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Koulutuspäällikkö nimeää yksiköstään opettajat, jotka ottavat vastaavat arvosanojen korottamisista.   

 

1.   Henkilö täyttää arvosanan korottaminen-lomakkeen www-sivustolla,    
josta lomakkeen tiedot ohjautuu Wilman hakijat-rekisteriin   

 
2.   Opinto-ohjaaja, ohjaus- ja hakupalvelu (Johanna Leskinen) lähettää lomakkeen yksikön opinto-ohjaajalle   

 
3.   Yksikön opinto-ohjaaja tarkistaa: mitä henkilö on tulossa korottamaan ja lähettää tiedot opettajalle.   

 
4.   Opettaja ottaa yhteyttä arvosanan korottajaan ja selvittää haastattelemalla näyttövalmiuden.   

 
5.   Opettaja lähettää korottamista koskevat tiedot opintosihteerille ja koulutuspäällikölle sähköpostilla.   

 
6.   Koulutuspäällikkö tekee päätöksen opiskelijaksi ottamisesta/arvosanan korottamisesta.   
 

7.   Opintosihteeri vie tiedot Primukseen ja lähettää laskun arvosanan korottajalle.   
(tekee valinnat korottajan OPS-puuhun, jonne arvioinnit kirjataan)   

 

Opintosihteeri tekee korottajalle OPS-puun   
    tutkinto: voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisesti   

    rahoitus: suoritteen perusteella (vrt. suoraan tutkintoon tulevat)   

    rahoitusmuoto: muuta kautta rahoitettu  
    opiskeluaika: opettaja ilmoittaa opintosihteerille opiskeluajan   

  läsnäoloprosentti: nolla.    

    kustannuspaikka: kyseessä olevan perustutkinnon KP.   
 

8.   Arvosanan korottaja maksaa 150 euroa / tutkinnon osa tai osa-alue ja    
lähettää tositteen maksusta sähköpostilla opettajalle.   

 

→ kun suoritus on kirjautunut oppilaitoksen tilille   
 

9.   Opettaja laatii HOKS:n ja järjestää näytön opiskelijan työpaikalle tai oppilaitoksessa.   
 

10. Opettaja arvioi osaamisen.   
 

11. Opintosihteeri laatii todistuksen/tutkinnon osa tai opintosuoriteotteen/YTO osa-alue.   
 

12. Koulutuspäällikkö allekirjoittaa ammatillisen tutkinnon osan todistuksen.    
YTO:ssa opintosuoriteotteen allekirjoittaa arvosanan korottamisen arvioinut opettaja.    

 
13. Opintosihteeri lähettää todistuksen tai opintosuoriteotteen arvosanan korottajalle.   
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Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11-20osp   
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/tutkinnonosat/4183749    
Osa-alueet:    

    Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi | Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, saame | Viestintä ja   
vuorovaikutus äidinkielellä, viittomakieli | Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, opiskelijan oma äidin-  
kieli | Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi viittomakielisille | Viestintä ja vuorovaikutus äidinkie-  
lellä, suomi toisena kielenä | Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, romani 4osp    

    Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi | Det andra inhemska språket, finska 1osp   

    Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä 3osp   

    Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2osp   

    Taide ja luova ilmaisu 1osp   
    Valinnaiset 0-9 osp   

 

 
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6-15osp:   
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/tutkinnonosat/4183748   
Osa-alueet:    

    Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 4osp   

    Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 2osp   

    Valinnaiset 0-9 osp   

 

 
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9-18osp:   
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/tutkinnonosat/4183745   
Osa-alueet:    

    Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2osp   

    Työelämässä toimiminen 2osp   
    Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1osp   

    Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1osp    

    Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 2osp   
    Kestävän kehityksen edistäminen 1osp   

    Valinnaiset 0-9 osp  
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