Tutkintotodistuksen liite
Suomi

1. Tutkinnon nimi (1)
Autoalan perustutkinnon perusteet
Grundexamen inom bilbranschen
Tutkinnon perusteiden voimaantulopäivä 01.08.2018 (OPH-2762-2017)
(1)

Alkukielellä

3. Tutkinnossa osoitettu ammatillinen osaaminen
Tutkinnon muodostuminen
Autoalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145
osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).
Ammatillisista tutkinnon osista pakollisia on 90 osaamispistettä ja valinnaisia 55 osaamispistettä.
Autoalan perustutkinto sisältää kuusi osaamisalaa:
•

autotekniikan osaamisala (ajoneuvoasentaja)

•

autokorinkorjauksen osaamisala (autokorinkorjaaja)

•

automaalauksen osaamisala (automaalari)

•

automyynnin osaamisala (automyyjä)

•

varaosamyynnin osaamisala (varaosamyyjä)

•

moottorikäyttöistenpienkoneiden korjauksen osaamisalan (pienkonekorjaaja)

Tutkinnon suorittaneen osaaminen
Autoalan tehtävänä on yhteiskunnan yksityisen ja joukkoliikenteen sekä tavarakuljetusten ja muiden logististen
palvelujen ja ihmisten liikkumiseen liittyvien harrastusten turvaaminen. Alalle koulutetaan ajoneuvoasentajia,
autokorinkorjaajia, automaalareita, automyyjiä, varaosamyyjiä ja pienkoneasentajia.

4. Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia

(1)

Ajoneuvokauppaan, asennuksiin, korjauksiin ja huoltotöihin liittyviä tyypillisiä työpaikkoja ovat autoja
autotarvikeliikkeet ja autokorjaamot. Ajoneuvoasentajilla, autokorinkorjaajilla ja automaalareilla on varsinaisten
korjaamotöiden lisäksi valmiudet työskentelyyn autoteollisuudessa ja esimerkiksi erilaisia ajoneuvokoreja,
erikoisajoneuvoja ja asuntovaunuja valmistavassa teollisuudessa.
(1)

Jos tarpeen

Selventävä huomautus
Tämän liitteen tarkoitus on lisätietojen antaminen suoritetusta tutkinnosta eikä se sellaisenaan ole todistus tutkinnosta. Liitteen muoto perustuu
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös No 2241/2004/EY, tehty 15 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön yhteisistä puitteista tutkintojen ja
pätevyyksien selkeyttämiseksi (Europass).
Euroopan unioni, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

5. Tutkinnon virallinen asema
Tutkintotodistuksen antajan nimi ja asema

Tutkinnosta päättävän kansallisen/alueellisen
viranomaisen nimi ja asema

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

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tutkinnon taso (kansallinen tai kansainvälinen)

Arvosana-asteikko/hyväksymisvaatimukset

Kansallinen tutkintojen viitekehys (NQF) 4

Tyydyttävä T1 / Tyydyttävä T2 / Hyvä H3 / Hyvä H4 /
Kiitettävä K5

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF) 4

Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriön
alainen keskusvirasto

ISCED 3
Jatko-opintokelpoisuus

Kansainväliset sopimukset

Tutkinto tuottaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Säädösperusta

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 ja sitä täydentävät asetukset

6. Tutkintotodistuksen voi säädösten mukaan saada seuraavilla tavoilla
Tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito osoitetaan tekemällä 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.
Pohjakoulutusvaatimukset

Tutkinnon suorittamiselle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.
Lisätietoja

Opetushallitus
PL 380, 00531 Helsinki
www.oph.fi

