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TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA
KOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA
Opiskelijoille annettavista todistuksista säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017)
57-59 §:ssä. Saman lain 60 §:n mukaan Opetushallitus määrää todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä
tiedoista. Valtioneuvoston asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta (673/2017) 14 ja 15 §:ssä on säädetty
tarkemmin todistusten sisällöstä ja liitteistä.
Opetushallituksen määräys koskee todistuksia, jotka annetaan
‐
‐
‐
‐
‐

tutkintokoulutuksesta
tutkintojen ja koulutuksen kehittämiseksi järjestetyistä kokeiluista
Euroopan talousalueen ulkopuolella järjestettävästä tutkintokoulutuksesta
valmentavasta koulutuksesta sekä
muusta ammatillisesta koulutuksesta.

1.

AMMATILLINEN KOULUTUS

1.1.

Todistus tutkinnon suorittamisesta
Tutkintotodistus on viranomaisen asiakirja, jonka koulutuksen järjestäjä antaa, kun opiskelija on suorittanut
hyväksytysti tutkinnon perusteiden mukaisesti kaikki tutkinnon muodostumiseksi vaadittavat tutkinnon
osat.
Tutkintotodistuksesta tulee olla todistuksen antavan koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi.
Tutkintotodistus annetaan aina tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvassa määrätyllä tutkintokielellä.
Tutkintotodistuksen allekirjoittaa koulutuksen järjestäjä ja se päivätään aina todistuksen antopäivälle.
Tutkintotodistuksessa tulee olla seuraavat tiedot:
-

-

-

-

opiskelijan nimi, oppijanumero ja henkilötunnus
tutkinnon nimi ja laajuus osaamispisteinä
mahdollisen osaamisalan nimi/osaamisalat
mahdollinen tutkintonimike/tutkintonimikkeet
perustutkinnossa suoritetut tutkinnon osat ryhmiteltyinä tutkinnon muodostumisen
mukaisesti ammatillisiin (145 osaamispistettä) ja yhteisiin tutkinnon osiin (35 osaamispistettä),
laajuudet osaamispisteinä ja arvosanat
viittaus erityiseen tukeen (L 531/2017, 64 §) silloin, kun perustutkinnon ammatillisten
tutkinnon osien tai yhteisten tutkinnon osien osa‐alueiden osaamisen arviointia on mukautettu
viittaus poikkeamiseen (L 531/2017, 66 §) silloin, kun perustutkinnon ammatillisten tutkinnon
osien ammattitaitovaatimuksista tai yhteisten tutkinnon osien osa‐alueiden
osaamistavoitteista on poikettu
lisäksi sanallinen kuvaus opiskelijan osaamisesta niissä tutkinnon osissa, joissa osaamisen
arviointia on mukautettu tai ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista on poikettu
niin paljon, että opiskelija ei ole saavuttanut keskeisiä tutkinnon osan tai osien
ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita
tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa‐alueiden numeeristen arvosanojen
osaamispisteillä painotettu keskiarvo
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-

ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa suoritetut ammatilliset tutkinnon osat
tutkinnon muodostumisen mukaisesti, laajuudet osaamispisteinä ja arvosanat
päiväys ja allekirjoitukset
koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima.

Tutkintotodistuksesta tulee lisäksi ilmetä:
-

-

-

-

todistuksen antavan koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen yhteystiedot (EU:n ulkopuolella
järjestetyssä tutkintokoulutuksessa tulee olla lisäksi kirjattuna: Finland)
koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi, ellei niitä ole edellä mainittu
opetus‐ ja kulttuuriministeriön myöntämä vuoden 2018 alussa voimaan tulleen tutkintojen ja
koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä ja diaarinumero
lainsäädäntö, johon koulutus perustuu (Jos opiskelija suorittaa tutkintonsa loppuun vuonna
2017 tai sitä ennen voimaan tulleiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, merkitään tällöin
voimassa olleen lain ja asetuksen numero. Jos opiskelija siirtyy suorittamaan tutkintoa vuonna
2018 tai sen jälkeen voimaan tulevien tutkinnon perusteiden mukaisesti, merkitään lain
numero L 531/2017 ja valtioneuvoston asetuksen numero A 673/2017.)
maininta, että tutkinto on opetus‐ ja kulttuuriministeriön hyväksymä (Jos opiskelija suorittaa
tutkintonsa loppuun vuonna 2017 tai sitä ennen voimaan tulleiden tutkinnon perusteiden
mukaisesti, merkitään koulutuksen alkaessa voimassa olleen ammatillisen koulutuksen
tutkintorakenteesta annetun opetus‐ ja kulttuuriministeriön asetuksen numero. Jos opiskelija
siirtyy suorittamaan tutkintoa vuonna 2018 tai sen jälkeen voimaan tulevien tutkinnon
perusteiden mukaisesti, merkitään tutkintorakenneasetuksen numero A 680/2017.)
maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen määräämien tutkinnon perusteiden
mukaisesti (Sen perustemääräyksen hyväksymispäivämäärä ja diaarinumero, jonka perusteella
tutkinto on suoritettu ja todistus annetaan.)
maininta, että perustutkinto ja ammattitutkinto sijoittuvat tasolle 4 ja erikoisammattitutkinto
tasolle 5 kansallisessa ja eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä
tutkintojen tuottama yleinen jatko‐opintokelpoisuus
arviointiasteikko (merkitään se arviointiasteikko, jonka perusteella tutkinnon perusteiden
mukainen osaaminen on arvioitu)
ammattien harjoittamisesta johtuvat erityissäännökset.

