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Ammattitaito
Ammattitaito koostuu monesta eri tekijästä. Perustana on oman 

ammattialan työn osaaminen ja käyttäytyminen työpaikalla.

Työn osaamiseen kuuluu oman työn suunnittelun, 
työmenetelmien, työvälineiden, materiaalien, tiedon ja 

työturvallisuusasioiden hallinta. Uusien työtapojen omaksuminen 
vaatii kykyä oppia jatkuvasti uutta sekä kriittistä tiedon hallintaa.

Ammattitaitoon kuuluu myös kiinnostuneisuus työhön, hyvä 
käyttäytyminen, neuvojen kysyminen, työrauhan ylläpitäminen, 

työvaatteiden käyttäminen ja vastuullisuus työtehtävistä.

Ammattitaitoinen työntekijä noudattaa työnantajan ohjeita ja 
suorittaa työtehtävät huolellisesti ja viivyttelemättä. Työntekijä 
noudattaa työturvallisuusmääräyksiä. Ammattitaitoon kuuluu 

lakien, sääntöjen ja sopimusten noudattaminen.
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Yleinen  
hätänumero 112



Onnittelut uudesta  
opiskelupaikasta ja menestystä  
alkaville opinnoille opistoissamme!

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä tuottaa 
koulutusta nuorille ja aikuisille sekä kehit-
tämispalveluja alueen elinkeinoelämälle 
ja yhteisöille. Koulutusyhtymän toiminta-
ajatuksena on lisätä alueen hyvinvointia 
vahvistamalla väestön ammatillista osaamis-
ta ja kehittämällä työelämän kilpailukykyä. 
Koulutusyhtymä tekee aktiivisesti yhteis-
työtä myös alueen muiden koulutuksen 
järjestäjien kanssa alueen koulutustarjonnan 
kehittämiseksi ja opiskelijan valinnanmah-
dollisuuksien tukemiseksi. 

1. Tervetuloa opiskelemaan

Olemme savuton ja 

päihteetön oppilaitos, 

eikä meillä kiusata!

14



Tervetuloa opiskelemaan, uudet opiskelijat & 
tervetuloa yhteistyöhön, hyvä kotiväki!

Tavoitteenamme on tehdä asioita Yhdessä pa-
remmin - Better together - Bättre tillsammans.  
Tähän yhteistyöhön kutsumme kaikki nykyiset 
ja uudet opiskelijamme ja heidän kotiväkensä.  
Tämän oppaan tavoitteena on tehdä yhdessä 
tekemistä helpommaksi.

Toimintaamme ohjaavat  
yhteiset arvot:

Asiakaslähtöisyys
Toimimme kumppanuusyhteistyössä 
asiakkaidemme kanssa. Opiskelijoiden, 
työelämän ja alueen tarpeet ja tyytyväi-
syys ovat meille tärkeitä.

Osaaminen
Arvostamme ammatillista osaamista, 
yhteistyötä, yritteliästä ja luovaa toi-
mintatapaa sekä elinikäistä oppimista.

Vastuullisuus 
Toimimme yhteisöllisesti ja suvaitsevasti 
sekä edistämme ympäristöä säästävää 
toimintatapaa.

Avoimuus
Toimintatapamme sisäisessä ja ulkoi-
sessa yhteistyössä perustuu avoimuu-
teen ja luottamukseen.
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2. Ohjaus ja tuki opinnoissa

Ryhmänohjaajan tuki
Ryhmänohjaaja on opettajista se henkilö, jonka 
opiskelija ensimmäisenä tapaa uudessa oppi-
laitoksessa. Ryhmänohjaajan tehtäviin kuuluvat 
mm. uusien opiskelijoiden perehdyttäminen, op-
pimisen ja opiskelun ohjaaminen, lukivaikeuksien 
seulonta, opintojen etenemisen ja poissaolojen 
seuranta, opiskelijan itsearviointitaitojen kehit-
täminen, opiskelijan henkilökohtaisen kasvun ja 
kehityksen ohjaaminen, ryhmäytymisen edistä-
minen sekä yhteistyö kotien kanssa. 

Ryhmänohjaajan työn tavoitteena on tukea 
ohjattavan ryhmän opiskelijoita kasvamaan pää-
määrätietoisiksi työelämään sijoittuviksi oman 
ammattinsa osaaviksi työntekijöiksi. Tähän 
tavoitteeseen ryhmänohjaaja pyrkii yhteistyös-
sä opiskelijan ja opiskelijan huoltajan, muiden 
opettajien sekä opiskelijanohjauksen ja -huollon 
henkilöstön kanssa. Ryhmänohjaaja on yhtey-
dessä huoltajiin opiskelijaa koskevista asioista.  

Opettajan tuki
Opettajien tehtävänä on opettaa sekä ohjata 
opiskelijaa opinnoissaan, tukea ammatillista 
kasvua, edistää opiskelutaitoja sekä vahvistaa 

opiskelijoiden itsearviointikykyä. Opettaja 
esittelee opintojen tavoitteet, sisällöt ja arvioin-
tiperusteet sekä huolehtii opintojen ja arvioinnin 
toteutumisesta. Opettaja havainnoi ja antaa 
palautetta opiskelijalle hänen oppimisensa edis-
tymisestä ja kannustaa uusiin oppimishaasteisiin. 
Jos opiskelijan oppimisessa ilmenee vaikeuksia 
tai opiskelussa laiminlyöntejä tai ongelmia, opet-
taja puuttuu niihin mahdollisimman nopeasti ja 
tiedottaa niistä tarvittaessa ryhmänohjaajalle ja 
opiskelijahuoltohenkilöstölle. Opettaja ottaa 
vastuuta opiskelijan tukemisesta ja ohjaamisesta 
yhteistyössä ryhmänohjaajan, erityisopettajan, 
opinto-ohjaajan ja muun opiskelijahuoltohenki-
löstön kanssa. 

Opinto-ohjaajan tuki
Opinto-ohjaaja huolehtii opiskelijoiden ryh-
mämuotoisesta ja henkilökohtaisesta opinto-
ohjauksesta ryhmänohjaajan ohella. Hän toimii 
opiskelijan ja ryhmänohjaajan tukena opintojen 
opiskelijoiden valinnaisuuksien toteuttamisessa 
ja ohjauksessa. Opinto-ohjaajan asiantunte-
musta tarvitaan erityisesti, jos opintoihin haluaa 
sisällyttää lukio-opintoja tai opintoja muista tut-
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kinnoista. Opinto-ohjaajan puoleen voi kääntyä 
myös osaamisen tunnustamiseen liittyvissä asi-
oissa. Opintoalan tai opiskelupaikan vaihtaminen, 
jatko-opintoihin ohjaaminen ja työllistymisen 
tukeminen kuuluvat myös opinto-ohjaajalle.

Opintosihteereiden ja opistojen 
infopisteiden tuki

Opintosihteerit ja opistojen infopisteet infor-
moivat ja opastavat opiskelijoita esimerkiksi 
koulumatkatukiasioissa. Infopisteissä on esillä 
ja saatavissa myös esitteitä opintotukiasioista 
ja muista opiskeluun ja opiskelijan elämään 
liittyvistä asioista. Opintosihteerien tehtäviin 
kuuluvat opiskelijarekisterin ylläpito ja virallisten 
opintosuoritusotteiden ja tutkintotodistusten 
antaminen.

Terveydenhoitajan tuki
Terveydenhoitaja tekee opiskelijoiden terveys-
tarkastukset ja osallistuu uusien opiskelijoiden 
perehdyttämiseen. Hän ohjaa ja neuvoo tervey-
teen liittyvissä kysymyksissä sekä sairauksien, 
työtapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisemi-
sessä. Terveydenhoitaja huolehtii yhteistyössä 
muun henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa 
koko kouluyhteisön ja opiskeluympäristön ter-
veellisyydestä (työolosuhteet, koneet, laitteet 
jne.). Terveydenhoitajan vastaanottoajat löytyvät 
toimipaikkojen nettisivuilta (www.kpedu.fi). 

Kuraattorin tuki
Kuraattori on oppilaitoksen sosiaalityöntekijä, 
jonka tehtävänä on tukea opiskelijoita arjen elä-
mänhallinnan asioissa. Hän toimii asiantuntijana 
yksilö- ja yhteisötason ongelmien selvittelyssä 
yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Tarvit-
taessa hän on tukena opintososiaalisten asioiden 
selvittelyssä. Kuraattori pyrkii työssään tukemaan 
opiskelijan vahvuuksia ja auttamaan opintojen 
loppuunsaattamista. Kuraattori puuttuu tilan-
teeseen, kun opiskelijan todetaan laiminlyövän 
opintojaan tai olevan muuten vaarassa keskeyttää 
opintonsa. Tällöin on tärkeää selvittää tilanne ja 
löytää tarkoituksenmukainen ratkaisu eteenpäin 
pääsemiseksi. Ratkaisua etsitään yhteistyössä 
vanhempien ja tarpeenmukaisten asiantuntijaver-
kostojen kanssa. Kuraattorit osallistuvat osaltaan 
myös ennalta ehkäisevään toimintaan esimerkiksi 
pyrkimällä vaikuttamaan opiskelijoiden yksilöllisiä 
tarpeita huomioon ottavien opiskelujärjestelyjen 
lisäämiseen. 
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Erityisopettajan tuki
Erityisopettaja auttaa erityistä tukea tarvitsevia 
opiskelijoita saamaan sellaista opetusta ja tukea, 
jota he tarvitsevat kasvaakseen päämäärätie-
toisiksi, työelämään sijoittuviksi ja ammattinsa 
osaaviksi työntekijöiksi. Tähän tavoitteeseen 
erityisopettaja pyrkii yhdessä opiskelijoiden, 
heidän huoltajiensa ja muiden oppilaitoksen 
työntekijöiden kanssa. Erityisopettaja selvittää 
opiskelijan tarvitsemat tukitoimet henkilökoh-
taista opetuksen järjestämistä koskevaa suun-
nitelmaa (HOJKS) laadittaessa ja neuvottelee 
niistä opettajien kanssa. Hän seuraa yhdessä 
ryhmänohjaajan kanssa tukitoimien toteutumista, 
erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opin-
tojen etenemistä ja tiedottaa niistä opettajille ja 
opiskelijahuollolle. Erityisopettaja varmistaa, että 
opiskelijoiden HOJKSit on laadittu ja päivitetty, ja 
yhteistyössä muun henkilöstön kanssa varmistaa 
suunnitelmien toimeenpanon. 

Psykologin tuki
Opiskelijalla on oikeus saada myös psykologin 
palveluita opiskeluun ja elämänhallintaan liitty-
vissä asioissa. 

Opiskelijatutoreiden tuki

Tutortoiminnan tavoitteena on auttaa ja tukea 
aloittavia opiskelijoita sopeutumaan uuteen 
opiskeluympäristöön ja pääsemään mukaan 
opiskeluyhteisöön. Tärkeä tavoite on myös 
opiskelijoiden ja oppilaitoksen henkilökunnan 
välisen vuorovaikutuksen edistäminen. Tutorit 
toimivat äänitorvena ja sanansaattajana opiske-
lijoiden ja henkilökunnan välillä. Tutorit osallis-
tuvat oppilaitoksensa koulutusten markkinointiin 
yhteisissä tapahtumissa esittelemällä opiskelua 
ja ammatteja. 
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Yhteistyö kotien kanssa
Toimipaikat toimivat aloitteellisena kodin ja 
oppilaitoksen myönteisen yhteistyön käynnistä-
misessä ja ylläpitämisessä. Toimipaikka tiedottaa 
alaikäisten opiskelijoiden huoltajille ammatillises-
ta koulutuksesta ja opiskelijan opintojen etene-
misestä. Opintojen etenemisestä tiedottaminen 
tapahtuu ryhmänohjaajan ja huoltajan välisen 
yhteydenpidon kautta. Vanhemmat saavat niin 
halutessaan Wilma -järjestelmään käyttäjätun-
nukset, jolloin he pystyvät seuramaan alaikäisen 
opiskelijan opintojen etenemistä, opintosuo-
rituksia ja poissaoloja. Wilma-tunnukset saa 
kotiväen illassa tai opintosihteereiltä. 

Opintojen alkuvaiheessa opiskelijalle ja huolta-
jille tiedotetaan myös toimipaikan opiskelijahuol-
to- ja erityisopetuspalveluista. Tiedottaminen 
tapahtuu opiskelijahuolto- ja erityisopetushen-
kilöstön henkilökohtaisen esittelyn kautta, koti-
väen illoissa sekä koteihin jaettavien opiskelijan 
oppaiden ja oppilaitosten www-sivujen kautta. 
Näin opiskelijan opiskeluun ja elämäntilanteisiinsa 
mahdollisesti liittyvien ongelmien tunnistaminen 
helpottuu ja opiskelija osaa hakea niihin tukea. 
Häntä ohjataan myös käyttämään tarvitsemiaan 

3. Opiskelua tukevaa toimintaa

yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, tuki-, neuvonta- 
ja tietopalveluja.

