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Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta 

ammatillista koulutusta ja kehittää työelämän osaamista. Kuntayhtymän jäsenkunnat 

ovat Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Vuosittain 

ammatillisessa koulutuksessa opiskelevia on noin 4000 ja henkilöstöä noin 380.

Luksia toimii useassa toimipisteessä: 

• Espoo, Itsehallintotie

• Kirkkonummi, Hirsalantie

• Lohja, Nummentie

• Lohja, Toivonkatu

• Vihti, Ojakkalantie

Luksia järjestää ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta

niin nuorille kuin aikuisillekin. 

Luksia, Länsi-Uudenmaan 
koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayh-
tymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta am-
matillista koulutusta ja kehittää työelämän 
osaamista. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat
Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Loh-
ja Raasepori, Siuntio ja Vihti. Vuosittain am-
matillisessa koulutuksessa opiskelee noin 
6800 opiskelijaa ja henkilöstöä on noin 400.

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayh-
tymän tulosalueista aikuisopisto huolehtii 
pääasiallisesti aikuiskoulutuksesta, ammat-
tiopisto nuorten ammatillisesta koulutuk-
sesta ja oppisopimuskeskuksen tehtävänä 
on järjestää oppisopimuskoulutusta läntisel-
lä Uudellamaalla.

Luksia, Länsi-Uudenmaan 
aikuisopisto
Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto vas-
taa pääasiallisesti aikuisten ammatillises-
ta perus-, lisä- ja täydennyskoulutuksesta. 
Aikuisopisto tarjoaa myös palveluja alueen 
elinkeinoelämälle ja yrityksille.
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Luksia, Länsi-Uudenmaan  
koulutuskuntayhtymä

Sisällys
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Opetuksesta vastaa yli 50 hengen opetus-
henkilökunta ja vuosittain noin 200 ulkopuo-
lista asiantuntijaa. Luksian aikuisopisto kou-
luttaa seitsemässä omassa toimipisteessään, 
yritysten omissa tiloissa sekä ohjattuna verk-
ko-opiskeluna. Opiskelijoita on vuosittain yli 
3000.

7 omaa toimipistettä

• Toivonkatu 2A, Lohja
• Nummentie 6, Lohja
• Ojakkalantie 2, Nummela
• Vihdintie 30–32, Nummela 
• Kamreerintie 6,  Espoo 
• Kirkkotallintie 4, Kirkkonummi
• Esikunnankatu 16, Karjaa 
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Omat tiedot

Osoite 

Puhelin

Sähköposti

Ryhmätunnus

Perustutkinnon nimi 

Osaamisala 

Tutkintonimike

Ryhmänohjaaja/Tutkinnonohjaaja

Puhelin

Sähköposti

Opinto-ohjaaja

Puhelin

Sähköposti

Opintokuraattori

Puhelin

Sähköposti

Koulupsykologi

Puhelin

Sähköposti

Tärkeitä yhteystietoja
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Terveydenhoitaja 

Puhelin

Sähköposti

Opintotoimisto

Puhelin

Sähköposti 

Opintoalan koulutuspäällikkö

Puhelin

Sähköposti

Opintoalan erityisopetuksesta vastaava opettaja

Puhelin

Sähköposti

Toimialarehtori

Puhelin

Sähköposti 

Opiskelijakunnan koordinaattori

Sähköposti

Opiskelijakunnan paikallisjaoston puheenjohtaja

Sähköposti
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Rehtorin tervehdys 

 

Ammattilaiseksi kasvaminen vaatii suunnittelua, pitkäjänteisyyttä ja omaa aktiivisuutta. 

Luksiassa tarjoamme sinulle mahdollisuuden kehittyä kohti ammattilaisuutta ja jatko-opintoja.

Opiskelupaikka on saavutus, josta pidetään kiinni. Opiskelu perustutkintoon on vapaaehtoista, 

mutta eteneminen ja onnistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja koulutyö-

hön sekä oman tulevaisuuden suunnitteluun. Sitoudu siis valintaasi!

Työmarkkinat muuttuvat koko ajan, mutta yksimielisiä ollaan edelleen siitä, että parhaiten 

työmarkkinoilla menestyy koulutettu ja osaava ammattilainen. Myös Suomen kilpailukyky ja 

menestys nojaavat osaamiseen. Siis myös sinun osaamistasi tarvitaan tulevaisuudessa.

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden tiede-, taide- ja ammatti-

korkeakouluihin mille tahansa alalle. Jos siis tulevaisuuden suunnitelmasi liittyvät korkeakoulu- 

opintoihin ja asiantuntijatehtäviin, voit valita Luksiassa tutkintoosi jatko-opintoihin valmentavia 

opintoja tai lukio-opintoja.

Opetustarjontamme on laajaa, meillä on toimivat opiskelijapalvelut ja myös muut palvelumme 

on tarkoitettu tukemaan sinua opintojesi aikana. Toivomme, että olet aktiivinen oppija ja haluat 

vaikuttaa omaan tulevaisuuteesi sekä myös Luksian toimintaan.

Intoa ja iloa opintoihin!

