA TULEE LISÄKSI ILMETÄ:

• koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen yhteystiedot
• opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän tutkintojen ja koulutuksen järjes-

tämisluvan päivämäärä ja diaarinumero
• lainsäädäntö, johon tutkintokoulutus perustuu. Jos opiskelija suorittaa tut-

kintoa vuonna 2018 tai sen jälkeen voimaan tulevien tutkinnon perusteiden 
mukaisesti, merkitään lain numero L 531/2017 ja valtioneuvoston asetuksen 
numero A 673/2017. Jos opiskelija suorittaa tutkintonsa loppuun vuonna 2017 
tai sitä ennen voimaan tulleiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, merkitään 
tällöin voimassa olleen lain ja asetuksen numero

• tutkintokoulutus on toteutettu Suomessa tai EU- ja ETA-alueilla Opetushalli-
tuksen määräämien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Sen perustemääräyk-
sen päätöspäivämäärä ja diaarinumero, jonka perusteella tutkinto on suori-
tettu ja todistus annetaan

• jos yhteisen tutkinnon osan osa-alueen kohdalla on poikettu osaamistavoit-
teista, tämän yhteisen tutkinnon osan kohdalle merkitään tieto siitä, mitä on 
suoritettu poiketun osa-alueen tilalla

• tieto niistä ammattitaitovaatimuksista, joista on poikettu
• maininta, että ammatillinen perustutkinto sijoittuu tutkintojen ja muiden osaa-

miskokonaisuuksien viitekehyksen tasolle 4 tutkintojen ja muiden osaamisko-
konaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen (120/2017) 
liitteen mukaisesti 

• tutkintojen tuottama yleinen jatko-opintokelpoisuus
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• arviointiasteikko tai arviointiasteikot
• osaamispistein painotettuun keskiarvoon merkitään viitetieto, mikäli edellä 

mainittuun keskiarvoon sisältyy mukautettuja arvosanoja  
• ammattien harjoittamisesta johtuvat erityissäännökset
• muut tarpeelliset lisätiedot.

2 1 2  Ammattitutkinto

TUTKINTOTODISTUKSESSA TULEE OLLA SEURAAVAT TIEDOT:

• opiskelijan nimi, oppijanumero ja henkilötunnus
• tutkinnon nimi ja laajuus osaamispisteinä
• mahdollinen osaamisala/osaamisalat
• mahdollinen tutkintonimike/tutkintonimikkeet
• suoritetut ammatilliset tutkinnon osat tutkinnon muodostumisen mukaisesti, 

laajuudet osaamispisteinä ja arvosanat (hyväksytty)
• opiskelijan suorittamien tutkinnon osien laajuus osaamispisteinä
• päiväys ja allekirjoitus.

TUTKINTOTODISTUKSESTA TULEE LISÄKSI ILMETÄ:

• koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen yhteystiedot
• opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tutkintojen ja koulutuksen järjestä-

misluvan päivämäärä ja diaarinumero
• lainsäädäntö, johon tutkintokoulutus perustuu. Jos opiskelija suorittaa tut-

kintoa vuonna 2018 tai sen jälkeen voimaan tulevien tutkinnon perusteiden 
mukaisesti, merkitään lain numero L 531/2017 ja valtioneuvoston asetuksen 
numero A 673/2017. Jos opiskelija suorittaa tutkintonsa loppuun vuonna 2017 
tai sitä ennen voimaan tulleiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, merkitään 
tällöin voimassa olleen lain ja asetuksen numero 

• maininta, että tutkintokoulutus on toteutettu Suomessa tai EU- ja ETA-alueilla 
Opetushallituksen määräämien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Tutkintoto-
distukseen merkitään sen perustemääräyksen päätöspäivämäärä ja diaarinu-
mero, jonka perusteella tutkinto on suoritettu ja todistus annetaan

• maininta, että ammattitutkinto sijoittuu tutkintojen ja muiden osaamiskoko-
naisuuksien viitekehyksen tasolle 4 tutkintojen ja muiden osaamiskokonai-
suuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen (120/2017) liit-
teen mukaisesti 

• tutkintojen tuottama yleinen jatko-opintokelpoisuus
• arviointiasteikko (hyväksytty/hylätty)
• ammattien harjoittamisesta johtuvat erityissäännökset
• muut tarpeelliset lisätiedot.
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2 1 3  Erikoisammattitutkinto

TUTKINTOTODISTUKSEEN TULEE MERKITÄ SEURAAVAT TIEDOT:

• opiskelijan nimi, oppijanumero ja henkilötunnus
• tutkinnon nimi ja laajuus osaamispisteinä
• mahdollinen osaamisala/osaamisalat
• mahdollinen tutkintonimike/tutkintonimikkeet
• suoritetut ammatilliset tutkinnon osat tutkinnon muodostumisen mukaisesti, 

laajuudet osaamispisteinä ja arvosanat (hyväksytty)
• opiskelijan suorittamien tutkinnon osien laajuus osaamispisteinä
• päiväys ja allekirjoitus.

TUTKINTOTODISTUKSESTA TULEE LISÄKSI ILMETÄ:

• koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen yhteystiedot
• opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tutkintojen ja koulutuksen järjestä-

misluvan päivämäärä ja diaarinumero
• lainsäädäntö, johon tutkintokoulutus perustuu. Jos opiskelija suorittaa tut-

kintoa vuonna 2018 tai sen jälkeen voimaan tulevien tutkinnon perusteiden 
mukaisesti, merkitään lain numero L 531/2017 ja valtioneuvoston asetuksen 
numero A 673/2017. Jos opiskelija suorittaa tutkintonsa loppuun vuonna 2017 
tai sitä ennen voimaan tulleiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, merkitään 
tällöin voimassa olleen lain ja asetuksen numero 

• maininta, että tutkintokoulutus on toteutettu Suomessa tai EU- ja ETA-alueilla 
Opetushallituksen määräämien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Todistuk-
seen merkitään sen perustemääräyksen päätöspäivämäärä ja diaarinumero, 
jonka perusteella tutkinto on suoritettu ja todistus annetaan

• maininta, että erikoisammattitutkinto sijoittuu tutkintojen ja muiden osaamis-
kokonaisuuksien viitekehyksen tasolle 5 tutkintojen ja muiden osaamiskoko-
naisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen (120/2017) 
liitteen mukaisesti 

• tutkintojen tuottama yleinen jatko-opintokelpoisuus
• arviointiasteikko (hyväksytty/hylätty)
• ammattien harjoittamisesta johtuvat erityissäännökset 
• muut tarpeelliset lisätiedot.

2 2  Todistus suoritetuista tutkinnon osista

Koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijalle todistus suoritetuista tutkinnon 
osista, jos opiskelija suorittaa vain tutkinnon osan tai osia ja henkilökohtaisessa 
osaamisen kehittämissuunnitelmassa tavoitteeksi asetettu osaaminen on saa-
vutettu. Todistus suoritetuista tutkinnon osista tulee antaa opiskelijalle myös, jos 
koulutuksen järjestäjä katsoo opiskelijan eronneeksi. Koulutuksen järjestäjän 
tulee antaa todistus suoritetuista tutkinnon osista myös opiskelijan pyynnöstä. 
Todistukseen suoritetuista tutkinnon osista merkitään todistuksen antopäivään 



13TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

mennessä opiskelijan suorittamat tutkinnon osat. Todistuksen lisätietoihin mer-
kitään, että tutkintotodistus annetaan sen jälkeen, kun kaikki kyseisen tutkinnon 
perusteiden mukaiset tutkinnon osat on suoritettu. Todistuksen suoritetuista 
tutkinnon osista allekirjoittaa koulutuksen järjestäjän edustaja, ja se päivätään 
todistuksen antopäivälle.

Todistukseen merkitään suoritetuista tutkinnon osista muodostuva osaamisala, 
mikäli opiskelijalla on edelleen voimassa olevien, saman tutkinnon perusteiden 
mukainen tutkintotodistus. 