Opettajat ja opiskelijahuollon henkilöstö 
tekevät yhteistyötä opiskelijoiden ohjauksessa 
huoltajien kanssa koulutuksen aikana ja sen 
päättyessä. Tavoitteena on, että opiskelija ottaa 
vastuun omasta oppimisestaan. Ohjaus tukee 
opiskelijoiden työelämään tai jatko-opintoihin 
siirtymistä ja vahvistaa opiskelijoiden elämän-
hallinnan valmiuksia. Erityistä tukea tarvitsevien 
sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opiskeli-
joiden yksilölliset tarpeet sekä elämänhallinnan 
ja opiskelun tukeminen otetaan yhteistyössä 
huomioon.  

Työturvallisuus ja vakuutusturva
Jokaisella opiskelijalla on oikeus psyykkisesti 
ja fyysisesti turvalliseen opiskeluympäristöön 
oppilaitoksessa, työnopetuksessa sekä työs-
säoppimisessa. Oppilaitokselle on laadittu lain 
edellyttämät pelastussuunnitelmat ja toimintaoh-
jeet erilaisiin kriisitilanteisiin (mm. kiusaaminen, 
väkivalta, uhkaavat tilanteet) sekä toimipiste-
kohtaiset työturvallisuusohjeet. Opiskelijan vel-
vollisuutena on perehtyä työturvallisuusohjeisiin 

♦ Laki ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, 5 §, 14 §) 
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sekä noudattaa annettuja ohjeita ja määräyksiä. 
Työssä tulee käyttää tarpeenmukaisia suoja-
välineitä ja huolehtia niiden kunnosta. Jokaisen 
tulee ilmoittaa havaitsemansa tapaturmavaarat 
ja turvallisuuspuutteet välittömästi opettajalleen 
sekä edistää toiminnallaan ja käyttäytymisellään 
työturvallisuuden ja työrauhan toteutumista 
työyhteisössä. Mikäli opiskelija joutuu väkivallan, 
kiusaamisen tai häirinnän kohteeksi tai näkee 
sellaista tapahtuvan, tulee välittömästi ottaa yh-
teyttä opettajaan tai oppilaitoksen henkilöstöön. 

Opiskelijat ovat tapaturmavakuutettuja opis-
kelun, työnopetuksen ja työssäoppimisen sekä 
niihin liittyvien matkojen aikana.  

IT-palvelut
Opiskelijoille jaetaan opiskelujen aloitusvaiheessa 
käyttäjätunnukset sekä tietotekniikan käyttö-
säännöt. Opiskelija perehtyy käyttösääntöihin 
ja palauttaa käyttäjätunnuksen käyttöönottosi-
toumuksen allekirjoitettuna, jolloin hänelle luo-
vutetaan käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjätun-
nukseen liittyvä salasana on vaihdettava vähintään 
360 päivän välein.  Käyttäjätunnuksella ja salasa-
nalla kirjaudutaan oppilaitoksen tietokoneille.
 Opiskelijan sähköpostiosoite on muotoa: 
etunimi.sukunimi@kpedu.fi. Oppilaitoksissa on 
käytössä Moodle ja verkko-oppimisympäristö. 
Opiskelijat voivat seurata opintomenestystään 
Wilmasta. 

 Sähköpostia, Moodlea ja Wilmaa sekä muita 
opetuksessa käytettäviä sovelluksia käytetään 
https://portti.kpedu.fi –linkkisivuston kautta.
  Tietojärjestelmiä tulee käyttää vain opis-
keluun/työntekoon. Käyttäjä vastaa omasta 
käyttäjätunnuksestaan ja sen avulla tehdyistä 
teoista. Toisen käyttäjätunnuksen käyttäminen 
on ehdottomasti kielletty. Sähköpostia lähettä-
essään käyttäjä on velvollinen käyttämään omia 
tietojaan. Turhan sähköpostin (”spam”) tai 
ketjukirjeiden lähettäminen on kielletty, samoin 
suurten liitetiedostojen lähettäminen ja vastaan-
ottaminen. Opiskelijoiden sähköpostilaatikon ja 
kotihakemiston koko on rajattu 500 Mb. Kun 
sähköpostilaatikko tai kotihakemisto täyttyy, siitä 

   Sähköposti, Moodle ja Wilma: http://portti.kpedu.fi
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lähetetään ilmoitus opiskelijalle sähköpostitse. 
Jos sähköpostia ei tyhjennetä, posti lukittuu eikä 
sen kautta voi lähettää viestejä. Roskaposteja 
suodatetaan verkon ylläpitäjän toimesta.  
  Käyttäjä joutuu korvaamaan kaikki aiheutta-
mansa vahingon korjaamisesta syntyneet kustan-
nukset. Tietotekniikan väärinkäytöksistä ja niiden 
vastuista on kerrottu tarkemmin tietotekniikan 
käyttösään-nöissä. Käytössä olevia tietokoneita 
voidaan etähallita. Www-selailua tiettyihin sivus-
toihin ja palveluihin voidaan rajoittaa ja/tai estää.
 IT-palveluista on kerrottu tarkemmin Keski-
Pohjanmaan koulutusyhtymän ”IT-OPAS” –kir-
jasessa, joka jaetaan aloittaville opiskelijoille ja 
löytyy sähköisesti mm. https://helpdesk.kpedu.fi
-sivustolta PDF-ohjeista.

Wilma
Wilma on opiskelijan www-liittymä häntä 

koskeviin asioihin. Siellä opiskelijat seuraavat 
lukujärjestyksiään, opintosuorituksiaan, 
poissaolojaan ja lukevat tiedotteita. Opettajat 
syöttävät Wilman kautta arvioinnit ja pois-
saolot, tuntipäiväkirjamerkinnät (=tunnin aihe, 
kotitehtävät), päivittävät henkilötietojaan sekä 
viestivät opiskelijoiden kanssa.

Huoltajat voivat Wilman kautta seurata opiske-
lijan suorituksia, poissaoloja, opiskelijalle tulevia 
kotitehtäviä ja kokeita sekä lukea oppilaitoksen 
tiedotteita. Wilmaa käyttää myös oppilaitoksen 
muu henkilökunta.

Jos et muista käyttäjätunnustasi tai salasanaasi, 
ota yhteys oppilaitokseen. Uuden tunnuksen saat 
opintotoimistosta.

Opiskelijakunta, opiskelijajärjestöt ja 
opiskelijakortit

Toimipaikkakohtaiset opiskelijakunnat ovat vi-
rallinen opiskelijoiden yhteinen vaikutuskanava 
oman toimipaikan asioihin. Opiskelijakunnat 
valitsevat hallituksen jäsenet yhteiseen Keski-
Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdis-
tykseen (KeKo), joka on opiskelijoiden virallinen 
vaikutuskanava koulutuksen ja opiskelijoiden 
yhteistoiminnan kehittämiselle koko koulutus-
yhtymässä.  Opiskelijoiden vaikutuskanavia ovat 
lisäksi edustus Keski-Pohjanmaan ammattiopis-
ton johtokunnissa,tiimeissä ja ammattiosaamisen 
toimikunnassa. Lisäksi opiskelijayhdistyksen 
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hallitus käsittelee vähintään kerran lukuvuodessa 
yhdessä ajankohtaisia asioita. 

Toimipaikkojen opiskelijat voivat hankkia 
opiskelijakortin opiskelijoiden edunvalvontajär-
jestöistä Sakki ry:stä tai OSKU ry:stä. Kulttuuri- ja 
urheilutoimintaa opiskelijoille ja henkilökunnalle 
on tarjolla myös SAKU ry:n kautta, jossa koulu-
tusyhtymä on jäsenenä. 

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAK-
KI ry on ammattiin opiskelevien oma etujärjestö. 
SAKKI ry:ssa on jäseniä yli 90 000 ja historiaa 
takana jo 20 vuotta. Ammattiin opiskelevat 
voivat hankkia SAKKIn vihreän opiskelijakortin. 
SAKKIsta saa apua ja neuvoa mieltä askarruttaviin 
kysymyksiin opiskeluun liittyvissä asioissa. http://
www.sakkinet.fi/

Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry on 
vuonna 2001 ammatillisen II-asteen opiskelijoi-
den perustama ja omistama opiskelijaliitto, jossa 
opiskelijat itse tekevät toiminnan ja päätökset. 
Liitto on puolue- ja ammattiyhdistyspoliittises-
ti sitoutumaton ja sen syntyhistoria nojaa yli 
100-vuotiaaseen perinteeseen ammatillisissa 
oppilaitoksissa. Liitolla on toimintaa 115 oppi-
laitoksessa, joiden kautta toiminnan piirissä on 
lähes 60 000 opiskelijaa. Myös OSKU ry:stä voi 
hankkia opiskelijakortin. http://www.osku.fi/ 

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja 
urheiluliitto, SAKU ry on toiminut vuodesta 1949 
asti ammatillisen koulutuksen hyväksi. SAKU ry:n 
tehtävänä on jäsenistön hyvinvoinnin edistäminen 

ja yhteisöllisyyden rakentaminen ammatilliseen 
koulutukseen. SAKU ry järjestää liikunta- ja 
kulttuuritapahtumia ammatillisen koulutuksen 
henkilöstölle ja opiskelijoille sekä aktivoi myös 
oppilaitoksia järjestämään harrastustoimintaa. 
Järjestö toimii koko maassa ja sen jäsenyhteisöis-
sä on noin 120 000 henkilöä. Keski-Pohjanmaan 
koulutusyhtymä on jäsenenä SAKU ry:ssä. Opis-
kelijat ja henkilökunta voivat osallistua SAKU 
ry:n järjestämiin tapahtumiin.  www.sakury.net 

Kansainvälisyys
Kansainvälisyystoiminnan tavoitteena on, että 

SAKKI ry: www.sakkinet.fi • OSKU ry: www.osku.fi • SAKU ry: www.sakury.net              Työkykypassi: www.kpedu.fi  Projektit  Työkykypassi

Kuva: SAKU ry

22



opiskelijat saavat valmiuksia kansainvälisyyteen 
ja toimimiseen monikulttuurisessa ympäristössä. 
Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kansain-
välisiin vaihtoihin osana opintojaan, esimerkiksi 
työssäoppimisjaksoilla. Toimipaikoissa kansain-
välisten asioiden vastuuhenkilöt tiedottavat 
opiskelijoille mahdollisuuksista ja käytännön 
järjestelyistä ulkomaanjaksojen osalta. Toimi-
paikoilla on paljon yhteistyökouluja ja yhteis-
työprojekteja ulkomaisten oppilaitosten kanssa.  
Kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta opitaan 
myös kotimaan kansainvälistyvässä opiskelu- ja 
työelämässä. 

Ammattiosaajan työkykypassi
Voit hankkia koulutuksen aikana ammattiosaajan 
työkykypassin, joka on ammattiin opiskelevan 
työväline työkyvyn ylläpitämiseen ja kehittämi-
seen. Keräät passin suorittaen esim. liikuntaa, 
terveysosaamista, työturvallisuutta, toimimalla 
opiskelija- tai harrastetuutorina, toimimalla 
tuomari- ja valmennustoiminnassa kulttuuri- ja 
liikunta-alan seuroissa ja kerhoissa yms. Kysy 
lisää toimipaikkasi vastuuopettajalta. 
www.alpo.fi

SAKKI ry: www.sakkinet.fi • OSKU ry: www.osku.fi • SAKU ry: www.sakury.net              Työkykypassi: www.kpedu.fi  Projektit  Työkykypassi

Liikunta- ja harrastustoiminta
Liikunta- ja harrastustoiminta on mukava tapa 
viettää aikaa opiskelijakavereiden kanssa. Useissa 
toimipaikoissa opiskelijat voivat käyttää kuntosa-
lia ja muita liikuntatiloja. Toimipaikoissa voi toi-
mia erilaisia liikuntaharrastusryhmiä esimerkiksi 
sähly ja jalkapallo. Lisäksi toimipaikoissa voi olla 
tarpeen ja kysynnän mukaan myös muuta kerho- 
ja harrastetoimintaa.
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Ruokailu
Toimipaikoissa tarjotaan maksuton lounas, 
joissakin oppilaitoksissa on myös maksullinen 
iltaruoka sekä aamupala. Luonnonvara-alan opis-
kelijat saavat korvauksetta aamupalan, lounaan 
ja päivällisen.