Jouko Lindholm

johtava rehtori

ps. Lukuvuoden 2017–2018 aikana lainsäädäntö muuttuu (ammatillisen koulutuksen reformi) 

ja sen myötä muuttuvat myös tavat toimia. Lisätietoja opiskelijoille toimitetaan sitä mukaan, 

kun muutokset astuvat voimaan. 
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Kulttuuriala

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PT
Artesaani (Vihti)

Luonnontieteiden ala
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PT
Datanomi (Lohja)

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PT
Kokki (Lohja, Vihti)
Tarjoilija (Lohja, Vihti)

MATKAILUALAN PT
Matkailuvirkailija (Vihti)

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
HIUSALAN PT
Parturi-kampaaja (Lohja)

KAUNEUDENHOITOALAN PT
Kosmetiikkaneuvoja-kosmetologi (Lohja)

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PT
Lähihoitaja (Lohja ja Vihti)

Tekniikan ja liikenteen ala
AUTOALAN PT
Ajoneuvoasentaja (Lohja ja Vihti)

ELINTARVIKEALAN PT
Leipuri-kondiittori (Lohja)

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN PT
Asentaja-koneistaja-levyseppähitsaaja (Lohja)

LABORATORIOALAN PT
Laborantti (Lohja) ei uutta ryhmää 2017

LOGISTIIKAN PT
Autonkuljettaja (Vihti)
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja (Vihti)
Varastonhoitaja (Vihti)

MEDIA-ALAN PT
Mediapalvelujen toteuttaja  (Lohja) 

PINTAKÄSITTELYALAN PT
Maalari (Lohja)

PROSESSITEOLLISUUDEN PT
Prosessinhoitaja (Lohja)

RAKENNUSALAN PT
Talonrakentaja (Lohja, Vihti)

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PT
Automaatioasentaja (Lohja)
Sähköasentaja (Lohja)

TALOTEKNIIKAN PT
Putkiasentaja (Lohja, Vihti)

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PT
ICT-asentaja (Lohja)

TURVALLISUUSALAN PT
Turvallisuusvalvoja (Lohja, Vihti)

VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PT
Verhoilija/sisustaja (Lohja, Vihti)

Yhteiskuntatieteiden,

liiketalouden ja hallinnon ala
LIIKETALOUDEN PT
Merkonomi (Lohja, Vihti)

Muu koulutus
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava
koulutus, VALMA (Lohja, Vihti, Kirkkonummi)

Perustutkinnot syksyllä 2017

PT = perustutkinto
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Opiskelija on itse ensisijaisesti vastuussa 
opiskelunsa suunnittelusta ja onnistumisesta! 
Aktiivinen opiskelija saa eniten hyötyä opis-
kelusta.

Ryhmänohjaaja/Tutkinnonohjaaja
Ryhmänohjaaja/tutkinnonohjaaja vastaa 
uusien opiskelijoiden perehdytyksestä ja on 
opiskelijan tukena opintojen aikana ja seuraa 
niiden etenemistä. Ryhmänohjaaja/tutkinnon-
ohjaaja toimii linkkinä kotiin, opinto-ohjaajaan 
ja opintokuraattoriin.

Ryhmänohjaaja/tutkinnonohjaaja on opin-
toalan asiantuntija, ja häneltä opiskelija ja 
huoltaja saavat asiantuntevimman tiedon 
meneillään olevista ja tulevista opinnoista 
sekä opiskelijan opintojen tilanteesta. Jokai-
selle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelma, HOPS. Ryhmänohjaaja/
tutkinnonohjaaja on opiskelijan HOPS-ohjaaja. 
Hänen kanssaan opiskelija suunnittelee opin-
tojaan sekä keskustelee niiden etenemisestä 
aina tarpeen vaatiessa. 

Ryhmänohjaaja/tutkinnonohjaaja kirjaa  
HOPS-keskusteluissa opiskelijan kanssa tehdyt 
suunnitelmat opiskelijan HOPS:iin Wilmaan, 
josta ne ovat opiskelijan ja hänen huoltajansa 
luettavissa. Huoltaja saa tarvittaessa uudet 
tunnukset opintotoimistosta.

Opettaja
Opettaja osallistuu opiskelijoiden ohjaukseen 
ja kasvatukseen, antaa ohjaavaa arviointia ja 
arvioi opintojen edistymistä. Opettaja kertoo 
opintojen tavoitteet, sisällön ja arviointiperus-
teet sekä niiden liittymisen opintojen koko-
naisuuteen. Opettajan kanssa voi keskustella 
myös osaamisen tunnustamisen mahdollisuu- 
desta. Poissaolot ilmoitetaan opettajalle ja 
opettaja seuraa opiskelijoiden läsnäoloa.   

Koulutuspäällikkö
Koulutuspäällikkö toimii oman opintoalan 
opettajien esimiehenä. 

Opinto-ohjaaja
Opinto-ohjaaja auttaa opintojen suunnittelus-
sa. Hän ohjaa ja neuvoo opiskelijoita osaami-
sen tunnistamisessa ja tunnustamisessa, va-
linnaisissa opinnoissa, opintojen etenemiseen 
liittyvissä kysymyksissä ja urasuunnittelussa. 
Opinto-ohjaajalta voi varata henkilökohtaisia 
ohjausaikoja.

Opintoalaerva
Opintoalalla on erityisopetukseen perehtynyt 
opettaja. Erva-opettajan puoleen voi kääntyä 
silloin, jos on tarvetta opetuksen erityisjär-
jestelyihin oppimisvaikeuksien, puutteellisen 
kielitaidon, sairauden, vamman tai muun syyn 
vuoksi. 