2 2 1  Ammatillinen perustutkinto

TODISTUKSESSA SUORITETUISTA TUTKINNON OSISTA TULEE OLLA 
SEURAAVAT TIEDOT:

• opiskelijan nimi, oppijanumero ja henkilötunnus
• tutkinnon nimi
• mahdollinen osaamisala
• mahdollinen tutkintonimike
• tutkinnon perusteet, jonka mukaan opiskelija suorittaa tutkinnon osia 

1) vuonna 2018 tai sen jälkeen voimaan tulevien tutkinnon perusteiden 
mukaisesti, joista on säädetty ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
(531/2017) nojalla:

 – suoritetut tutkinnon osat ryhmiteltyinä tutkinnon muodostumisen 
mukaisesti ammatillisiin (145 osaamispistettä) ja yhteisiin tutkinnon 
osiin (35 osaamispistettä), laajuudet osaamispisteinä, ammatillisten 
tutkinnon osien arvosanat asteikolla 1–5 ja yhteisten tutkinnon osien 
arvosanat hyväksytty/hylätty-asteikolla. Ammatilliseen perustutkintoon 
tunnustetun ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon 
osan arvosanaksi merkitään hyväksytty 

2) vuonna 2017 tai sitä ennen voimaan tulleiden tutkinnon perusteiden mukai-
sesti, joista on säädetty ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 
(630/1998) nojalla: 

 – suoritetut tutkinnon osat ryhmiteltyinä tutkinnon muodostumisen 
mukaisesti ammatillisiin (135 osaamispistettä), yhteisiin (35 osaamis-
pistettä) ja vapaasti valittaviin tutkinnon osiin (10 osp), laajuudet osaa-
mispisteinä ja arvosanat asteikolla 1–3. Ammatilliseen perustutkintoon 
tunnustetun ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon 
osan arvosanaksi merkitään hyväksytty. Vapaasti valittavat tutkinnon 
osat voidaan arvioida koulutuksen järjestäjän päätöksellä hyväksytty/
hylätty-asteikolla 
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3) vuonna 2017 tai sitä ennen voimaan tulleiden tutkinnon perusteiden mukai-
sesti, joista on säädetty ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 
(631/1998) nojalla: 

 – suoritetut ammatilliset tutkinnon osat ja arvosanat asteikolla 1–3. 
Ammatilliseen perustutkintoon tunnustetun ammattitutkinnon tai 
erikoisammattitutkinnon tutkinnon osan arvosanaksi merkitään 
hyväksytty

• viittaus arvioinnin mukauttamiseen (L 531/2017, 64 §) silloin, kun perustutkin-
non ammatillisten tutkinnon osien tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden 
osaamisen arviointia on mukautettu. Arvosanan jälkeen tulee M-merkintä

• viittaus ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamiseen 
(L 531/2017, 66 §) silloin, kun perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien 
ammattitaitovaatimuksista tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaa-
mistavoitteista on poikettu

• ammatillisten tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden 
numeeristen arvosanojen osaamispisteillä painotettu keskiarvo 

• päiväys ja allekirjoitus.

TODISTUKSESTA SUORITETUISTA TUTKINNON OSISTA TULEE LISÄKSI 
ILMETÄ:

• koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen yhteystiedot
• opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tutkintojen ja koulutuksen järjestä-

misluvan päivämäärä ja diaarinumero
• lainsäädäntö, johon tutkintokoulutus perustuu. Todistukseen merkitään lain 

numero L 531/2017 ja valtioneuvoston asetuksen numero A 673/2017. Jos 
opiskelija on suorittanut todistukseen merkittävät tutkinnon osat vuonna 2017 
tai sitä ennen voimaan tulleiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, merkitään 
tällöin voimassa olleen lain ja asetuksen numero 

• maininta, että tutkintokoulutus on toteutettu Suomessa tai EU- ja ETA-alueilla 
Opetushallituksen määräämien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Todistuk-
seen merkitään sen perustemääräyksen päätöspäivämäärä ja diaarinumero, 
jonka perusteella tutkinnon osat on suoritettu ja todistus annetaan

• jos yhteisen tutkinnon osan osa-alueen kohdalla on poikettu osaamistavoit-
teista, niin tämän yhteisen tutkinnon osan kohdalle merkitään tieto siitä, mitä 
on suoritettu poiketun osa-alueen tilalla

• tieto niistä ammattitaitovaatimuksista, joista on poikettu
• osaamispistein painotettuun keskiarvoon merkitään viitetieto, mikäli edellä 

mainittuun keskiarvoon sisältyy mukautettuja arvosanoja  
• arviointiasteikko tai arviointiasteikot
• ammattien harjoittamisesta johtuvat erityissäännökset
• muut tarpeelliset lisätiedot.
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2 2 2  Ammattitutkinto

TODISTUKSESSA SUORITETUISTA TUTKINNON OSISTA TULEE OLLA 
SEURAAVAT TIEDOT:

• opiskelijan nimi, oppijanumero ja henkilötunnus
• tutkinnon nimi
• mahdollinen osaamisala
• mahdollinen tutkintonimike
• suoritetut ammatilliset tutkinnon osat tutkinnon muodostumisen mukaisesti, 

laajuudet osaamispisteinä ja arvosanat (hyväksytty)  
• päiväys ja allekirjoitus.

TODISTUKSESTA SUORITETUISTA TUTKINNON OSISTA TULEE LISÄKSI 
ILMETÄ:

• koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen yhteystiedot
• opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tutkintojen ja koulutuksen järjestä-

misluvan päivämäärä ja diaarinumero
• lainsäädäntö, johon tutkintokoulutus perustuu. Todistukseen merkitään lain 

numero L 531/2017 ja valtioneuvoston asetuksen numero A 673/2017. Jos 
opiskelija on suorittanut todistukseen merkittävät tutkinnon osat vuonna 2017 
tai sitä ennen voimaan tulleiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, merkitään 
tällöin voimassa olleen lain ja asetuksen numero

• maininta, että tutkintokoulutus on toteutettu Suomessa tai EU- ja ETA-alueilla 
Opetushallituksen määräämien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Todistuk-
seen merkitään sen perustemääräyksen päätöspäivämäärä ja diaarinumero, 
jonka perusteella tutkinnon osat on suoritettu ja todistus annetaan

• arviointiasteikko hyväksytty/hylätty
• ammattien harjoittamisesta johtuvat erityissäännökset
• muut tarpeelliset lisätiedot.

2 2 3  Erikoisammattitutkinto

TODISTUKSESSA SUORITETUISTA TUTKINNON OSISTA TULEE OLLA 
SEURAAVAT TIEDOT:

• opiskelijan nimi, oppijanumero ja henkilötunnus
• tutkinnon nimi
• mahdollinen osaamisala
• mahdollinen tutkintonimike
• suoritetut ammatilliset tutkinnon osat tutkinnon muodostumisen mukaisesti, 

laajuudet osaamispisteinä ja arvosanat (hyväksytty)  
• päiväys ja allekirjoitus.



16 TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSESTA SUORITETUISTA TUTKINNON OSISTA TULEE LISÄKSI 
ILMETÄ:

• todistuksen antavan koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen yhteystiedot
• opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tutkintojen ja koulutuksen järjestä-

misluvan päivämäärä ja diaarinumero
• lainsäädäntö, johon tutkintokoulutus perustuu. Todistukseen merkitään lain 

numero L 531/2017 ja valtioneuvoston asetuksen numero A 673/2017. Jos 
opiskelija on suorittanut todistukseen merkittävät tutkinnon osat vuonna 2017 
tai sitä ennen voimaan tulleiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, merkitään 
tällöin voimassa olleen lain ja asetuksen numero

• maininta, että tutkintokoulutus on toteutettu Suomessa tai EU- ja ETA-alueilla 
Opetushallituksen määräämien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Todistuk-
seen merkitään sen perustemääräyksen päätöspäivämäärä ja diaarinumero, 
jonka perusteella tutkinnon osat on suoritettu ja todistus annetaan

• arviointiasteikko hyväksytty/hylätty
• ammattien harjoittamisesta johtuvat erityissäännökset
• muut tarpeelliset lisätiedot.

