KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

TUKEA OPINTOIHIN

Palvelut Keski‐Pohjanmaan ammattiopiston opiskelijoiden käytettävissä
Oppilaitoksessa saat ohjausta ja tukea mm. opettajilta, vastuuohjaajilta, opinto-ohjaajilta, erityisopettajilta
Alaikäisten opiskelijoiden vanhemmat voivat ottaa yhteyttä opiskeluhuollon ja erityisopetuksen toimijoihin.
Kaikilla Keski-Pohjanmaan ammattiopiston opiskelijoilla on oikeus saada
tukipalveluita maksuttomasti.
VASTUUOHJAAJA huolehtii sinun perehdyttämisestä oppilaitokseen, oppimisympäristöihin, henkilöstöön
opintohallintojärjestelmiin sekä muihin järjestelmiin. Yhdessä vastuuohjaajan kanssa laaditte
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, jossa urasuunnitelma on keskeisessä osassa. Hän
myös tukee vastuullisuuden ja yhteisöllisyyden edistämistä. Vastuuohjaaja vie opiskelijat yhteisiin
tilaisuuksiin ja seuraa läsnäoloja ja opintojen edistymistä sekä tekee yhteistyötä opiskelijoidensa
opettajien, opiskeluhuollon ja huoltajien kanssa. Vastuuohjaaja on mukana koko opiskeluajan tukemassa
sinua ja työllistymistäsi. Vastuuohjaaja kerää sovitut palautteet opiskelijoilta. Hän myös käynnistää ja
toteuttaa tarvittaessa osaltaan kurinpitomenettelyn ohjeistusten mukaisesti
OPETTAJA osallistuu sinun HOKS:n päivittämiseen. Hän selvittää sinun oppimisen lähtökohdat ja
osaamisen sekä ohjaa sinua asettamaan omat tavoitteet tutkinnon osittain tai osa-alueittain tutkinnon
perusteiden mukaisesti. Opettaja ohjaa sinun yksilöllistä oppimisprosessia ja opettaa erilaisissa
oppimisympäristöissä. Opettaja laatii ja allekirjoittaa koulutussopimuksen ja osallistuu oppisopimuksen
laadintaan yhdessä oppisopimussuunnittelijan ja työpaikan edustajan kanssa. Opettaja antaa palautetta
edistymisestäsi, arvioi ja dokumentoi Wilmaan omalta osaltaan sinun osaamisen (näytöt ja muu osaamisen
arviointi). Opettaja huolehtii yhteistyössä muun henkilöstön kanssa sinun hyvinvoinnista ja seuraa
läsnäoloasi ja ilmoittaa vastuuohjaajalle mahdollisista toistuvista poissaoloista, tiedottaa
oppimisvaikeuksista vastuuohjaajalle ja/tai toimialan erityisopettajalle. Opettaja toteuttaa opetuksessa ja
ohjauksessa opiskelijan erityisen tuen suunnitelman mukaisia toimenpiteitä ja huolehtii oppimisympäristön
ja toiminnan turvallisuudesta sekä järjestyksestä ohjeistuksen mukaisesti sekä käy opiskelijoiden kanssa
turvakävelyn. Opettaja puuttuu havaittuun kiusaamiseen ja tekee tarvittaessa yhteistyössä
opiskelijanhuollon ja vastuuohjaajan kanssa.

Opinto-ohjaaja
Opinto-ohjaaja huolehtii sinun ryhmämuotoisesta ja henkilökohtaisesta opinto-ohjauksesta vastuuohjaajan
ohella. Hän toimii sinun ja vastuuohjaajan tukena opintojen valinnaisuuksien toteuttamisessa ja
ohjauksessa. Opinto-ohjaajan asiantuntemusta tarvitaan erityisesti, jos opintoihin haluaa sisällyttää lukioopintoja tai opintoja muista tutkinnoista. Opinto-ohjaajan puoleen voit kääntyä myös osaamisen
tunnustamiseen liittyvissä asioissa. Opintoalan tai opiskelupaikan vaihtaminen, jatko-opintoihin
ohjaaminen ja työllistymisen tukeminen kuuluvat myös opinto-ohjaajalle.