Et ole yksin – opiskelun tukeminen
ja vastuuhenkilöt
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Työpaikkaohjaaja
Työpaikkaohjaaja on työnantajan nimeämä 
henkilö, joka ohjaa ja arvioi opiskelijoiden 
työssäoppimista työpaikalla. Hän on ammat-
tinsa kokenut taitaja, joka toimii yhteistyössä 
työssäoppimista ohjaavan opettajan kanssa. 
Työpaikkaohjaaja tutustuttaa opiskelijan työ-
tehtäviin ja -paikkaan sekä ohjaa, opastaa 
ja valvoo työtehtävien suorittamista. Hänen 
vastuullaan on huolehtia myös työturvallisuu-
desta.

Toimialarehtori
Toimialarehtori vastaa muun muassa opetus-
suunnitelmista, työelämäyhteistyöstä ja järjes-
tyssääntöjen toteutumisesta toimipisteessä. 
Hän tekee opiskelijoita koskevia päätöksiä. 
Hänen puoleensa voi kääntyä asioissa, joita 
muut tahot eivät ole voineet selvittää.

Opintotoimistot
Opintotoimistoissa palvellaan opiskeluun liit-
tyvissä asioissa kuten koulumatka- ja opin-
totukiasioissa. Opintotoimistoista saa myös 
erilaiset opiskeluun liittyvät todistukset, opin-
tosuoritusotteen ja yleistä tietoa oppilaitoksen 
toiminnasta.

Opintotoimistoja on kolme:
• Nummentie 6, Lohja
• Toivonkatu 4, Lohja
• Ojakkalantie 2, Nummela
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Opintokuraattori
Opintokuraattori auttaa henkilökohtaisissa 
opiskeluun ja elämäntilanteisiin liittyvissä 
asioissa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ih-
missuhteisiin, mielenhyvinvointiin tai päihtei-
siin liittyvät asiat. Tyypillinen opintokuraattorin 
tehtävä on opiskelua vaikeuttavien ja epä-
säännöllisen koulunkäynnin syiden selvittely.

Opintokuraattori ohjaa opintososiaalisissa 
asioissa. Näitä ovat esimerkiksi opintotuki ja 
asuntoasiat. Opintokuraattori tekee yhteistyö-
tä oppilaitoksen sisällä ja sen lisäksi huoltajien 
sekä tarvittaessa ulkopuolisten yhteistyötaho-
jen kanssa.

Koulupsykologi
Opiskelija voi tulla koulupsykologin vastaan-
otolle keskustelemaan mm. oppimisvaikeuk-
siin, mielenterveyteen, masennukseen, paniik-
ki- tai ahdistusoireisiin, jaksamiseen, motivaa-
tioon, oppimisvaikeuksiin, päihteiden käyttöön 
tai sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa.

Opiskeluterveydenhuolto 
Terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä kai-
kissa terveyteen liittyvissä asioissa. Terveyden- 
hoitajalta saa tietoa myös muista terveyspal-
veluista kuten ravitsemus-, raskaudenehkäisy-, 
mielenterveys- ja päihdepalveluista. Opiskelijat 
saavat kutsun terveystapaamiseen ja lääkärin-

tarkastukseen. Terveydenhoitaja vastaa tapa- 
turmien ensiavusta ja kirjoittaa tarvittaessa 
poissaoloselvityksen sairauden tai muun syyn 
takia.

Suun terveydenhuolto
Opiskelijoilla on oikeus käyttää opiskelupaik-
kakunnan suun terveydenhuollon palveluita. 
On suositeltavaa, että suun terveystarkastus 
tehtäisiin kerran opiskelujen aikana. Ham-
mashoitokäynnit ovat maksullisia 18 vuotta 
täyttäneillä.

Kodin ja koulun yhteistyö
Yhteistyö kodin ja oppilaitoksen välillä on 
ensiarvoisen tärkeää. Yhteistyöllä huoltajien 
kanssa tuetaan opiskelun edellytyksiä sekä 
opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvin- 
vointia.

Alaikäisten opiskelijoiden huoltajat voivat seu-
rata nuorensa opintojen etenemistä Wilman 
kautta. Huoltajille toimitetaan Wilma-tunnuk-
set opintojen alussa.

Ryhmänohjaaja/tutkinnonohjaaja tuntee opis-
kelijan tilanteen parhaiten ja on huoltajille 
ensisijainen yhteyshenkilö. Ryhmän-/tutkin-
nonohjaajaan saat yhteyden Wilman kautta. 

Järjestämme erilaisia tilaisuuksia, joihin huol-
tajien toivotaan osallistuvan. Huoltajailloista 

Et ole yksin – opiskelun tukeminen ja vastuuhenkilöt
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tiedotetaan sekä Wilmassa että internetissä. 
Opiskelun arkeen voi tutustua tammikuun 
Avoimissa ovissa.

Henkilöstön yhteystiedot löytyvät Luksian net-
tisivuilta.

Opiskelijakuntatoiminta
Luksiassa opiskelijakuntatoiminta on vaikutta-
mista, tekemistä, osallisuutta ja vertaistukea. 
Luksian opiskelijakunta toimii opiskelijoiden 
edunvalvojana. Opiskelijakunta järjestää ko-
kouksia, joihin osallistumalla opiskelijat voivat 
vaikuttaa ja ottaa kantaa opiskeluun liittyviin 
asioihin, viedä asioita eteenpäin kehitettäväksi 
ja järjestää erilaisia tapahtumia opiskelijaviih-
tyvyyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Luksian opiskelijakuntatoiminnalla on kolme 
toimipistekohtaista paikallisjaostoa (Vihti 
Ojakkalantie, Lohja Nummentie ja Lohja Toi-
vonkatu) ja kattojärjestönä Luksian opiske-
lijayhdistys ry., johon valitaan edustajat ka-
lenterivuodeksi. Aktiivisesta toiminnasta saa 
osaamispisteitä valinnaisiin opintoihin.