2 3 Todistus tutkintokoulutukseen osallistumisesta

Opiskelijan pyynnöstä koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijalle todistus 
tutkintokoulutukseen osallistumisesta. Todistuksen tutkintokoulutukseen osal-
listumisesta allekirjoittaa koulutuksen järjestäjän edustaja, ja se päivätään todis-
tuksen antopäivälle. Todistus tutkintokoulutukseen osallistumisesta sisältää:

• opiskelijan nimi, oppijanumero ja henkilötunnus
• tutkinnon nimi
• tiedot koulutuksen sisällöstä ja kestosta henkilökohtaisen osaamisen kehittä-

missuunnitelman mukaisina
• päiväys ja allekirjoitus
• lainsäädäntö, johon tutkintokoulutus perustuu (L 531/2017 ja A 673/2017)
• maininta, että tutkintokoulutus on toteutettu Opetushallituksen määräämien 

tutkinnon perusteiden mukaisesti. Osallistumistodistukseen merkitään sen 
perustemääräyksen päätöspäivämäärä ja diaarinumero, jonka perusteella 
todistus tutkintokoulutukseen osallistumisesta annetaan

• muut tarpeelliset lisätiedot.

2 4 Todistus opiskelijan osaamisesta

Koulutuksen järjestäjä antaa ammatillisen perustutkinnon tutkintokoulu-
tuksessa olevalle opiskelijalle todistuksen osaamisesta, jos osaamisen arvi-
oinnin mukauttamisen tai ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista 
poikkeamisen vuoksi opiskelija ei ole saavuttanut keskeisiä tutkinnon osien 
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ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita. Koulutuksen järjestäjä antaa täl-
löin opiskelijalle todistuksen opiskelijan osaamisesta ja tarvittaessa todistuksen 
suoritetuista tutkinnon osista. Todistuksen opiskelijan osaamisesta allekirjoittaa 
koulutuksen järjestäjän edustaja ja, se päivätään todistuksen antopäivälle.

TODISTUKSEEN OPISKELIJAN OSAAMISESTA TULEE MERKITÄ SEURAAVAT 
TIEDOT:

• opiskelijan nimi, oppijanumero ja henkilötunnus
• ammatillisen perustutkinnon nimi
• sanallinen kuvaus opiskelijan osaamisesta tutkinnon osittain, jos opiskelija ei 

ole saavuttanut keskeisiä tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ammatilli-
sesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 64 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
osaamisen arvioinnin mukauttamisen tai 66 §:ssä tarkoitetun poikkeamisen 
vuoksi

• päiväys ja allekirjoitus
• lainsäädäntö, johon tutkintokoulutus perustuu (L 531/2017 ja A 673/2017)
• maininta, että tutkintokoulutus on toteutettu Opetushallituksen määräämien 

tutkinnon perusteiden mukaisesti. Todistukseen opiskelijan osaamisesta 
merkitään sen perustemääräyksen päätöspäivämäärä ja diaarinumero, jonka 
perusteella todistus osaamisesta annetaan

• muut tarpeelliset lisätiedot.

2 5 Osaamisen tunnustamisen tiedot todistuksissa

OPISKELIJAN AIEMMIN HANKITTU JA TUNNUSTETTU OSAAMINEN TULEE 
MERKITÄ SEURAAVASTI:   

Tutkinnon osa on tunnustettu <tutkinnon nimi> sekä tutkinnon perustemääräyk-
sen päätöspäivämäärä ja diaarinumero. Mikäli diaarinumerotietoa ei ole saata-
villa, viitetietoihin merkitään asianomaisesta tutkinnon osasta: Tutkinnon osa on 
tunnustettu <tutkinnon nimi> sekä todistuksen antajan nimi ja päivämäärä.

Lisäksi viitetietoihin merkitään tutkinnon osan laskennallinen laajuus osaamis-
pisteinä, mikäli se 

• poikkeaa tutkinnon osan, korkeakouluopintojen tai muiden suoritusten alku-
peräisestä laajuudesta tai

• laajuus puuttuu kokonaan. 

KULJETUSALAN PERUSTASON AMMATTIPÄTEVYYDEN SUORITUKSET

Silloin kun opiskelijan aiemmin suoritettu Kuljetusalan perustason ammat-
tipätevyys tunnustetaan suoritettavaan tutkintoon, merkitään tutkinnon 
osasta seuraavat tiedot: Tutkinnon osa on tunnustettu <tutkinnon nimi> sekä 
tutkinnon perustemääräyksen päätöspäivämäärä ja diaarinumero. Mikäli 
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diaarinumerotietoa ei ole saatavilla, niin lisätietoihin merkitään asianosai-
sesta tutkinnon osasta: Tutkinnon osa on tunnustettu <kuljetusalan perustason 
ammattipätevyys> sekä todistuksen antajan nimi ja päivämäärä; tai C- tai D-luo-
kan ajokortin voimassaolon perusteella (C-luokka voimassa ennen 10.9.2009, 
D-luokka voimassa ennen 10.9.2008).

Mikäli opiskelija suorittaa koulutuksella Kuljettajien ammattipätevyyden, niin 
koulutuksen järjestäjä merkitsee annettavaan tutkintotodistukseen tai todistuk-
seen suoritetuista tutkinnon osista seuraavat tiedot:  

”Opiskelija on suorittanut lain 320/2017 edellyttämän joko kuorma-auton tai lin-
ja-auton (tarpeeton jätetään pois) kuljettajalta vaadittavan perustason ammatti-
pätevyyskoulutuksen, (koulutuksen kesto tunteina): x h (280/140/70 tai 35 tuntia). 
Koulutus ja teoriakoe on suoritettu kuorma- ja linja-autonkuljettajia koskevan 
lain 320/2017 ja asetuksen 434/2018 vaatimusten mukaisesti. Koulutuskeskus-
koodi: xxxxx.” Koulutuksen järjestäjät saavat edellä mainitun koodin Liikenne- ja 
viestintävirasto Traficomilta.

Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot eikä ole suorittanut kuljetusalan perusta-
son ammattipätevyyttä kokonaan, annetaan opiskelijalle ote opintosuoritusrekis-
teristä tai muu vastaava selvitys, josta ilmenee opiskelijan siihen asti suorittamat 
ammattipätevyystunnit, jotta ammattipätevyys voidaan myöhemmin täydentää.

2 6  Todistusten liitteet

2 6 1  Ote opintosuoritusrekisteristä tai muu vastaava selvitys

Ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistukseen ja todistukseen suoritetuista 
tutkinnon osista tulee liittää perustutkinnon perusteiden muodostumisen mukai-
nen ote opintosuoritusrekisteristä tai muu vastaava selvitys, josta ilmenevät 

• opiskelijan nimi, oppijanumero ja henkilötunnus
• tutkinnon nimi
• tiedot koulutuksen sisällöstä ja kestosta henkilökohtaisen osaamisen kehittä-

missuunnitelman mukaisina
• opiskelijan suorittamat yhteisten tutkinnon osien pakolliset ja valinnaiset osa-

alueet sekä niiden osaamispisteet ja arvosanat
• muut tutkinnon osaa pienemmät kokonaisuudet
• lainsäädäntö, johon tutkintokoulutus perustuu (L 531/2017 ja A 673/2017)
• maininta, että tutkintokoulutus on toteutettu Opetushallituksen määräämien 

tutkinnon perusteiden mukaisesti. Osallistumistodistukseen merkitään sen 
perustemääräyksen päätöspäivämäärä ja diaarinumero, jonka perusteella 
todistus tutkintokoulutukseen osallistumisesta annetaan

• muut tarpeelliset tiedot.
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2 6 2  Kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen 
liite

Koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijan pyynnöstä kansainväliseen käyttöön 
tarkoitetun tutkintotodistuksen liitteen, joka sisältää tiedot 

• opiskelijan suorittaman tutkinnon tuottamasta osaamisesta
• tutkinnon tasosta ja
• asemasta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.