Terveydenhoitaja
Terveydenhoitaja tekee terveystarkastukset ja osallistuu uusien opiskelijoiden perehdyttämiseen. Hän
ohjaa ja neuvoo terveyteen liittyvissä kysymyksissä sekä sairauksien, työtapaturmien ja onnettomuuksien
ehkäisemisessä. Terveydenhoitaja huolehtii yhteistyössä muun henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa
koko yhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyydestä (työolosuhteet, koneet, laitteet jne.).
Terveydenhoitajan vastaanottoajat löytyvät toimipaikkojen nettisivuilta (www.kpedu.fi).

Kuraattori
Opiskelijahuollon sosiaalityön tavoitteena on sinun tukeminen erilaisissa ongelmatilanteissa (poissaolot,
motivaatio-ongelmat, vaikeudet toisten opiskelijoiden tai henkilökunnan kanssa, yksinäisyys, masennus,
ihmissuhdeongelmat, kiusaaminen, perhe- tai kotiasioihin liittyvät ongelmat, päihteisiin liittyvät ongelmat.)
Tarvittaessa kuraattori auttaa myös opintososiaalisissa asioissa ja osallistuu HOKS ja erityisen tuen
prosessiin tarvittaessa. Kuraattori edustaa oppilaitosyhteisössä sosiaalialan asiantuntijuutta, jota voidaan
hyödyntää yksilö- yhteisötason ongelmien selvittelyssä. Kuraattorin työssä on keskeistä verkostotyö nuoren
lähiyhteisön ja tarvittaessa myös laajemman verkoston kanssa. Kuraattorit osallistuvat myös
ennaltaehkäisevään yhteisölliseen työhön ja osallistuvat yksilöllisten polkujen suunnitteluun muiden
toimijoiden kanssa.

Erityisopettaja
Sinulla on oikeus erityiseen tukeen, jos oppimisvaikeuksien, sairauden, vamman tai muun syyn takia
tarvitset pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä tukea ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden
saavuttamiseksi. Erityisopettaja auttaa saamaan sellaista opetusta ja tukea, jota tarvitaan, jotta kasvetaan
päämäärätietoisiksi, työelämään sijoittuvaksi ja ammattinsa osaavaksi työntekijäksi. Tähän tavoitteeseen
erityisopettaja pyrkii yhdessä opiskelijoiden, heidän huoltajiensa ja muiden oppilaitoksen työntekijöiden
kanssa. Erityisopettaja selvittää opiskelijan tarvitsemat tukitoimet tukee HOKS:n laadinnassa. Hän seuraa
yhdessä vastuuohjaajan kanssa tukitoimien toteutumista, erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden
opintojen etenemistä ja tiedottaa niistä opettajille ja opiskelijahuollolle.

Oppilaitospsykologi
Psykologi työskentelee ammattiopistossa psykologian alan asiantuntijana. Työssä painottuu hyvinvointia
edistävä, ongelmia ennaltaehkäisevä ja konsultatiivinen työote. Psykologin työn keskeisenä tavoitteena on
iänmukaisen kehityksen, psyykkisen toimintakyvyn sekä oppimisen tukeminen. Yhteydenotto psykologiin
tapahtuu yleensä opiskelijan omasta aloitteesta tai opiskelijan luvalla hänen huoltajiensa, opettajien tai
muiden oppilaitoksen toimijoiden toimesta. Psykologin työ perustuu luottamuksellisuuteen ja
vaitiolovelvollisuuteen.
Tavallisimpia tulosyitä psykologin luo ovat mielialaan, väsymykseen, stressiin ja muihin haitallisiksi
koettuihin tunteisiin liittyvät asiat sekä opiskeluihin ja oppimiseen liittyvät haasteet. Myös ihmissuhteisiin,
elämänhallintaan, tulevaisuudensuunnitelmiin sekä erilaisiin akuutteihin elämänkriiseihin liittyvät huolet
voivat johtaa yhteistyön käynnistämiseen koulupsykologin kanssa. Tyypillisesti yhteistyö koostuu
kahdenkeskisistä tukikeskusteluista. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös huoltajien sekä oppilaitoksen
eri toimijoiden kanssa. Yksilötyön lisäksi psykologi pyrkii osallistumaan mahdollisuuksien mukaan
yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Oppilaitospastori
Oppilaitospastori on Kokkolan suomalaisen evankelisluterilaisen seurakunnan työntekijä, jonka tehtävänä
on palvella opiskelijoita ja henkilökuntaa. Hän tarjoaa opiskelijoille ja henkilöstöön kuuluville
luottamuksellista keskustelua, työ- ja opiskelijayhteisön tukemista, kirkollisia toimituksia,
yksityisrippikouluja sekä kursseihin liittyvää opetusta. Oppilaitosteologi osallistuu tarpeen mukaan
opiskeluhyvinvointityöryhmän ja kriisiryhmän toimintaan.

