TUTKINTOTODISTUKSEN LIITE (*)1

Tutkinnon nimi
Autoalan perustutkinto, autokorikorjauksen osaamisala, autokorinkorjaaja
Tutkinnon perusteiden (määräys 39/011/2014) voimaantulopäivä 1.8.2015.

Tutkinnossa osoitettu ammatillinen osaaminen
Tutkinnon muodostuminen
Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkintoon sisältyy
ammatillisia tutkinnon osia 135 osaamispistettä, yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispistettä ja vapaasti valittavia tutkinnon osia
10 osaamispistettä. Tutkintoa laajentavia tutkinnon osia voi valita yksilöllisesti.
Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista. Näyttötutkinnolla tai tutkinnon osilla näyttötutkinnossa ei ole
laajuutta. Näyttötutkinnon suorittaminen on ammattitaidon hankkimistavasta riippumatonta.
Ammatilliset tutkinnon osat koostuvat pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Autokorinkorjauksen osaamisalan
pakolliset tutkinnon osat ovat huolto- ja korjaustyöt, pintavauriotyöt sekä mittaus- ja korivauriotyöt. Valinnaisia tutkinnon
osia ovat esimerkiksi maalauksen esikäsittelytyöt, auton turvavarustetyöt, auton korin sähkövarustetyöt, auton lisävarustetyöt,
sekä varaosatyö ja varaston hallinta.
Kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa voi lisäksi valita yritystoiminnan suunnittelu -tutkinnon osan ja muita ammatillisia
tutkinnon osia. Ammatillisessa peruskoulutuksessa voi valita myös tutkinnon osat työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen,
huippuosaajana toimiminen tai yrityksessä toimiminen, paikallisia tutkinnon osia, tutkinnon osan
ammattikorkeakouluopinnoista tai vapaasti valittavia tutkinnon osia.
Tutkinnon suorittaneen osaaminen
Tutkinnon suorittanut osaa oikaista pinta- ja korinosia sekä vaihtaa lasit ja korinosat ja hänellä on auton purkamisessa ja
kootessa tarvitsemansa asennustekniset taidot. Hän tuntee autokorien rakenteet ja materiaalit sekä erilaisia
korinkorjausmenetelmiä ja pintakäsittelytapoja. Hän osaa liittää osia hitsaamalla ja liimaamalla. Hän osaa toimia laaja-alaisen
osaamisensa avulla erilaisissa ympäristöissä ja muuttuvissa oloissa sekä palvella asiakkaita ja toimia yhteistyössä joustavasti
ja luovasti. Tutkinnon suorittanut osaa pitää huolen työturvallisuudesta ja työympäristöstä sekä noudattaa alansa lakeja ja
määräyksiä sekä ylläpitää työ- ja toimintakykyään. Hän osaa työskennellä yritystoiminnan periaatteiden ja kestävän
toimintatavan mukaisesti sekä toimia laatutietoisesti ja oma-aloitteisesti. Hän osaa laatia tarvittavia viestejä ja työraportteja
tietotekniikkaa hyödyntäen. Tutkinnon suorittanut osaa ottaa vastuun omista töistään, arvioida omaa työsuoritustaan ja
kehittää ammattitaitoaan. Hän selviytyy työnsä vuorovaikutustilanteissa yhdellä vieraalla ja toisella kotimaisella kielellä.

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia
Autoalan perustutkinnon autokorikorjauksen osaamisalan suorittanut autokorinkorjaaja työskentelee ajoneuvovaurioiden
korjauksen parissa autokorikorjaamoilla tai ajoneuvoteollisuuden palveluksessa.
Tutkinnon virallinen asema
Tutkintotodistuksen antajan nimi ja asema
Tutkinnosta päättävän kansallisen/alueellisen
Ammatillisena peruskoulutuksena suoritetun perustutkinnon
viranomaisen nimi ja asema
tutkintotodistuksen antaa koulutuksen järjestäjä, jolla on opetusOpetus- ja kulttuuriministeriö
ja kulttuuriministeriön myöntämä koulutuksen järjestämislupa.
Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriön alainen
Tutkintotodistukseen sisältyvän näyttötodistuksen antaa
keskusvirasto

ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteutuksesta
vastaava toimielin.
Näyttötutkintona suoritetun perustutkinnon tutkintotodistuksen
antaa Opetushallituksen asettama tutkintotoimikunta.
Tutkinnon taso (kansallinen tai kansainvälinen)
ISCED 3

Arvosana-asteikko/hyväksymisvaatimukset
Kiitettävä 3
Hyvä 2
Tyydyttävä 1
Alin hyväksytty suoritus 1

Jatko-opintokelpoisuus
Tutkinto tuottaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Kansainväliset sopimukset

Säädösperusta
Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 630/1998, asetus ammatillisesta peruskoulutuksesta 811/1998 ja asetus ammatillisen
perustutkinnon muodostumisesta 801/2014 muutoksineen
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998 ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 812/1998 muutoksineen

Tutkintotodistuksen voi säädösten mukaan saada seuraavilla tavoilla
Tutkintotodistuksen voi säädösten mukaan saada kolmella tavalla:
1. Tutkinnon voi suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena oppilaitosmuotoisesti, jolloin opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti
oppilaitoksessa, mutta sisältää osaamisen hankkimista työssäoppimalla vähintään 30 osaamispisteen verran. Osaaminen
arvioidaan työpakoilla järjestettävillä ammattiosaamisen näytöillä ja muulla osaamisen arvioinnilla. Tutkintotodistuksen antaa
koulutuksen järjestäjä, jolla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä koulutuksen järjestämislupa. Tutkintotodistukseen
sisältyvän näyttötodistuksen antaa ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaava toimielin.
2. Tutkinnon voi suorittaa näyttötutkintona, jolloin tutkinto suoritetaan osoittamalla tutkintotilaisuuksissa Opetushallituksen
päättämissä tutkinnon perusteissa vaadittu ammattitaito. Tarvittaessa järjestetään tutkintoon valmistavaa koulutusta.
Koulutuksen järjestäjä huolehtii koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon
hankkimisen henkilökohtaistamisesta. Tutkintotodistuksen antaa Opetushallituksen asettama tutkintotoimikunta.
3. Tutkinnon voi suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin se voi olla tutkintoon johtavaa ammatillista peruskoulutusta tai
näyttötutkintoon valmistavaa. Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa koulutusta, jota täydennetään
tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus. Tutkintotodistuksen antaa koulutuksen järjestäjä tai
näyttötutkintojen osalta tutkintotoimikunta.
Pohjakoulutusvaatimukset
Ammatillisen peruskoulutuksen pohjakoulutuksena edellytetään perusopetuksen oppimäärää. Näyttötutkintoon osallistujalle ei
ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.
Lisätietoja
Laadunvarmistus perustuu koulutuksen järjestäjän laadunhallintajärjestelmään, itsearviointeihin ja ulkoisiin arviointeihin.
Opetushallitus
PL 380, 00531 HELSINKI
recognition@oph.fi
Lisätietoa (mm. kuvaus Suomen ammatillisen koulutuksen ja tutkintojen järjestelmästä): www.oph.fi/recognition
(*) Selventävä huomautus
Tämän liitteen tarkoitus on lisätietojen antaminen suoritetusta tutkinnosta eikä se sellaisenaan ole todistus tutkinnosta. Liitteen muoto perustuu seuraaviin
teksteihin: neuvoston päätöslauselma 93/C 49/01 tehty 3 päivänä joulukuuta 1992 tutkintojen selkeydestä, neuvoston päätöslauselma 96/C 224/04 tehty 15
päivänä heinäkuuta 1996 ammatillisen koulutuksen tutkintotodistusten selkeydestä, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston antama suositus 2001/613/EY
annettu 10 päivänä heinäkuuta 2001 opiskelijoiden, koulutuksessa olevien, vapaaehtoisten, opettajien ja kouluttajien liikkuvuudesta Euroopan yhteisössä.
Lisätietoja tutkintojen vertailusta on sivulla http://www.cedefop.europa.eu/en/themes/understanding-qualifications
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