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Henkilöstön Pedapolku Moodlessa 
versio lokakuu 2018 

HOKS – testi opetus- ja ohjaushenkilöstölle 
 
1 
Tunnetko oman alasi tutkinnon perusteet niin hyvin, että voit esitellä erilaisia vaihtoehtoja opiskelijalle 
tutkinnon suorittamiseksi? Valitse ne vaihtoehdot, mitkä sinulla on hallussa. 
Valitse yksi tai useampi: 

 Tutkinnon rakenteen, osat ja osa-alueet ja niiden antamat valinnan mahdollisuudet  
 Toteutussuunnitelmat ja suorituspolut erityisesti työelämän näkökulmasta  
 Tunnen tutkinnon osia myös muista perus-, ammatti- ja/tai erikoisammattitutkinnoista 

2 
Mitä ammatilliseen perustutkintoon (180 osaamispistettä, osp) kuuluu? 
Valitse yksi: 

  
 Ammatillisia tutkinnon osia (135 osp) ja yhteisiä tutkinnon osia (45 osp)  

3 
Millä periaatteella ammatti- ja erikoisammattitutkintoa suorittavan opiskelijan HOKS tehdään?  
Valitse yksi: 

 Samalla periaatteella kuin perustutkintoa suorittavan opiskelijan HOKS  
 Muuten samalla periaatteella kuin perustutkintoa suorittavan HOKS, mutta heille ei tehdä urasuun-

nitelmaa   
 HOKS tehdään myös yhteisten tutkinnon osien/osa-alueiden osalta  

4 
Mitä perustutkinto-opiskelijan koulutukseen voi liittää VALMAsta? Valitse oikeat vaihtoehdot. 
Valitse yksi tai useampi: 

 YTO - pakollisia  
 ei mitään  
 Ammatillisen tutkinnon osia tai osa-alueita  

5 
Jos toteatte, että tutkinto, johon opiskelija on valittu, ei ole hänelle sopiva, niin 
Valitse yksi: 

 Opiskelijaa kehotetaan eroamaan  
 Opiskelija ohjataan perustellusta syystä hänelle paremmin sopivaan tutkintoon tai koulutukseen 

(VALMA) koulutuksen järjestäjän toimipisteessä tai muun palvelun piiriin  
 Odotetaan niin kauan, että opiskelija ymmärtää itse erota  
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6 
Jos opiskelija on aikeissa keskeyttää opintonsa: 
Valitse yksi: 

 Hänet ohjataan soveltuvampaan tutkintoon tai koulutukseen (VALMA) koulutuksen järjestäjällä  
 Hänet ohjataan toisen koulutuksen järjestäjän järjestämään koulutukseen  
 Keskustellaan tilanteesta ja vaihtoehdoista yhdessä opiskelijan kanssa  

7 
Miksi opiskelijalle tehdään HOKS?  
Valitse yksi: 

 Laki ja asetus velvoittavat. Haluamme aidosti, että opiskelija etenee omia uratavoitteitaan kohti ja 
olemassa olevaa osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan  

 Koska rehtori määrää  

8 
Mihin HOKS tehdään?  
Valitse yksi: 

 HOKS tehdään ja päivitetään [opiskelijahallintojärjestelmän nimi] -palveluun  
 Ala- ja tutkintokohtaisille lomakkeille  
 Tutkintotoimikuntien lomakkeille  

9 
Milloin HOKS tehdään ja päivitetään? 
Valitse yksi: 

 Tehdään opintojen alussa ja päivitetään puolen vuoden välein  
 Tehdään opintojen alussa ja päivitetään aina, kun suunnitelmat tarkentuvat tai muuttuvat, tarpeen 

mukaan  
 Tehdään ennen ensimmäistä näyttöä ja päivitetään opintojen loppuvaiheessa  

10 
Minkälainen vaikutus opiskelijan HOKSilla on koulutuksen järjestäjän toimintaan? 
Valitse yksi: 

 Erilaisten oppimisympäristöjen tarve tulee esille ja tietoja käytetään koulutustarjonnan suunnitte-
luun. Lisäksi HOKSiin merkityt opiskelupäivät kerryttävät opiskelijavuosia eli rahoitusta  

 Ei mitään. Lisää turhaa hallinnollista työtä  

11 
Opiskelijalla on todistus tutkinnon osien suorittamisesta voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukai-
sesti. Miten aiemmin hankittua osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan? 
Valitse yksi: 