Kansainväliseen käyttöön tarkoitetut tutkintotodistusten liitteet ovat ePerus-
teissa osoitteessa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/kooste/ammatil-
linenkoulutus?hakutyyppi=perusteet.

2 6 3  Selvitys ammattialaa koskevaan sääntelyyn perustuvasta 
ammattipätevyydestä

Jos ammattipätevyys on määrätty tutkinnon perusteissa osaksi tutkinnon osan 
ammattitaitovaatimuksia, todistukseen suoritetuista tutkinnon osista tulee liittää 
selvitys ammattialaa koskevaan sääntelyyn perustuvasta ammattipätevyy-
destä, joka opiskelijalla on suoritetun tutkinnon osan tai suoritettujen tutkinnon 
osien perusteella.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/kooste/ammatillinenkoulutus?hakutyyppi=perusteet
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/kooste/ammatillinenkoulutus?hakutyyppi=perusteet
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3 TODISTUKSET TUTKINTOJEN JA 
KOULUTUKSEN KEHITTÄMISEKSI 
JÄRJESTETYISTÄ KOKEILUISTA

3 1  Todistus tutkintojen kehittämiseksi järjestetystä 
kokeilusta

TODISTUKSESSA TULEE OLLA SEURAAVAT TIEDOT KOKEILUSSA 
KÄYTETTÄVIEN TUTKINNON PERUSTEIDEN MUKAISINA:

• opiskelijan nimi, oppijanumero ja henkilötunnus
• tutkinnon nimi ja laajuus osaamispisteinä
• mahdollinen osaamisala
• mahdollinen tutkintonimike
• suoritetut tutkinnon osat ryhmiteltyinä tutkinnon muodostumisen mukaisesti, 

laajuudet osaamispisteinä ja arvosanat 
• viittaus arvioinnin mukauttamiseen (L 531/2017, 64 §) silloin, kun tutkinnon 

osien osaamisen arviointia on mukautettu. Arvosanan jälkeen tulee M- 
merkintä

• viittaus ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamiseen 
(L 531/2017, 66 §) silloin, kun tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksista tai 
yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaamistavoitteista on poikettu 

• suoritettujen ammatillisten tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien 
osa-alueiden numeeristen arvosanojen osaamispisteillä painotettu keskiarvo 

• päiväys ja allekirjoitus.

TODISTUKSESTA TULEE LISÄKSI ILMETÄ:

• koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen yhteystiedot 
• opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän tutkintojen ja koulutuksen järjes-

tämisluvan (kokeilulupa) päivämäärä ja diaarinumero
• tutkintojen kehittämiseksi järjestetty kokeilu perustuu lakiin (531/2017) ja 

asetukseen (673/2017) ammatillisesta koulutuksesta
• tutkintokoulutus on toteutettu Suomessa tai EU- ja ETA-alueilla Opetushal-

lituksen määräämien tutkinnon perusteiden (tutkinnon perustemääräyksen 
päätöspäivämäärä ja diaarinumero) mukaisesti

• jos yhteisen tutkinnon osan osa-alueen kohdalla on poikettu osaamistavoit-
teista, tämän yhteisen tutkinnon osan kohdalle merkitään tieto siitä, mitä on 
suoritettu poiketun osa-alueen tilalla

• tieto niistä ammattitaitovaatimuksista, joista on poikettu
• tutkintojen tuottama yleinen jatko-opintokelpoisuus
• arviointiasteikko tai arviointiasteikot
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• osaamispistein painotettuun keskiarvoon merkitään viitetieto, mikäli edellä 
mainittuun keskiarvoon sisältyy mukautettuja arvosanoja  

• muut tarpeelliset lisätiedot.

3 2  Todistus koulutuksen kehittämiseksi 
järjestetystä kokeilusta

TODISTUKSESSA TULEE OLLA SEURAAVAT TIEDOT KOKEILUSSA 
KÄYTETTÄVIEN KOULUTUKSEN PERUSTEIDEN MUKAISINA:

• opiskelijan nimi, oppijanumero ja henkilötunnus
• koulutuksen nimi ja laajuus osaamispisteinä
• suoritetut koulutuksen osat ryhmiteltyinä koulutuksen muodostumisen 

mukaisesti, laajuudet osaamispisteinä ja osaamisen arviointi 
• päiväys ja allekirjoitus.

TODISTUKSESTA TULEE LISÄKSI ILMETÄ:

• koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen yhteystiedot
• opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän tutkintojen ja koulutuksen järjes-

tämisluvan (kokeilulupa) päivämäärä ja diaarinumero
• koulutuksen kehittämiseksi järjestetty kokeilu perustuu lakiin (531/2017) ja 

asetukseen (673/2017) ammatillisesta koulutuksesta
• koulutuksen kehittämiseksi järjestetty kokeilu on toteutettu Suomessa tai EU- 

ja ETA-alueilla Opetushallituksen määräämien koulutuksen perusteiden (tut-
kinnon perustemääräyksen päätöspäivämäärä ja diaarinumero) mukaisesti

• mahdollinen arviointiasteikko
• muut tarpeelliset lisätiedot.
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4 TODISTUKSET EU- JA ETA-ALUEIDEN 
ULKOPUOLELLA JÄRJESTETTÄVÄSTÄ 
TUTKINTOKOULUTUKSESTA 

4 1 Todistus tutkinnon suorittamisesta

Koulutuksen järjestäjä antaa tutkintotodistuksen, kun opiskelija on suorittanut 
hyväksytysti tutkinnon muodostumissäännön mukaiset tutkinnon osat. Mikäli 
opiskelija on suorittanut tutkinnon lisäksi ylimääräisiä tutkinnon osia tai yhteis-
ten tutkinnon osien osa-alueita, näistä koulutuksen järjestäjä antaa erillisen 
todistuksen suoritetuista tutkinnon osista tai otteen opintosuoritusrekisteristä. 
Tutkintotodistus annetaan aina tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvassa 
määrätyllä tutkintokielellä. Tutkintotodistuksen allekirjoittaa koulutuksen järjes-
täjän edustaja, ja se päivätään todistuksen antopäivälle.

4 1 1  Ammatillinen perustutkinto

TUTKINTOTODISTUKSESSA TULEE OLLA SEURAAVAT TIEDOT:

• opiskelijan nimi ja oppijanumero
• tutkinnon nimi ja laajuus osaamispisteinä
• mahdollinen osaamisala/osaamisalat
• tutkintonimike/tutkintonimikkeet
• Tutkinnon perusteet, jonka mukaan opiskelija suorittaa tutkintoa 

1) vuonna 2018 tai sen jälkeen voimaan tulevien tutkinnon perusteiden 
mukaisesti, joista on säädetty ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
(531/2017) nojalla: 

 – suoritetut tutkinnon osat ryhmiteltyinä tutkinnon muodostumisen 
mukaisesti ammatillisiin (145 osaamispistettä) ja yhteisiin tutkinnon 
osiin (35 osaamispistettä), laajuudet osaamispisteinä, ammatillisten 
tutkinnon osien arvosanat asteikolla 1–5 ja yhteisten tutkinnon osien 
arvosanat hyväksytty/hylätty-asteikolla. Ammatilliseen perustutkintoon 
tunnustetun ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon 
osan arvosanaksi merkitään hyväksytty 

2) vuonna 2017 tai sitä ennen voimaan tulleiden tutkinnon perusteiden mukai-
sesti, joista on säädetty ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 
(630/1998) nojalla: 

 – suoritetut tutkinnon osat ryhmiteltyinä tutkinnon muodostumisen 
mukaisesti ammatillisiin (135 osaamispistettä), yhteisiin (35 osaamis-
pistettä) ja vapaasti valittaviin tutkinnon osiin (10 osp), laajuudet osaa-
mispisteinä ja arvosanat asteikolla 1–3. Ammatilliseen perustutkintoon 
tunnustetun ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon 
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osan arvosanaksi merkitään hyväksytty. Vapaasti valittavat tutkinnon 
osat voidaan arvioida koulutuksen järjestäjän päätöksellä hyväksytty/
hylätty-asteikolla. Koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijalle erillisen 
todistuksen suoritetuista tutkinnon osista, ja siihen merkitään tutkintoa 
yksilöllisesti täydentävät tutkinnon osat

