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Ammatillisen koulutuksen todistuswebinaari 13.4.2021  

Vastaukset kysymyksiin 

 

Jos tutkinnon osa/osat ovat tulleet osaamisen tunnustamisen kautta, eikä muita koko osia ole tehty ja 
opiskelija eroaa. Riittääkö opintosuoritusote? 

Opetushallitus ei suosittele, että opiskelijalle annettaisiin todistusta tutkinnon osien suorittamisesta 
ja/tai opintosuoritusotetta, joihin sisältyisi pelkästään tunnustettuja tutkinnon osia. Tämä koskee 
erityisesti tilannetta, jossa opiskelijan aiemmin hankittua osaamista tunnustetaan sellaisiin tutkinnon 
osiin ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin, joiden sisältöä ei ole määritelty tutkinnon perusteissa. 
Osaamisen tunnustamista ei voi ketjuttaa ja osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan aina opiskelijan 
esittämistä alkuperäisistä dokumenteista. 

Den svenska översättningen på Todistusohjeet borde finnas tillgänglig på samma gång som den finska. 
Nu finns det risker i att vi tolkar den finska texten fel, och översätter fel när finska inte är vårt 
modersmål. I värsta fall så tvingas vi korrigera betyg pga detta. 

Vi är helt av samma åsikt men på grund av en väldigt stram tidtabell utkom den finska versionen först i 
mitten av februari då den skickades för översättning. Hela processen med att skicka ett dokument för 
översättning till att den publiceras tar åtminstone en månad i anspråk. Eftersom det i detta fall är fråga 
om en anvisning (som är frivillig att ta i bruk) inte en norm behöver dessa anvisningar inte utkomma 
samtidigt på bägge nationalspråken, däremot MÅSTE föreskrifter och examensgrunder utkomma 
samtidigt på bägge språken. Betygsföreskriften finns på svenska. Om man är osäker på det finska 
innehållet kan man ta kontakt med oss som jobbar på enheten för svenskspråkig utbildning eller på 
webbadressen yrkesutbildning@oph.fi 

Mikäli ohjetta/käännöstä ei julkaista ennen webinaaria: Milloin saamme englanninkielisen 
todistusohjeen? Joulukuussa 2020 todistuswebinaarin alla on kerrottu, että 1.2.2021 alkaen voimassa 
olevan ohjeen (Ohje todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista) käännöstä on suunniteltu 
myös englanninkielisenä. 

Englanninkielinen käännös on vielä suunnitteilla. 
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Sote: osaamisalatodistus ja todistus suoritetuista tutkinnon osista 
Ovatko todistukset nykyään muuten samanlaisia, mutta osaamisalatodistuksen (siis jossa näkyy myös 
osaamisala) saa vain, jos suorittaa osaamisalan samoilla tutkinnon perusteilla, joilla on valmistunut 
perustutkinnosta lähihoitajaksi. 
Eli molemmissa todistuksissa näkyy vain kaksi pakollista osaamisalan tutkinnon osaa + alla teksti esim. 
"X X on 22.2.2017 suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (sairaanhoidon ja huolenpidon 
osaamisala), 180 osp/3 vuotta, vuoden 2014 (4.11.2014, dnro 79/011/2014) opetussuunnitelman 
perusteiden mukaisesti. Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala on suoritettu 1.8.2018 
voimaan tulleiden sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (20.12.2017, OPH-2629-2017) perusteiden 
mukaisesti" + lisäksi osaamisala yllä mainitussa tapauksessa. Miten tutkintonimike ja siirtyykö se 
Koskeen?  
 
Aiemmin oli nimittäin näin:  
Sosiaali- ja terveysalan pt:n toisen osaamisalan suorittajalla tulee olla suoritukset/tunnustamiset 5 
tutkinnon osasta, 4 pakollisesta ja 1 valinnaisesta 15 osp, muuten ei voi olla todistuksessa mainintaa 
toisen osaamisalan suorittajasta. Käytännössä tässä tutkinnossa nämä tunnustetaan: Kasvun ja 
osallisuuden edistäminen ja Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Lisäksi osaamisaloittain on 
määrätty, että mitkä ovat osaamisalan pakollisia, esim. sahussa on sairaanhoitotyössä toimiminen ja 
kotihoitotyössä toimiminen + 15 osp:n valinnainen. 
Ammatillisesta koulutuksesta annettavissa todistuksissa noudatetaan Opetushallituksen määräystä (OPH-2147-
2020) https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/todistuksiin-ja-niiden-liitteisiin-merkittavat-tiedot  
Opetushallitus on myös julkaissut ohjeen todistuksiin merkittävistä tiedoista https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-
julkaisut/julkaisut/opetushallituksen-ohje-todistuksiin-ja-niiden-liitteisiin  
 