Tervetuloa mukaan toimintaan! Alkuun pääsee 
osallistumalla paikallisosaston kokouksiin. Li-
sätietoja Wilmasta ja www.luksia.fi.

Opiskelijan antama palaute
Palautetta kerätään sähköisesti Wilman kaut-
ta. Tulokysely on tarkoitettu ensimmäisen 
vuosikurssin opiskelijoille, olokysely toisen 
vuosikurssin opiskelijoille. Lähtijöillä on mah-
dollisuus antaa palautetta lähtökyselyn kautta. 
Palauteyhteenveto käsitellään yhdessä opiske-
lijoiden kanssa ensimmäisellä ja toisella vuosi- 
kurssilla. 

Kansainvälinen toiminta
Kansainvälistä osaamista voi kartuttaa toi-
mimalla tutorina Luksiaan saapuville vaihto- 
opiskelijoille tai lähtemällä opintojen aikana 
työssäoppimaan ulkomaille. 
Lisätietoja www.luksia.fi/kv sekä Luksian 
kansainvälisyyskoordinaattorilta.

Kilpailutoiminta
Taitaville ja motivoituneille opiskelijoille tarjo-
taan mahdollisuutta osallistua kilpailutoimin-
taan (Taitaja-kilpailut, EuroSkills, WorldSkills, 
SakuStars). Ole aktiivinen ja kysy opettajilta 
ja ryhmänohjaajalta näistä mahdollisuuksista.

Luksian AVOIMET OVET
Lohjalla ja Nummelassa lauantaina 20.1.2018 • klo 10–14 • Tervetuloa!



Järjestyssäännöt varmistavat opiskeluviihty-
vyyden niin, että opiskelu on turvallista ja voi 
tapahtua viihtyisässä kouluyhteisössä ja että 
opiskelijoiden lakiin perustuvat oikeudet ja 
velvollisuudet toteutuvat. Samat pelisäännöt 
ovat voimassa muuallakin työelämässä. Op-
pilaitoksen viralliset järjestyssäännöt löytyvät 
myös netistä osoitteesta www.luksia.fi.

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana 
siellä, missä opetusta annetaan tai opiskeluun 
liittyvä muu toiminta tapahtuu. Työssäoppimis-
paikassa noudatetaan työpaikalla järjestettä-
västä koulutuksesta tehtyjä sopimuksia ja 
työpaikan sääntöjä.

Asiallinen käyttäytyminen on kaiken toiminnan 
peruslähtökohta. Toisen loukkaaminen, kiu-
saaminen tai muu väkivaltainen käyttäytymi-
nen on kiellettyä ja siihen puututaan. Opiske-
lijoiden tulee kertoa Luksian henkilökunnalle, 
mikäli he huomaavat tai kokevat kiusaamista. 
Päihteiden hallussapito tai niiden vaikutuksen 
alaisena oleminen on kiellettyä. Luksia on sa-
vuton oppimisympäristö ja siksi tupakkatuot-
teiden käyttö oppilaitosalueella on kokonaan 
kielletty.

Opiskelijan velvollisuuksiin kuuluu osallistua 
opetukseen ja edistyä opinnoissaan. Opiske-
lujen aikana harjoitettu vilppi on kiellettyä ja 
johtaa seuraamuksiin. Oppilaitoksen kiinteis-
töt, kalusteet ja laitteet ovat kuntayhtymän 
omaisuutta. Jokainen on velvollinen huolehti-
maan niistä. Vahingoista on aina ilmoitettava 
opettajalle. Tahallinen ja tuottamuksellinen 
vahingonteko on korvattava.

Oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikassa ta-
paturmat vältetään parhaiten noudattamalla 
yleisiä ohjeita tai opintoalan ja työpaikan tur-
vallisuusohjeita. Jos vahinko kuitenkin sattuu, 
on jokaisella velvollisuus antaa ensiapua taito-
jensa mukaan ja kutsua apua. Opiskelijan rik-
koessa oppilaitoksen järjestyssääntöjä häntä 
voidaan rangaista siten, kuin laki ammatilli-
sesta koulutuksesta määrää.

Opiskelija-asuntolan säännöt koskevat asun-
tolassa asuvia ja siellä vierailevia.

Järjestyssäännöt 
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Tutkintojen perusteet
Opetushallitus määrittelee ammatillisen perus- 
koulutuksen tutkintojen ja näyttötutkintojen 
perusteet. Perusteiden pohjalta on laadittu 
oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma, joka 
kertoo tutkinnon tavoitteet ja sisällöt.
Tutkintojen perusteet ja opetussuunnitelmat: 
https://eperusteet.opintopolku.fi 

Tutkinnon osat
Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat tut-
kinnon osista, joiden keskeiset tavoitteet on 
määritelty opetussuunnitelmissa. Tutkinnon 
osien arvosanat tulevat näkyviin tutkinto- 
todistukseen.