Yhteistyö ala-ikäisten opiskelijoiden kotien kanssa
Teemme yhteistyötä sinun huoltajien kanssa opintojen etenemiseen liittyvissä asioissa, henkilökohtaisten
kontaktien tai Wilma-viestien avulla. Alaikäisten vanhemmat

saavat Wilma-järjestelmään käyttäjätunnukset, jolloin he pystyvät seuramaan alaikäisen opiskelijan
opintojen etenemistä, opintosuorituksia ja poissaoloja. Wilma-tunnukset saa kotiväen illassa tai
opintosihteereiltä.
Toivottavasti tarvittaessa haet apua sinun opiskeluun ja elämäntilanteisiin liittyviin ongelmiin.

YHTEYSTIEDOT

Koulutuspalvelujen tulosyksiköt

Erityisopettaja

Teollisuus ja logistiikka-ala

Annika Nygren
040 808 5015

Rakennusalat

Leena Hietalahti
044 725 0156

Ruoka- ja puhdistuspalveluala

Marja-Leena Stenberg
044 725 0173

Hotra
Reea Hotakainen
040 808 5574

Liiketoiminnan ala

Laura Nikkanen
044 725 0415

Terveydenhoitajat
Mervi Hautamäki p. 044 730 7636 ruoka- ja puhtauspalveluala, liiketoiminnan ala
Emma Juuri-Oja, p. 0044 725 0141 teollisuus ja logistiikka-ala, rakennusala
Sanna Koivisto p. 040 8045 600 It- ja media-ala, turva-ala, prosessi- ja laboratorioala.
Sari Kola, Psyykkari, mielenterveyteen erikoistunut terveydenhoitaja, 040 8065 427
Psykologi
Milla Sulonen, p. 040 8065996
Oppilaspastori
Reetta Mourujärvi, p. 050 3147 260
Asuntolanohjaajat
Hilkka Viitala, p. 044 725 0142
Kristiina Salo, p. 044 725 0127
Etsivä nuorisotyöntekijä
Sari Kattainen, p. 040 488 2968
Mika Ylitalo, p. 040 359 6264
Valma‐koulutus
Toimialapäällikkö
Valmentavat ja ohjaavat & YTO-opinnot, Petri Saari, p. 0408085073
Maahanmuuttajakouluttaja Ann-Louise Känsälä, p. 040 808 5534
Opettaja Kent Rönnqvist, p. 044 7250 787
Opettaja Teija Muuraiskangas/ Eveliina Tyynelä 040 8073579
Koulunkäynnin ohjaaja
Janika Kupila, p. 044 7250144
Maija-Liisa Jutila, p. 040 3596263
Mari Puoma-Korvela, p. 040 8085077

Erityisopetus
Erityisopettaja ja Helppi, Leena Hietalahti, p. 044 725 0156, rakennusala ja
ytot Erityisopettaja ja Helppi, Laura Nikkanen, p. 044 725 0415,
Liiketoiminnan ala Annika Nygren, p. 0408085015, teollisuus- ja logistiikka
Tarja Peltoniemi, p. 0447250848, It- ja media-ala
Marja-Leena Stenberg, p. 0447250173, Ruoka- ja puhtauspalveluala
Reea Hotakainen, p. 040 808 5574, Ravintola- ja caterinala

Opintosihteerit:

Anita Vestö: teollisuusalat, 040 8073501
Tuula Virkkala: It- ja media-ala, Osuvakoulutus ei-tutkintotavoitteinen koulutus, p. 040 8073507
Marianne Haapala: korttikoulutukset p. 040 8073502
Infopalvelut: Elisa Orjala 0408085563