Opintotuki
Opintotuen tarkoituksena on turvata opiskeluai-
kaisen toimeentulon rahoitus siltä osin, kun ra-
hoitusta ei katsota vanhempien velvollisuudeksi 
tai toimeentuloa ei ole muulla tavoin turvattu. 
Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä 
ja valtion takaamasta opintolainasta. www.kela.fi

Opintoraha 
Opintoraha on valtion maksama avustus, joka 

maksetaan kuukausittain opiskelukuukausien 
ajan. Opintorahan myöntämisen yleiset edel-
lytykset ovat samat kuin opintotuessa yleensä.

Opintorahaa ei voi saada, jos on alle 17-vuo-
tias, koska siihen asti on oikeus lapsilisään. 
Opintorahaa voi saada 17 vuoden täyttämistä 
seuraavan kuukauden alusta alkaen.

4. Opiskelijan opintososiaaliset etuudet 
  ja opiskelukustannukset

Opintorahan määrä riippuu oppilaitoksesta, 
iästä, asumismuodosta, siviilisäädystä ja tietyissä 
tilanteissa myös vanhempien tuloista. Vanhem-
pien tulot voivat joko pienentää tai korottaa 
opintorahan määrää. 

Asumislisä  
Asumislisää voi saada vain opiskelukuukausilta 
sellaiseen asuntoon, josta käsin voi suorittaa 
opintoja. Asumislisää ei saa kesäkuukausien 
aikana, paitsi jos opiskelu on päätoimista kesällä 
ja opiskelija on oikeutettu kesäopintotukeen.
Suomessa opiskelevan asumislisä on 80 prosent-
tia hyväksyttävistä asumismenoista.

Opintolaina 
Opintolaina on valtion takaama laina, jonka 
joutuu maksamaan takaisin. Jos opiskelijalle on 
myönnetty opintolainan valtiontakaus, hän voi 
hakea lainaa valitsemastaan pankista. Pankissa 
kannattaa selvittää opintolainan ehdot ja takai-
sinmaksuaikataulu.

Opintolainan valtiontakaus myönnetään ha-
kemuksesta opintorahaa tai aikuiskoulutustukea 

   KELA: www.kela.fi       Tankkari: www.tankkari.fi
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saavalle. Lainatakaus voidaan myöntää aikaisin-
taan hakemiskuukauden alusta lukien. 

Voit saada opintolainan valtiontakauksen, 
jos saat opintorahaa tai aikuiskoulutustukea. 
Vaikka et saa opintorahaa, voit kuitenkin saada 
lainatakauksen, jos

• olet 18–19-vuotias, et asu vanhempasi 
luona, opiskelet muussa oppilaitoksessa kuin 
lukiossa ja et voi saada opintorahaa vanhempiesi 
tulojen perusteella. Voit saada lainatakauksen 
vanhempiesi tuloista riippumatta.

• olet alle 17-vuotias, et asu vanhempasi 
luona, opiskelet muussa oppilaitoksessa kuin 
lukiossa ja et voi saada opintorahaa, koska olet 
oikeutettu lapsilisään. Voit saada lainatakauksen, 
jos vanhempiesi tulot ovat alle 61 000 euroa 
vuodessa.

Et voi saada lainatakausta tai seuraavan luku-
vuoden takauspäätöstä, jos

• Kela on takaajana joutunut maksamaan 
aiemmat opintolainasi tai

• sinulla on luottorekisteritietoihin merkitty 
maksuhäiriö. Maksuhäiriöstä huolimatta voit 
kui-tenkin saada lainatakauksen, jos häiriö on 
yksittäinen, määrältään vähäinen ja sen rekiste-
röinnistä on kulunut kohtuullisen pitkä aika.

Maksuhäiriöllä tarkoitetaan henkilötietolain 
(523/1999) 20 §:ssä tarkoitettua luottotietore-
kisteriin rekisteröityä tietoa. Kela tai yliopistosi 
opintotukilautakunta tarkistaa maksuhäiriöt Suo-

men Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä. 
Voit halutessasi tarkistaa omat maksuhäiriötie-
tosi Suomen Asiakastiedosta.

Maksuton asuminen
Keski-Pohjanmaan ammattiopistolla on asuntolat 
Kokkolassa, Kälviällä, Kaustisella, Perhossa ja 
Kannuksessa. Asuminen on opiskelijoille maksu-
tonta. Jokainen asuntolapaikan saava opiskelija 
allekirjoittaa sopimuksen asuntolapaikan vas-
taanottamisesta. Opiskelijalta kerätään 70-100 
€ suuruinen vakuusraha, jonka saa myöhemmin 
avaimen poisluovutuksen yhteydessä takaisin. 
Tästä summasta peritään oppilaitoksen omai-
suudelle mahdollisesti aiheutetut vahingot. Huo-
neita luovutettaessa suoritetaan alkutarkastus ja 
takaisinluovutuksen yhteydessä huoneen kuntoa 
verrataan alkuperäiseen.
Vuokra-asuntoja löytyy kuntien  asuntotoimis-
tojen tai esim. kiinteistöosakeyhtiö Tankkarin 
kautta. http://www.tankkari.fi/

Koulumatkatuki
Koulumatkatukea voi saada, kun koulumatkan 
pituus on vähintään 10 kilometriä ja kustannuk-
set ylittävät 54 euroa kuukaudessa. Koulumat-
katuki myönnetään lukuvuoden opiskeluajan 
todellisen keston mukaan 1-12 kuukaudeksi.  
Koulumatkatuella tuetun matkalipun voi ostaa 

   KELA: www.kela.fi       Tankkari: www.tankkari.fi
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ensimmäisen kerran aikaisintaan 14 päivää ennen 
opintojen alkua ja viimeisen kerran viimeistään 
14 päivää ennen opintojen päättymistä.
 Saadaksesi koulumatkatukea sinulla tulee olla 
matkakustannuksia yli 54 euroa kuukaudessa. Si-
nun tulee kulkea kouluun päivittäin (eli vähintään 
7 yhdensuuntaista matkaa viikossa), yhtäjaksoi-
sesti 18 päivän ajan kuukaudessa. Hakemuksen 
jättämisen jälkeen saat ostotodistuksen oppi-
laitokseltasi. Ostotodistuksella voit ostaa linja-
auto- tai junalipun VR:n ja Matkahuollon lipun-
myynnistä koulumatkatuella alennettuun hintaan. 
Kun lippusi hinta ylittää 54 euroa kuukaudessa. 
Omavastuuosuus on 43 €/kk. Keski-Pohjanmaan 
ammattiopisto maksaa opiskelijan omavastuu-
osuuden, mikäli opiskelija on alle 20-vuotias 
ja suorittaa ensimmäistä II-asteen tutkintoa ja 
täyttää Kelan yleiset koulumatkatukiehdot.

Opiskelukustannukset
Opetus ammatillisessa koulutuksessa on maksu-
tonta. Myös opetuksen edellyttämät työvälineet, 
laitteet, materiaalit ja työturvallisuussäännösten 
edellyttämät varusteet ovat maksuttomia.
Opiskelija maksaa kuitenkin itse osan opiske-
lukustannuksista, esim. oppikirjat sekä omaan 
käyttöön tulevat työvälineet (esim. kokin veitset) 
ja materiaalit, jotka koulutuksen jälkeen jäävät 
opiskelijalle. Nämä ja niistä aiheutuvat maksut 
vaihtelevat opintoaloittain ja koulutusohjelmit-

tain. Maksuista ja niiden perusteista kerrotaan 
alakohtaisissa tiedotteissa. 

Koulutusyhtymän yhteisiksi periaatteiksi opis-
kelijoilta perittävien maksujen osalta on sovittu 
seuraavaa:

-

- 

-

-

Viranomaismaksut (esim. tulityökortti, hygie-
niapassi, EA-kortit, ajokortin lunastusmaksu) 
opiskelija maksaa itse.
Sellaiset henkilökohtaiset suojavaatteet ja 
suojaimet, jotka ovat henkilökohtaisessa  
käytössä ja jotka jäävät opiskelijalle itselleen  
opintojen jälkeen, opiskelija maksaa itse  
(esim. kypärät). Opistolla tulee kuitenkin 
olla opiskelijoiden lainattavissa tarpeellinen 
määrä työturvallisuuden  edellyttämiä suo-
javarusteita.
Opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön 
jäävät työvälineet (esim. kokin veitset), 
jotka jäävät opiskelijalle itselleen, opiskelija 
maksaa itse.
Monistemaksuna opistot voivat periä opis-
kelijoilta monistamisesta aiheutuvia todellisia 
kustannuksia vastaavan summan.
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5. Opiskelu
Opinnot 
Ammatillisen peruskoulutuksen laajuus on 180 
osaamispistettä (osp). 

Tutkintoon sisältyy 135 osp ammatillisia tutkin-
non osia, 35 osp yhteisiä tutkinnon osia ja 10 
osp vapaasti valittavia opintoja. Tutkintoa voi 
laajentaa yksilöllisesti syventävillä opinnoilla. 
Ammatillisista opinnoista vähintään 30 osp on 
työpaikalla tapahtuvaa oppimista, työssäoppi-

mista. 
Ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen 
suunnittelun lähtökohtana on yksilöllisten ja jous-
tavien opinpolkujen mahdollistaminen. 

Ammattilliset tutkinnon
osat 120 + 15 osp

Pakolliset
tutkinnon osat

Osaamisalan
tutkinnon osat

Valinnaiset
tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon
osat 35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutus-
osaaminen 11 osp

Matermaattis-
luonnontieteellinen

osaaminen 9 osp

Yhteiskunnassa ja työelämässä
tarvittava osaaminen 8 osp

Sosiaalinen ja kulttuurinen
osaaminen 7 osp

Vapaasti valittavat
tutkinnon osat 10 osp
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Ammatillinen perustutkinto, laajuus ja raken-
tuminen

Yhteiset tutkinnon osat muodostuvat neljästä 
tutkinnon osasta. Viestintä- ja vuorovaikutusosaa-
minen sisältää äidinkielen, toisen kotimaisen ja 
vieraan kielen osaamistavoitteet. 

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 
rakentuu matematiikan, kemian, fysiikan ja tie-
to- ja viestintätekniikan sekä sen hyödyntämisen 
osaamistavoitteista. 

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavan 
osaamisen osa-alueet ovat yhteiskuntataidot, 
työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta sekä 

työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto. 
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen sisältää 

kulttuurien tuntemusta, taidetta ja kulttuuria, 
etiikkaa, psykologiaa ja ympäristöosaamista.

HOPS
Opetussuunnitelma antaa opiskelijalle mahdolli-
suuden yksilöllisiin valintoihin. Henkilökohtaiseen 
opiskelusuunnitelmaan (HOPS) kirjataan yksilölli-
set tavoitteet ja valinnat yhteistyössä opiskelijan, 
opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa.

Lukuvuoden alussa uusille opiskelijoille tehdään 
alkukartoitus (HOPS), tarvittaessa HOJKS. Syk-

HOPS

Oma
opintopolku

•  osaamisen tavoitteet
•  oppimismenetelmät 
•  omat vahvuudet ja kehit-
tämiskohteet
•  oppimisen edistymisen 
seuranta ja palautteen antam-
inen
•  tutkinnon osien suorittami-
nen, suoritustavat ja ajoitus
•  osaamisen tunnistamisen 
jälkeinen opiskelun etenemi-
nen/osaamisen hankkiminen

Osaamisen
tunnustaminen

•  aikaisemmat opinnot
•  työkokemuksella hankittu
osaaminen
•  muu osaaminen
•  osaamisen tunnustamisen 
kirjaus
•  opiskelun eteneminen

Työssoppiminen ja 
ammattiosaamisen näytöt

•  toteutusajat ja -paikat
•  työssäoppmisen tavoitteet
•  työssäoppimisen ohjaus ja 
palaute
•  oppimisen arviointi
•  oppimisen arviointi 
ammattiosaamisen näytöissä

Valinnaisuus

•  valinnaiset tutkinnon osat
•  vapaasti valittavat tutkin-
non osat
•  yhteisten tutkinnon osien 
osa-alueiden valinnaiset
•  yksilöllisesti laajentavat 
tutkinnon osat

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman muodostuminen
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syyn kuuluu ensimmäisen vuoden opiskelijoilla 
myös perehtyminen koulun sääntöihin, tutustu-
minen uuteen ryhmään sekä kotiväen ilta. Toisen 
ja kolmannen vuoden opiskelijoilla vuosikellossa 
on syksyllä mm. ohjauskeskustelut, Wilman käy-
tössä ohjaaminen ja mahdollisista rästiopinnoista 
huolehtiminen. Vuosikellon tapahtumien lisäksi 
jatkuvasti seurataan mm. opintojen etenemistä, 
mahdollisten rästiopintojen suorittamista, tuen 
tarvetta sekä poissaoloja.

Opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunni-
telman (HOPS) tavoitteena on tukea opiskelijan 
ura-suunnittelua ja kehittää hänen valmiuksiaan 
itsearvioinnissa. Opintojen aikana HOPS ohjaa ja 
tukee osaltaan itseohjautuvuutta ja ammatillista 
kasvua. Se perustuu opiskelijan oman opiskelun 
suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa 
etenemiseen ja oppimisen arviointiin. 

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa 
määritellään 

• osaamisen tavoitteet, 
• oppimismenetelmät, 
• tutkinnon osien suorittaminen, 
• suoritustavat ja ajoitus sekä 
• osaamisen arviointi 
Siihen merkitään opiskelijakohtaisesti 
• osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, 
• opiskelun etenemismahdollisuus osaamisen 

tunnustamisen jälkeen, 

• opiskelijan valinnaiset tutkinnon osat sekä 
• työssäoppiminen, työssäoppimispaikat ja 

-ajat 

Opintojen alussa opiskelija tekee oman opis-
kelusuunnitelmansa opettajan, ryhmänohjaajan 
ja/tai opinto-ohjaajan kanssa. HOPS tehdään 
Wilmassa sähköisenä eHOPSissa oleville lomak-
keille alkuhaastattelu ja toteuttamissuunnitelma. 
Opettaja seuraa yhdessä opiskelijan kanssa sään-
nöllisesti koulutuksen aikana henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman toteutumista. Opintojen 
edetessä suunnitelmaa päivitetään.

HOJKS
Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä kos-
keva suunnitelma (HOJKS) on erityisopiskelijalle 
tehtävä pedagoginen asiakirja, jonka alkaminen ja 
päättyminen vahvistetaan viranhaltijapäätöksenä. 
Siihen kirjataan ne toimenpiteet, joiden avulla 
opiskelijaa tuetaan saavuttamaan opintojensa 
tavoitteet. HOJKS antaa opiskelijalle oikeuden 
saada lisätukea ja toimii opettajien erityispe-
dagogisena työvälineenä. Erityisopetuksen 
tarve määritellään perustutkinnon perusteiden 
pohjalta jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti. Am-
mattiopistossa ryhmänohjaaja/erityisopetuksesta 
vastaava opettaja (ERVA) selvittää opiskelijan eri-
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tavoitteiden saavuttamista tuetaan yksilöllisesti 
suunnitellun ja ohjatun oppimisprosessin sekä 
erilaisten tukitoimien avulla. Ryhmänohjaajan 
vastuulla on seurata opiskelijoiden opintojen 
edistymistä koulutuksen aikana. Opiskelijan 
henkilökohtaisia tavoitteita on tarkistettava ja 
tukitoimia päivitettävä tarpeen mukaan.

Työssäoppiminen 
Työssäoppimisessa osa tutkinnon tavoitteista 
opitaan aidossa työympäristössä työtä tehden. 
Työssäoppiminen on tavoitteellista oppimista, 
jossa oppimista arvioidaan oppimisen arvioin-
nilla. Työssäoppimisen yhteydessä tutkinnon 
osan osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen 
näytöllä. Tutkinnon perusteiden mukaan opin-
toihin on sisällyttävä työssäoppimista vähintään 
30 osaamispistettä, mutta sitä on useassa pe-
rustutkinnossa  enemmän. Opiskelija hankkii 
työssäoppimispaikan yhdessä opettajan kanssa. 
Työssäoppimisjakso voidaan suorittaa myös ul-
komailla. Työssäoppimisesta laaditaan sopimus 
jokaiselle työssäoppimisjaksolle. 

Työpaikalla opiskelijan oppimista ohjaa nimet-
ty työpaikkaohjaaja. Työssäoppimisesta vastaava 
opettaja ohjaa ja seuraa työssäoppimisen ja sen 
tavoitteiden toteutumista. 

Ammattiopiston opiskelijat voivat suorittaa 

tyisen tuen tarpeen keskustelemalla opiskelijan, 
opinto-ohjaajan, erityisopettajan ja tarvittaessa 
kuraattorin kanssa opiskelijan tilanteesta alku-
kartoitustietoihin perustuen. Ryhmänohjaajan 
vastuulla on havainnoida oppimisen haasteita ja 
tarvittaessa suunnitella erityisopetuksen toimen-
piteet opiskelijan toimipaikan asiantuntijoiden 
kanssa.

HOJKS tehdään ryhmänohjaajan, opiskelijan ja 
hänen huoltajansa kanssa sekä tarvittaessa mo-
niammatillisessa asiantuntijaverkostossa. Siihen 
kirjataan suoritettava tutkinto, perustutkinnon 
perusteet, tutkinnon laajuus sekä opiskelijalle laa-
dittu HOPS. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan 
siten, että opiskelija voi suorittaa ammatillisen 
perustutkinnon tai sen osatutkinnon. 

Ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita 
mukautetaan vain siinä tapauksessa, että eri me-
netelmiä käyttämällä ei ole mahdollista saavuttaa 
vaadittavaa osaamista. Tavoitteita voidaan mu-
kauttaa opiskelijan edellytysten mukaan joko niin, 
että kaiken opetuksen tavoitteet on mukautettu 
tai mukauttamalla vain yksi tai useampi tutkinnon 
osan tavoitteista. Opiskelijan opintojen mukaut-
taminen edellyttää aina rehtorin päätöksen. 

Tutkinnon ammattitaitovaatimusten/osaamis-
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opintojen viimeisen opiskeluvuoden oppisopi-
muksella. 2+1 -malli on joustava ja käytännöl-
linen tapa kouluttautua ammattilaiseksi. Opis-
kelemalla oppisopimuksella opiskelija saa alan 
työkokemusta sekä tutkinnon. 2+1 -malliin voi 
hakeutua, kun yhteiset tutkinnon osat on suori-
tettu, opiskelija hallitsee ammatin perustiedot 
ja -taidot sekä toimii itsenäisesti ja vastuullisesti.

Ammattilukio ja yhdistelmäopinnot
Ammattilukiossa on mahdollista suorittaa ns. 
kolmoistutkinto (ammatillinen perustutkinto + 
lukion oppimäärä + ylioppilastutkinto) kolmessa 
tai neljässä vuodessa ryhmämuotoisena opis-
keluna.  Tavoitteena on suorittaa ammatillinen 
perustutkinto kolmessa vuodessa, neljäs vuosi 
suoritetaan lukion kursseja ja ylioppilastutkinto. 
Lukuvuosijaksot on jaettu ammatillisiin ja lukio-
opintoihin. Opiskelijat hakevat ammattilukio-
opintoihin joko yhteishaussa tai heti elokuussa 
opinnot aloitettuaan. Vaikka ei hakeutuisikaan 
ammattilukio-opintoihin, opiskelijalla on mah-
dollisuus valita opintoja muista ammatillisista 
tutkinnoista tai lukiosta osaksi tutkintoaan. 

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet
Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiske-
luympäristöön. Opiskelijalla on oikeus saada 
opetussuunnitelman mukaista opetusta ja 
opinto-ohjausta. Hänellä on myös oikeus hakea 

osaamisen tunnistamista ja tunnustamista muu-
alla suoritettejun opintojen tai muualta hankutun 
osaamisen  perusteella, mikäli ne vastaavat 
opetussuunnitelman ammattitaitovaatimuksia/
osaamistavoitteita. Koulutusyhtymän yleiseen 
järjestykseen liittyvät asiat löytyvät järjestyssään-
nöistä, jotka koskevat henkilökuntaa ja opiskeli-
joita. Asuntolatoimintaa varten on laadittu omat 
tarkentavat järjestyssäännöt. Nämä säännöt 
löytyvät sekä KPEDUn Toimintakäsikirjasta että 
www-sivuilta.  Opetus ja ruokailu ammatillisessa 
koulutuksessa ovat opiskelijalle maksuttomia. 
Ammattiopiston opiskelija-asuntolassa asuminen 
on samoin maksutonta. Asuminen on valvottua. 
Kokkolan ammattikampuksella sekä Kälviän, 
Kannuksen, Perhon ja Kaustisen toimipaikoissa 
on opiskelija-asuntolat.  Opiskelijalle myönnet-
tävät opintoetuudet on esitelty Kansaneläkelai-
toksen Opiskelijalle -internetpalvelussa 

Laissa ammatillisesta peruskoulutuksesta 
säädetään, että opiskelijan tulee osallistua 
opetukseen. Opiskelijan on myös suoritetta-
va tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä 
asiallisesti. Hänellä on myös salassapitovelvol-
lisuus työssäoppimisen yhteydessä saamiensa 
tietojen suhteen.  Opiskelija maksaa itse osan 
opiskelukustannuksista. Tällaisia kustannuksia 
ovat esimerkiksi oppikirjat sekä omaan käyt-
töön tulevat työvälineet, laitteet ja materiaalit, 
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jotka koulutuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle. 
Ammatillisen perustutkinnon ja valmistavan 
koulutuksen suorittaminen edellyttää säännöl-
listä osallistumista koulutukseen. Opintotuen 
saamisen edellytyksenä on riittävä opiskeluissa 
eteneminen.

Jos elämäntilanteesi, terveydentilasi tai muun 
syyn vuoksi et voi osallistua opintoihin, keskus-
tele ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan tai kuraat-
torin kanssa. Näin voimme miettiä yhdessä rat-
kaisuja tilanteeseesi. Jos harkitset oppilaitoksesta 
eroamista esimerkiksi väärän ammatinvalinnan, 
motivaatio-ongelmien, opiskeluvaikeuksien, 
taloudellisten syiden, terveydellisten syiden tai 
opintojen etenemättömyyden vuoksi, älä tee 
hätiköityä päätöstä. Eropäätös on iso asia, jota 
ennen on hyvä keskustella ryhmänohjaajan ja 
opinto-ohjaajan tai kurattorin  kanssa. Keskuste-
lussa selvitetään, onko eroaminen ainoa ratkaisu, 
voidaanko erilaisin tukikeinoin mahdollistaa opin-
noissa eteneminen, löytyykö koulutusyhtymän  
sisältä vaihtoehtoista opiskelumahdollisuutta, 
onko opiskelijalla eroamisen jälkeen tiedossa 

opiskelu- tai työpaikkaa tai muuta mielekästä 
vaihtoehtoa. Jos kuitenkin päädyt eroratkaisuun, 
sinun tulee täyttää kirjallinen eroanomus, jonka 
alaikäisen opiskelijan huoltaja myös allekirjoittaa 
ja keskustelee vielä opinto-ohjaajan tai kuraat-
torin  kanssa.

Kurinpito ja soveltuvuussäädökset
Opetusta häiritsevän tai turvallisuutta vaaran-
tavan opiskelijan poistaminen opetustilasta on 
mahdollista enintään kolmeksi päiväksi opettajan 
päätöksellä. Oppitunnilta poistaminen ja poistu-
mismääräys on aina kirjattava Wilmaan. Opiskeli-
jalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän: 

• häiritsee opetusta, 
• käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti, 
• menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo   

  oppilaitoksen järjestystä, 
• ei opiskele henkilökohtaisen 
  opiskelusuunnitelman mukaisesti, 
• kieltäytyy huumausainetestiä koskevan
  todistuksen esittämisestä taikka 
• on 34 a §:ssä tarkoitetun selvityksen 
  perusteella käyttänyt huumausaineita 
  muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin
   siten, että hänen toimintakykynsä on 
  heikentynyt 
Kirjallisia varoituksia annetaan kaksi, joista 

jälkimmäisen yhteydessä järjestetään opiskelijan 
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kuulemistilaisuus opistossa. Kuulemistilaisuu-
dessa voidaan sopia seuranta-ajasta tai kuu-
lemistilaisuuden jälkeen voidaan laittaa vireille 
määräaikainen erottaminen, josta päätöksen 
tekee opiskeluoikeuden toimikunta. Opiskelija 
voidaan erottaa määräajaksi, enintään yhdeksi 
vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai 
opintojen jäljellä olevaksi ajaksi.  Ammattiopiston 
toimialapäällikkö päättää opiskelijalle annettavas-
ta varoituksesta.

Opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta, 
asuntolasta erottamisesta tai opiskeluoikeuden 
peruuttamisesta ja pidättämisestä päättää erilli-
nen opiskeluoikeuden toimikunta. Laki edellyttää 
kurinpito-rangaistuksista sekä opiskeluoikeuden 
peruuttamisesta ja pidättämisestä aina kirjallista 
päätöstä. 

Järjestyssäännöt, asuntoloiden järjestyssäännöt 
sekä sosiaalisen median ohje opiskelijoille ovat 
www.kpedu.fi sivulla.

Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimus-
ten tai -suositusten tavoitteena on edistää 
turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa 
ja myöhemmin työelämässä. Terveydentilavaa-
timukset ovat alakohtaisia, ja niihin voi tutustua 
esimerkiksi Opintopolun sivulla Hakijan terveys.  
Hakuvaiheessa kysytään, onko hakijalla ammatin-

valintaan ja koulutukseen vaikuttavia sairauksia 
tai vammoja, jos opintoihin sisältyy alaikäisen 
turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta 
tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuk-
sia. Hakijan tulee antaa koulutuksen järjestäjälle 
opiskelijaksi ottamisen edellyttämät, terveyden-
tilaansa koskevat tiedot. Opiskelijan kannalta 
on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen 
koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän 
ei terveydentilansa vuoksi voisi toimia. 

Terveydentilavaatimuksia on seuraavissa 
Keski-Pohjanmaan ammattiopiston tutkinnoissa: 

• Logistiikan perustutkinto 
• Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 
• Metsäalan perustutkinto; metsäkoneenkulje-

tuksen koulutusohjelma (TREDU) 
• Rakennusalan perustutkinto, maarakennusko-

neenkuljetuksen osaamisala (VAO) 
• Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkin-

to 
• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. 

Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa am-
matillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 32 
§:ää sovelletaan seuraaviin KPEDUn ammatillisiin 
perustutkintoihin johtaviin opintoihin: 

• Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen 
osaamisala, 

• Rakennusalan perustutkinto, maarakennusko-
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6. Opiskelijan arviointi
Opiskelijan oppimista ja osaamista 
arvioidaan tutkinnon osittain.
Tutkinnon osan osaamisen arviointi tehdään 
hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Ammat-
tiosaamisen näytöstä vastaava opettaja tarkistaa, 
että opiskelija on suorittanut tutkinnon osan 
vaadittavat opinnot (oppimisen arvioinnin seu-
rantakohteet) hyväksytysti ennen ammattiosaa-
misen näyttöä.  Opiskelijan osaamista arvioidaan 
sen jälkeen, kun hänellä on ollut mahdollisuus 
oppia perustutkinnon perusteiden mukaiset am-
mattitaitovaatimukset. Osaamisen arvioinnissa 
opiskelijan osaamista verrataan perustutkinnon 
perusteissa määrättyyn osaamiseen. 

Ammattiosaamisen näyttö tai muu osaamisen 
arviointi suunnitellaan yhdessä opiskelijan, opet-
tajan ja/tai työelämän edustajan kanssa. Opet-
tajan tulee varmistaa, että opiskelijaa riittävästi 
perehdytetty osaamisen arviointiin.

Arvioinnissa keskeistä on kokonaisuuksien hal-
linta. Ammattitaitovaatimuksille ja osaamistavoit-
teille on laadittu kolmiportaiset arviointikriteerit. 
Kriteerit kuvaavat sitä, miten asiat pitäisi osata. 
Osaaminen ilmaistaan ammattitaitovaatimuksina 
ja arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä sekä 

tarvittaessa muulla tavoin. Ammattiosaamisen 
näytöt on tarkoitettu arviointimenetelmiksi koko 
koulutuksen ajalle, ei ns. loppukokeeksi. 

Yhteisissä tutkinnon osissa ja osa-alueissa osaa-
misen arviointi suunnitellaan niin, että opiskelija 
osoittaa hallitsevansa mahdollisimman laajasti 
osa-alueen kokonaisuuden. Näiden osien ja osa-
alueiden arvioinnit voidaan liittää ammatillisten 
tutkinnon osien sisältämän osaamisen arvioinnin 
yhteyteen silloin, kun se on luontevaa. 

Näytön arvioivat tehtävään nimetyt henkilöt. 
Näytön havainnot voidaan tallentaa arviointilo-
makkeelle. Näytön jälkeen käydään arviointi-
keskustelu, jossa osaamista verrataan arvioin-
tikriteereihin. Arviointikeskustelun tavoitteena 
on ohjata opiskelijaa kehittämään osaamistaan 
ja työskentelyään.  Arviointikeskusteluun osallis-
tuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja/tai opettaja. 
Opiskelija tekee osaamisestaan itsearvioinnin 
arviointikriteerien pohjalta. Ammattiosaamisen 
näytön arvosanan päättävät opettajat ja työelä-
män edustajat pääsääntöisesti yhdessä ammat-
tiosaamisen toimikunnan päätöksen mukaisesti.  
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Tiedotettavat asiat ja vastuuhenkilöt
Tiedotettava asia     Vastuuhenkilö

Arvioinnin tehtävät ja tavoitteet   Ryhmänohjaaja

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen  Ryhmänohjaaja, OPO

ja tunnustaminen     Tutkinnon osalta: opettaja

Arviointimenetelmät    Tutkinnon osan/osa-alueen opettaja(t)

Arvioinnin kohteet ja -kriteerit    Tutkinnon osan/osa-alueen opettaja(t)

Arvosanojen muodostuminen osaamisen arvioinnin pohjalta Tutkinnon osan/osa-alueen opettaja(t) 

Oppimisen aikainen arviointi ja sen merkitys  Tutkinnon osan/osa-alueen opettaja(t)

Arvioinnista päättäminen    Tutkinnon osan/osa-alueen opettaja(t)

Osaamisen osoittamisen uusiminen ja arvosanan korottaminen Opettaja, ryhmänohjaaja, OPO

Osaamisen arvioinnin oikaiseminen   Arvosanasta vastannut opettaja

Tutkintotodistuksen saaminen ja todistuksen sisältö  Ryhmänohjaaja, OPO

  

Tutkinnon osakohtaisessa osaamisen arviointisuunnitelmassa kuvataan 23.
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Kun ammattiosaamisen näyttö toteutetaan työ-
paikalla, arvosanasta päättää opettaja ja työelä-
mänedustaja yhdessä. Tutkinnon osan arvosana 
päätetään, kun kaikki osaaminen on arvioitu ja 
arvioinnista päättää opetuksesta vastaava opet-
taja/opettajat. Tutkintotodistukseen tulevat 
arvosanat annetaan aina osaamisen arvioinnin 
pohjalta asteikolla tyydyttävä (1), hyvä (2) ja 
kiitettävä (3). Vapaasti valittavat osat voidaan 
arivoida myös merkinnällä suoritettu. Arvosana 
annetaan tutkinnon osittain tutkinnon perusteissa 
olevien arviointikriteerien perusteella. Arvioinnin 
perusteet on aina kirjattava. Arvioinnista vastaava 
opettaja kirjaa arvosanan Wilmaan viipymättä, 
mutta vähintään kahden (2) viikon kuluessa suo-
ritetusta arvioinnista. Ammattiosaamisen näytön 
arvosanasta tiedotetaan suullisesti arvioinnin 
yhteydessä, jolloin opiskelija saa myös tietoonsa 
perusteet arvioinnista ja hänelle voidaan antaa 
myös kopio ammattiosaamisen näytön arvioin-
tilomakkeesta. 

Opiskelijalla on mahdollisuus osaamisen osoit-
tamisen uusimiseen, jos osaamisen arviointi on 
hylätty, tai hyväksytyn arvosanan korottamiseen. 
Tästä mahdollisuudesta tiedotetaan opiskelijoita 
etukäteen. Opiskelijalta voidaan edellyttää op-
pimisen edistymistä ja osaamisen vahvistamista 
ennen uusimis- ja korottamistilaisuutta. Mää-
rällistä rajaa uusimisille tai korottamisille ei ole. 
Opiskelijalla on koko opiskelunsa ajan oikeus 

osaamisen osoittamisen uusintaan tai osaamisen 
arvosanan korottamiseen. Osaamisen arvioinnin 
uusimisen ja korottamisen osalta, opiskelija 
neuvottelee ko. tutkinnon osan arvioinnista 
vastanneelta opettajalta. Tutkintotodistuksen 
saamisen jälkeen opiskelija voi korottaa arvosa-
nojaan yksityisopiskelijana. 

Mikäli opiskelija ei ole tyytyväinen osaamisen 
arviointiin, hänellä on oikeus tehdä arvioinnista 
oikaisupyyntö. Ensisijaisesti arvosanoista tulee 
keskustella arvioinnin suorittaneen opettajan/
opettajien kanssa. Keskustelun jälkeen opiskelija 
voi tehdä suullisen tai kirjallisen oikaisupyynnön 
opettajalle tai rehtorille 14 päivän kuluessa siitä, 
kun opiskelijalla on ollut mahdollisuus saada 
arvioinnin tulokset ja arviointiperusteiden so-
veltamisen perusteet tietoonsa. Jos opiskelija on 
tyytymätön oikaisupyynnöstä tehtyyn päätök-
seen, hän voi tehdä kirjallisen oikaisupyynnön 
KPEDUn ammattiosaamisen toimikunnalle

Osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen 

Opiskelijalla on oikeus saada tutkinnon tai 
opetussuunnitelman perusteiden ammattitai-
tovaatimuksia tai osaamistavoitteita vastaava 
aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetuksi 
ja tunnustetuksi. Ennen uuden tutkinnon osan 
aloittamista opettaja selvittää opiskelijoille tutkin-
non osan osaamistavoitteet ja ammattitaitovaati-
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mukset tarkasti. Tavoitteena on, että opiskelija 
saisi käsityksen siitä, onko hänellä jo olemassa 
tutkinnon osan osaamista. Ammattiosaamisen 
toimikunnan hyväksymässä osaamisen arvioin-
tisuunnitelmassa on kuvattu tutkinnon osittain, 
mitä osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa. 
Tämän perusteella opiskelija voi hakea aikai-
semmin hankitun osaamisen tunnistamista ja 
tunnustamista. 

Kun opiskelija hakee osaamisen tunnustamis-
ta ko. tutkinnon osaa opettavalta opettajalta, 
hänellä on oltava riittävä selvitys osaamisestaan, 
esimerkiksi tutkintotodistuksia, opintojen to-
distuksia, laajoja työtodistuksia tai muita doku-
mentteja. Jos dokumentteja ei ole, osaamisen 
tunnustamisessa käytetään muita menetelmiä, 
kuten tehtävien tekemistä, haastatteluja, oman 
osaamisen kuvaamista tai osaan.fi-sivustoa. Ai-
kaisemmin hankittu osaaminen voidaan todentaa 
myös työssäoppimisen aikana. Osaamisen tun-
nustamisella voidaan saada suoritetuksi tutkinnon 
osia osittain tai kokonaan. 

Osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta 
vastaava opettaja tekee osaamisen tunnistamisen 
ja tunnustamisen. Tehtävää ei voi delegoida 
muulle henkilöstölle. Tunnistetuksi ja tunnu-
tunnustetuksi haetun osaamisen ajantasaisuus 
tulee varmistaa, sillä osaaminen voi vanhentua, 
jos sitä ei ole ylläpidetty. Opettaja haastattelee 
opiskelijaa olemassa olevan osaamisen selvit-

tämiseksi. Tarvittaessa opiskelijalle annetaan 
mahdollisuus näyttää vaadittava osaaminen. 
Opettaja merkitsee osaamisen tunnistamisen 
arviointipäätöksen Wilmaan opintojakson tai 
tutkinnon osan oppimisen seurantakohteisiin ja 
tekee osaamisen tunnustamispäätöksen. Mikäli 
opiskelijalle voidaan tunnistaa osaamista, hänelle 
järjestetään ko. tutkinnon osan osaamisen arvi-
ointisuunnitelman mukainen osaamisen arviointi 
(ammattiosaamisen näyttö ja/tai muu osaamisen 
arviointi). 

Osaamisen tunnustaminen mahdollistaa opin-
tojen joustavuuden ja yksilöllisyyden. Osaamisen 
tunnistamisella pyritään siihen, että opiskelijan 
aiemmin hankkima epävirallinen oppiminen, arki-
oppiminen tai virallinen oppiminen ja tätä kautta 
osaaminen saadaan näkyväksi ja tunnustetuksi. 
Tämä kuuluu elinikäisen oppimisen periaatteisiin. 

Varusmies- ja siviilipalveluksen, harrastus-
toiminnan, vapaaehtoistyön, tutor-toiminnan, 
opiskelijayhdistystoiminnan ja esim. autokoulun 
tuottama osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan 
tutkintokohtaisesti. Päätös osaamisen tunnus-
tamisesta tehdään sen pohjalta, miten hankittu 
osaaminen vastaa ammattitaitovaatimuksia tai 
osaamistavoitteita tai vapaasti valittavia tutkin-
non osia. Osaamisen laajuudessa tulee arvioida 
hankitun osaamisen merkittävyys, vaikeus ja 
kattavuus suhteessa koko tutkinnon tuottamaan 
osaamiseen.