Osaamispiste
Opintojen mitoituksen perusyksikkö on osaa-
mispiste (osp). Tutkinnon laajuus on 180 
osaamispistettä. Tutkinnon osien osaamispis-
teet määräytyvät sen mukaan, mikä on niihin 
sisältyvän osaamisen kattavuus, vaikeusaste 
ja merkittävyys suhteessa koko tutkinnon am-
mattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.

Lukuvuosi
Lukuvuosi jakautuu neljään jaksoon, joista ku-
kin kestää noin 10 viikkoa. Koko lukuvuoden 
aikana saavutetaan keskimäärin 60 osaamis-
pistettä.

Lukusuunnitelma
Lukusuunnitelmassa esitetään miten opinnot 
pääsääntöisesti etenevät kolmessa vuodessa.

Vuosisuunnitelma
Lukuvuodeksi on laadittu tutkintokohtainen 
suunnitelma, jossa esitetään opintojen sijoit-
tuminen lukuvuoden aikana, opintojen laajuus 
(osaamispisteet) sekä opettavat opettajat.

Työjärjestys
Työjärjestys on jaksoittain vaihtuva ryhmä-, 
opettaja- ja työtilakohtainen suunnitelma. 
Työjärjestys löytyy Wilmasta. 

HOPS
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilö-
kohtainen opiskelusuunnitelma, HOPS. Se 
muodostuu opetussuunnitelman pakollisista 
opinnoista sekä opiskelijan henkilökohtai-
sista valinnoista. HOPS perustuu yksilöllisiin 
lähtökohtiin; opiskelun ja uran suunnitteluun, 
opintovalintoihin, opintojen etenemisen suun-
nitteluun, aiemmin hankitun osaamisen tun-
nustamiseen sekä työssäoppimisen ja näyttö-
jen suunnitteluun. HOPSin kautta opiskelijalla 
on mahdollisuus valmistua keskimääräistä 
nopeammin.

Opintoihin liittyvää käsitteistöä
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HOJKS
Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle laa-
ditaan henkilökohtainen opetuksen järjes-
tämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Se on 
kokonaisvaltainen, opintojen ajan päivittyvä 
suunnitelma, jossa kuvataan opiskelijan sen 
hetkistä tilannetta, tavoitteita ja oppimisen 
erityistarpeita. HOJKS:in laadintaan osallistuu 
opintoalan erityisopetuksesta vastaava opetta-
ja (erva) yhdessä opiskelijan ja huoltajan kans-
sa. Ervojen yhteystiedot löytyvät Wilmasta.

Opintosuoritusote
Opintosuoritusote on dokumentti, jossa näky-
vät opiskelijan HOPS sekä arvioidut ja täyden-
nettävät opinnot lisätietoineen. 

Opiskelijan odotetaan seuraavan opintojaan 
säännöllisesti Wilmasta. Alaikäisten opiskeli-
joiden huoltajilla on niin ikään mahdollisuus 
seurata opintojen etenemistä järjestelmästä.

Ammattiosaamisen näytöt 
Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisiin 
perustutkintoihin kuuluvia oppilaitoksen ja 
työelämän yhdessä suunnittelemia ja arvioi-
mia työtilanteita. Näyttöjen aikana opiskelija 
osoittaa käytännön työtehtävissä, miten hyvin 
hän on saavuttanut ammatillisten tutkinnon 
osien tavoitteet ja työelämän edellyttämän 
ammattitaidon.

Opintoihin liittyvää käsitteistöä
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Ammatillisen perustutkinnon
muodostuminen

Ammatilliset tutkinnon osat  
135 osaamispistettä (osp)
Perustutkinnosta riippuen ammatillisen tutkin-
non osien määrä ja laajuus vaihtelevat, mutta 
niiden kokonaisuus on 135 osp. Ammatilliset 
tutkinnon osat ovat joko pakollisia tai valinnai-
sia. Voit valita osaamisalasi tutkintokohtaisia, 
valinnaisia tutkinnon osia omien vahvuuksie-
si ja kiinnostuksesi mukaan. Perustutkintosi 
pakollinen/pakolliset tutkinnon osat ja tut-
kintokohtaiset valinnaiset tutkinnon osat on 
kuvattu Luksian verkkosivuilla.

Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyy vähin-
tään 30 osp työpaikalla tapahtuvaa työssäop-
pimista, mutta tutkinnoittain ja yksilöllisesti 
sitä voi olla paljon enemmänkin.

Ammatilliset tutkinnon osat  
135 osp

Yhteiset tutkinnon osat  
35 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat
10 osp

Tutkinnon osia voi valita 
oman kiinnostuksen 
mukaan. Valinnoilla voi 
vaikuttaa työllistymiseen 
ja jatko-opintoihin. 

Tutkinnon suorittamiseen 
käytetty aika on yksilölli-
nen, siksi henkilökohtai-
sen opetussuunnitelman 
laatimiseen kannattaa 
käyttää aikaa. 

