Yhteisten tutkinnon osien suoritus (jatkuvan haun kautta aloittaneet 2018 -)
Yhteiset tutkinnon osat (YTO) kuuluvat kaikille ammatillista perustutkintoa suorittaville
opiskelijoille. VAAOssa YTOja suoritetaan seuraavalla tavalla.
1. Opiskelija kartoittaa opintojen alussa yhteisten tutkinnon osien osaamisensa Wilmassa
olevan lomakkeen avulla.
• Wilma -> Oma etusivu -> Lomakkeet -> Kartoitus yhteisten tutkinnon osien
osaamisesta -> Täydennä lomake -> Tallenna tiedot
• Oppiaineiden tavoitteet ja arviointikriteerit löytyvät
linkin takaa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/kooste/ammatillinenkoul
utus?hakutyyppi=perusteet .
2. Lomake käydään läpi yhdessä omaohjaajan kanssa HOKS-keskustelussa.
3. Jos opiskelijalla on hyväksiluettava tutkinto tai tutkinnon osia, tulee hänen ottaa yhteys
opinto-ohjaajaan. Opinto-ohjaaja tunnistaa ja tunnustaa yhteisten tutkinnon osien
osaamisen. Jos opiskelijalla on tutkinnon osia tai yksittäisiä arvosanoja, opinto-ohjaaja
tunnistaa ja yto-opettaja tunnustaa nämä. Tässä tapauksessa opiskelijan ei tarvitse
opiskella kyseessä olevaa oppiainetta uudelleen.
4. Jos opiskelijalla on osaamista oppiaineesta (kts. tutkinnon perusteet), mutta ei arvosanaa,
tulee hänen osallistua osaamisen näytön tenttiin. Tentin avulla opiskelija näyttää
osaamisensa toteen. Tenttiin ilmoittaudutaan Wilman tarjottimen kautta, erillisen
kalenterin aikataulujen mukaisesti. Jos osaaminen yltää vähintään T1-tasolle, kyseessä
oleva kurssi on suoritettu ja siitä annetaan numeerinen arvosana. Jos tenttitulos on hylätty,
opiskelijan tulee osallistua verkko- tai lähiopetukseen. Osaamisen
näytön voi suorittaa vain vuosikalenterin mukaisesti. Kalenteri: https://vaao.fi/wpcontent/uploads/2018/09/Jatkavien-yto-aineet-kalenteri.pdf
5. Jos opiskelijalla ei ole osaamista oppiaineen sisällöistä hänen tulee osallistua verkko- tai
lähiopetukseen. Verkkokursseille on mahdollisuus osallistua vain vuosikalenterissa
määriteltyjen ajankohtien mukaisesti. Kalenteri: https://vaao.fi/wpcontent/uploads/2018/09/Jatkavien-yto-aineet-kalenteri.pdf
Jos opiskelija haluaa osallistua lähiopetukseen, hänen tulee ottaa itsenäisesti yhteyttä
oppiainetta opettavaan opettajaan ja sopia tämän kanssa, mille kurssille on mahdollisuus
osallistua.
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