 
Ohjeen kappaleessa 3 (s.8) todetaan näin: Todistukseen suoritetuista tutkinnon osista merkitään 
tutkinnon osista muodostuva osaamisala, mikäli opiskelijalle on annettu aiemmin edelleen voimassa 
olevien, saman tutkinnon perusteiden mukainen tutkintotodistus.  
Mikäli näin ei ole, osaamisalaa ei merkitä todistukseen suoritetuista tutkinnon osista. 
 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta poistettiin syksyllä 2020 muutosmääräyksellä tutkinnon osien 
suorittamisjärjestykseen liittyvä kohta. Muutos astui voimaan 1.11.2020.  
Lokakuun loppuun asti voimassa olleen perustemääräyksessä (OPH-2629-2017) oli maininta ”Osaamisaloihin 
sisältyy neljä pakollista tutkinnon osaa, joista kaksi ensimmäistä pakollista tutkinnon osaa Kasvun ja 
osallisuuden edistäminen sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen on muissa paitsi Perustason 
ensihoidon osaamisalassa, jossa pakolliset tutkinnon osat ovat Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin 
edistäminen sekä Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Ensin mainitut kaksi pakollista tutkinnon osaa 
tulee suorittaa hyväksytysti näytöissä ennen kahden muun osaamisalaan sisältyvän pakollisen tutkinnon osan 
näyttöjä.” Viimeinen lause on nyt poistettu perustemääräyksestä. 
 
Aiemmin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneille lähihoitajille oli siis tarpeen tunnustaa osaaminen 
kahteen mainittuun tutkinnon osaan, jotta he voivat suorittaa kaksi muuta, osaamisaloittain eriytyvää pakollista 
ammatillista tutkinnon osaa. Marraskuun alusta 2020 alkaen pakollisten tutkinnon osien suorittamisjärjestystä ei 
ole enää määrätty, joten tutkinnon osat on mahdollista suorittaa joustavammin. Valmiit lähihoitajat voivat 
hakeutua täydentämään osaamistaan, suorittaa vain kaksi osaamisaloittain eriytyvää tutkinnon osaa ja saada 
todistuksen näistä.  
 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (OPH-2629-2017) osaamisaloihin sisältyy pakollisten ammatillisten 
tutkinnon osien lisäksi valinnaisuutta 15 osaamispisteen laajuisesti ja tutkintoon kokonaisuudessaan kuuluvat 
myös 35 osaamispisteen laajuiset yhteiset tutkinnon osat.  
 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintonimike on lähihoitaja kaikissa muissa osaamisaloissa paitsi 
perustason ensihoidon osaamisalassa, jossa tutkintonimike on perustason ensihoitaja. Myös perustason 
ensihoidon osaamisalan suorittaneiden ammattinimike on lähihoitaja. Osaamisaloittain eriytyvien tutkinnon 
osien suorittaminen (”toisen osaamisalan suorittaminen”) ei vaikuta tutkintonimikkeeseen, eikä sitä merkitä 
Valviran ylläpitämiin rekistereihin terveydenhuollon ammattihenkilöistä (Terhikki) ja sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä (Suosikki). 
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Todistuksella näkyvät suoritukset: aikaisemmin on ollut tutkinnon osan nimi, laajuus, arvosana 
numerolla ja arvosana kirjaimin. Todistusohjeessa lukee, että arvosana näkyy vain numerolla (tai 
kirjaimin, jos kyse on Hyväksytty -arvosanasta). Pitääkö meidän poistaa arvosana kirjaimin, jos näkyy 
jo arvosana numerolla? Uudessa määräyksessä ei ole suoranaisesti kielletty molempia käyttää... ja 
onhan se opiskelijalle kuvaavaa, jos todistuksessa lukee esim. 2 tyydyttävä tai 2 hyvä (ei pelkkä 
kakkonen...) 