 Tunnustetaan vastaava määrä osaamispisteitä  
 Jokaisen on suoritettava opinnot kokonaisuudessaan koulutuksen järjestäjän toteutussuunnitel-

mien mukaisesti  
 Tunnustetaan ne opinnot, jotka voidaan sisällyttää osaksi suoritettavaa tutkintoa  
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12 
Miten aiemmin hankittua osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan, jos opiskelija on käynyt esimerkiksi 
harrastusluonteisia kursseja tai hänellä on työkokemusta tutkintoon liittyvistä asioista?  
Valitse yksi: 

 Ei mitään  
 Osaamista verrataan voimassa oleviin tutkinnon perusteisiin. Opiskelija osoittaa osaamisensa ja ar-

vioijat (työelämän edustaja ja koulutuksen järjestäjän edustaja) tunnustavat osaamisen  
 Voidaan tunnistaa ja tunnustaa uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti vapaasti valittaviin tutkin-

non osiin tai käytetään jonkun muun tutkinnon osaa  

13 
Miten erityisen tuen tarve kirjataan?  
Valitse yksi: 

 Opiskelijan erityisen tuen sisältö eli käytännön tukitoimet kirjataan HOKSiin tutkinnon osittain  
 Erityisen tuen syy/diagnoosi kirjataan [HOKS-järjestelmän nimi].  

14 
Tuleeko työpaikalla järjestettävää koulutusta sisältyä opiskelijan tutkintoon? 
Valitse yksi:  

 Kyllä, 30-50 osp  
 Kyllä, mutta osaamispistemäärää ei määritellä  

15 
Milloin oppisopimus voi tulla kyseeseen? 
Valitse yksi: 

 Kun opiskelijalla on työsuhde ja työaika on vähintään 25 h/viikko ja työpaikan työtehtävissä on 
mahdollista oppia tutkinnon tai sen osan sisältöjä. Suositeltava sopimuksen kesto koulutuksen jär-
jestäjällä on vähintään 1 kk.  

 Kun opiskelijalla on työsuhde, työaika on vähintään 37 h/viikko ja koulutusaika oppisopimuksella 
on vähintään neljä kuukautta.  

16 
Mitä sisältyy koulutussopimukseen?  
Valitse yksi: 

 Opiskelija saa koulutussopimusajalta palkkaa ja työaika on vähintään 25 h/viikko  
 Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa voi suorittaa yhden tai useamman tutkinnon 

osan kerralla ja opiskelija saa opettajalta ohjausta ja tukea.  

17 
Työssäoleva henkilö opiskelee työn ohella oman alansa tutkintoa (osa-aikainen opiskelu).  
Valitse yksi: 

 Opettaja käy säännöllisesti työpaikalla ohjaamassa opiskelijaa ja työpaikkaohjaajaa.  
 Työpaikan työtehtävissä pitää olla mahdollista oppia tutkinnon tai sen osan sisältöjä. Opiskelijavuo-

teen lasketaan päivät, joiden aikana opiskelija mahdollisesti opiskelee koulutuksen järjestäjän eri 
oppimisympäristöissä.  
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18 
Opiskelija saisi oppisopimustyöpaikan tai työpaikka haluaa palkata hänet tietyksi ajaksi. 
Valitse yksi: 

 Hyvä juttu, meidän tavoite on edistää sitä, että työelämä saa työntekijöitä ja opiskelijat työllistyvät. 
Otamme jatkuvassa haussa uuden opiskelijan tilalle. 

 Ei voida sallia, sillä meiltähän loppuvat opiskelijat.  
 Kyseenalaista. Voiko töissä oppia paremmin kuin oppilaitoksessa? 
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Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen – testi opetus- ja ohjaushenkilöstölle 
 
1 
Missä ohjeistaan osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta? 
Valitse yksi tai useampi: 

 laissa ammatillisesta koulutuksesta 
 Asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta  
 Opetushallituksen määräyksessä 

2 
Mitä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tarkoittaa? 
Valitse yksi: 

 Aikaisempi osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi HOKS:ia  
 Opiskelija kertoo haluavansa oman alan kesätöihin tulevana kesänä. Tämä tunnustetaan osaksi 

HOKS:ia  
 Hyväksilukua aiemman tutkinnon todistuksen mukaan  

3 
Keneltä opiskelijalla on mahdollisuus saada jatkuvaa palautetta osaamisen kehittymisestä? 
Valitse yksi: 

 Kaikilta häntä ohjaavalta henkilöltä 
 Vain vastuuohjaaja (ent. ryhmänohjaaja) antaa palautteen 
 Vain työpaikkaohjaajalta, joka on merkitty koulutussopimukseen  

