
 
 

         

LIITE 1. OPINTOSUORITUKSET 
Hakiessasi pätevyyttä ensimmäistä kertaa, merkitse tämän liitteen kohtaan A) Ammatillinen peruskoulutus ja kohtaan B) Jatko- ja 
täydennyskoulutus liittyvät suunnittelijan pätevyyden toteamisen kannalta merkittävät opintosuoritukset opintopisteinä (= op). Jos 

opintosuoritukset on esitetty muissa yksiköissä kuin opintopisteinä, merkitse kuten ne on ilmoitettu todistuksessa. 

 

Hakiessasi pätevyyden uusintaa, merkitse tähän liitteeseen VAIN lomakkeen kohtaan C) Päivityskoulutus liittyvät suunnittelijan 

pätevyyden uusinnan kannalta merkittävät opintosuoritukset. 

 

Sähkösuunnittelijan pätevyyden saamiseksi vaaditaan sähköalan ammattitutkinto. Soveltuvan korkeakoulututkinnon tai sitä 

täydentävien opintojen tulee sisältää sähkösuunnitteluun, sähköjärjestelmiin ja sähköturvallisuuteen perehdyttäviä opintoja 

seuraavasti: 

• vähäinen luokka: sähköalan ammattitutkinto 

• tavanomainen luokka: 30 op 

• vaativa luokka: 40 op 

• poikkeuksellisen vaativa luokka: 45 op 

  

A) TUTKINTOON SISÄLTYVÄT OPINTOSUORITUKSET, jotka luetaan mukaan yllä esitettyihin opintopistevaatimuksiin. 

Opintojakson nimi opinto-
pisteet 

Selvityksiä 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

Yhteensä:   

Liitä mukaan kopiot tutkintotodistuksesta 

 
B) JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUS  

Opintojakson nimi opinto-
pisteet 

Suoritusaika Selvityksiä  
(koulutuksen järjestäjä, mahdollinen 
tentti) 

1.    

2.    

3.    

4.    

                                                                                        Yhteensä:    

Liitä mukaan kopiot mahdollisista todistuksista. 
  



 
 

         

 
C) PÄTEVYYDEN UUSINTAAN LIITTYVÄT PÄIVITYSKOULUTUKSET JA OPINTOSUORITUKSET 

Viimeisen 7 vuoden aikana suoritetut opintosuoritukset, jotka ovat edellytyksenä pätevyyden uusinnalle.   

Opintojakson tai kurssin nimi op tai 
opinto-
tunnit 

Suoritusaika Selvityksiä  
(koulutuksen järjestäjä, mahdollinen 
tentti) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

                                                                                        Yhteensä:    

Liitä mukaan kopiot mahdollisista todistuksista. 
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