Jo annettuja todistuksia ei tarvitse muuttaa todistusohjeen mukaiseksi. Ohje perustuu ammatillisesta 
koulutuksesta annettuun asetukseen (673/2017, 11 §), jonka mukaan ammatillisen perustutkinnon 
ammatillisten tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden hyväksytty osaaminen 
arvioidaan käyttäen asteikkoa 1–5. Lisäksi Koski-tietovarantoon numeeriset arvosanat tallennetaan ilman 
selitteitä. On tärkeää, että kaikki koulutuksen järjestäjät merkitsevät arvosanat annettaviin todistuksiin 
samalla tavalla. 

Perustutkinto: 
- opiskelijan tavoite on koko tutkinnon suorittaminen 
- opiskelija eroaa (katsotaan eronneeksi) ja hän on saanut valmiiksi muutaman tutkinnon osan 
- lasketaanko kaikissa tilanteissa osatutkintotodistukseen painotettu keskiarvo vai lasketaanko se vain 
siinä tilanteessa, kun opiskelijan tavoite on ollut osatutkinnon suorittaminen 

Keskiarvo merkitään kaikkiin annettaviin ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistuksiin ja todistuksiin 
suoritetuista tutkinnon osista riippumatta opiskelijan tavoitteesta tai eroamisesta kuten ammatillisesta 
koulutuksesta annetussa asetuksessa (673/2017, 14 §) säädetään. 

Millainen on todistusviite silloin, kun tunnustaminen kirjataan yhteisten tutkinnon osien osa-
alueeseen, esimerkiksi Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi -osa-alueeseen? 
Vaihtoehto 1 
Tutkinnon osa on tunnustettu lukio-opinnoista (lukion opetussuunnitelman perusteet 27.10.2015, 
60/011/2015). 
Vaihtoehto 2 
Tutkinnon osan osa-alue on tunnustettu lukio-opinnoista (lukion opetussuunnitelman perusteet 
27.10.2015, 60/011/2015). 

Yhteisen tutkinnon osan osa-alue on tunnustettu lukio-opinnoista (lukion opetussuunnitelman perusteet 
27.10.2015, 60/011/2015). 

Mukauttamisen viitetieto todistuksessa, jos tunnustaminen tehdään tutkinnosta, jonka perusteet ovat 
olleet voimassa 2002. Onko viite seuraava: Tutkinnon osa on tunnustettu puutarha-alan 
perustutkinnosta (pvm, diaarinumero). Tutkinnon osan osaamisen arviointia on mukautettu 
ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain (630/1998) 20 §:n mukaan. 
Kysyn tätä siksi, että tuolloin ei ole ollut voimassa 19 a § ja tulisiko siis käyttää tuota 20 §? 

Osaamisen tunnustamisen viitetietoihin merkitään alkuperäiseen todistukseen/opintosuoritusotteeseen 
merkitty tieto osaamisen arvioinnin mukauttamisesta. 
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Opetushallituksen ohjeessa todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävissä tiedoissa (Määräykset ja 
ohjeet 2021:3a sivulla 15 sanotaan seuraavasti; 
"Mikäli suoritettujen tutkinnon osien laajuus ylittää 180 osaamispistettä (esimerkiksi 175 osp + 15 
osp), niin tarvittava osaamispisteiden vähennys (10 osp) tehdään siitä pakollisesta tai valinnaisesta 
tutkinnon osasta tai yhteisen tutkinnon osan osa-alueesta, jonka arvosana on matalin." 
Tarkoittaako tämä, että yhteisten tutkinnon osien laajuus 35 ospia voisi myös ylittyä ja viitteeseen 
laitetaan tuo teksti, että tutkinnon muodostumisessa tämän tutkinnon osan laajuus on x 
osaamispistettä? 

Tutkintotodistukseen merkitään aina 35 osp laajuiset yhteiset tutkinnon osat. Tämä koskee myös 
tilannetta 34 osp + 2 osp. Todistuksen viitetietoihin ei merkitä tässä tilanteessa laskennallista laajuutta.  
Opintosuoritusotteeseen merkitään yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden todelliset laajuudet.  

Jos tutkinnon osan osa-alueita on tunnustettu lukio-opinnoista, pitääkö viiteteksti merkitä myös 
tutkinnon osan tasolle. 

