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1. Tutkinnon nimi 1 

 

Esimerkiksi: Ajoneuvoalan ammattitutkinnon perusteet 

Yrkesexamen inom fordonsbranschen 

Tutkinnon perusteiden voimaantulopäivä 01.08.2018 (OPH-1361-2018) 

2. Tutkinnossa osoitettu ammatillinen osaaminen 2 

   

Esimerkiksi: Basic automotive mechanic certificate 

3. Tutkinnon tuottama ammatillinen osaaminen 

 

Tutkinnon muodostuminen 

Ajoneuvoalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto sisältää viisi osaamisalaa, jotka ovat: Myynnin 

ja asiakaspalvelun osaamisala, automyyjä, konemyyjä, varaosamyyjä ja korjaamopalvelumyyjä; Vauriokorjauksen 

osaamisala, Ajoneuvomaalari ja korikorjaaja; Korjaamopalvelun osaamisala; Työnjohdon osaamisala sekä 

Rengaspalvelun osaamisala. Ajoneuvoalan ammattitutkinnon suorittaneella on ajoneuvoalan tehtävässä edellytettävä 

ammattitaito osaamisalansa ja tehtäväkuvansa mukaisesti. Tutkinnon suorittanut osaa toimia ajoneuvoalan tehtävissä 

itsenäisesti ottamalla huomioon työssään ajoneuvoalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Työssään hän toimii 

huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Hän osaa suunnitella ja organisoida oman vastuualueensa toimintaa laadukkaasti ja 

kustannustehokkaasti ja noudattaa työlainsäädäntö-, työturvallisuus- ja ympäristömääräyksiä sekä laatujärjestelmän ja 

työympäristön muita ohjeistuksia. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys ajoneuvoalasta ja sen mahdollisuuksista 

sekä omasta roolistaan ajoneuvoalan työtehtävien toteuttajana. Tutkinnon suorittaja valitsee suoritettavaksi 

toimenkuvansa mukaisesti tarvittavat tutkinnonosat osaamisalan pakollisista ja valinnaisista tutkinnonosita niin, että 

tutkinnon osaamispistemäärä täydentyy vähintään 150 osaamispisteeseen. 

Tutkinnon suorittaneen osaaminen  

Ajoneuvoalan ammattitutkinnon suorittaneella on ajoneuvoalan tehtävässä edellytettävä ammattitaito osaamisalansa ja 

tehtäväkuvansa mukaisesti. Tutkinnon suorittanut osaa toimia ajoneuvoalan tehtävissä itsenäisesti ottamalla huomioon 

työssään ajoneuvoalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Työssään hän toimii huolellisesti ja ammattitaitoisesti. 

Hän osaa suunnitella ja organisoida oman vastuualueensa toimintaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ja noudattaa 

työlainsäädäntö-, työturvallisuus- ja ympäristömääräyksiä sekä laatujärjestelmän ja työympäristön muita ohjeistuksia. 

Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys ajoneuvoalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistaan 

ajoneuvoalan työtehtävien toteuttajana. Ajoneuvoalan ammattitutkinnossa on valittavissa seuraavat osaamisalat: 

myynnin ja asiakaspalvelun osaamisala, korjaamopalvelun osaamisala, vauriokorjauksen osaamisala, työnjohdon 

osaamisala tai rengaspalvelun osaamisala. Tutkinnon suorittaja valitsee suoritettavaksi toimenkuvansa mukaisesti 

tarvittavat tutkinnonosat osaamisalan pakollisista ja valinnaisista tutkinnonosita niin, että tutkinnon osaamispistemäärä 

täydentyy vähintään 150 osaamispisteeseen.Tutkinnon suorittanut osaa toimia toimenkuvansa mukaisissa ajoneuvoalan 

tehtävissä kehittäen omaa ammattitaitoaan ja organisaationsa toimintaa 

4. Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia 3 

 

Esimerkiksi: 

Tutkinnon suorittanut voi valintojensa mukaisesti toimia ajoneuvoalan myynti-, asiakaspalvelu-, maalaus-, korjaus-, 

huolto- ja vianhakutehtävissä, rengaspalvelun tehtävissä tai työnjohdollisissa tehtävissä ajoneuvo- tai konekorjaamolla, 

rengasliikkeessä, varaosaliikkeessä, auto- tai konemyymälässä tai muissa alan työkohteissa ja toimipisteissä. Tutkinnon 

suorittanut voi toimia työntekijänä, toimihenkilönä, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana ajoneuvoalan 

organisaatioissa ja yrityksissä. 
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5.  Tutkinnon virallinen asema 

 

Tutkintotodistuksen antaja Tutkinnosta päättävän viranomainen 

Esimerkiksi: 

Koulutuksen järjestäjä, jolla on opetus- ja 
kulttuuriministeriön myöntämä tutkintojen ja 
koulutuksen järjestamislupa. 

Esimerkiksi: 

Opetus- ja kulttuuriministeriö  

Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriön alainen 
keskusvirasto 

Tutkinnon taso (kansallinen tai eurooppalainen) 1  Arvosana-asteikko / hyväksymisvaatimukset 

Esimerkiksi: 

Kansallinen tutkintojen viitekehys (NQF) 4 

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF) 4 

Esimerkiksi: 

Tyydyttävä T1 / Tyydyttävä T2 / Hyvä H3 / Hyvä H4 /  

Kiitettävä K5 

Jatko-opintokelpoisuus 1 Kansainväliset sopimukset ammattipätevyyden 
tunnustamisesta 1 

Esimerkiksi: 

Tutkinto tuottaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin 

Esimerkiksi: 

 

Säädösperusta 

Esimerkiksi: 

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 ja sitä täydentävät asetukset 

6. Tutkintotodistuksen voi säädösten mukaan saada seuraavilla tavoilla 

 

Esimerkiksi: 

Tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito osoitetaan tekemalla käytännön työtehtäviä aidoissa tilanteissa ja 
työprosesseissa (näyttö). Opiskelijan osaamista arvioivat monipuolisesti opettaja ja työelämän edustaja 
vertaamalla sitä tutkinnon perusteissa määrättyyn osaamiseen. Koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijalle 
tutkintotodistuksen, kun tutkinto on suoritettu hyväksytysti Opetushallituksen määräämien tutkinnon perusteiden 
mukaisesti. 

7. Lisätietoja 

 

Pohjakoulutusvaatimukset 1 

Esimerkiksi:Tutkinnon suorittamiselle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia. 

Lisätietoja 

Opetushallitus PL 380, 00531 Helsinki www.oph.fi 

Kansallinen Europass-keskus 

www.europass.fi 
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