Tutkintoon sisällytetyt ja tunnustetut tutkinnon osat merkitään opiskelijan tutkintotodistukseen
arvosanoineen ja laajuuksineen (tutkinnon nimi ja tutkinnon perustemääräyksen hyväksymispäivämäärä ja
diaarinumero tai todistuksen antajan nimi ja päivämäärä).
1.2.

Todistus suoritetuista tutkinnon osista
Koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijalle todistuksen suoritetuista tutkinnon osista, kun hän on saavuttanut
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiset tavoitteet ja suorittanut niiden mukaisen
tutkinnon osan tai tutkinnon osat. Todistus suoritetuista tutkinnon osista annetaan myös opiskelijan
pyynnöstä tai jos hänet katsotaan eronneeksi kesken tutkinnon suorittamisen.
Todistukseen suoritetuista tutkinnon osista merkitään tutkintotodistuksen mukaisesti opiskelijaa ja
tutkintoa koskevat tiedot sekä todistuksen antopäivään mennessä opiskelijan suorittamat tutkinnon osat
ryhmiteltynä perustutkinnon ammatillisiin ja yhteisiin tutkinnon osiin ja ammatti‐ ja
erikoisammattitutkinnon ammatillisiin tutkinnon osiin tutkinnon muodostumisen mukaisesti.
Todistuksen lisätietoihin merkitään, että tutkintotodistus annetaan sen jälkeen, kun kaikki kyseisen
tutkinnon perusteiden mukaiset tutkinnon osat on suoritettu. Todistus päivätään aina antopäivän mukaan.
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Lisäksi todistuksesta tulee käydä ilmi tutkintotodistukseen merkittävät tiedot kuten kohdassa 1.1 on
määrätty. Koska vain koko tutkinnon suorittaminen antaa jatko‐opintokelpoisuuden
ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin, jatko‐opintokelpoisuutta ei merkitä todistukseen suoritetuista
tutkinnon osista.
1.3.

Todistus tutkintokoulutukseen osallistumisesta
Opiskelijan pyynnöstä koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijalle todistus tutkintokoulutukseen
osallistumisesta. Osallistumistodistus (voi olla myös ote opintosuoritusrekisteristä) sisältää tiedot
koulutuksen sisällöstä ja kestosta. Lisäksi osallistumistodistukseen merkitään lainsäädäntö, johon koulutus
perustuu ja maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen määräämien tutkinnon perusteiden
mukaisesti.

2.

VALMENTAVA KOULUTUS

2.1.

Todistus valmentavan koulutuksen suorittamisesta
Koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijalle todistuksen suoritetusta koulutuksesta, kun hän on suorittanut
hyväksytysti ammatilliseen koulutukseen valmentavan tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan
koulutuksen perusteiden mukaisesti kaikki koulutuksen muodostumiseksi vaadittavat koulutuksen osat.
Todistus valmentavan koulutuksen suorittamisesta päivätään aina todistuksen antopäivän mukaan.
Todistuksessa valmentavan koulutuksen suorittamisesta tulee olla seuraavat tiedot:
-

opiskelijan nimi, oppijanumero ja henkilötunnus
koulutuksen nimi ja laajuus
suoritetut koulutuksen osat ryhmiteltyinä koulutuksen perusteiden mukaisesti, laajuudet
osaamispisteinä ja arvosanat
ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa arvosanoja voidaan tarvittaessa
täydentää sanallisella arvioinnilla
työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa opiskelijan osaamisen arviointi
kirjoitetaan sanallisesti ja tarvittaessa täydennetään kuvallisesti
päiväys ja allekirjoitukset
koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima.