Yhteiset tutkinnon osat: Viitetieto merkitään tutkinnon osan nimen perään todistukseen, jos kaikki ao. 
yhteisen tutkinnon osan osa-alueet on tunnustettu lukio-opinnoista. Muussa tapauksessa viitetiedot 
merkitään opintosuoritusotteeseen jokaisen yhteisen tutkinnon osan osa-alueen nimen kohdalle.  
Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja: 
Viitetieto merkitään todistukseen jokaisen lukiokurssin nimen perään.  

Opiskelijalle suorittaa toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon osan. Merkitäänkö samalla logiikalla 
kuin tutkinnon osa toisesta perustutkinnosta eli todistukseen alkuperäisellä osp-määrällä, mutta 
tutkinnon muodostumiseen otetaan vain 20 osp (joka näkyy viitteessä)? 

Kyllä 

Onko 15.3 todistuswebinaarin vastauksissa  
-annettu linkki lukion opetussuunnitelmien perustenumeroihin oikea? se on 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/1372910, joka johtaa 2015 perusteisiin! 
- annettu ohje arvosanamuunnosten merkkaamisesta Koskeen oikea? Vastauksen ja siitä avautuvissa 
linkkien tieto on ristiriidassa, koska linkeissä ei mainita lainkaan kysyjän kysymää tilannetta, jossa 
aiemmin tehdyissä opinnoissa olisi 1-3 asteikko, josta arvosana on muunnettu nykyiseen tutkintoon 1-
5 asteikolle. Että pitääkö tämä aiemman asteikon tieto tosiaan siirtää koskeen? 

Lukion opetussuunnitelman perusteet: ePerusteista löytyvät aina automaattisesti voimassa olevat lukion 
opetussuunnitelman perusteet, joihin on annettu linkki maaliskuun webinaarissa. Voimassa olevien 
lukion opetussuunnitelman perusteiden päätöspäivämäärä 27.10.2015 ja diaarinumero on 60/011/2015. 
Nämä lukion opetussuunnitelman perusteet tulivat voimaan 1.8.2016. Vuoden 2003 lukion 
opetussuunnitelman perusteita ei ole ePerusteissa. Seuraavat lukion opetussuunnitelman perusteet 
(7.11.2019, OPH-2263-2019) tulevat voimaan 1.8.2021 ja niihin voi tutustua osoitteessa 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019.pdf 
 
KOSKI: Tieto siitä, että arvosana on muunnettu asteikon 1-3 arvosanasta asteikolle 1-5 välitetään KOSKI-
tietovarantoon tutkinnon osan muuna lisätietona (tutkinnon osa lisätiedot tietomallissa: 
https://virkailija.opintopolku.fi/koski/json-schema-viewer/#viewer-page?v=1-0-1-10-0-1-12-0-2-8).  
 

  

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019.pdf
https://virkailija.opintopolku.fi/koski/json-schema-viewer/#viewer-page?v=1-0-1-10-0-1-12-0-2-8


5 
 

Osaamisen tunnustamisen viitetietojen merkitseminen todistuksiin. 
1) Viitetieto merkitään tutkinnon osan nimen jälkeen juoksevalla numeroinnilla. Tätä merkintätapaa 
käytetään myös silloin kun yhteisen tutkinnon osan kaikki osa-alueet on tunnustettu. 
2) Poikkeuksena edellisestä seuraavissa tutkinnon osissa viitetiedot merkitään yhteisen tutkinnon 
osan osa-alueen, lukiokurssin ja korkeakouluopintojen nimen perään: 
• yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia  
tukevia opintoja (ammatilliset perustutkinnot) 
• korkeakouluopinnot (ammatilliset perustutkinnot ja eräät ammatti- ja erikoisammatti- 
tutkinnot)  
6) Tutkinnon osan laskennallinen laajuus osaamispisteinä merkitään osaamisen tunnustamisen 
viitetietoihin, mikäli se  
• poikkeaa tutkinnon osan, korkeakouluopintojen tai muiden suoritusten alkuperäisestä  
laajuudesta. 
 