Ryhmänohjaaja/tutkin- 
nonohjaaja auttavat 
opintopolun suunnitte-
lussa. 
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 PAKOLLISET VALINNAISET
 osaamis- osaamis-
 tavoitteet tavoitteet

Viestintä- ja vuorovaikutus-  
osaaminen 11 osp 8 osp 3 osp 
Äidinkieli  5   0–3
Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 0–3
Vieraat kielet 2 0–3

Matemaattis-luonnontieteellinen  
osaaminen 9 osp 6 osp 3 osp 
Matematiikka 3 0–3
Fysiikka ja kemia 2 0–3
Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 1  0–3

Yhteiskunnassa ja työelämässä  
tarvittava osaaminen 8 osp 5 osp 3 osp 
Yhteiskuntataidot 1 0–3
Työelämätaidot 1 0–3
Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 0–3
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto  2 0–3

Sosiaalinen ja kulttuurinen  
osaaminen 7 osp  7 osp 
Kulttuurien tuntemus  0–3
Taide ja kulttuuri  0–3
Etiikka  0–3
Psykologia  0–3
Ympäristöosaaminen  0–3
Osa-alueita kolmesta ensimmäisestä tutkinnon osasta  0–3

Vapaasti valittavat tutkinnon osat
10 osaamispistettä (osp)
Jokaiseen perustutkintoon  sisältyy vapaasti 
valittavia tutkinnon osia, jotka voivat olla:
• Ammatillisia tutkinnon osia omasta tai 

toisesta tutkinnosta
• Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin 

perustuvia tutkinnon osia
• Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja
• Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillisia 

kehittymistä tukevia opintoja
• Työkokemuksen kautta hankittuun  

osaamiseen perustuvia yksilöllisiä 
tutkinnon osia

Yhteiset tutkinnon osat
35 osaamispistettä (osp)
Yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-aluei-
den rakenne on kaikissa perustutkinnoissa sa-
ma. Pakollisia tutkinnon  osien osa-alueita on 
19 osp ja valinnaisia 16 osp.
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Opintopolut Luksiassa

Luksian opiskelijana voit valita opintoihin si-
sältöjä eri opintopolkujen tarjonnasta tai pysyä 
yhdellä polulla, jos niin haluat. Opiskelumuo-
dot vaihtelevat lähi- ja verkko-opetuksesta 
toiminnalliseen osallistumiseen ja projektiop-
pimiseen. Ryhmänohjaaja/tutkinnonohjaaja 
opastaa valintojen tekemisessä.

  Bittipolku
sopii sinulle, joka haluat vahvistaa tai moni-
puolistaa omia tietoteknisiä taitojasi.

  Jatko-opintopolun
opinnot valmentavat sinua korkea-asteen 
opintoihin liittyviin pääsykokeisiin.

  Kansainvälisyyspolku
on erityisen hyvä vaihtoehto sinulle, joka suun-
nittelet kansainvälistä työssäoppimisjaksoa tai 
olet kiinnostunut eri maiden kulttuureista.

  Kulttuuripolku
tarjoaa sinulle mahdollisuuden syventää 
osaamistasi kädentaitojen ja taideaineiden 
alueella. Hyödyt näistä opinnoista monissa 
ammateissa tai sitten voit saada uudenlaisen 
harrastuksen elämääsi.

  Lukiopolun
valinnut opiskelija vahvistaa jatko-opinto-
valmiuksiaan. Lukio-opintoja on mahdollista 
suorittaa
joko
• kahden tutkinnon opintoina, jolloin suori-
tetaan ammatillisen perustutkinnon lisäksi 
ylioppilastutkinto. Lukiossa opiskellaan maa-
nantaisin äidinkieltä, ruotsia, englantia ja ma-
tematiikkaa. Kaikki lukiossa suoritetut opinnot 
tunnustetaan osana ammatillisen perustutkin-
non yhteisiä tutkinnon osia ja vapaasti valitta-
via tutkinnon osia.
tai
• itsenäisenä lukio-opiskeluna, esim. iltaluki-
ossa tai verkkolukiossa.

  Yrittäjäpolun
opinnot ovat hyvä vaihtoehto sinulle, joka eh-
kä haaveilet oman yrityksen perustamisesta 
tai olet kiinnostunut yritysmaailmasta yleensä.

  Liikuntapolulla
voit keskittyä kunnon kohottamiseen 
ja liikkumiseen. Tarjolla on uusia 
kokemuksia ja perinteisiä 
tuttuja lajeja.
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Opiskelijan työaika ja poissaolot

Läsnäolo
Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetuk-
seen, ellei hänelle ole myönnetty vapautusta 
tai ellei osaamista ole tunnustettu. (Laki am-
matillisesta peruskoulutuksesta (630/1998). 
Opettajat seuraavat läsnäoloa.

Oppituntien ajat saa selville työjärjestyksestä, 
joka löytyy Wilmasta. Työjärjestyksessä ole-
vien oppituntien lisäksi opiskelijalta odotetaan 
itsenäistä opiskelua, joka voi tapahtua oppilai-
toksessa, kotona tai muualla.

Työssäoppimisen aikana noudatetaan työpai-
kan kanssa sovittua työaikaa.

Poissaolo
Sairastapauksissa opiskelijan tai hänen huolta-
jansa tulee ilmoittaa poissaolosta välittömästi 
opettajalle tai työssäoppimispaikalle. Lääkärin- 
tai terveydenhoitajan todistus vaaditaan yli 
kolmen päivän poissaoloista. Mikäli poissaolo 
jatkuu poikkeuksellisen pitkään (esim. pitkä-
aikainen sairaus) tulee opiskelijan keskeyttää 
opiskelunsa poissaolonsa ajaksi, jotta hänen 
käytössään oleva opiskeluaika ei turhaan 
kulu luvallisen poissaolon aikana. Opintojen 
keskeyttämisestä saa lisätietoja opintokuraat-
torilta.