3) vuonna 2017 tai sitä ennen voimaan tulleiden tutkinnon perusteiden mukai-
sesti, joista on säädetty ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 
(631/1998) nojalla: 

 – suoritetut ammatilliset tutkinnon osat ja arvosanat asteikolla 1–3. 
Ammatilliseen perustutkintoon tunnustetun ammattitutkinnon tai  
erikoisammattitutkinnon tutkinnon osan arvosanaksi merkitään  
hyväksytty

• viittaus arvioinnin mukauttamiseen (L 531/2017, 64 §) silloin, kun perustutkin-
non ammatillisten tutkinnon osien tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden 
osaamisen arviointia on mukautettu. Arvosanan jälkeen tulee M-merkintä

• viittaus ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamiseen 
(L 531/2017, 66 §) silloin, kun perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien 
ammattitaitovaatimuksista tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaa-
mistavoitteista on poikettu 

• ammatillisten tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden 
numeeristen arvosanojen osaamispisteillä painotettu keskiarvo (180 osp) 

• opiskelijan suorittamien tutkinnon osien laajuus osaamispisteinä
• päiväys ja allekirjoitus.

TUTKINTOTODISTUKSESTA TULEE LISÄKSI ILMETÄ:

• koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen yhteystiedot sekä merkintä Finland
• opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän tutkintojen ja koulutuksen järjes-

tämisluvan päivämäärä ja diaarinumero
• lainsäädäntö, johon tutkintokoulutus perustuu. Jos opiskelija suorittaa tut-

kintoa vuonna 2018 tai sen jälkeen voimaan tulevien tutkinnon perusteiden 
mukaisesti, merkitään lain numero L 531/2017 ja valtioneuvoston asetuksen 
numero A 673/2017. Jos opiskelija suorittaa tutkintonsa loppuun vuonna 2017 
tai sitä ennen voimaan tulleiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, merkitään 
tällöin voimassa olleen lain ja asetuksen numero

• maininta siitä, että tutkinto on suoritettu EU- ja ETA-alueiden ulkopuolella 
järjestettävässä tutkintokoulutuksessa käytettävien, Opetushallituksen mää-
räämien tutkinnon perusteiden mukaisesti (perustemääräyksen päätöspäivä-
määrä ja diaarinumero)

• jos yhteisen tutkinnon osan osa-alueen kohdalla on poikettu osaamistavoit-
teista, niin tämän yhteisen tutkinnon osan kohdalle merkitään tieto siitä, mitä 
on suoritettu poiketun osa-alueen tilalla

• tieto niistä ammattitaitovaatimuksista, joista on poikettu
• maininta, että ammatillinen perustutkinto sijoittuu tutkintojen ja muiden osaa-

miskokonaisuuksien viitekehyksen tasolle 4 tutkintojen ja muiden osaamisko-
konaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen (120/2017) 
liitteen mukaisesti 



24 TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

• tutkintojen tuottama yleinen jatko-opintokelpoisuus
• arviointiasteikko tai arviointiasteikot
• osaamispistein painotettuun keskiarvoon merkitään viitetieto, mikäli edellä 

mainittuun keskiarvoon sisältyy mukautettuja arvosanoja  
• ammattien harjoittamisesta johtuvat erityissäännökset

 – Seuraava lause tarvittaessa: Todistus ei sellaisenaan tuota oikeutta 
toimia Suomessa ammattienharjoittamista koskevien säädösten mukai-
sissa tehtävissä.

• muut tarpeelliset lisätiedot.

4 1 2  Ammattitutkinto

TUTKINTOTODISTUKSESSA TULEE OLLA SEURAAVAT TIEDOT:

• opiskelijan nimi ja oppijanumero
• tutkinnon nimi ja laajuus osaamispisteinä
• mahdollinen osaamisala/osaamisalat
• mahdollinen tutkintonimike/tutkintonimikkeet
• suoritetut ammatilliset tutkinnon osat tutkinnon muodostumisen mukaisesti, 

laajuudet osaamispisteinä ja arvosanat (hyväksytty)
• opiskelijan suorittamien tutkinnon osien laajuus osaamispisteinä
• päiväys ja allekirjoitus.

TUTKINTOTODISTUKSESTA TULEE LISÄKSI ILMETÄ:

• koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen yhteystiedot sekä merkintä Finland
• opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tutkintojen ja koulutuksen järjestä-

misluvan päivämäärä ja diaarinumero
• lainsäädäntö, johon tutkintokoulutus perustuu. Jos opiskelija suorittaa tut-

kintoa vuonna 2018 tai sen jälkeen voimaan tulevien tutkinnon perusteiden 
mukaisesti, merkitään lain numero L 531/2017 ja valtioneuvoston asetuksen 
numero A 673/2017. Jos opiskelija suorittaa tutkintonsa loppuun vuonna 2017 
tai sitä ennen voimaan tulleiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, merkitään 
tällöin voimassa olleen lain ja asetuksen numero 

• maininta siitä, että tutkinto on suoritettu EU- ja ETA-alueiden ulkopuolella 
järjestettävässä tutkintokoulutuksessa käytettävien, Opetushallituksen mää-
räämien tutkinnon perusteiden mukaisesti (perustemääräyksen päätöspäivä-
määrä ja diaarinumero)

• maininta, että ammattitutkinto sijoittuu tutkintojen ja muiden osaamiskoko-
naisuuksien viitekehyksen tasolle 4 tutkintojen ja muiden osaamiskokonai-
suuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen (120/2017) liit-
teen mukaisesti 

• tutkintojen tuottama yleinen jatko-opintokelpoisuus
• arviointiasteikko (hyväksytty/hylätty)
• ammattien harjoittamisesta johtuvat erityissäännökset
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 – Seuraava lause tarvittaessa: Todistus ei sellaisenaan tuota oikeutta 
toimia Suomessa ammattienharjoittamista koskevien säädösten mukai-
sissa tehtävissä.

• muut tarpeelliset lisätiedot.

4 1 3  Erikoisammattitutkinto

TUTKINTOTODISTUKSEEN TULEE MERKITÄ SEURAAVAT TIEDOT:

• opiskelijan nimi ja oppijanumero
• tutkinnon nimi ja laajuus osaamispisteinä
• mahdollinen osaamisala/osaamisalat
• mahdollinen tutkintonimike/tutkintonimikkeet
• suoritetut ammatilliset tutkinnon osat tutkinnon muodostumisen mukaisesti, 

laajuudet osaamispisteinä ja arvosanat (hyväksytty)
• opiskelijan suorittamien tutkinnon osien laajuus osaamispisteinä
• päiväys ja allekirjoitus.

TUTKINTOTODISTUKSESTA TULEE LISÄKSI ILMETÄ:

• koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen yhteystiedot sekä merkintä Finland
• opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tutkintojen ja koulutuksen järjestä-

misluvan päivämäärä ja diaarinumero
• lainsäädäntö, johon tutkintokoulutus perustuu. Jos opiskelija suorittaa tut-

kintoa vuonna 2018 tai sen jälkeen voimaan tulevien tutkinnon perusteiden 
mukaisesti, merkitään lain numero L 531/2017 ja valtioneuvoston asetuksen 
numero A 673/2017. Jos opiskelija suorittaa tutkintonsa loppuun vuonna 2017 
tai sitä ennen voimaan tulleiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, merkitään 
tällöin voimassa olleen lain ja asetuksen numero 

• maininta siitä, että tutkinto on suoritettu EU- ja ETA-alueiden ulkopuolella 
järjestettävässä tutkintokoulutuksessa käytettävien, Opetushallituksen mää-
räämien tutkinnon perusteiden mukaisesti (perustemääräyksen päätöspäivä-
määrä ja diaarinumero)

• maininta, että erikoisammattitutkinto sijoittuu tutkintojen ja muiden osaamis-
kokonaisuuksien viitekehyksen tasolle 5 tutkintojen ja muiden osaamiskoko-
naisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen (120/2017) 
liitteen mukaisesti 

• tutkintojen tuottama yleinen jatko-opintokelpoisuus
• arviointiasteikko (hyväksytty/hylätty)
• ammattien harjoittamisesta johtuvat erityissäännökset

 – Seuraava lause tarvittaessa: Todistus ei sellaisenaan tuota oikeutta 
toimia Suomessa ammattienharjoittamista koskevien säädösten mukai-
sissa tehtävissä.