Tarkoittaen, että jokaisen tunnustetun lukio-opinnot, korkeakouluopinnot perään pitää kirjata juuri 
tämän tunnustetun osion laskennallinen laajuus. Eli ei saa kirjata laskennallista laajuutta kattaen 
kaikki tunnustetut lukio-opinnot.  
Jos siis opiskelijalle tunnustetaan lukio-opintoja ”Historia” 5osp – ja tämä poikkeaa alkuperäisestä 
laajuudesta 6 kurssia, tulee kirjata: Tutkinnon osaan on tunnustettu lukio-opintoja (33/011/2003). 
Suoritettavan tutkinnon muodostumisessa tämän tutkinnon osan laskennallinen laajuus on 5 
osaamispistettä.”  
Ohjeessa lukee, että viitetiedot merkitään lukiokurssin perään, niin esim. historiassa   
”Eurooppalainen ihminen" on lukiokurssi ja ”Historia” on oppiaine. Tähän tarvitaan selvitys. 
Tunnustetaanko kursseja vai oppiaineita? Esim. jos opiskelijalle tulisi neljä lukiokurssia, jokainen 
pitäisi merkitä erikseen ja laittaa viite. Samoin kun hänelle otetaan kahdesta muustakin aineesta neljä 
eri kurssia, sama juttu eli viitteitä tulisi pelkästään tähän tutkinnon osaan 12 kpl. 

Jos opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, tunnustamisessa käytetään päättötodistuksen 
arvosanoja. Jos opiskelija on suorittanut oppiaineen tai oppiaineiden oppimäärät, tunnustamisessa 
käytetään lukion oppiaineen arvosanaa. Jos opiskelija on suorittanut oppiaineen yksittäisiä 
kursseja/moduuleja, tunnustamisessa käytetään hyväksyttyjen kurssien/moduulien arvosanojen 
aritmeettista keskiarvoa. Arvosanat muunnetaan Opetushallituksen määräyksen (OPH-501-2018) 
mukaisesti. Todistusmerkinnät ja viitetiedot laaditaan em. jaottelun mukaisesti. 
 
Lukio-opintojen tunnustamisen lähtökohtana on lukiossa suoritetut oppiaineen kurssit/moduulit ja 
arvosana muunnetaan edellä kuvatun mukaisesti. Jos ytojen osa-alueeseen tunnustetaan lukio-
opintoja (kursseja tai moduuleja) tulee opintosuoritusotteeseen viittausmerkintä todistusohjeen 
mukaan kyseisen osa-alueen kohdalle. Jos lukio-opintoja tunnustetaan tutkinnon muodostumisessa 
kohtaan: yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja…tulee todistukseen viitetieto 
todistusmääräyksen/ohjeen mukaan oppiaineittain.  
 

Onko lakisääteisten korttikoulutusten suoritukset eriteltävä opintosuoritusrekisteissä? Esim. 
Liitteenä tutkintotodistukseen. 

Tutkinnon osaa pienemmät kokonaisuudet (ml. lakisääteiset korttikoulutukset) merkitään 
opintosuoritusotteeseen, ei tutkintotodistuksen liitteeseen. 
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Voiko osaamisen tunnustaa esim. poliisin antamasta järjestyksenvalvojakortista? Kuinka viite 
merkitään? 

Kysymykseen on vaikea vastata, ilman tarkempia tietoja siitä, mitä ollaan tunnustamassa (opiskelijan 
esittämä dokumentti) ja mihin? Tunnustetut tutkinnon osat merkitään annettavaan todistukseen ja 
tunnustetut tutkinnon osaa pienemmät kokonaisuudet (so. lakisääteiset erillispätevyydet) merkitään 
opintosuoritusotteeseen.  
Yleisellä tasolla kysymykseen voidaan vastata seuraavasti. Tilanteeseen voidaan soveltaa 
Opetushallituksen todistusmääräyksen (OPH-2147-2020) lukua 2.5. x on tunnustettu 
järjestyksenvalvojakortista. Järjestyksenvalvojakortin on antanut y pp.kk.vvvv.  

Miten tunnustamisviite Valman opinnoista, kun ytot on merkitty suorituksina eikä osaamisen 
tunnustamisina? Koulun nimi pvm? 

Osaamisen tunnustamisen viitetietoihin merkitään tässä tilanteessa suoritettavan ammatillisen 
perustutkinnon tutkinnon perusteet, päätöspäivämäärä ja diaarinumero. 

Jos nykyisen tutkinnon osien laajuudet ovat 20 ja 20 osp, voiko niihin tunnustaa 45 ospin laajuisen 
aiemman tutkinnon osan (sisältö vastaa nykyisiä)? Miten viitteet merkitään? 

