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Jakso 10, Valmistuminen 

Intro 

Elina: Moi, täällä Ellu! 

Sirpa: Ja Sirpa! 

Elina: No nyt on päästy asian ytimeen eli valmistumiseen. Se kuuluisa highlight, joka häämöttää 
jokaisen meidän kiikareissamme, kun puskemme opintoja läpi. Mites, kun mulla on kaikki nopat 
kasassa, niin iskeekö ohjaava opettaja mulle vaan todistuksen suoraan kouraan, kuten peruskoulussa 
konsanaan? 

Sirpa: Ei se ihan niin mene. Tämä ei oo ihan yksioikoinen juttu. Tässä on muutama erittäin tärkeä 
juttu, mikä kannattaa pitää mielessään, jos mielii valmistua esimerkiksi jossain tavoiteajassa. 

Elina: Okei, no mitä kaikkea valmistumiseen sitten liittyy? Miten sen tutkintotodistuksen saan? Mitä 
pitää tehdä ennen kuin voi hakea tutkintotodistusta? 

Sirpa: No lähdetään liikkeelle siitä, että onhan sinulla kaikki opinnot suoritettu. Ihan kaikki. Myös ne 
vapaasti valittavat. Sitten pitää tarkistaa, uupuuko osamerkintöjä opintojaksoista. Tästä kannattaa 
lähtee liikenteeseen. Jos kaikki on kondiksessa tämän suhteen, hyvä! 

Elina: No mulla roikkuu siellä yhdestä opintojaksosta vielä osasuoritus, kun opettaja ei oo vielä 
kerennyt antamaan arvosanaa siitä. Mitä teen? 

Sirpa: Siinä tapauksessa sinun tulee olla itse yhteydessä ohjaavaan opettajaan tai opetettavan aineen 
opettajaan. 

Elina: Joo ok. No mutta, sitten kun mä saan sen kondikseen niin sittenkö vaan haen todistuksen ja 
sillä on homma paketissa? 

Sirpa: No ei se ihan niin helposti käy. Sinun pitää vastata AVOP-kyselyyn ensin. 

Elina: AVOP-kysely, mikä se on? 

Sirpa: Se on ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely. Se on pakollinen 
kaikille ja se tulee täyttää aina valmistumisen yhteydessä. Et voi hakea tutkintotodistusta Pepissä 
ennen kuin olet täyttänyt sen kyselyn. Sen kyselyn avulla me pystymme kehittämään koulutusalaasi 
paremmaksi. Siinä mielessä ihan todella arvokasta saada vastauksia siihen kyselyyn. 

Elina: Joo okei. No mutta tuo on hyvä, että mulla on mahdollisuus antaa palautetta niin sanotusti 
koko paketista. Onko se sitten siinä? 
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Sirpa: Elä hättäile, istuhan mättäälle. On tässä vielä muutama juttu. Varmaan tiesitkin, että meiltä voi 
valmistua lähes milloin vain. Jos sinulla on joku tietty päivämäärä, jolloin haluat valmistua, niin tulee 
ottaa huomioon todistuksen käsittelyaikaan menevä aika. Valmistumisaikaa suunnitellessa kannattaa 
ottaa huomioon se, että opettajalla on toteutuksen päättymisen jälkeen tutkintosäännön mukaisesti 
yksi kuukausi aikaa arvioida opintosuoritus. Opettajien vapaajaksoilla opintoja ei arvioida eikä kirjata. 
Ja kannattaa huomioida myös se, miten valmistuminen vaikuttaa Kelan opintotuen määräytymiseen.  

Elina: Aivan, eli lomakkeen lähetettyä se ei tule heti sähköpostiin, vaan siinä menee tovi. 

Sirpa: Jep. Siitä tulee vahvistusviesti, kun opintotoimisto on vastaanottanut 
tutkintotodistushakemuksen. Valmistumista pystyt siis hakea ihan minä päivänä vaan, mutta esim. 
lomat voi vaikuttaa siihen minä päivänä valmistut. Esim. heinäkuussa valmistumista voi hakea, mutta 
todistus toimitetaan elokuussa, 15.8. mennessä. Joulukuussa viikoilla 51–52 valmistumista 
hakeneiden todistukset toimitetaan 15.1. mennessä. 

Elina: Okei. Ja se todistus tulee mulle omaan henkilökohtaiseen sähköpostiin vai? 

Sirpa: Joo, saat digitaalisen tutkintotodistuksesi henkilökohtaiseen sähköpostiisi viimeistään 14 
vuorokauden kuluttua. Sähköpostissa on latauslinkki, josta saat sen ladattua. Ja on ÄÄRIMMÄISEN 
TÄRKEÄÄ, että sen lataa heti kun vaan voi, sillä linkki vanhenee 30 päivän kuluttua. Eli lataat sen 
kaikkialle talteen, ettei häviä. 

Elina: Tuo onkin hyvä muistaa. Mites paperinen todistus? 

Sirpa: Voit tulostaa kopion tutkintotodistuksestasi halutessasi ihan vapaasti. 

Elina: Joo. Mites todentamisjutut? Miten voin osoittaa, että tuo pdf on virallinen tutkintotodistus? 

Sirpa: Sen pystyy tekemään Digi- ja väestöviraston sivujen kautta, kun laittaa googleen esim. 
“tarkasta pdf-asiakirja" niin se linkki tulee miltei heti ekana siihen. Sitten se tiedosto vaan upotetaan 
sinne verkkosivuille ja se todentaa sen tiedoston. 

Elina: Kuulostaa yksinkertaiselta! No, onko olemassa mitään valmistujaisjuhlia? 

Sirpa: On joo, Xamkissa on virtuaalinen valmistujaisjuhla. Siitä tulee sinulle sähköpostiin kutsua. Ne 
järjestetään aina syyslukukauden ja kevätlukukauden päätteeksi. Lisäksi sitten kun on paperit 
kourassa niin xamkilaisuus ei suinkaan pääty siihen! 

Elina: Mitä meinaat? 

Sirpa: Valmistuttuasi sinut liitetään automaattisesti alumnirekisteriin eli Xamkista valmistuneiden 
opiskelijoiden rekisteriin. Alumnina pääset osaksi kattavaa verkostoa, josta on hyötyä ja iloa sekä 
ammatinharjoittamisen että vapaa-ajan vietonkin kannalta. Xamk järjestää alumneille säännöllisin 
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väliajoin esimerkiksi alumnitapaamisia ja pääset kuulemaan etunenässä uusista 
täydennyskouluttautumismahdollisuuksista. 

Elina: Oo siistiä. Onko jotain ns. rahanarvoisiakin etuja luvassa? 

Sirpa: Itseasiassa on. Tutkinnosta valmistuneelle myönnetään maksuton jatkuvan oppimisen opinto-
oikeus Xamkin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin kahden vuoden ajaksi tutkinnosta 
valmistumisestaan. 

Elina: No onpa hyvä. Voin aloittaa vaikka sitten jo suorittamaan joitain YAMK-tutkinnon osia 
valmiiksi. 

Sirpa: Juu, siitä vaan uutta tutkintoa putkeen. Tsemppiä opintoihin ja moikka! 

 

  