38



10.(11.8) – 9.10.2015
19.10. – 18.12.2015
7.1. – 24.3.2016
29.3. – 28.5.2016

Lukuvuoden 2015 – 2016
jaksot ja lomat

Syysloma   
12. - 18.10.2015
Joululoma  
21.12.2015 - 6.1.2016
Talviloma  
29.2. - 6.3.2016
Pääsiäisloma  
25.3. - 28.3.2016
Opetukseton päivä  
6.5.2016

Valma 
Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus 
60 osp. VALMA on yhdistelmä neljästä aiemmasta 
koulutuksesta.

Ammattistartti, maahanmuuttajien ammatilliseen 
koulutukseen valmistava koulutus. Aikalisä- 
va lmentava  j a  kuntout tava  kou lu tus . 
Talouskoulu.
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Järjestyssäännöt
Hallitus hyväksynyt 19.1.2012 

1 Järjestyssääntöjen perusta ja tavoite

Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
muuttamisesta 479/2003 28 § 
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun 
lain 11 ja 16 §:n muuttamisesta 480/2003 
Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998 
Tupakkalaki 698/2010

Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestys-
säännöt tai antaa muut oppilaitoksessa sovellet-
tavat järjestysmääräykset, joilla edistetään sisäistä 
järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä 
kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

Järjestyssäännöt koskevat koulutusyhtymän 
opiskelijoita sekä henkilökuntaa soveltuvin osin. 
Yhteisten järjestyssääntöjen lisäksi on nouda-
tettava toimipaikkakohtaisia toimintaohjeita ja 
turvallisuusmääräyksiä sekä viranomaisten an-
tamia määräyksiä. Tupakkalaki 698/2010 kieltää 
tupakoinnin oppilaitosten alueella kokonaan. 

2 Järjestyssäännön soveltamisalue 

Järjestyssäännöt ovat voimassa: 
-  opiston alueella sekä kaikissa opiskeluun 
 liittyvissä paikoissa ja tilanteissa, 
-  matkoilla kotoa opiskelupaikalle ja takaisin, 

-  työssäoppimispaikoissa noudatetaan lisäksi 
 työpaikan ohjeita ja määräyksiä 
-  säännöt ovat voimassa myös opiskeltaessa 
 ulkomailla.

3  Työaikojen ja tehtävien noudattaminen 

-  opiskelijan tulee säännöllisesti osallistua 
 opetukseen 
-  lukujärjestyksen ja työssäoppimisen työaikoja 
 noudatetaan täsmällisesti 
-  henkilökohtainen opiskeluohjelma, HOPS, 
 voi tuoda muutoksia perusohjelmaan, tällöin 
 noudatetaan HOPSissa sovittuja aikoja ja 
 toimintatapoja 
-  oppimistehtävien tekeminen ajallaan on 
 edellytys opintojen arvioinnille ja etenemi-
 selle

4  Poissaolojen seurannassa noudatetaan yhteisiä 
ja yksikkökohtaisesti tarkennettuja ohjeita 

-  sairauspoissaolojen todistusten toimittamisessa 
- poissaololuvan pyytämisessä 
-  luvattomien poissaolojen korvaamisessa tai 
 muissa seuraamuksissa 
-  opintojaksojen ja suoritusten läsnäoloehdoissa 

5 Työasu ja henkilökohtaiset suojaimet 

Työasua ja henkilökohtaisia suojaimia on käytettävä 
ohjeiden mukaisesti. 

40



6  Työrauha 

Oppimisyhteisön jokaisella jäsenellä on oikeus 
työrauhaan ja turvalliseen oppimis- ja opetus-
ympäristöön. Toisten opiskelijoiden ja henkilö-
kunnan työntekoa ei saa häiritä, esim. matkapu-
helimista ei saa aiheutua häiriötä opetustilantei-
siin. Toisia opiskelijoita ja henkilökuntaa ei saa 
kiusata tai kohdella epäasiallisesti. 

7  Salassapito ja vaitiolovelvollisuus 

Opiskelijoiden ja henkilökunnan tulee pitää 
salassa sellaiset asiat, jotka ovat salassapidon 
ja vaitiolo-velvollisuuden alaisia. Sosiaalisen 
median käytöstä on laadittu erilliset tarkentavat 
toiminta-ohjeet. 

8  Siisteys ja työturvallisuus 

-  jokainen on velvollinen pitämään oman työ-
 ympäristönsä siistinä ja turvallisena 
-  työpisteissä jätteet lajitellaan ohjeiden mu-
 kaisesti ja toiminnassa toteutetaan kestävän 
 kehityksen periaatteita 
-  oppilaitoksen jäsenet ovat velvollisia noudat-
 tamaan työ- ja väestönsuojelusta sekä palo-
 turvallisuudesta annettuja ohjeita 
-  työpistekohtaisiin työturvallisuusohjeisiin ja 
 pelastussuunnitelmaan on perehdyttävä ja 
 niitä on noudatettava 
-  vahingonvaarasta tai tapaturmasta on välit-
 tömästi ilmoitettava lähimmälle henkilökun-
 nan jäsenelle 

-  jokainen paikalla oleva on velvollinen osal-
 listumaan mahdollisuuksiensa mukaan en-
 siavun antamiseen tapaturman uhrille ja
  toimittamaan hänet hoitoon. 

9  Oppilaitoksen omaisuuden käyttö 

-  rikki olevasta laitteesta tulee ilmoittaa ensi 
 tilassa ryhmää ohjaavalle henkilölle 
-  oppilaitoksen ja työssäoppimispaikkojen 
 omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. 
 Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoami-
 sesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräy-
 tyy vahingonkorvauslain mukaan. 

10  Tupakoiminen ja päihteet 

-  tupakoiminen ja muiden tupakkatuotteiden 
 käyttö on kielletty oppilaitoksessa ja sen 
 alueella 
-  päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttä-
 minen ja niiden vaikutuksen alaisena esiinty-
 minen oppilaitoksessa ja sen alueella on 
 kielletty 
-  erillisiin tilaisuuksiin, joissa tarjoillaan alkoho-
 lia, rehtori voi myöntää luvan erikseen annis-
 keluoikeuksien puitteissa. 
- Tupakkatuotteiden hallussapito on lainsää-
 dännön mukaan kielletty alle 18-vuotiailta
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11  Seuraamukset sääntöjen rikkomisesta 

Mikäli opiskelija väärinkäyttää oppilaitoksen 
suomia etuja ja rikkoo järjestyssääntöjä, asia kä-
sitellään lain 951/2011 35§:n mukaan seuraavasti: 

Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiske-
lijan poistaminen: 
-  opetusta häiritsevä opiskelija voidaan mää-
 rätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin 
 ajaksi opetustilasta 
-  opetustilassa toimivien henkilöiden turvalli-
 suutta vaarantavasti käyttäytyvältä opiske-
 lijalta voidaan evätä osallistuminen opetuk-
 seen enintään kolmen työpäivän ajaksi 
-  ellei opiskelija noudata poistumiskehotusta, 
 rehtorilla tai opettajalla on oikeus poistaa ..
 hänet opetustilasta tai oppilaitoksen alueelta 

Tupakoiminen oppilaitoksen alueella: 
-  työntekijän havaittua opiskelijan tupakoivan  
 oppilaitoksen alueella hän pyytää opiskelijan 
 henkilötiedot ja toimittaa ne ryhmänohjaajalle 
-  ryhmänohjaaja puhuttelee opiskelijan ja antaa 
 kirjallisen huomautuksen, tieto tupakointi-
 rikkeestä lähetetään alaikäisen opiskelijan 
 kotiin tiedoksi 
-  jos tupakointi jatkuu, opiskelijaa ja hänen 
 huoltajaansa kuullaan kirjallista varoitusta 
 varten, josta opistossa sovittu johdon edus-

 taja (yksikönjohtaja/rehtori) tekee päätöksen 
-  jos opiskelija havaitaan tupakoimassa kirjalli-
 sen varoituksen jälkeen, oppilaitoksen johto 
 on yhteydessä poliisiin rikesakon määräämi-
 seksi 
-  jos tupakointi jatkuu vielä tämän jälkeen, 
 myös määräaikainen erottaminen voi tulla 
 kyseeseen 
-  jos tupakointi on tapahtunut selkeästi yleistä 
 turvallisuutta vaarantavalla tavalla aiheuttaen 
 esim. paloturvallisuusriskin, sanktiona on 
 suoraan kirjallinen varoitus tai poliisin kautta 
 rikesakon määrääminen 
Tupakkalain mukaan tupakkatuotteiden hallussa-
pito on kielletty alle 18-vuotiailta. Henkilökunnan 
edustajan tupakointirikkomuksesta ovat seurauk-
sena henkilöstöä koskevat kurinpidolliset menet-
telyt: suullinen huomautus ja kirjallinen varoitus. 
Tupakoinnin lopettamiseen ja savuttomaan 
työ- ja opiskelupäivään pyrkiville tarjotaan tukea 
opiskelija –ja työterveyshuollon kautta. 

Kirjallinen varoitus voidaan antaa opiskelijalle 
joka: 
- häiritsee opetusta 
-  käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti 
-  menettelee vilpillisesti, rikkoo oppilaitoksen 
 järjestyssääntöjä tai muuten rikkoo oppilai-
 toksen järjestystä 
-  kieltäytyy laissa 951/2011 34 a §:ssä tarkoi-
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 tetun huumausainetestiä koskevan todistuk-
 sen esittämisestä taikka 
-  on laissa 951/2011 34 a § tarkoitetun selvityk-
 sen perusteella käyttänyt huumausaineita  ..
 muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, 
 että hänen toimintakykynsä on heikentynyt. 

Erottaminen 
-  jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa 
 edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä 
 kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voi-
 daan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, 
 enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa 
 asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä 
 olevaksi ajaksi.  

Laki määrittelee kirjallisen varoituksen ja erotta-
misen kurinpitorangaistuksiksi, joita sovellettaes-
sa teko tai laiminlyönti on yksilöitävä, opiskelijaa 
on kuultava sekä hankittava tarpeellinen selvitys. 
Toimenpiteet ja menettelyt tulee kirjata. Oppi-
laitoksen toimialapäällikkö voi antaa kirjallisen 
varoituksen opiskelijalle, joka saatetaan tiedoksi 
myös hänen huoltajalleen. Kurinpidollisena toi-
menpiteenä voidaan käyttää myös opiskelijalle 
annettavaa, enimmillään kolmen päivän pituista, 
poistumismääräystä, jonka opettaja tai oppilai-
toksen rehtori antaa. Kurinpidolliset toimenpi-
teet kirja-taan opiskelijahallintojärjestelmään. 

 Määräaikaisesta erottamisesta ja asuntolasta 
erottamisesta tekee päätöksen koulutuksen jär-
jestäjän nimeämä opiskeluoikeuden toimikunta, 
jonka tekemä kirjallinen päätös toimitetaan tie-
doksi opiskelijalle ja hänen huoltajalleen.
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seurustelu- ja sosiaalitiloineen. Nämä säännöt 
koskevat kaikkia asuntolassa asuvia opiskelijoita, 
heidän vieraitaan ja muita asuntolassa asioivia.  

Järjestyssääntöjä noudatetaan kaikissa asun-
tola-asumisen tilanteissa ja niihin välittömästi 
liittyvissä yhteyksissä. 

3 Asuntolan henkilökunnan tehtävät ja toimivalta
Asuntolassa toimii asuntolaohjaajia, yövalvojia, 
laitoshuoltajia sekä kiinteistöhuoltajia. Asunto-
latoiminnan kehittämisryhmästä vastaa nimetty 
toimialapäällikkö ja asuntolasta vastaa nimetty 
koulutuspäällikkö/toimialapäällikkö toimipai-
koittain. 

Henkilökunnan tehtävänä on auttaa ja tukea 
asukkaita arjen taitoihin ja vapaa-aikaan liittyvis-
sä asioissa, vastata asukkaiden kanssa yhdessä 
paikan viihtyvyydestä ja vapaa-ajantoiminnasta, 
valvoa sääntöjen noudattamista sekä kuulua 
toimialan opiskeluhuoltoryhmään ja toimipaikan 
opiskeluhyvinvointiryhmään. 

Asuntolaohjaajat tekevät viikoittain tarkastuk-
set huoneisiin ennalta sovittuna aikana. 

4 Asumisoikeus
Asuntolassa asuvat ne opiskelijat, jotka ovat teh-
neet asuntolasopimuksen oppilaitoksen kanssa. 

Asumisoikeuden saanut opiskelija saa asua 
toimipaikkakohtaisen asuntolasopimuksen 
määräämän ajan hänelle osoitetussa asunnossa.

