
Yhteisten tutkinnon
 osien 

kautta hankit ja va
hvistat 

taitoja, joita tarv
itaan 

kaikissa ammateissa
 

ja arkielämässä! 

YHTEISET TUTKINNON

OSAT 35 OSP

Itsenäiset verkkokurssit

- Kurssit löytyvät Itslearningista 
  (sähköinen oppimisalusta)

- itslearning-kurssit toimivat resurssit-välilehden kau�a

- Kurssille ilmoi�audutaan lähe�ämällä 
   Wilma-vies� korivastaavalle

- Tarkasta eHopsista, e�ä valitset kurssilta oikeat
   tehtävät (esim. tunnustamiset)

- Kursseihin kuuluu myös haasta�eluja ja kokeita

o näy�öpäivät keskiviikkoisin klo 14.15 - 17.00 
luokassa EK3-C315:
12.2. / 18.3. / 22.4. / 13.5.2020
o ilmoi�autumisohjeet näy�öpäivään ovat 
Itslearning-kurssien etusivulla

Ohjausta EK3-C350

tiistaisin 

klo 11.30-14.00

Tule kysymään 

yto-opinnoistasi!

10 viikon Itslearning-aikataulu 
perjantaisin klo 8.15  - 14.00
paikka: JK1-229

28.2. Ruotsi
 S2 
 
6.3. aamupäivä: Työkyvyn ja hyvinvoinnin
 ylläpitäminen
 iltapäivä: Englan� 
 
13.3. Äidinkieli
 
20.3. Toiminta digitaalisessa ympäristössä 
 Taide ja luova ilmaisu
 
27.3. Yhteiskunnassa ja kansalaisena 
 toimiminen 
 
3.4. Työelämässä toimiminen 
 
10.4. (pääsiäinen)
 
17.4. Kestävän kehityksen edistäminen
 iltapäivä: Circula-peli

24.4. YTO-valinnaiset

1.5.  (vappu)

8.5. Matema�ikka

15.5. Fysiikka



Amma�lliseen perustutkintoon 
kuuluu yhteensä 35 osaamispiste�ä (osp) 

yhteisiä tutkinnon osia (ytot): 
- Pakolliset opinnot 26 osp
- Valinnaiset opinnot 9 osp

Yhteisiä tutkinnon osia on kolme: 
- Vies�ntä- ja vuorovaikutusosaaminen

- Matemaa�s-luonnon�eteellinen osaaminen
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tunnustaminen ja tunnistaminen

Tunnustaminen tarkoi�aa sitä, e�ä opinto- 
ohjaaja tunnustaa aikaisemmista, alle kymme-
nen vuo�a vanhoista todistuksistasi osaamista. 
Tämä osaaminen ”siirretään” eHopsiisi ja se 
vähentää tässä tutkinnossa suorite�avien 
yto-opintojen määrää. Osaamista voidaan 
tunnustaa vain todistuksista, joissa on arvo-
sanat.

Tunnistaminen tarkoi�aa sitä, e�ä voit hyödyn-
tää aikaisemmin hankkimaasi osaamista 
tutkinnon ytojen suori�amisessa. 

Osaamisen voi hankkia vaikka harrastuksessa, 
kursseilla tai työelämässä. Jos haluat saada 
osaamistasi tunniste�ua, niin ota yhtey�ä 
korivastaavaan, jonka osaamisalaan osaamisesi 
lii�yy. 

Esimerkki: Olet ollut työssä, jossa työkieli oli 
englan� ja englannin kielen taitosi on hyvä. 
Tällöin voit o�aa yhtey�ä vieraan kielen korivas-
taavaan ja sopia hänen kanssaan 
tunnistamisesta.

Korit ja korivastaavat

Inkeri Tuuna
Vies�ntä- ja vuorovaikutusosaaminen
(äidinkieli, S2, toiminta digitaalisessa 
ympäristössä, taide ja luova ilmaisu)

Päivi Hänninen
Vies�ntä- ja vuorovaikutusosaaminen
(vieras kieli, toinen ko�mainen kieli)

Sami Turunen
Matemaa�s-luonnon�eteellinen 
osaaminen (matema�ikka, fysiikka/kemia)

Jyrki Hietala
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
(työelämä, yri�äjyys, yhteiskunta)

Taneli Hautamäki, työhyvinvoin�
Sari Leh�nen, kestävä kehitys

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen            2019

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen            2020

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen            2020

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen           2019

Työelämässä toimiminen            2020

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 2020

Yrittäjyys- ja yrittäjämäinen toiminta 2019

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 2019

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 1 2019

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 2 2019

Kestävän kehityksen edistäminen 2019

Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä            2019

Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 1      2019

Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 2      2019
Viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä 2019

Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä            2020

Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä 1        2019
Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä 2        2020

Toiminta digitaalisessa ympäristössä        2019

Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1               2019

Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2               2019

Taide ja luova ilmaisu          2020

11 osp

6 osp

9 osp

1

2

3

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen           2020

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 1          2020

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 2          2020

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 3          2020

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen  2020

4

1

3

2

1

4

2

2

2

2

1

1

1

Osaamista voi 

hankkia esimerkiksi
 

harrastuksessa, kur
sseilla 

tai työelämässä! 