Osaamisen tunnustamisen merkitään Opetushallituksen todistusmääräyksen (OPH-2147-2020, luku 
2.5) mukaisesti. Kysymykseen on vaikea vastata tarkemmin tietämättä, mitä aiemmin suoritettua 
tutkinnon osaa ollaan tunnustamassa suoritettavan tutkinnon kahteen tutkinnon osaan. 

Gemensam examensdel 
Om den studerande under den handledande utbildningen avlägger gemensamma examensdelar, 
utfärdar utbildningsanordnaren ett separat betyg över dessa.” 
Enligt eGrunder är delen ”Examensdelar eller delområden inom en yrkesinriktad grundexamen” 0-
15kp.  
  
Räcker det inom VALMA-utbildningen att alla obligatoriska delområden är avlagda för att en 
gemensam examensdel ska anses vara avlagd? (De valbara delområdena tas inte i beaktande.) 
Kunnande i kommunikation och interaktion 12kp, Kunnande i matematik och naturvetenskap 6kp och 
Kunnande om samhälle och arbetsliv 9kp. 

Detta är möjligt. Man kommer överens om omfattningen av enskilda examensdelar i den personliga 
tillämpningen 
 

Delområde av gemensam examensdel 
En studerande avlägger under VALMA-utbildningen delområdet ”Upprätthållande av arbetsförmågan 
och välbefinnandet, 2kp”. På betyget över genomförd utbildning som handleder för yrkesutbildning 
antecknas: 
  
DELAR I DEN HANDLEDANDE UTBILDNINGEN 
Orienteringen i yrkesutbildningen och grundförutsättningar i arbetslivet 10kp Godkänd 
Stärkande av studiefärdigheter 30kp Godkänd 
Förberedelse inför utbildning som ordnas på en arbetsplats 8kp Godkänd 
Stärkandet av delaktighet och praktiska färdigheter 10kp Godkänd 
Examensdelar eller delområden inom en yrkesinriktad grundexamen  
Upprätthållande av arbetsförmågan och välbefinnandet 2kp 3              (1  
Hänvisningar: 
1) Delområdet har erkänts från Grundexamen inom logistik (29.12.2017, OPH-2764-2017). 
  
Frågan gäller de gulmarkerade raderna. Ska de skrivas på betyget eller inte?  

Delområden av enskilda gemensamma examensdelar antecknas i studieprestationsutdraget, inte på 
betyget över genomförd handledande utbildning. 
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I betygsföreskriften 5.1 står att avlagda delområden av gemensamma examensdelar antecknas i 
studieprestationsutdraget, medan det i betygsföreskriften 5.1.1 tolkas som att ”Upprätthållande av 
arbetsförmågan och välbefinnandet” erkänns som en del av VALMA-utbildningen och då ska skrivas på 
betyget. 
 
Om delområden av gemensamma examensdelar inte ska stå på betyget, hur blir det då i exemplet 
ovan? Då syns enbart 58kp på betyget över genomförd utbildning som handleder för yrkesutbildning – 
det saknas alltså 2kp! 

Hänvisningen i betygsföreskriften, till kapitel 2.5 gäller endast sättet på hur man hänvisar till ett 
erkännande av kunnande. 
 
Samma princip tillämpas även för betyg i examensutbildning, omfattningen av enskilda (fristående) 
gemensamma examensdelar syns inte på betyget utan endast i prestationsutdraget. Betyget över 
genomförd handledande utbildning tillsammans med studieprestationsutdraget ger noggrann 
information om omfattning och vitsord för de utbildningsdelar samt yrkesinriktade examensdelar och 
delområden som den studerande avlagt. 
 
Om ni vill kan ni på betyget under punkten Övriga nödvändiga uppgifter, anteckna följande: 
 
Den studerande har avlagt delområdet x som har erkänts….Uppgifter om prestationen finns i 
studieprestationsutdraget. 
 

Etukäteen tulleet kysymykset 13.4.2021 sivulla 5 viimeinen vastauslaatikko. Tutkinnon osaa 
pienemmät kokonaisuudet merkitään opintosuoritusotteeseen ei tutkintotodistusliitteeseen. Eikö 
nämä ole sama asia? 

Opintosuoritusote on tutkintotodistuksen liite. 