Hyväksytty 12.06.2014, Yhtymähallitus § 70

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän amma-
tillisen peruskoulutuksen ja kansanopiston 
opiskelija-asuntoloiden järjestyssäännöt

Nämä säännöt on laadittu ammatillisesta 
koulutuksesta annettujen lakien 630/1998, 
951/2011,asetuksen 811/1998 ja tupakkalain 
698/2010 mukaisesti. 

Asuntolasääntöjen lisäksi asuntolassa asuvan 
opiskelijan on noudatettava koulutuksen jär-
jestäjän yleisiä järjestyssääntöjä ja niiden nojalla 
annettuja tarkempia ohjeita. 

1 Järjestyssääntöjen tavoitteet 
Koulutuksen järjestäjä tarjoaa opiskelijoilleen 
mahdollisuuden asua ilmaiseksi tai kansanopisto-
opiskelijat maksullisesti opintojensa aikana 
opiskelija-asuntolassa.

Sääntöjen tavoitteena on asumis- ja opis-
kelurauhan sekä turvallisuuden ja viihtyvyyden 
säilyminen ja edistäminen asuntolassa. 

Jokainen asukas ja alaikäisten kohdalla myös 
asukkaiden huoltajat sitoutuvat noudattamaan 
näitä järjestyssääntöjä asuntolasopimuksella. 
Asuntolassa asuvat ovat vastuussa siitä, että 
vieraat noudattavat samoja sääntöjä.

2 Järjestyssääntöjen soveltamisalue 
Asuntolalla tarkoitetaan oppilaitoksen hallinnassa 
olevaa asuntolarakennusta piha-alueineen ja 

Asuntolan järjestyssäännöt
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Asuntolassa saa asua viikonloppuisin ja loma-
päivinä ainoastaan kunkin asuntosopimuksen 
mukaisesti. Sopimuksessa kerrotaan, miten vii-
konloppuasumista haetaan ja kuka sen myöntää. 

Asumisoikeuden edellytyksenä on, että opis-
kelija osallistuu säännöllisesti oppilaitoksen ope-
tukseen. Asuntolassa saa oleskella opiskelupäivän 
aikana ainoastaan terveydenhoitajan, opettajan 
tai asuntolaohjaajan luvalla.  Sairaustapauksessa 
olisi mentävä kotiin.

5 Avaimet 
Asuntolan avaimet luovutetaan asukkaalle asun-
tolasopimusta ja takuumaksua vastaan. Avaimen 
luovuttaminen toiselle henkilölle on kielletty. Jos 
avain katoaa, asukas on velvollinen kustantamaan 
uuden avaimen teettämisen ja mahdollisen sar-
joittamisen kustannukset. 

6 Vierailijat
Vierailuaika asunnoissa päättyy klo 21:00. Yövie-
raita ei asuntolassa sallita kuin poikkeustapauk-
sissa asuntolaohjaajan luvalla.

7 Lemmikkieläimet
Asuntolaan ei sallita lemmikkieläimiä. Poikke-
uksena ovat eläintenhoitaja ja luonto- ja ympä-
ristöalan opiskelijoille sallitut lemmikkieläimet 
asuntolasopimuksen mukaisesti. 

8 Asumis- ja opiskelurauha
Asuntolassa käyttäydytään asiallisesti kaikkia 
kohtaan. 

Asuntolan tiloissa vältetään melua ja meteliä 
sekä muuta häiriöitä aiheuttavaa toimintaa. Tär-
keää on hyvä asumis- ja opiskelurauha. Toisen 
opiskelijan henkilökohtaisen koskemattomuuden 
häiritseminen esim. kiusaaminen ja omaisuuteen 
koskeminen on kielletty.

Kaikista asuntolassa tapahtuneista häiriöistä 
ja epäkohdista on ilmoitettava heti asuntolaoh-
jaajalle.

Asuntolan hiljaisuus alkaa klo 22:00 ja päät-
tyy klo 6:00. Toisten asukkaiden huomioon 
ottaminen on jokaisen velvollisuus. Jokaiselle on 
taattava mahdollisuus nukkumiseen. 

9 Yleinen siisteys
Asuntolan asukkaan on päivittäin huolehdittava 
oman huoneensa sekä yhteisten tilojen siis-
teydestä ja viihtyisyydestä. Asukas siivoaa itse 
huoneensa sekä vuorollaan yhteiset tilat. Asuk-
kaan tulee huolehtia myös asunnon välittömässä 
läheisyydessä olevan ulkoalueen siisteydestä. 
Asuntolaohjaajat tekevät siivoustarkastukset 
joka viikko. Jos asukas kehotuksista huolimatta 
laiminlyö siivousta, asunto siivotaan oppilaitoksen 
toimesta ja siivouksen maksaa asuntolan asukas. 
Kaikenlainen tahallinen sotkeminen ja siivouksen 
laiminlyönti johtaa kurinpitotoimiin ja korvaus-
velvollisuuteen. 
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10 Opiskelija-asuntolan omaisuudesta 
huolehtiminen
Jokaisen asukkaan tulee käsitellä huolellisesti 
asuntolan omaisuutta. Seiniin ja oviin naulaami-
nen on kielletty. Omaisuuden vahingoittumisesta 
tai katoamisesta on ilmoitettava välittömästi 
asuntolaohjaajalle.

Tahallinen omaisuuden vahingoittaminen tai 
hukkaaminen on korvattava ja se johtaa kurin-
pitotoimiin.

Asuntola ei vastaa asukkaiden henkilökoh-
taisesta omaisuudesta. Asukkaan tulee hankkia 
tarvittaessa itse henkilökohtaisille tavaroilleen 
vakuutus.

11 Tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö
Oppilaitoksemme on savuton (L698/2010) ja 
päihteetön. 

Asuntolassa ei voi polttaa tupakkaa eikä 
sähkötupakkaa, ei käyttää nuuskaa, alkoholia 
eikä huumeita. Myös lääkkeiden väärinkäyttö on 
kielletty. Edellä mainittuja ei saa myöskään myy-
dä eikä pitää hallussaan eikä niiden vaikutuksen 
alaisena saa esiintyä asuntolan alueella. Mikäli 
asukasta epäillään edellä mainituista, hänelle 
annetaan mahdollisuus epäilyksen poistamisen 
todistamiseen puhallustestauksella tai toimit-
tamalla huumetestaus koulutuksenjärjestäjän 
ohjeistuksen mukaisesti. 

12 Palo- ja räjähdysvaaralliset aineet sekä aseet 
Yleisen turvallisuuden säilymiseksi asuntolaan ei 
saa tuoda ilotulitteita, räjähteitä eikä ampuma-, 
terä- ym. aseita.

13 Turvallisuus
Kaikki noudattavat yleisiä palo- ja turvallisuus-
ohjeita.

Asuntolaohjaajilla, valvontaa ja kiinteistönhoi-
toa suorittavat henkilöt voivat joutua käymään 
hätätilanteissa huoneissa/asunnoissa. 

Asuntolaohjaajilla ja valvontaa suorittavilla 
henkilöillä on turvallisuuden ja asumisrauhan 
säilyttämiseksi oikeus poistaa häiriötä aiheuttava 
ulkopuolinen henkilö asuntolasta. Kun kyseessä 
on asuntolan asukas, ryhdytään tarvittaviin ku-
rinpitotoimiin. 

Asuntoloissa on tallentava kameravalvonta 
yleisten tilojen kulunvalvonnan seuraamiseksi ja 
turvallisuuden lisäämiseksi. 

Asuntolan alueella tapahtuvassa liikenteessä 
on noudatettava erityistä varovaisuutta sekä 
liikenne-opasteita. Ajoneuvot on pysäköitävä 
niille varatuille paikoille. 

14 Vapaa-aika
Asukkaalla tulee olla vapaa-ajanvakuutus voimas-
sa osallistuessaan vapaa-ajantoimintaan.  
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15 Toimenpiteet asuntolasääntöjen 
rikkomisesta 
Kurinpitotoimien tavoitteena on varmistaa opis-
kelijalle turvallinen ja terveellinen opiskelu- ja 
asumisympäristö sekä turvata opiskeluyhteisön 
hyvinvointi ja viihtyvyys. Lisäksi tavoitteena on 
tukea opiskelijan fyysistä ja psyykkistä turvalli-
suutta ja säilyttää opiskeluyhteisön toimintakyky 
hyvinvointia uhkaavissa tilanteissa. 

Järjestyssääntöjen rikkomisessa noudatetaan 
lain ammatillisesta koulutuksesta (630/1998, L 
951/2011) mukaista kurinpitomenettelyä. Ran-
gaistuksena käytetään huomautuksia, varoituksia 
sekä asuntolasta poistamisia ja erottamisia. 

Huomautuksen antaa asuntolaohjaaja tai 
lähijohto. Kirjallisista varoituksista päättää toi-
mialapäällikkö tai aikuiskoulutuksen päällikkö. 
Häiritsevän, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyt-
täytyvän tai toisen henkeä tai terveyttä vaaran-
tavan opiskelijan voi asuntolan lähijohto määrätä 
poistumaan asuntolasta enintään kolmen päivän 
ajaksi. Yli kolmen päivän erottamisista päättää 
koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen 
opiskeluoikeuden toimikunta. Asukkaalle ja hä-
nen huoltajalleen varataan tilaisuus tulla kuulluksi 
rikkomusta käsiteltäessä.  

Tupakkalain rikkomisen seuraamukset mää-
räytyvät koulutuksen järjestäjän yleisten järjes-
tyssääntöjen mukaisesti. 

Alaikäisten opiskelijoiden kohdalla asuntolan 

työntekijät tai opiskeluhuollon toimijat ovat vel-
vollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen lain 
velvoittamissa tapauksissa. 

Jos asukas on ollut perusteltua syytä ilmoit-
tamatta pois asuntolasta, asuntolaohjaaja ottaa 
yhteyttä asukkaaseen asian selvittämiseksi. Jos 
asukasta ei tavoiteta tai hän ei kehotuksesta 
huolimatta jatka asumista, voidaan hänen asumis-
oikeutensa katsoa päättyneeksi 7 vuorokauden 
kuluttua yhteydenotosta. 

16 Ilmoitusvelvollisuus asumisessa tapahtuvista 
muutoksista
Väliaikaiset poissaolot (esim. työssäoppimisjak-
sot ja opintojen määräaikaiset keskeyttämiset) 
opiskelija ilmoittaa ajoissa asuntolaohjaajalle. 
Turvallisuussyistä asuntolaohjaajalle ilmoitetaan 
myös poissaolosta yön yli. Asuntola on tyhjen-
nettävä henkilökohtaisista tavaroista kesäloman 
ajaksi sekä pyydettäessä myös muina aikoina.

17 Asumiseen liittyvät ohjeet 
Asuntolan järjestyssäännöt hyväksytään koulu-
tuksen järjestäjän ahallitus. Jokaisessa asunto-
lassa on käytössä järjestyssääntöjä täydentävät 
asuntolasopimus sekä asuntolaohjeet, joita on 
noudatettava. Ohjeet tarkastetaan vuosittain 
ja ne hyväksyy asuntolan kehittämisryhmästä 
vastaava toimialapäällikkö.
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Ammattiosaamisen näyttö 

on ammatillisen perustutkinnon keskeinen arviointimenetelmä, jossa opiskelija osoittaa 
osaamisensa ja sitä arvioidaan käytännön työtilanteissa. Oppimistulos kirjataan näyttötodis-
tukseen tutkinnon osittain. 

Arviointimenetelmät 
sisältävät kaikki arvioinnissa käytetyt menetelmät, joiden avulla opiskelija voi ilmaista osaa-
misensa. Arviointimenetelmät valitaan mittaamaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista, 
tukemaan opiskelijan oppimista ja soveltumaan käytettyihin opiskelumenetelmiin.

Erityisopetus 

eli ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityisjärjestelyitä 
tai opiskelijahuoltopalveluita. Syy erityisjärjestelyihin määritetään erikseen. Opetuksessa 
huomioidaan opiskelijan yksilölliset tarpeet ja hänelle tehdään HOJKS.

Etenemisehto 

tarkoittaa sitä, että tietyt opinnot tai tutkinnon osa on oltava suoritettuna ennen kuin voi-
daan edetä opinnoissa. Tutkintokohtaiset etenemisehdot kuvataan opetussuunnitelman 
tutkintokohtaisessa osassa.

Etäopetus 

tarkoittaa opiskelijan itsenäisesti tekemiä opintoja opettajan ohjeiden mukaisesti esimerkiksi 
kotona, työpaikalla tai verkko-opintoina. Opiskelijaa voidaan ohjata puhelimitse, oppimis-
alustalla tai sähköpostitse.