• muut tarpeelliset lisätiedot.
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4 2 Todistus suoritetuista tutkinnon osista

Koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijalle todistus suoritetuista tutkinnon 
osista, jos opiskelija suorittaa vain tutkinnon osan tai osia ja henkilökohtaisessa 
osaamisen kehittämissuunnitelmassa tavoitteeksi asetettu osaaminen on saa-
vutettu. Todistus suoritetuista tutkinnon osista tulee antaa opiskelijalle myös, jos 
koulutuksen järjestäjä katsoo opiskelijan eronneeksi. Koulutuksen järjestäjän 
tulee antaa todistus suoritetuista tutkinnon osista myös opiskelijan pyynnöstä. 
Todistukseen suoritetuista tutkinnon osista merkitään todistuksen antopäivään 
mennessä opiskelijan suorittamat tutkinnon osat. Todistuksen lisätietoihin mer-
kitään, että tutkintotodistus annetaan sen jälkeen, kun kaikki kyseisen tutkinnon 
perusteiden mukaiset tutkinnon osat on suoritettu. Todistuksen suoritetuista 
tutkinnon osista allekirjoittaa koulutuksen järjestäjän edustaja, ja se päivätään 
todistuksen antopäivälle.

Todistukseen merkitään suoritetuista tutkinnon osista muodostuva osaamisala, 
mikäli opiskelijalla on edelleen voimassa olevien, saman tutkinnon perusteiden 
mukainen tutkintotodistus. 

4 2 1  Ammatillinen perustutkinto

TODISTUKSESSA SUORITETUISTA TUTKINNON OSISTA TULEE OLLA 
SEURAAVAT TIEDOT:

• opiskelijan nimi ja oppijanumero
• tutkinnon nimi
• mahdollinen osaamisala
• mahdollinen tutkintonimike

4) Tutkinnon perusteet, jonka mukaan opiskelija suorittaa tutkinnon osia 
1) vuonna 2018 tai sen jälkeen voimaan tulevien tutkinnon perusteiden 

mukaisesti, joista on säädetty ammatillisesta koulutuksesta annetun 
lain (531/2017) nojalla: 

 – suoritetut tutkinnon osat ryhmiteltyinä tutkinnon muodostumisen 
mukaisesti ammatillisiin (145 osaamispistettä) ja yhteisiin tutkinnon 
osiin (35 osaamispistettä), laajuudet osaamispisteinä, ammatillisten 
tutkinnon osien arvosanat asteikolla 1–5 ja yhteisten tutkinnon osien 
arvosanat hyväksytty/hylätty-asteikolla. Ammatilliseen perustut-
kintoon tunnustetun ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon 
tutkinnon osan arvosanaksi merkitään hyväksytty 

2) vuonna 2017 tai sitä ennen voimaan tulleiden tutkinnon perusteiden 
mukaisesti, joista on säädetty ammatillisesta peruskoulutuksesta 
annetun lain (630/1998) nojalla: 

 – suoritetut tutkinnon osat ryhmiteltyinä tutkinnon muodostumisen 
mukaisesti ammatillisiin (135 osaamispistettä), yhteisiin (35 osaa-
mispistettä) ja vapaasti valittaviin tutkinnon osiin (10 osp), laajuudet 
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osaamispisteinä ja arvosanat asteikolla 1–3. Ammatilliseen perus-
tutkintoon tunnustetun ammattitutkinnon tai erikoisammattitut-
kinnon tutkinnon osan arvosanaksi merkitään hyväksytty. Vapaasti 
valittavat tutkinnon osat voidaan arvioida koulutuksen järjestäjän 
päätöksellä hyväksytty/hylätty-asteikolla 

3) vuonna 2017 tai sitä ennen voimaan tulleiden tutkinnon perusteiden 
mukaisesti, joista on säädetty ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 
annetun lain (631/1998) nojalla: 

 – suoritetut ammatilliset tutkinnon osat ja arvosanat asteikolla 1–3. 
Ammatilliseen perustutkintoon tunnustetun ammattitutkinnon tai 
erikoisammattitutkinnon tutkinnon osan arvosanaksi merkitään 
hyväksytty 

• viittaus arvioinnin mukauttamiseen (L 531/2017, 64 §) silloin, kun perustutkin-
non ammatillisten tutkinnon osien tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden 
osaamisen arviointia on mukautettu. Arvosanan jälkeen tulee M-merkintä

• viittaus ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamiseen 
(L 531/2017, 66 §) silloin, kun perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien 
ammattitaitovaatimuksista tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaa-
mistavoitteista on poikettu

• ammatillisten tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden 
numeeristen arvosanojen osaamispisteillä painotettu keskiarvo 

• päiväys ja allekirjoitus.

TODISTUKSESTA SUORITETUISTA TUTKINNON OSISTA TULEE LISÄKSI 
ILMETÄ:

• koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen yhteystiedot sekä merkintä Finland
• opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tutkintojen ja koulutuksen järjestä-

misluvan päivämäärä ja diaarinumero
• lainsäädäntö, johon tutkintokoulutus perustuu. Todistukseen merkitään lain 

numero L 531/2017 ja valtioneuvoston asetuksen numero A 673/2017. Jos 
opiskelija on suorittanut todistukseen merkittävät tutkinnon osat vuonna 2017 
tai sitä ennen voimaan tulleiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, merkitään 
tällöin voimassa olleen lain ja asetuksen numero 

• maininta siitä, että tutkinnon osat on suoritettu EU- ja ETA-alueiden ulkopuo-
lella järjestettävässä tutkintokoulutuksessa käytettävien, Opetushallituksen 
määräämien tutkinnon perusteiden mukaisesti (perustemääräyksen päätös-
päivämäärä ja diaarinumero) 

• jos yhteisen tutkinnon osan osa-alueen kohdalla on poikettu osaamistavoit-
teista, niin tämän yhteisen tutkinnon osan kohdalle merkitään tieto siitä, mitä 
on suoritettu poiketun osa-alueen tilalla

• tieto niistä ammattitaitovaatimuksista, joista on poikettu
• osaamispistein painotettuun keskiarvoon merkitään viitetieto, mikäli edellä 

mainittuun keskiarvoon sisältyy mukautettuja arvosanoja  
• arviointiasteikko tai arviointiasteikot
• ammattien harjoittamisesta johtuvat erityissäännökset
• muut tarpeelliset lisätiedot.
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4 2 2  Ammattitutkinto

TODISTUKSESSA SUORITETUISTA TUTKINNON OSISTA TULEE OLLA 
SEURAAVAT TIEDOT:

• opiskelijan nimi ja oppijanumero
• tutkinnon nimi
• mahdollinen osaamisala
• mahdollinen tutkintonimike
• suoritetut ammatilliset tutkinnon osat tutkinnon muodostumisen mukaisesti, 

laajuudet osaamispisteinä ja arvosanat (hyväksytty)  
• päiväys ja allekirjoitus.