Hyvinvointikampus, Kokkola
Toimialapäällikkö Leena Sundell, p. 0447250663
Opinto‐ohjaajat
Katriina Sipilä, p. 044 725 0512 Sari Haglund, p. 040 808 5153, Tarja Åvist, 040 8085182
Kuraattori Rauno Perttula, p. 040 806 8213
Terveydenhoitaja Carita Hilli, p. 044 730 7951
Sari Kola, Psyykkari, mielenterveyteen erikoistuneena terveydenhoitaja p. 040 8065 427
Oppilaitospsykologi Johanna Puumala p. 040 8065352
Erityisopettaja ja Helppi Marja Aho, p. 040 808 5098
Oppilaitospastori Reetta Mourujärvi, p. 050 3147 260
Opintosihteerit
Riitta Kokko: hiusala, sosiaali- ja terveysala , 040 8085509
Pirjo Kortetmaa: sosiaali- ja terveysala, alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, 044 7250619
Infopalvelut: Jaana Rajala, 040 8085007

Hyvinvointiala Kälviän toimipaikka
Toimialapäällikkö Salla Lillhonga, p. 044 7250 722
Opinto‐ohjaaja/erityisopetus Katriina Sipilä, p. 044 725 0512
Asuntolanohjaaja Satu Mäkinen p. 040 808 5039
Kuraattori Rauno Perttula p. 040 806 8213
Terveydenhoitaja Mervi Hautamäki p. 40 8045600
Oppilaitopsykologi Johanna Puumala p. 040 8065352

Oppilaitospastori Reetta Mourujärvi, p. 050 3147 260
Opintosihteerit
Seija Prittinen (vapaa sivistystyö, kansanopistolinjat, at/eat), p. 040 8085035

Soile Niemi (kasvatus- ja ohjausalan pt), p. 044 7250740

Luonnonvara‐ala
Toimialapäällikkö Hanna-Mari Laitala, p. 040 808 5525
Kannuksen toimipaikka
Toimipaikkapäällikkö Eija Mäki-Ullakko, p. 044 725 0637
Opinto‐ohjaajat Eija Mäki-Ullakko, p. 044 725 0637, maatalatousalan pt., (jatkuva
haku), seminologin at., tuotantoeläintenhoidon at.
Jari Orjala, p. 044 725 0630, maatalousalan pt.

Pirita Pärssinen, p. 0447250652, eläintenhoito
Pentti Roivas, p. 044 725 038, metsäala
Asuntolaohjaaja Tommi Lapinjoki p. 044 725 0618
Erityisopettaja ja Helppi Pertti Hanni, p. 044 725 0634
Kuraattori p. 044 474 5427
Terveydenhoitaja Johanna Autio, p.040 804 2620
Opintosihteerit
Suvi Kortetmaa, p. 044 7250628
Liisa Takalo, p. 044 7250605

Perhon toimipaikka
Toimipaikkapäällikkö Matti Louhula, p. 044 725 0655
Kuraattori Riikka Kanniainen, p. 040 765 9915
Asuntolanohjaaja Ninja Sironen, p. 040 743 2883
Opinto‐ohjaaja ja erityisopettaja sekä Helppi , p. 044 725 0666
Terveydenhoitaja Minna Humalajoki, p. 040 804 3620
Opintosihteeri Tarja Kangas, p. 040 8085045

Kaustisen toimipaikka
Toimipaikkapäällikkö Sirpa Puusaari, p. 044 725 0613
Opinto‐ohjaaja ja erityisopettaja sekä Helppi
p. 044 725 0666
Kuraattori Jani Heinineva, p. 044 769 7172 T
Terveydenhoitaja Terttu Alanko, p. 040 804 5629
Asuntolaohjaaja Hilkka Heikkinen, p. 044 725 0609
Opintosihteeri Taru Siekkinen-Siljala, p. 044 7250616
Mix hanke
Stefan Rönnkvist, p. 044 725 0181 Mix-hanke metalliala
Jouni Anttila, p. 040 808 5078 Mix-paja Pietarsaari

Närvilänkatu 8, 67100 Kokkola
Puh. (06) 825 0000 info@kpedu.fi • www.kpedu.fi
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