Keskeiset käsitteet
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Henkilökohtainen opetuksen järjestämistäkoskeva suunnitelma, HOJKS 
tehdään erityisopiskelijalle yhdessä hänen kanssaan. HOJKS eli kirjallinen henkilökohtainen 
opetuksen järjestämissuunnitelma on edellytyksenä erityisopiskelijaksi kirjaamiselle.  
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, HOPS on opiskelijan yksilöllinen opintojen toteut-
tamissuunnitelma, jossa näkyvät aiemmin hankittu osaaminen, opiskelijan tekemät valinnat, 
suoritukset ja opiskelijan mahdollisesti tarvitsemat tukitoimet. HOPS:a päivitetään opintojen 
etenemisen myötä.

Koulutusala 

on opetusministeriön valtakunnalliseen luokitukseen perustuen humanistinen ja kasvatusala, 
kulttuuriala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden & hallinnon ala, luonnontieteiden ala, tekniikan 
& liikenteen ala, luonnonvara- & ympäristöala, sosiaali-, terveys- & liikunta-ala tai matkailu-, 
ravitsemis- & talousala.

Osaamisalat 

on ammatillisen perustutkinnon sisällä eriytynyt osaamisala, joista voidaan valmistua erilaisilla 
tutkintonimikkeillä.

Lisäopetus (ammatillisessa erityisopetuksessa)

tarkoittaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille annettavaa, laadittuun henkilökohtaiseen 
opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), kirjattua lisäopetusta.

Lukuvuosijaksotus (periodi) 

tarkoittaa lukuvuoden, syys- ja kevätlukukauden, muodostamia neljää noin 50 työpäivän 
mittaista jaksoa.

Moodle 

on verkko-opintojen oppimisalusta.

Opetusmenetelmät 

voidaan ryhmitellä opettajakeskeisiin (mm. luento, kysely, yhteinen harjoitus), opiskelijakes-
keisiin (mm. yksilöllinen työskentely, esitys, ryhmätyö) ja yhteistoiminnallisiin menetelmiin 
(mm. yhteistoiminnallinen oppiminen, dialoginen oppiminen, projektioppiminen)
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Opintorekisteriote 
on virallinen leimalla varustettu tuloste opiskelijan opintosuorituksista. Opintorekisteriotteen 
voi pyytää tarvittaessa ryhmänohjaajalta tai opintotoimistosta. vrt. todistus suoritetuista tut-
kinnon osista ja opinnoista. Opiskelija voi myös itse tulostaa itselleen otteen suorittamistaan 
opinnoista Wilma järjestelmästä.  

Opiskelijahuolto 

pyrkii toimillaan edistämään ongelmien varhaista tunnistamista, kehitetään oppilaitosyhtei-
sön hyvinvointia ja viihtyisyyttä ja ehkäistään koulutuksen keskeyttämistä. Tavoitteena on 
huolehtia opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Opiskelijakunta 

toimii jokaisessa toimipaikassa ja lisäksi koulutusyhtymällä on yhteinen opiskelijakunta Keko 
ry. Opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki opiskelijat ja toiminnasta vastaa hallitus. Tehtävänä on 
edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja osallistua koulutuksen kehittämiseen. Opiskelijakun-
taa on kuultava ennen opintoihin tai muihin opiskelijan asemaan olennaisesti vaikuttavien 
päätösten tekemistä.

Oppimisen arviointi 

on tutkinnon osittain suunniteltua toimintaa, jonka tavoitteena on motivoida, kannustaa ja 
ohjata opiskelijaa tavoitteiden mukaiseen oppimiseen: palautetuokiot, kehittämiskansio, 
oppimispäiväkirja, PBL (Problem Based Learning) -tentti, vertaisarviointi, itsearviointi, har-
joitustyö, miellekartta, demotilaisuus, vuorovaikutteiset tilaisuudet, pikaraportit.

Oppimisympäristö 

-käsitteellä voidaan kuvata erilaisia paikkoja, tiloja, yhteisöjä tai toimintatapoja, jotka edistä-
vät oppimista. Oleellista ympäristölle on, että se muodostaa oppimista tukevan sosiaalisen 
yhteisön ja että ympäristön käyttö on didaktisesti ja pedagogisesti huolella mietitty. 

Oppisopimuskoulutus 

Koulutuksen järjestämismuodossa suurin osa osaamisesta hankitaan työpaikalla täydennet-
tyinä oppilaitoksen järjestämällä tietopuolisilla opinnoilla, opiskelijalla tulee ollavoimassaoleva 
työsuhde.
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Osaamisen arviointi 
on tutkinnon osittain suunniteltua toimintaa, joka tuottaa oppimistulostiedon todistukseen 
ammattiosaamisen näytön ja muun hyväksytyn arviointisuunnitelman mukaisesti. 

Ryhmänohjaaja 

vastaa tietyn opiskelijaryhmän tiedottamisesta ja perehdyttämisestä, ryhmän yksittäisten 
opiskelijoiden opintojen edistymisen seurannasta ja tuen tarpeen tunnistamisesta. 

Sora-lainsäädäntö

Ns. SORA-lainsäädäntö sisältää säädösmuutoksia ammatillisen koulutuksen ja rikosrekiste-
rilakiin. Lakimuutoksilla pyritään lisäämään koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua 
tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. 
Säädöksillä pyritään varmistamaan potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, 
alaikäisten turvallisuutta, opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta sekä yksittäisen opiskelijan 
oikeusturvaa. Kurinpitomenettelyn osalta suurin muutos on erillisen monijäsenisen toimi-
elimen perustaminen, joka päättää opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta sekä myös 
asuntolasta erottamisesta. 

Tasa-arvo (miesten ja naisten välillä, ks. myös kohta yhdenvertaisuus)

tarkoittaa lakimerkityksessä (L 609/1986) sukupuoleen perustuvan syrjinnän estämistä ja 
sukupuolten välistä tasa-arvoa erityisesti työelämässä. Opetustoiminnassa tasa-arvoa toteu-
tetaan edistämällä kunkin yksilön mahdollisuuksia kehittyä ja tehdä valintoja ilman tiukkoja 
rajoituksia sukupuolen takia, ja että miesten ja naisten eri tavat, pyrkimykset ja tarpeet ovat 
yhtä arvostettuja ja samassa asemassa.  

Tukiopetus 

on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilölliset tehtävät, yksilöllinen ajankäyttö ja 
ohjaus. Tukiopetetusta annetaan opinnoista tilapäisesti jälkeen jääneille tai opiskelijalle, jolla 
on lieviä oppimis- ja sopeutumishäiriöitä (A 812/1998).
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Tutkintonimike
on perustutkinto - tai osaamisalakohtainen ammattinimike.

Tutkinnon osa 

on pienin kokonaisuus, jonka osaaminen arvioidaan / merkitään päättötodistukseen. Tutkin-
non osa voi olla ammatillinen, yhteinen tutkinnon osa tai vapaasti valittava.

Tutor-opiskelija 
on vanhempi opiskelija, joka ohjaa ja tukee opintoja aloittavaa opiskelijaa opiskeluun liittyvissä 
asioissa. Tutorit ovat peruskoulun oppilaiden tiedotustilaisuuksissa opinto-ohjaajien mukana. 
Tutoreille järjestetään erillistä koulutusta.

Työssäoppiminen 

on ammatillisessa peruskoulutuksessa työpaikalla käytännön työtehtävissä sopimuksen 
mukaisesti järjestettyä opetussuunnitelman mukaista tavoitteellista ja ohjattua opiskelua. 

Verkko-opetus 
tarkoittaa opintojen toteuttamista hyödyntäen verkkopohjaisia, avoimia oppimisympäristöjä. 

WILMA 

on tietoverkon käyttöjärjestelmä, jonka kautta opiskelijat voivat seurata opintorekisteriin 
tallennettuja henkilö- ja osoitetietojaan sekä opintojen suoritustietojaan.

Yhdenvertaisuus (ks. myös kohta tasa-arvo)

tarkoittaa oikeudellista ja tosiasiallista tasa-arvoa ikään, etniseen tai kansalliseen alkuperään, 
kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vam-
maisuuteen, sukupuoliseen suuntautuneisuuteen tai muuhun henkilöön liittyvään asiaan 
katsomatta. (Yhdenvertaisuuslaki, L 21/2004)
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Opetustarjonta 
Nuorten koulutus
Humanistinen ja kasvatusala
» Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, nuoriso- ja vapaa-ajan ohj. perustutkinto 

Kauneudenhoitoala
» Parturi-kampaaja, hiusalan perustutkinto 

Kulttuuriala
» Laululinja *

» Media-assistentti, audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 

» Musiikkiteatterilinja *

» Tanssilinja *

» Valokuvauslinja *

Käsi- ja taideollisuus
» Artesaani (hopeasepän ala), käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (pk, yo)

» Artesaani (sisustusala), käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (pk, yo)

Liike-elämä, kauppa ja hallinto
» Merkonomi, liiketalouden perustutkinto 

* Kansanopistolinja

Maa-, metsä- ja luontoala
» Eläintenhoitaja (kennelala), maatalousalan perustutkinto

» Hevostenhoitaja, hevostalouden perustutkinto (Perho)

» Hevostenhoitaja, hevostalouden perustutkinto 

   (ravihevosten hoitaminen, Kaustinen)

» Maaseutuyrittäjä, maatalousalan perustutkinto (Kannus)

» Maaseutuyrittäjä, maatalousalan perustutkinto (Perho)

» Metsäkoneenkuljettaja, metsäalan perustutkinto

» Ympäristönhoitaja, luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Matkailu- ravitsemus- ja talousala
» Kodinhuoltaja, kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 

» Kokki, hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto 

» Tarjoilija, hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto 

Ammatiiliseen koulutukseen  
valmentava koulutus (VALMA)

VALMA on yhdistelmä neljästä aikaisemmasta koulutuksesta:

»  Ammattistartti

» Maahanmuuttajien ammattiliseen koulutukseen valmistava 

koulutus

»  Aikalisä -valmentava ja kuntouttava koulutus

»  Talouskoulu

Sosiaali- ja terveysala
» Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 
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Tekniikka ja liikenne
» Ajoneuvoasentaja, autoalan perustutkinto 

» Yhdistelmäajoneuvokuljettaja, logistiikan perustutkinto 

» Elintarvikkeiden valmistaja, elintarvikealan perustutkinto

» ICT-asentaja, tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 

» Koneistaja, kone- ja metallialan perustutkinto 

» Laborantti, laboratorioalan perustutkinto 

» Leipuri-kondiittori, elintarvikealan perustutkinto

» Levyseppähitsaaja, kone- ja metallialan perustutkinto 

» Lihatuotteiden valmistaja, elintarvikealan perustutkinto 

» Maalari, pintakäsittelyalan perustutkinto 

» Maarakennuskoneenkuljettaja, rakennusalan perustutkinto

» Prosessinhoitaja, prosessiteollisuuden perustutkinto 

» Putkiasentaja, talotekniikan perustutkinto

» Puuseppä, puualan perustutkinto 

» Sähkö-/automaatioasentaja, sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 

» Talonrakentaja, rakennusalan perustutkinto 

» Vaatetusompelija, tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto 

Tietotekniikka, tietojenkäsittely
» Datanomi, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 

Turvallisuus
» Turvallisuusvalvoja, turvallisuusalan perustutkinto
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Opiskelijan oma ilmoitus
sairauspoissaoloista

Sairauspoissaolosta on aina ilmoitettava sairastu-
mispäivän aamuna ryhmänohjaajalle ja kyseisen 
päivän opetuksesta vastaavalle opettajalle tai 
työpaikkaohjaajalle. Ryhmänohjaaja/työpaikka-
ohjaaja hyväksyy opiskelijan poissaoloilmoituksen 
tai tarvittaessa pyytää opiskelijaa käymään lähim-
män terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolla. 
Suullisen ilmoituksen lisäksi ryhmänohjaajalle 
tulee toimittaa terveydenhoitajan tai lääkärin 
antama todistus mahdollisimman pian. Jos ter-
veydenhoitajalle tai lääkärille ei ole mahdollista 
päästä, lyhyistä (1 - 3 päivää) sairauspoissaoloista 
hyväksytään myös lomakeella (lomaketta voi 
tiedustella opistojen infopisteistä.) tehty oma 
ilmoitus.  Jos opiskelijalle kertyy lyhyen ajan sisällä 
yli kolme omailmoitusta sairauspoissaoloista, 
ryhmänohjaaja ohjaa hänet tarvittaessa opiske-
lijaterveydenhuollon puoleen asian/sairauden 
selvittämiseksi. Omailmoituskaavaketta ei voi 
käyttää terveydenhoitajan/lääkärin määräämän 
sairausloman jatkamiseen eikä sairastuneen 
lapsen hoidon järjestämiseen.
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