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MALLI: Yhteisiä tutkinnon osia Valma-ryhmille, jotka sijaitsevat eri 
toimipisteissä 
MALLINNUS: Tredu 
 
 

Mallin tavoite ja 
kohderyhmä 

Tavoitteena on yhteisten tutkinnonosien suorittamisen 
lisääminen Valman aikana oppilaitoksessa, jossa 
järjestetään Valmaa useassa toimipisteessä, ja jossa 
Valmaan tulee opiskelijoita ympäri vuoden. 
Kohderyhmänä aikuiset maahanmuuttajataustaiset 
opiskelijat ja peruskoulutaustaiset Valma-opiskelijat. 
 

Kuvaus mallin sisällöistä 
ja toimenpiteistä 

Yhteisten tutkintojen osa: Yhteiskunnassa ja 
kansalaisena toimiminen 

- Kurssin nivominen osaksi Valman osiota 
Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 

- Opiskeleminen tapahtuu Valma-ryhmässä oman 
opettajan avustuksella joko ryhmänä tai 
yksilöllisesti. Toteutus joustavasti ympäri 
vuoden. YTO-opettajan laatima materiaalipaketti 
on kaikkien opiskeltavissa Teamsissa. 

- Tenttiminen YTO-opettajalle, joka arvioi 
opintokokonaisuuden. YTO-opettaja tulee 
toimipisteeseen järjestämään tentin tai 
opiskelijat käyvät tietyssä toimipisteessä 
sovittuna aikana. Tenttiajat sovitaan YTO-
opettajan kanssa. Niitä voi olla esimerkiksi neljä 
kertaa lukuvuoden aikana.  
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Yhteisten tutkintojen osa: Viestintä ja vuorovaikutus 
äidinkielellä, suomi (toisena kielenä) 

- Toteutus Teamsin avulla: Teamsiin kootaan 
ryhmä, jonne opiskelijat liitetään. Teamsiin 
luodaan selkeät tehtävät, tehtävänannot ja 
materiaalit.  

- Viestinnän opettaja on Teamsissa tavattavissa 
kerran viikossa tiettyyn aikaan, ja arvioi tuotoksia 
säännöllisin väliajoin. Tehtävien palauttaminen 
on prosessiluonteista ja palautetta saa 
tarvittaessa ja sovitusti. Viestinnän opettaja 
arvioi kokonaisuuden.  

- Valma-opettajan tehtäväksi jää opiskelijoiden 
avustaminen. Osallistujia voi olla useasta Valman 
toimipisteestä samaan aikaan. Teams-kurssi 
pyörii tarvittaessa koko lukuvuoden ajan. 

  
Kuvaus käyttöönotosta 
(henkilöstön motivointi 
ja perehdytys, 
markkinointi ja 
perehdytysmateriaalit) 

 

Resurssit ja käyttöönotto YTO-opettajille sovitaan resurssit sen mukaan, montako 
tuntia he tarvitsevat  

1) Tenttien järjestämiseen, valvontaan ja 
arvioimiseen 

2) Teams-tapaamisiin, tehtävien arvioimiseen ja 
palautteenantoon sekä kokonaisuuden 
arviointiin 
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Valmassa sovitaan yhdessä aikatauluista siten, että se 
palvelee mahdollisimman monipuolisesti eri aikoihin 
Valmaan tulevia opiskelijoita. 
Valma-opettajan työpanos sisältyy hänen opetus- ja 
ohjausresursseihinsa. 
 

Tulokset ja mittarit Opiskelijoilla on selkeämpi kuva ammatillisten 
perustutkintojen yhteisten tutkintojen osien 
vaatimustasosta. Opiskelijoiden kynnys suorittaa 
yhteisiä tutkinnonosia madaltuu.  
 

Yhteystiedot Lumi Kestilä 
Lumi.kestilä@tampere.fi 
0400138920 
Kaisa Viitasalo 
Kaisa.viitasalo@tampere.fi 
0408063874 
 

Malliin liittyvät linkit ja 
liitteet 
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