4 
Mikä on opiskelijan saaman palautteen merkitys? 
Valitse yksi: 

 Palaute ei vaikuta osaamisen arviointiin, sillä ohjataan ja kannustetaan opiskelijaa tavoitteiden saa-
vuttamiseksi  

 Palaute vaikuttaa suoraan osaamisen arviointiin  
 Palaute on aina osa näytön arviointia  

5 
Milloin osaamisen tunnistaminen tehdään? 
Valitse yksi: 

 Ensisijaisesti ja vain opintojen alussa  
 Opintojen alussa ja ennen tutkinnon osan opintoja  
 Ensisijaisesti opintojen alussa, mutta myös ennen tutkinnon osan opintoja tai opiskelun aikana  
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6 
Mitä suora tunnustaminen tarkoittaa? 
Valitse yksi: 

 Koulutuksen järjestäjän tulee tunnustaa ne opiskelijan suorittamat voimassa olevien tutkinnon pe-
rusteiden mukaiset tutkinnot osat, yhteiset tutkinnon osat tai niiden osa-alueita (ytot) sekä lukio- ja 
korkeakouluopinnot tai muut toimivaltaisen viranomaisen arvioimat ja todentamat opinnot, jotka 
voidaan sisällyttää osaksi suoritettavaa tutkintoa.  

 Jos opiskelijalla on muita kuin em. opintoja suoritettuna, osaaminen toimitetaan arvioijille arvioita-
vaksi ja tunnustettavaksi asiakirjojen ja/tai muun selvityksen perusteella. Arvioijat arvioivat, onko 
osaaminen ajantasaista ja miltä osin se vastaa suoritettavia opintoja.  

7 
Jos aiemmin hankittua ammatillista osaamista arvioidaan ilman näyttöä (asiakirjojen ja/tai muiden selvi-
tysten perusteella), ketkä voivat arvioida?  
Valitse yksi: 

 Opettaja ja työelämänedustaja  
 Joko kaksi opettajaa tai opettaja ja koulutuksen järjestäjän edustaja 
 Vastuuohjaaja (ent. ryhmänohjaaja) ja opiskelija arvioivat yhdessä 

8 
Mitä osaamisen tunnistamisella halutaan?  
Valitse yksi tai useampi: 

 Välttää opintojen päällekkäisyys  
 Lyhentää opiskeluaikaa 

9 
Mitkä ovat koulutuksen järjestäjän vastuut osaamisen tunnustamisessa? 
Valitse yksi tai useampi: 

 Tunnustettu osaaminen vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia, osaamistavoitteita 
ja arviointikriteereitä  

 Osaamisesta on riittävä selvitys  
 Osaaminen on ajan tasalla 

10 
Kuka saa tunnustaa aikaisemmin hankitun osaamisen? 
Valitse yksi: 

 Opinto-ohjaaja 
 Kyseisen tutkinnon osan/osien opettaja  
 Opintosihteeri 

11 
Tunnustettavien tutkinnon osien määrällä ei ole ylärajaa? 
Valitse yksi: 

 Tosi  
 Epätosi  
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12 
Opiskelija on suorittanut ammatillisen perustutkinnon vuonna 2017 ja opiskelee nyt toista perustutkin-
toa. Tutkinnon osa tunnustetaan vaihteluvälillä 5-15 osp.  
Valitse yksi: 

 Tosi  
 Epätosi  

13 
Tunnustetaanko ulkomailla suoritettuja opintoja ja työkokemusta?  
Valitse yksi: 

 Tosi  
 Epätosi  

14 
Taitaja-kilpailuiden tehtävät perustuvat ammatillisiin perustutkintojen ammattitaitovaatimuksiin ja vas-
taavat oppilaitosnäyttöä? 
Valitse yksi: 

 Tosi  
 Epätosi  

Arviointiosaaminen – testi opetus- ja ohjaushenkilöstölle 
 
1 
Osaamisen arvioinnilla... 
Valitse yksi tai useampi: 

 annetaan tietoa opiskelijan osaamista  
 varmistetaan ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttaminen 
 kehitetään edellytyksiä itsearviointiin 

2 
Milloin näytön arviointi tulee tapahtua? 
Valitse yksi: 

 2 viikon kuluessa näytöstä  
 Ilman aiheetonta viivytystä, kun näyttö on toteutunut 
  Viimeisenä näyttöpäivänä 