Henkilökohtaisten asioiden (esim. lomamatkat 
ja autokoulu) hoitaminen tulee suunnitella si-
ten, että se ei aiheuta poissaoloja.

Luvattomat poissaolot
Poissaolot ja toistuvat myöhästymiset vaikeut-
tavat opinnoissa etenemistä ja voivat aiheut-
taa opintotuen katkeamisen.
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Arviointi
Arviointi perustuu oppimisen ja osaamisen 
tavoitteiden saavuttamiseen. Opetussuun-
nitelmassa ja valtakunnallisissa tutkinnon 
perusteissa kuvataan ammatissa vaadittavaa 
osaamista.

Oppimisen arviointi
Oppimisen arviointi tukee oppimista ja sen 
tavoitteena on, että opiskelija tietää mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Oppi-
mista arvioidaan koko koulutuksen ajan anta-
malla suullista ja kirjallista palautetta oppimi-
sen etenemisestä. Opiskelija arvioi myös itse 
omaa oppimistaan. Arvioinnin tarkoituksena 
on tukea ja ohjata opiskelijaa sekä tuoda esiin 
opiskelijan vahvuuksia.

Kun opiskelija on opiskellut ammatilliseen 
tutkinnon osaan kuuluvat toimintakokonaisuu-
det, opettaja merkitsee ne suoritetuiksi. Tällöin 
kyseiseen tutkinnon osaan sisältyvä oppiminen 
on suoritettu ja opiskelijan katsotaan olevan 
valmis näyttämään osaamisensa ammattiosaa-
misen näytöllä.

Osaamisen arviointi
Osaamisen arviointi mittaa ammattitaitovaa-
timusten saavuttamista, joka arvioidaan am-
mattiosaamisen näytöllä. Osaamisen arviointi 
näkyy ammattiosaamisen näytön ja tutkinnon 
osien arvosanoina. Siinä missä oppimisen ar-

viointi näkyy opintosuoritusotteessa merkin-
nällä suoritettu S, näkyy osaamisen eli tutkin-
non osan arviointi arvosanoina tyydyttävä 1, 
hyvä 2 tai kiitettävä 3. Osaamisen tavoitteita 
voidaan tarvittaessa mukauttaa. Mukautettu 
arvosana merkitään todistukseen. Arviointi 
tulee antaa kahden viikon sisällä osaamisen 
näyttämisestä.

Kun opiskelija on saavuttanut yhteisten tutkin-
non osien osa-alueeseen sisältyvän osaamisen, 
opettaja arvioi osa-alueen arviointiasteikolla 
tyydyttävä 1, hyvä 2 tai kiitettävä 3. Kun kaikki 
tutkinnon osan osa-alueet on arvioitu, arvioi-
daan vielä koko tutkinnon osa.

Opiskelijalla on oikeus saada tietoa arviointi-
perusteista ja niiden soveltamisesta. Ryhmä-/
tutkinnonohjaaja ja opettajat kertovat oppimi-
sen ja osaamisen tavoitteista sekä arvioinnista. 
Osaamisen arviointi perustuu valtakunnallisiin 
ammatillisten perustutkintojen perusteisiin, 
joista löytyy lisää tietoa osoitteesta: 
www.oph.fi.

Arviointi, näytöt ja todistukset
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Ammattiosaamisen näyttö 
Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan tutkin-
non osien ammattitaitovaatimusten mukainen 
osaaminen. Ammattiosaamisen näyttö anne-
taan kaikista ammatillisista tutkinnon osista. 
Näyttö voidaan antaa yhdestä tai useammasta 
tutkinnon osasta kerrallaan. Ammattiosaami-
sen näytöt ajoittuvat koko koulutuksen ajalle 
ja niitä suoritetaan ensisijaisesti työssäoppi-
mispaikalla.

Ammattiosaamisen näytöissä arvioidaan
• työprosessin hallintaa,
• työmenetelmien, välineiden ja  

materiaalien hallintaa,
• työn perustana olevan tiedon hallintaa ja
• elinikäisen oppimisen avaintaitojen 

hallintaa.

Osaamisen tunnustaminen
Osaamisen tunnustamisella tarkoitetaan sitä, 
että muualla hankittu osaaminen hyväksytään 
opintosuorituksina tutkintoon, jos osaaminen 
on opetussuunnitelman ja valtakunnallisten 
tutkinnon perusteiden tavoitteiden mukaista. 
Tunnustettu osaaminen lyhentää opiskeluaikaa 
tai tuo väljyyttä opiskeluaikatauluun.

Tunnustettu osaaminen voi olla hankittu esim. 
työkokemuksena, aiempina opintoina, varus- 
miespalveluksena tai osaamista kartuttavina 
harrastuksina. Opiskelija hakee osaamisen 

tunnustamista pääsääntöisesti opinnon opet-
tajalta opinnon alkaessa. Ryhmänohjaaja ja 
opinto-ohjaaja neuvovat ja auttavat osaa-
misen tunnustamiseen liittyvissä kysymyksis-
sä. Jos muualla suoritetuista, tunnustetuista 
opinnoista ei ole arvosanaa, voidaan opiskeli-
jalle järjestää näytön mahdollisuus osaamisen 
arvioimiseksi.