Kun tunnustaa osaamista lukio-opinnoista ammatillisiin valinnaisiin kohtaan ’Yhteisten tutkinnon 
osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja’ viitteeksi 
merkitään: Lukio-opinnot on tunnustettu lukion opetussuunnitelman perusteista (perustemääräyksen 
pvm, dnro). Entä miten viite merkitään, jos lukio todistuksessa ei ole tietoa lukion mitä lukion 
opetussuunnitelmaa on käytetty? Merkitäänkö viitetieto esim 1) Lukio-opinnot on tunnustettu Y:n 
lukiosta xx.xx.xxxx. VAI 2) Lukio-opinnot on tunnustettu lukion opetussuunnitelman perusteista. 
Todistuksen on antanut Y:n lukio xx.xx.xxxx. VAI 3) muu vaihtoehto? 

Merkitäänkö lukion perustemääräystiedon puuttuessa myös Yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-
alueiden kohdalle viitteeksi: Yhteinen tutkinnon osa / Yhteisen tutkinnon osan osa-alue on tunnustettu 
lukio-opinnoista Y:n lukio xx.xx.xxxx. 

Osaamisen tunnustamisen viitetiedot merkitään todistukseen kakkosvaihtoehdon mukaisesti: 
Lukio-opinnot on tunnustettu lukion opetussuunnitelman perusteista. Todistuksen on antanut Y:n lukio 
pp.kk.vvvv. 
Osaamisen tunnustamisen viitetiedot merkitään opintosuoritusotteeseen vastaavasti: 
Yhteisen tutkinnon osan osa-alue on tunnustettu lukio-opinnoista. Todistuksen on antanut Y:n lukio 
pp.kk.vvvv. 
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Lisäkysymys sivulla 4 olleeseen kysymykseen: 
Opiskelija on suorittanut esim. 
 
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp 

Yhteiset tutkinnon osat 37 osp 

• viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 16 osp 

• matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp 

• yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 12 osp 
 

Miten tutkintotodistukseen merkitään tuo 2 osp:n ylitys?  
 

Tarkoittaako vastaus sitä, että tutkintotodistukseen otsikon ”yhteiset tutkinnon osat” laajuudeksi 
merkitään 35 osp vaikka sen alla olevat tutkinnon osat ovat yhteensä 37 osp? Vai mitä tarkoittaa? 

Esim. 
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp 

• viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 16 osp 

• matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp 

• yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 12 osp 

 

2 osp ylitystä ei merkitä tutkintotodistukseen. Tutkintotodistukseen merkitään 35 osp laajuiset yhteiset 
tutkinnon osat. Yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden todellinen laajuus merkitään 
opintosuoritusotteeseen. 

Tutkintotodistukseen merkitään aina 35 osp laajuiset yhteiset tutkinnon osat. Tämä koskee myös 
tilannetta 34 osp + 2 osp. Todistuksen viitetietoihin ei merkitä tässä tilanteessa laskennallista 
laajuutta.  Opintosuoritusotteeseen merkitään yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden todelliset 
laajuudet. 
 
Tarkoitetaanko tässä opintosuoritusotetta mutta ei liitettä tutkintotodistukseen? 

Opintosuoritusote on tutkintotodistuksen liite. 

Yhteisten tutkinnon osia koskevat viitetiedot ovat epäselviä (tunnustaminen ja mukautus). Indeksi 
tulee yhteisen tutkinnon osaan ja teksti ”Yhteisen tutkinnon osan osa-alueen…”. Saako kirjallisesti, 
miten nämä kuuluvat olla todistuksessa sekä opintosuoritusotteessa, kun vain esim. 1 osa-aluista on 
tunnustettu tai mukautettu? Tuleeko sama indeksi ja teksti myös opintosuoritusotteelle ko. osan osa-
alueeseen. Kun kaikki on tunnustettu, laitetaanko todella "yhteisen tutkinnon osan osa-alue" eikä 
yhteisen tutkinnon osa. 

