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Näyttötutkintojen arviointipäätösten ja
osaamisen tunnustamispäätösten toimitus
tutkintotoimikunnille näyttötutkintojen
suoritusrekisteriin
•

Arviointipäätökset toimitetaan tutkintotoimikunnalle aina heti tutkinnon osan
suorituksen jälkeen.

•

Tutkintosuoritusten tunnustaminen ja liittäminen toteutetaan
henkilökohtaistamisesta annetun asetuksen mukaisesti.

•

Seuraavissa dioissa kerrotaan tietojen toimittamisesta tutkintotoimikunnille.

Neuvonta

Näyttötutkintosihteeristö/
Tutkintotoimikunnan sihteeri

Tekninen neuvonta

Opetushallitus: aitu-tuki@oph.fi
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Tutkinnon osaa koskeva arviointipäätös
TUTKINTO A
= suoritettava tutkinto
Tutkinnon osa X

• Kun tutkinnon suorittaja on suorittanut tutkinnon osan X tutkinnosta A
(= tutkintosuoritusten arvioijat ovat tehneet hyväksyvän päätöksen)
voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisesti, tutkinnon järjestäjä
toimittaa tiedon arviointipäätöksestä tutkinnosta A vastaavalle
tutkintotoimikunnalle. Tieto toimitetaan suoritusrekisterilomakkeella.
Tieto tutkinnoista, joista toimikunnat vastaavat, löytyy näyttötutkintohaku.fi –palvelusta sen
alalaidasta linkistä Tutkintotoimikunnat 1.8.2016 – 31.7.2018. Palvelusta löytyy myös
tutkintotoimikuntien yhteystiedot.
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Tutkinnon tai sen osan tunnustaminen
vastaamaan suoritettavan tutkinnon perusteissa
määriteltyä osaamista
Laki 631/1998, 8 a § 2 mom, Asetus 575/2016, 2 § 2 mom

TUTKINTO Y

•

•
•
•

Arvioijien
tunnustamispäätös

TUTKINTO A
= suoritettava tutkinto

Tutkinnon osa X

Määritelty
tutkinnon osa A1

Useampi tutkinnon
osa yhdessä

Määritelty
tutkinnon osa A2

Tutkinnon suorittajalla on suoritettu tutkinto Y tai tutkinnon osa X, jossa osoitettu ja
arvioitu osaaminen vastaavat suoritettavan tutkinnon A tutkinnon osan tai tutkinnon
osien (A1 ja A2) ammattitaitovaatimuksia.
Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta vastaavat suoritettavien tutkinnon
osien (A1 ja A2) arviointitehtävään nimetyt arvioijat.
Tieto arvioijien tekemästä tunnustamispäätöksestä toimitetaan tutkinnosta A
vastaavalle tutkintotoimikunnalle suoritusrekisterilomakkeella.
Suoritusrekisteriin merkitään se suoritettava tutkinnon osa, jota vastaamaan aiempi
suoritus tunnustetaan, ei sitä mistä tunnustaminen on tehty.
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Tutkinnon osan liittäminen muusta tutkinnosta,
kun suoritus on voimassa olevien perusteiden
mukainen
Asetus 575/2016, 2 § 1 mom

TUTKINTO A
= suoritettava tutkinto

TUTKINTO B
(pt, at tai eat)
Tutkinnon osa X

Liitetään

•
•

•

Valinnainen tutkinnon osa
toisesta ammatillisesta
tutkinnosta

Tutkinnon suorittaja on suorittanut tutkinnon osan X tutkinnosta B voimassa olevien tutkinnon
perusteiden mukaisesti joko näyttötutkintona tai ammatillisena peruskoulutuksena.
Tutkinnon A järjestäjä toimittaa tiedon tutkinnon osan X suorittamisesta liittämistä varten
liittämisestä sille tutkintotoimikunnalle, jonka toimialaan tutkinto A kuuluu. Tieto toimitetaan
suoritusrekisterilomakkeella ja pääsääntöisesti hakeutumisvaiheessa tehdyn
henkilökohtaistamisen jälkeen. Lomakkeella ilmoitetaan tutkinto B tutkinnon osa X, joka
liitetään, sekä tutkinnon suorittajan tavoitteena oleva tutkinto A, johon liitetään.
Liittämisessä noudatetaan voimassa olevia tutkinnon A (pt, at, eat) muodostumissääntöjä.
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Tutkinnon osan tunnustaminen toisesta tutkinnosta,
jonka tutkinnon perusteet ovat kumoutuneet tai joka
on muu kuin näyttötutkinto
Laki 631/1998, 8 a § 2 mom, Asetus 575/2016, 2 § 1 mom

Kaksi tapaa…
TUTKINTO Z
(kumoutuneet
tutkinnon perusteet
tai ei näyttötutkinto)