TODISTUKSESTA SUORITETUISTA TUTKINNON OSISTA TULEE LISÄKSI 
ILMETÄ:

• koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen yhteystiedot sekä merkintä Finland
• opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tutkintojen ja koulutuksen järjestä-

misluvan päivämäärä ja diaarinumero
• lainsäädäntö, johon tutkintokoulutus perustuu. Todistukseen merkitään lain 

numero L 531/2017 ja valtioneuvoston asetuksen numero A 673/2017. Jos 
opiskelija on suorittanut todistukseen merkittävät tutkinnon osat vuonna 2017 
tai sitä ennen voimaan tulleiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, merkitään 
tällöin voimassa olleen lain ja asetuksen numero

• maininta siitä, että tutkinnon osat on suoritettu EU- ja ETA-alueiden ulkopuo-
lella järjestettävässä tutkintokoulutuksessa käytettävien, Opetushallituksen 
määräämien tutkinnon perusteiden mukaisesti (perustemääräyksen päätös-
päivämäärä ja diaarinumero)

• arviointiasteikko hyväksytty/hylätty
• ammattien harjoittamisesta johtuvat erityissäännökset
• muut tarpeelliset lisätiedot.

4 2 3  Erikoisammattitutkinto

TODISTUKSESSA SUORITETUISTA TUTKINNON OSISTA TULEE OLLA 
SEURAAVAT TIEDOT:

• opiskelijan nimi ja oppijanumero
• tutkinnon nimi
• mahdollinen osaamisala
• mahdollinen tutkintonimike
• suoritetut ammatilliset tutkinnon osat tutkinnon muodostumisen mukaisesti, 

laajuudet osaamispisteinä ja arvosanat (hyväksytty)  
• päiväys ja allekirjoitus.
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TODISTUKSESTA SUORITETUISTA TUTKINNON OSISTA TULEE LISÄKSI 
ILMETÄ:

• todistuksen antavan koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen yhteystiedot 
sekä merkintä Finland

• opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tutkintojen ja koulutuksen järjestä-
misluvan päivämäärä ja diaarinumero

• lainsäädäntö, johon tutkintokoulutus perustuu. Todistukseen merkitään lain 
numero L 531/2017 ja valtioneuvoston asetuksen numero A 673/2017. Jos 
opiskelija on suorittanut todistukseen merkittävät tutkinnon osat vuonna 2017 
tai sitä ennen voimaan tulleiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, merkitään 
tällöin voimassa olleen lain ja asetuksen numero

• maininta siitä, että tutkinnon osat on suoritettu EU- ja ETA-alueiden ulkopuo-
lella järjestettävässä tutkintokoulutuksessa käytettävien, Opetushallituksen 
määräämien tutkinnon perusteiden mukaisesti (perustemääräyksen päätös-
päivämäärä ja diaarinumero)

• arviointiasteikko hyväksytty/hylätty
• ammattien harjoittamisesta johtuvat erityissäännökset
• muut tarpeelliset lisätiedot.

4 3  Todistus tutkintokoulutukseen osallistumisesta

Opiskelijan pyynnöstä koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijalle todistus 
tutkintokoulutukseen osallistumisesta. Todistuksen tutkintokoulutukseen osal-
listumisesta allekirjoittaa koulutuksen järjestäjän edustaja, ja se päivätään todis-
tuksen antopäivälle. Todistus tutkintokoulutukseen osallistumisesta sisältää:

• opiskelijan nimi, oppijanumero
• tutkinnon nimi
• tiedot koulutuksen sisällöstä ja kestosta henkilökohtaisen osaamisen kehittä-

missuunnitelman mukaisina
• päiväys ja allekirjoitus
• lainsäädäntö, johon tutkintokoulutus perustuu (L 531/2017 ja A 673/2017)
• maininta, että tutkintokoulutus on toteutettu Opetushallituksen määräämien 

tutkinnon perusteiden mukaisesti. Osallistumistodistukseen merkitään sen 
perustemääräyksen päätöspäivämäärä ja diaarinumero, jonka perusteella 
todistus tutkintokoulutukseen osallistumisesta annetaan

• muut tarpeelliset lisätiedot.
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5 VALMENTAVA KOULUTUS

5 1  Todistus valmentavan koulutuksen 
suorittamisesta

Koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijalle todistuksen valmentavan koulutuksen 
suorittamisesta, kun hän on suorittanut hyväksytysti ammatilliseen koulutuk-
seen valmentavan tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen 
perusteiden mukaisesti kaikki koulutuksen muodostumiseksi vaadittavat koulu-
tuksen osat. Todistuksen valmentavan koulutuksen suorittamisesta allekirjoittaa 
koulutuksen järjestäjän edustaja, ja se päivätään todistuksen antopäivälle.

Mikäli opiskelija suorittaa valmentavassa koulutuksessa ammatillisia tutkin-
non osia tai yhteisiä tutkinnon osia, niin koulutuksen järjestäjä antaa näistä 
suorituksista erillisen todistuksen suoritetuista tutkinnon osista. Koulutuksen 
järjestäjä tunnustaa edellä mainitut suoritukset osaksi valmentavaa koulutusta. 
Suoritetut yhteisten tutkinnon osien osa-alueet ja tutkinnon osaa pienemmät 
kokonaisuudet merkitään annettavaan otteeseen opintosuoritusrekisteristä tai 
vastaavaan selvitykseen. 

5 1 1  Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

TODISTUKSESSA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVAN 
KOULUTUKSEN SUORITTAMISESTA TULEE OLLA SEURAAVAT TIEDOT:

• opiskelijan nimi, oppijanumero ja henkilötunnus
• koulutuksen nimi ja laajuus
• suoritetut koulutuksen osat ryhmiteltyinä koulutuksen perusteiden mukai-

sesti, laajuudet osaamispisteinä ja arvosanat (hyväksytty/hylätty, arviointias-
teikko 1–5)

• arvosanoja voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla
• päiväys ja allekirjoitus.

TODISTUKSESSA VALMENTAVAN KOULUTUKSEN SUORITTAMISESTA TULEE 
LISÄKSI ILMETÄ:

• koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen yhteystiedot
• opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tutkintojen ja koulutuksen järjestä-

misluvan päivämäärä ja diaarinumero
• lainsäädäntö, johon koulutus perustuu (L 531/2017 ja A 673/2017)
• maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen määräämien kou-

lutuksen perusteiden mukaisesti (perustemääräyksen päätöspäivämäärä ja 
diaarinumero)
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• maininta, että ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus sijoittuu tut-
kintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen tasolle 3 tutkinto-
jen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvos-
ton asetuksen (120/2017) liitteen mukaisesti 

• arviointiasteikko tai arviointiasteikot
• muut tarpeelliset lisätiedot.

Mikäli opiskelijan suorittamia ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osia tai 
yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, ammattitutkinnon tutkinnon osia tai muita 
koulutuksen osia tunnustetaan suoritettavaan valmentavaan koulutukseen, niin 
osaamisen tunnustamistietojen kirjaamiseen sovelletaan luvun 2.5 periaatteita. 
Koulutuksen osien osa-alueet, perusopetuksen oppimäärän suoritukset ja muut 
koulutuksen osaa pienemmät kokonaisuudet merkitään opiskelijalle annettavaan 
otteeseen opintosuoritusrekisteristä.

5 1 2  Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus

TODISTUKSESSA VALMENTAVAN KOULUTUKSEN SUORITTAMISESTA TULEE 
OLLA SEURAAVAT TIEDOT:

• opiskelijan nimi, oppijanumero ja henkilötunnus
• koulutuksen nimi ja laajuus
• suoritetut koulutuksen osat ryhmiteltyinä koulutuksen perusteiden mukai-

sesti, laajuudet ja tarvittaessa arvosanat
• opiskelijan osaamisen sanallinen arviointi, jota täydennetään tarvittaessa 

kuvallisesti
• päiväys ja allekirjoitus.

TODISTUKSESSA VALMENTAVAN KOULUTUKSEN SUORITTAMISESTA TULEE 
LISÄKSI ILMETÄ:

• koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen yhteystiedot
• opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tutkintojen ja koulutuksen järjestä-

misluvan päivämäärä ja diaarinumero
• lainsäädäntö, johon koulutus perustuu (L 531/2017 ja A 673/2017)
• maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen määräämien kou-

lutuksen perusteiden mukaisesti (perustemääräyksen päätöspäivämäärä ja 
diaarinumero)

• maininta, että työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus sijoittuu 
tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen tasolle 2 tutkin-
tojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneu-
voston asetuksen (120/2017) liitteen mukaisesti 

• arviointiasteikko/arviointiasteikot
• muut tarpeelliset lisätiedot.