Todistuksessa suoritetusta koulutuksesta tulee olla myös seuraavat tiedot:
-

todistuksen myöntävän koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen yhteystiedot
koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi, ellei niitä ole edellä mainittu
opetus‐ ja kulttuuriministeriön myöntämä vuoden 2018 alussa voimaan tulleen koulutuksen
järjestämisluvan päivämäärä ja diaarinumero
lainsäädäntö, johon koulutus perustuu (L 531/2017 ja A 673/2017)
maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen määräämien koulutuksen perusteiden
mukaisesti (perustemääräyksen hyväksymispäivämäärä ja diaarinumero)
arviointiasteikko.
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2.2.

Todistus suoritetuista koulutuksen osista
Koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijalle todistuksen suoritetuista koulutuksen osista, jos opiskelija eroaa
kesken koulutuksen suorittamisen. Todistus suoritetuista koulutuksen osista tulee antaa myös opiskelijan
pyynnöstä opiskelun aikana. Todistus päivätään aina antopäivän mukaan.
Todistuksen lisätietoihin merkitään, mitä suorituksia koulutuksen kokonaan suorittamisesta annettavan
todistuksen saaminen opiskelijalta edellyttää. Lisäksi todistuksesta tulee käydä ilmi todistukseen
merkittävät tiedot kuten kohdassa 2.1 on määrätty.

2.3.

Todistus valmentavaan koulutukseen osallistumisesta
Opiskelijan pyynnöstä koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijalle todistus valmentavaan koulutukseen
osallistumisesta. Osallistumistodistus (voi olla myös ote opintosuoritusrekisteristä) sisältää tiedot
koulutuksen sisällöstä ja kestosta. Lisäksi osallistumistodistukseen merkitään lainsäädäntö, johon koulutus
perustuu ja maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen määräämien koulutuksen perusteiden
mukaisesti.

3.

MUU AMMATILLINEN KOULUTUS

3.1.

Todistus muuhun ammatilliseen koulutukseen osallistumisesta
Koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijalle todistuksen, kun hän on osallistunut muuhun ammatilliseen
koulutukseen (ei tutkintokoulutukseen), kuten
1)
2)

ammatillista osaamista syventävään tai täydentävään koulutukseen tai
ammatilliseen tehtävään valmistavaan koulutukseen, joka valmistaa ansio‐ ja liikennelentäjän,
lennonjohtajan tai kaupunkiraideliikenteen kuljettajan tehtäviin.

Todistus annetaan opiskelijan pyynnöstä tai, kun koulutus on päättynyt tai opiskelija katsotaan eronneeksi.
Osallistumistodistus (voi olla myös ote opintosuoritusrekisteristä) sisältää tiedot koulutuksen sisällöstä ja
kestosta.
Todistuksessa koulutukseen osallistumisesta tulee olla seuraavat tiedot:
-

4.

opiskelijan nimi, oppijanumero ja henkilötunnus
koulutuksen nimi ja kesto
kuvaus koulutuksen sisällöstä osaamisena
koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi ja yhteystiedot
opetus‐ ja kulttuuriministeriön myöntämä vuoden 2018 alussa voimaan tulleen tutkintojen ja
koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä ja diaarinumero
lainsäädäntö, johon koulutus perustuu
päiväys ja allekirjoitukset
koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen leima.

TODISTUSTEN LIITTEET
Ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistukseen ja todistukseen suoritetuista tutkinnon osista tulee
liittää perustutkinnon perusteiden muodostumisen mukainen ote opintosuoritusrekisteristä tai muu
vastaava selvitys, josta ilmenevät opiskelijan suorittamat yhteisten tutkinnon osien pakolliset ja valinnaiset
osa‐alueet ja niiden osaamispisteet ja arvosanat sekä muut tutkinnon osaa pienemmät kokonaisuudet
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(A 673/2017, 15 §), kuten esimerkiksi aiemmin hankittu osaaminen, joka vastaa vain osittain tutkinnon osan
ammattitaitovaatimuksia tai yhteisen tutkinnon osan osa‐alueen osaamistavoitteita.
Koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijan pyynnöstä kansainväliseen käyttöön tarkoitetun
tutkintotodistuksen liitteen, joka sisältää tiedot opiskelijan suorittaman tutkinnon tuottamasta
osaamisesta sekä tutkinnon tasosta ja asemasta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.
Jos ammattipätevyys on määrätty tutkinnon perusteissa osaksi tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia,
todistukseen suoritetuista tutkinnon osista tulee liittää selvitys ammattialaa koskevaan sääntelyyn
perustuvasta ammattipätevyydestä, joka opiskelijalla on suoritetun tutkinnon osan tai suoritettujen
tutkinnon osien perusteella.