3 
Opiskelijan itsearviointiin...  
Valitse yksi tai useampi: 

 Ei tarvitse kiinnittää huomiota, koska se ei vaikuta lopulliseen arvosanaan  
 On annettava mahdollisuus, koska opiskelijan on myös tulevassa työelämässä osattava arvioida ke-

hittämistarpeitaan   
 On annettava mahdollisuus, vaikkei se vaikuta lopulliseen arviointiin eikä arvosanaan  
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4 
Arviointiasteikko: 
Valitse yksi: 

 1.8.2018 aloittavat perustutkinnon opiskelijat arvioidaan 1-5 portaisella arviointiasteikolla ei mitään  
 Kaikki perustutkinnon opiskelijat siirtyvät elokuussa 2018 viisiportaiseen arviointiasteikkoon 
  Myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittavat siirtyvät viisiportaiseen arviointiasteikkoon 

5 
Mikä väittämistä on tosi? 
Valitse yksi: 

 Arviointia voi tehdä erityisestä syystä myös henkilö, joka on pedagogisesti pätevä ja kelpoinen 
opettaja, mutta ei toimi opettajan tai lehtorin virkanimikkeellä. 

 Arviointia voi tehdä erityisestä syystä koulutuksen järjestäjän nimeämä henkilö, vaikkei olisikaan 
pedagogisesti pätevä 

 Arviointia voi tehdä vain lehtorin virkanimikkeellä toimiva virkasuhteessa oleva opettaja  

6 
Milloin arvosanan uusiminen ja arvosanan korottaminen ovat mahdollisia? 
Valitse yksi tai useampi: 

 Jos arvosana on hylätty 
 Jos arvosana on hyväksytty 

7 
Kuinka kauan arviointiasiakirjat säilytetään? 
Valitse yksi: 

 Opettajan arkistossa niin kauan kuin opiskelija on kirjoilla oppilaitoksessa  
 Opintotoimistossa vähintään 6 kk ajan todistuksen päiväyksestä. 
 Opintotoimistossa vähintään niin kauan, kun opiskelija on kirjoilla oppilaitoksessa  

8 
Minkä ajan kuluessa opiskelija voi pyytää arvioinnin tarkistamista, kun hän on saanut arvioinnista tie-
don?  
Valitse yksi: 

 1 kk kuluessa  
 14 pv kuluessa  
 Ei ole aikarajaa, mutta ennen opintojen päättymistä  

9 
Tutkintokoulutuksessa työelämätoimikunta voi määrätä uuden arvioinnin sekä perusteellisesta syystä 
edellyttää koulutuksen järjestäjältä uudet arvioijat? 
Valitse yksi: 

 Tosi 
 Epätosi 
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10 
Ammatillista tutkintoa opiskelevan opiskelijan tulee toimittaa arvioinnin oikaisupyyntö rehtorille? 
Valitse yksi: 

 Tosi 
 Epätosi 

11 
Valmentavassa koulutuksessa oikaisupyyntö toimitetaan rehtorille? 
Valitse yksi: 

 Tosi 
 Epätosi 
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Ohjausosaaminen – testi opetus- ja ohjaushenkilöstölle 
 
1 
Opiskelijan ohjauksen ja palautteen tulisi ennen kaikkea olla 
Valitse: 

 lähtöisin työelämän tarpeista  
 opettajanlähtöistä ja opettajan itsetuntemusta tukevaa  
 oppimiseen kannustavaa ja opiskelijan itsearviointitaitoja tukevaa 

2 
Laita ohjausosaamista koskevat sanat oikeisiin paikkoihin. 

 
3 
Ohjaus elämänhallintataidoissa tarkoittaa  
Valitse: 

 Opiskelijaa ohjataan löytämään oikea ammattialansa. Muu ohjaaminen ei kuulu oppilaitoksen teh-
täviin. 

 Opinto-ohjaaja ja kuraattori ohjaavat opiskelijaa elämänhallitataidoissa ja opettaja keskittyy amma-
tillisten taitojen ohjaamiseen.  