Mikäli opiskelijan suorittamia ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osia, yhteis-
ten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintojen osia tunnustetaan suoritettavaan 
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valmentavaan koulutukseen, niin osaamisen tunnustamistietojen kirjaamiseen 
sovelletaan luvun 2.5 periaatteita. Muut koulutuksen osaa pienemmät kokonai-
suudet merkitään opiskelijalle annettavaan otteeseen opintosuoritusrekisteristä.

5 2  Todistus suoritetuista koulutuksen osista

Koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijalle todistuksen suoritetuista koulutuksen 
osista, jos koulutuksen järjestäjä katsoo opiskelijan eronneeksi kesken koulutuk-
sen suorittamisen. Todistus suoritetuista koulutuksen osista tulee antaa myös 
opiskelijan pyynnöstä opiskelun aikana. Todistuksen suoritetuista koulutuksen 
osista allekirjoittaa koulutuksen järjestäjän edustaja, ja se päivätään todistuksen 
antopäivälle.

5 2 1  Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

TODISTUKSESSA VALMENTAVAN KOULUTUKSEN OSIEN SUORITTAMISESTA 
TULEE OLLA SEURAAVAT TIEDOT:

• opiskelijan nimi, oppijanumero ja henkilötunnus
• koulutuksen nimi
• suoritetut koulutuksen osat ryhmiteltyinä koulutuksen perusteiden mukai-

sesti, laajuudet osaamispisteinä ja arvosanat (hyväksytty/hylätty, arviointias-
teikko 1–5)

• arvosanoja voidaan tarvittaessa täydentää sanallisella arvioinnilla
• päiväys ja allekirjoitus.

TODISTUKSESSA VALMENTAVAN KOULUTUKSEN OSIEN SUORITTAMISESTA 
TULEE LISÄKSI ILMETÄ:

• koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen yhteystiedot
• opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tutkintojen ja koulutuksen järjestä-

misluvan päivämäärä ja diaarinumero
• lainsäädäntö, johon koulutus perustuu (L 531/2017 ja A 673/2017)
• maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen määräämien kou-

lutuksen perusteiden mukaisesti (perustemääräyksen päätöspäivämäärä ja 
diaarinumero)

• arviointiasteikko tai arviointiasteikot
• muut tarpeelliset lisätiedot.

5 2 2  Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus

TODISTUKSESSA VALMENTAVAN KOULUTUKSEN OSIEN SUORITTAMISESTA 
TULEE OLLA SEURAAVAT TIEDOT:

• opiskelijan nimi, oppijanumero ja henkilötunnus
• koulutuksen nimi
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• suoritetut koulutuksen osat ryhmiteltyinä koulutuksen perusteiden mukai-
sesti ja laajuudet

• opiskelijan osaamisen sanallinen arviointi, jota täydennetään tarvittaessa 
kuvallisesti

• päiväys ja allekirjoitus.

TODISTUKSESSA VALMENTAVAN KOULUTUKSEN OSIEN SUORITTAMISESTA 
TULEE LISÄKSI ILMETÄ:

• koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen yhteystiedot
• opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tutkintojen ja koulutuksen järjestä-

misluvan päivämäärä ja diaarinumero
• lainsäädäntö, johon koulutus perustuu (L 531/2017 ja A 673/2017)
• maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen määräämien kou-

lutuksen perusteiden mukaisesti (perustemääräyksen päätöspäivämäärä ja 
diaarinumero)

• arviointiasteikko tai arviointiasteikot
• muut tarpeelliset lisätiedot.

5 3 Todistus valmentavaan koulutukseen 
osallistumisesta

Opiskelijan pyynnöstä koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijalle todistus 
valmentavaan koulutukseen osallistumisesta. Todistuksen valmentavaan kou-
lutukseen osallistumisesta allekirjoittaa koulutuksen järjestäjän edustaja, ja se 
päivätään todistuksen antopäivälle.

VALMENTAVAN KOULUTUKSEN OSALLISTUMISTODISTUS SISÄLTÄÄ 
SEURAAVAT TIEDOT:

• opiskelijan nimi, oppijanumero ja henkilötunnus
• valmentavan koulutuksen nimi
• tiedot koulutuksen sisällöstä ja kestosta henkilökohtaisen osaamisen kehittä-

missuunnitelman mukaisina
• päiväys ja allekirjoitus
• lainsäädäntö, johon tutkintokoulutus perustuu (L 531/2017 ja A 673/2017)
• maininta, että valmentava koulutus on toteutettu Opetushallituksen mää-

räämien koulutuksen perusteiden mukaisesti. Osallistumistodistukseen 
merkitään sen perustemääräyksen päätöspäivämäärä ja diaarinumero, jonka 
perusteella annetaan valmistavan koulutuksen osallistumistodistus

• muut tarpeelliset lisätiedot. 
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6 MUU AMMATILLINEN KOULUTUS

6 1 Todistus muuhun ammatilliseen koulutukseen 
osallistumisesta

Koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijalle todistuksen, kun opiskelija on osallis-
tunut muuhun ammatilliseen koulutukseen, kuten

• ammatillista osaamista syventävään tai täydentävään koulutukseen tai
• ammatilliseen tehtävään valmistavaan koulutukseen, joka valmistaa ansio- 

ja liikennelentäjän, lennonjohtajan tai kaupunkiraideliikenteen kuljettajan 
tehtäviin.

Koulutuksen järjestäjä antaa todistuksen muuhun ammatilliseen koulutukseen 
osallistumisesta opiskelijan pyynnöstä, koulutuksen päättyessä tai silloin, kun 
koulutuksen järjestäjä katsoo opiskelijan eronneeksi. Todistuksen muuhun 
ammatilliseen koulutukseen osallistumisesta allekirjoittaa koulutuksen järjestä-
jän edustaja, ja se päivätään todistuksen antopäivälle.

TODISTUKSESSA MUUHUN AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN 
OSALLISTUMISESTA TULEE OLLA SEURAAVAT TIEDOT:

• opiskelijan nimi, oppijanumero ja henkilötunnus
• koulutuksen nimi
• koulutuksen kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman 

mukaisena
• kuvaus koulutuksen sisällöstä osaamisena
• koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi ja yhteystiedot
• opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tutkintojen ja koulutuksen järjestä-

misluvan päivämäärä ja diaarinumero
• lainsäädäntö, johon koulutus perustuu (Laki 531/2017 ja Asetus 673/2017)
• muut tarpeelliset lisätiedot
• päiväys ja allekirjoitus.
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LIITTEET

LIITE  Ohje koulutuksen järjestäjille salassa pidettävien 
tietojen käsittelystä

Ammatillisessa koulutuksessa annettavat todistukset ja todistusten liitteet sekä 
niihin merkittävät tiedot ovat julkisia. Todistuksiin voi sisältyä viranomaisten toi-
minnan 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 sanal-
lista arviointia koskevia tietoja. Edellä todetun perusteella 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.

Lisäksi salassa pidettäväksi tiedoksi katsotaan julkisuuslain 24 §:n nojalla seu-
raava 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.

Julkisuuslain 3 luvussa säädetään oikeudesta saada tieto asiakirjasta. Jokaisella 
on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Salassa pidet-
tävästä 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. Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itses-
tään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista julkisuuslaissa säädetyin 
rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä.
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Julkisuuslain 25 §:ssä säädetään salassapito- ja luokitusmerkinnästä. Viran-
omaisen asiakirjaan (so. todistukset ja niiden liitteet), jonka viranomainen antaa 
asianosaiselle ja joka on salassa pidettävä toisen tai yleisen edun vuoksi, on teh-
tävä merkintä sen salassa pitämisestä. Asianosaiselle on annettava tieto hänen 
salassapitovelvollisuudestaan myös silloin, kun salassa pidettäviä tietoja anne-
taan suullisesti.
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