1
Tunnustetaan

Tutkinnon osa X

TUTKINTO Zuudempi
(voimassa olevat
tutkinnon perusteet)

TUTKINTO A
= suoritettava
tutkinto
Liitetään

Tutkinnon osa Y
Tunnustetaan

Valinnainen tutkinnon
osa toisesta
ammatillisesta
tutkinnosta

2
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TUTKINTO Z
(kumoutuneet
tutkinnon perusteet
tai ei näyttötutkinto)

1
Tunnustetaan

Tutkinnon osa X

•
•

•

TUTKINTO Zuudempi
(voimassa olevat
tutkinnon perusteet)

Tutkinnon osa Y

TUTKINTO A
= suoritettava
tutkinto
Liitetään

Valinnainen tutkinnon
osa toisesta
ammatillisesta
tutkinnosta

Tutkinnon suorittaja on suorittanut tutkinnon osan X tutkinnosta Z, jonka tutkinnon
perusteet ovat kumoutuneet tai joka on muu kuin näyttötutkinto (esimerkiksi
ammattikorkeakoulututkinto).
Arvioijat arvioivat vastaako tutkinnon osa X tutkinnon Z voimassa olevissa perusteissa
määriteltyä tutkinnon osan Y osaamista. Jos vastaa, tutkinnon osa X tunnustetaan
tutkinnon osaksi Y, joka voidaan liittää tutkintoon A. Tutkinnon A järjestäjä toimittaa
tiedon tutkinnon osan Y suorittamisesta liittämistä varten tutkinnosta A vastaavalle
tutkintotoimikunnalle. Tieto toimitetaan suoritusrekisterilomakkeella.
Tarvittaessa tutkinnon osan Y tunnustamispäätöksestä toimitetaan tieto myös tutkinnosta
Z vastaavalle tutkintotoimikunnalle, jos tutkinnon suorittaja haluaa erikseen todistuksen
tästä tutkinnon osasta. Tieto toimitetaan suoritusrekisterilomakkeella.
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TUTKINTO Z
(kumoutuneet
näyttötutkinnon
perusteet)

Tutkinnon osa X

TUTKINTO Zuudempi

TUTKINTO A
= suoritettava
tutkinto

(voimassa olevat
tutkinnon perusteet)

Tutkinnon osa Y

2
Tunnustetaan

•

•

•

•

Valinnainen tutkinnon
osa toisesta
ammatillisesta
tutkinnosta

Tutkinnon suorittaja on suorittanut tutkinnon osan X näyttötutkinnosta Z, jonka tutkinnon
perusteet ovat kumoutuneet.
Arvioijat arvioivat vastaako tutkinnon osan X suoritus nykyisiä kelpoisuus-, pätevyys- tai
voimassaoloa koskevia vaatimuksia ja päättävät sen perusteella, voidaanko tutkinnon osa X
tunnustaa tutkinnon A valinnaiseksi toisesta tutkinnosta olevaksi tutkinnon osaksi.
Tutkinnon A järjestäjä toimittaa tiedon tutkinnon osan X tunnustamisesta tutkinnosta A
vastaavalle tutkintotoimikunnalle. Tieto toimitetaan erillisellä dokumentilla. (*
Tarvittaessa tutkinnon suorittaja ohjataan täydentämään aiemmin hankittua osaamistaan ja
osoittamaan se tutkinnon Z tutkinnon osan Y tutkintotilaisuudessa voimassa olevien
tutkinnon perusteiden mukaisesti. Tällöin tieto arviointipäätöksestä toimitetaan
suoritusrekisterilomakkeella tutkinnosta Z vastaavalle tutkintotoimikunnalle, jonka jälkeen
tutkinnon osa Y voidaan liittää valinnaiseksi tutkinnon osaksi tutkintoon A.
*) Kumoutuneiden tutkinnon perusteiden tietoja ei voida toimittaa suoritusrekisterilomakkeella, koska niiden tietoja ei ole
saatavissa rakenteistetussa muodossa, jota voidaan ohjelmallisesti käyttää tietojärjestelmissä.
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Suoritustietojen toimitus kun
tutkinnon osan/osien suorituksesta
muodostuu koko tutkinto
•

Tutkinnon järjestäjät toimittavat tutkintotoimikunnalle ne arviointipäätökset,
joita toimikunnat eivät ole aiemmin käsitelleet.

•

Jos tutkintotoimikunnalla ei ole todistuksen antamiseen tarvittavaa varmuutta
siitä, että tutkinnon suorittaja on hyväksytysti suorittanut kaikki koko tutkinnon
muodostumiseen kuuluvat tutkinnon osat, se voi pyytää toimittamaan tiedot
kaikista tutkinnon osien arviointipäätöksistä. Toimitus tehdään suoritusrekisterilomakkeella. Mahdollisista muista toimitustavoista sovitaan tutkintotoimikunnan
kanssa.
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