 Opiskelijaa ohjataan peruselämänhallitataidoissa ja ohjataan oikeiden ammattilaisten luo hänen 
tarvitessaan apua  

4 
Ammatillisen koulutuksen ohjauksen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa tunnistamaan omat kykynsä. 
Valitse: 

 tosi  
 epätosi  
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5 
Laita opiskelijan ohjaamiseen liittyvät sanat oikeisiin kohtiin 

 
6 
Laita opiskelijan ohjaamiseen liittyvät sanat oikeisiin paikkoihin. 

 
7 
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksen suunnitteluun tulisi osallistua  
Valitse: 

 koulutuksen järjestäjän ja työpaikan edustajien sekä rehtorin 
 koulutuksen järjestäjän ja työpaikan edustajien sekä opiskelijan huoltajan 
 koulutuksen järjestäjän ja työpaikan edustajien sekä opiskelijan  
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8 
Koulutuksen järjestäjällä olisi oltava:  
Valitse: 

 henkilökohtaisia palveluja koskeva suunnitelma 
 ohjauspalveluja koskeva suunnitelma 
 opetuspalveluja koskeva suunnitelma 

9 
Ohjaus on pelkästään opinto-ohjaajan tehtävä. 
Valitse: 

 tosi  
 epätosi 
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Työpaikalla tapahtuva koulutus – testi opetus- ja ohjaushenkilöstölle 
 
1 
Mitkä ovat osaamisen hankkimisen vaihtoehdot työpaikalla? 
Valitse yksi tai useampi: 

 Koulutussopimus 
 Oppisopimus 
 Palkkatyössä hankittu osaaminen 

2 
Mitkä ovat koulutussopimuksen ja oppisopimuksen solmimisen edellytykset työpaikalle? 
Valitse yksi tai useampi: 

 Ammattitaidoltaan ja koulutukseltaan sekä työkokemukseltaan pätevää henkilöstö  
 Riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa 
 Tarpeelliset työvälineet 

3 
Kuka laatii koulutussopimuksen?  
Valitse yksi: 

 Opiskelija 
 Koulutuksen järjestäjä 
 Työpaikkaohjaaja 

4 
Ketkä allekirjoittavat koulutussopimuksen? 
Valitse yksi: 

 Ohjaava opettaja ja opiskelija 
 Ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja 
 Ohjaava opettaja, opiskelija ja työpaikkaohjaaja 

5 
Opiskelijan työturvallisuudesta työssäoppimispaikalla vastaa koulutuksen järjestäjä?  
Valitse yksi: 

 Tosi 
 Epätosi 

6 
Milloin koulutussopimus voidaan purkaa? 
Valitse yksi: 

 Kuka tahansa sopijapuoli voi purkaa ilman mitään perusteita  
 Sopimusta ei voida purkaa, jos se on allekirjoitettu  
 Yhteisestä sopimuksesta perusteluineen ja vapaamuotoisen kuulemisen jälkeen 
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7 
Missä koulutussopimusta tulee säilyttää?  
Valitse yksi: 

 Opintotoimistossa vähintään 6 kk tutkinnon osan tai tutkinnon suorittamisesta 
 Vastuuohjaajan laatikossa vähintään niin kauan kuin opiskelija on tehnyt ko. tutkinnonosan tai tut-

kinnon 
 Sekä asiakirjat että digitaalinen materiaali säilytetään opintotoimistossa, vähintään 10 vuotta tut-

kinnon tai koulutuksen suorittamisesta  

8 
Oppisopimuksesta laaditaan vain yksi sopimus, jonka kaikki osapuolet allekirjoittavat.  
Valitse yksi: 

 Tosi 
 Epätosi 

9 
Oppisopimus voidaan tehdä myös olemassa olevaan työpaikkaan. 
Valitse yksi: 

 Tosi 
 Epätosi 

10 
Oppisopimuksessa työaika on oltava vähintään 25 h/vko. 
Valitse yksi: 

 Tosi 
 Epätosi  

11 
Oppisopimuksen voi solmia opiskelija, joka on vähintään 15-vuotias. 
Valitse yksi: 

 Tosi 
 Epätosi 

12 
Ketkä allekirjoittavat oppisopimuksen?  
Valitse yksi: 

 Työnantaja ja opiskelija  
 Työnantaja, opiskelija ja ohjaava opettaja 
 Työnantaja, opetusalapäällikkö ja opiskelija  

13 
Palkkatyössä hankittava osaaminen...  
Valitse yksi: 

 on osa opiskelijan opintoja, kun HOKS: iin kirjataan suunnitelma puuttuvan osaamisen hankkimi-
sesta työpaikalla  

 kerryttää opiskelijavuoteen laskettavia opiskelijapäiviä 
 velvoittaa opettajan ohjauskäynteihin  
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14 
Jos opiskelija opiskelee palkkatyön ohella... 
Valitse yksi tai useampi:  