Osaamisen arvioinnin mukauttamisen ja ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamisen 
viitetieto merkitään aina tutkintotodistukseen ja todistukseen suoritetuista tutkinnon osista riippumatta 
siitä, koskeeko mukauttaminen/poikkeaminen kaikkia yhteisen tutkinnon osan osa-alueita vai yksittäisiä 
osa-alueita.  
Osaamisen tunnustamisen viitetieto merkitään tutkintotodistukseen ja todistukseen suoritetuista 
tutkinnon osista, mikäli kaikki ao. yhteisen tutkinnon osan osa-alueet on tunnustettu opiskelijan 
aiemmista suorituksista. Tällöin osaamisen tunnustamisen viitetieto alkaa muodossa: Tutkinnon osa on 
tunnustettu…. 
Jos yhteiseen tutkinnon osaan tunnustetaan vain yksittäisiä osa-alueita, niin osaamisen tunnustamisen 
viitetiedot merkitään opintosuoritusotteeseen. Tällöin osaamisen tunnustamisen viitetieto alkaa 
muodossa: Yhteisen tutkinnon osan osa-alue on tunnustettu…. 
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Ennakkoon esitetyissä kysymyksissä oli kysymys yhteisen tutkinnon osan osa-alueen viitetekstissä. 
Vastaus oli, että viiteteksti alkaa "Yhteisen tutkinnon osan osa-alue on tunnustettu lukio-
opinnoista...". Tällaista esimerkkiä ei kuitenkaan ole OPH:n ohjeessa todistukseen merkittävistä 
tiedoista. Siellä on ohjeistettu viiteteksti "Tutkinnon osa on tunnustettu lukio-opinnoista...". On vaikea 
tietää mitä ohjetta pitäisi noudattaa, kun ohjeistus vaihtelee. 

Opetushallituksen todistusohjeessa (Määräykset ja ohjeet 2021:3a) on esimerkkejä todistuksiin 
merkittävistä osaamisen tunnustamisen viitetiedoista. 

Millainen teksti kirjataan viitetietoihin, kun tunnustetaan vieraalla kielellä suoritettu tutkinnon osa tai 
osa-alue? 

Esimerkki löytyy Opetushallituksen todistusohjeen (Määräykset ja ohjeet 2021:3a) luvusta 5.1: 

 
5) Tutkinnon osa on tunnustettu ammattikorkeakouluopinnoista. Todistuksen on antanut Haaga-Helia 
ammattikorkeakoulu 29.5.2020. Tutkinnon osa on suoritettu englannin kielellä.  
 

Osa todistustyypeistä OPH-2147-2020 annetaan opiskelijalle pyynnöstä ja osa annetaan heti 
koulutuksen päättymisen jälkeen. Mitkä annetaan pyynnöstä? Etenkin vastaus lyhytkoulutuksiin, muu 
ammatillinen koulutus kiinnostaa. 

Vastaus kysymykseen löytyy Opetushallituksen todistusmääräyksen (OPH-2147-2020) luvuista 2.1, 2.2 ja 
6.1: 
 
Koulutuksen järjestäjä antaa tutkintotodistuksen, kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti tutkinnon 
muodostumissäännön mukaiset tutkinnon osat. Mikäli opiskelija on suorittanut tutkinnon lisäksi 
ylimääräisiä tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, näistä koulutuksen järjestäjä antaa 
erillisen todistuksen suoritetuista tutkinnon osista tai otteen opintosuoritusrekisteristä 
 
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 saavutettu. 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. 
 
Koulutuksen järjestäjä antaa todistuksen muuhun ammatilliseen koulutukseen osallistumisesta 
opiskelijan pyynnöstä, koulutuksen päättyessä tai silloin, kun koulutuksen järjestäjä katsoo opiskelijan 
eronneeksi. 

Jos opiskelijalle tunnustetaan osa-alue Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, valinnaiset 
osaamistavoitteet lukiossa suoritetun Espanjan kielen perusteella, niin tuleeko tuo Espanjan kieli 
viitetietona kyseisen osa-alueen kohdalle opintorekisteriotteelle? 

Opintorekisteriotteen osaamisen tunnustamisen viitetietoihin ei ole tarpeen merkitä tässä tilanteessa 
lausetta: Yhteisen tutkinnon osan osa-alue on suoritettu espanjan kielellä. Osa-alueen nimi kertoo saman 
asian. 

Voisiko vielä kerrata merkataanko esim. ruotsista poikkeaminen sekä tutkinnon osan tasolle että sen 
osa-alueen kohdalle? 

Tutkintotodistukseen ja todistukseen tutkinnon osien suorittamisesta viitetieto merkitään viestintä- ja 
vuorovaikutusosaaminen -tutkinnon osan nimen perään. Opintosuoritusotteeseen viitetieto merkitään 
sen viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen -tutkinnon osan valinnaisen osa-alueen nimeen perään, joka 
on suoritettu ruotsin tilalla. 

 

 

 