 Opettajalla ei käy ohjauskäynneillä työpaikalla  
 Vastuuopettaja ilmoittaa opinto-toimistoon opiskelupäivien lukumäärän/ajanjakso yllä, mutta osaa-

mispistemäärää ei määritellä 
 Opiskelu ei kerrytä koulutuksen läsnäolopäiviä 

15 
Ateriakorvaus on opiskelijan oikeus, mikäli hänelle ei tarjota ruokaa työssäoppimispaikalla tai hänellä ei 
ole mahdollisuutta ruokailla koulun opiskelijaravintoloissa. Milloin ateriakorvaus haetaan, jos opiskelija 
hankkii yhtäjaksoisesti 6 kuukauden ajan koulutusta työpaikalla? 
Valitse yksi tai useampi: 

 Työssäoppimisjakson päätyttyä 
 Ateriakorvaus voidaan hakea ennen työssäoppimisjakson alkua. 
 Ateriakorvaus voidaan hakea osissa esim. 2 kk välein. 
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Ytot – testi opetus- ja ohjaushenkilöstölle 
 
1 
Mitkä ovat pakollisten yhteisten tutkinnon osien laajuudet (yhteensä 35 osp)? 
Valitse yksi: 

 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp ja 
yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp  

 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 9 osp, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp ja 
yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 11 osp  

 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 9 osp, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 11 osp ja 
yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 6 osp 

2 
Jos opiskelija on aloittanut opintonsa (ammatillisen perustutkinnon suorittamisen) vuonna 2017 tai sitä 
ennen... 
Valitse yksi tai useampi: 

 Arviointiasteikko muuttuu 1- 5, jos opiskelija itse haluaa siirtyä suorittamaan tutkintoa uusien tut-
kinnon perusteiden mukaisesti.  

 Arviointiasteikko on automaattisesti 1- 5 
 Arviointiasteikko säilyy entisellään 1- 3  

3 
Opiskelija suorittaa ammattitutkintoa ja on aloittanut opintonsa vuonna 2017. Pitääkö hänen suorittaa 
yhteiset tutkinnon osat, jos hän opiskelee vanhoilla perusteilla tutkintonsa loppuun?  
Valitse yksi: 

 Ei, koska silloin yhteisiä tutkinnon osia ei suoriteta  
 Opiskelija voi halutessaan suorittaa yhteiset tutkinnon osatkin  

4 
Ammatillisen perustutkinnon yhteiset tutkinnon osat arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 
Valitse yksi: 

 Kyllä 
 Ei  

5 
Jos opiskelija on perusopetuksessa vapautettu ruotsin kielestä... 
Valitse yksi: 

 Opiskelijan on otettava tilalle joko espanja tai ranska  
 Opiskelija saa siitä suoraan hyvityksenä 1 osp:n  
 Opiskelijan on otettava joku osa-alue viestintä- ja vuorovaikutusosaamisesta niin, että 11 osp: ia 

tulee täyteen  
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6 
Yhteisten tutkinnon osien osa-alueille annetaan arvosana... 
Valitse yksi: 

 1 – 3 
 1 – 5 

7 
Valmentavan koulutuksen osien ja yhteisten tutkinnon osien ja osa-alueiden osaamisen arvioinnista 
päättää...  
Valitse yksi: 

 Tarvittaessa taitovalmentaja  
 Työelämän edustaja, jos osa-alueet suoritetaan näytön yhteydessä 
 Opettaja  

8 
Opiskelijalla on aiempia opintoja. Pitääkö yhteisten tutkinnon osien tunnustamisessa olla kaksi opetta-
jaa, kuten ammatillisissa opinnoissa?  
Valitse yksi: 

 Ei 
 Kyllä 

9 
Suorittavatko myös aikuisopiskelijat yhteiset tutkinnon osat? 
Valitse yksi: 

 Ei. YTO- opinnot koskevat vain alle 21-vuotiaita.  
 Kyllä. 1.1.2018 jälkeen opintonsa aloittavat suorittavat iästä riippumatta myös yhteiset tutkinnon 

osat, jos haluavat suorittaa koko tutkinnon.   

10 
Kuinka vanhoja, aiempia opintoja voidaan tunnustaa esim. äidinkieleen tai matematiikkaan? 
Valitse yksi: 

 Vain alle 10 vuotta vanhoja.  
 Kaikki vuoden 1990 jälkeiset opinnot voidaan tunnustaa.  
 Tutkinnon osan opettajalla on tarvittava asiantuntemus ajantasaisuuden arviointiin. Hän siis päät-

tää. 

 
 