Arvosanan uusinta ja korotus 

Opiskelijalle, joka ei ole suorittanut hyväksyt-
tävästi tutkintoon kuuluvia opintoja tai joka 
haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, järjes-
tetään mahdollisuus uusintaan ja arvosanan 
korottamiseen. Arvosanojen uusimisesta ja 
korottamisesta sovitaan opintoja opettavan 
opettajan tai opettajien kanssa. 

Arvioinnin oikaisu
Opiskelija voi pyytää saamansa arvioinnin 
oikaisua opettajalta. Mikäli opiskelija on sen 
jälkeen tyytymätön saamaansa uuteen arvi-
ointiin, hänen tulee pyytää arvioinnin oikai-
sua kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun 
hän on saanut tiedon arvioinnista. Kirjallinen 
arvioinnin oikaisupyyntö tehdään toimialareh-
torille tai tarvittaessa koulutuksen järjestäjän 
nimeämälle näyttöjen suunnittelua ja toteutta-
mista varten perustetulle toimielimelle.
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Erityiset opiskelujärjestelyt
Opiskelijan opiskelussa voidaan poiketa perus-
tutkinnon perusteiden mukaisista ammattitai-
tovaatimuksista tai osaamistavoitteista, mikäli 
jonkin osaamisen saavuttamisen voidaan kat-
soa olevan opiskelijalle kohtuutonta. Opin-
tosuoritusotteeseen ja tutkintotodistukseen 
tulee merkintä ammattitaitovaatimuksista tai 
osaamistavoitteista poikkeamisesta. Erityisis-
tä opiskelujärjestelyistä on neuvoteltava opin-
to-ohjaajan kanssa.

TODISTUKSET

Tutkintotodistus
Tutkinnon sisältämän ammattitaidon ja osaa-
misen saavuttanut ja sen osoittanut opiskelija 
saa tutkintotodistuksen. Tutkintotodistus koos-
tuu päättötodistuksesta ja näyttötodistukses-
ta. Opiskelija saa todistuksen neljän työviikon 
kuluttua viimeisestä suorituksesta.

Todistus suoritetuista  
tutkinnon osista 
Mikäli opiskelija ei ole säännönmukaisen opis-
keluajan loppuun mennessä saavuttanut tut-
kintoon vaadittavaa osaamista ja ammattitai-
toa kaikista tutkintoonsa kuuluvista tutkinnon 
osista tai mikäli hän eroaa kesken opintojensa, 
hän saa tutkintotodistuksen sijaan todistuksen 
suoritetuista tutkinnon osista ja ammattiosaa-
misen näytöistä.

Kadonnut tutkintotodistus
Kadonneen todistuksen tilalle ei anneta uutta 
todistusta, mutta oppilaitos voi antaa todis-
tuksesta maksullisen jäljennöksen.

Arviointi, näytöt ja todistukset
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Opiskeluun ja oppilaitokseen liittyvistä asioista 
saa tietoa henkilökunnalta ja lisätietoja löytyy 
osoitteesta: www.luksia.fi

Ryhmänohjaaja/tutkinnonohjaaja on opiske-
lijan lähin tukihenkilö. Kaikissa koulutusyksi-
köissä on opettajilla ja muulla henkilökunnal-
la omat postilaatikot, joihin voi jättää postia. 
Viestejä voi lähettää Wilman kautta sekä säh-
köpostitse osoitteella: info@luksia.fi tai hen-
kilökohtaisesti etunimi.sukunimi@luksia.fi
Viestiin tulee aina merkitä oma nimi ja opiske-
luryhmän tunnus.

Työjärjestykset
Työjärjestykset löytyvät Wilmasta.

Verkkopalvelut
Seuraavat Luksian tarjoamat verkkopalvelut 
ovat opiskelijoiden käytettävissä opintojen 
ajan oppilaitoksen tietokoneilla sekä interne-
tissä (esim. kotona) osoitteessa 
https://portal.microsoftonline.com:
• henkilökohtainen sähköpostitili  

(@edu.luksia.fi)
• henkilökohtainen tallennustila (Office 365)
• pikaviestinsovellus Skype (pikaviestit ja 

videoneuvottelu)

Opiskelijan odotetaan sitoutuvan edu.luksia.fi 
-sähköpostin käyttöön opintojensa ajan. 
Sähköpostilla tiedotetaan ryhmiä ja tavoite-
taan yksittäisiä opiskelijoita. Sähköpostin voi 
asetuksilla ohjata omaan henkilökohtaiseen 
sähköpostiinsa. Ensisijainen viestintäväline 
on Wilma. 

Wilma
Wilma on opiskelija- ja huoltajaliittymä, jon-
ka avulla opiskelija ja alaikäisen opiskelijan 
huoltaja voivat seurata opintojen etenemistä. 
Ryhmänohjaajat jakavat Wilman tunnukset ja 
salasanat lukuvuoden alussa. Osoite on 
https://wilma.luksia.fi

Wilmaan on kirjattu opiskelijan HOPS (henkilö-
kohtainen opiskelusuunnitelma), työjärjestyk-
set ja arviointi. 

Moodle-oppimisalusta osoitteessa:
https://moodle.lunetti.fi

Sosiaaliset mediat

Luksia on:
• Facebookissa
• YouTubessa
• Instagramissa
• LinkedInissä
• Flickrissä 
   (@luksia tai @luksiafi)

Tiedottaminen ja tietohallinto
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Tiedottaminen ja tietohallinto

Tietoturvaan liittyviä ohjeita
Älä luovuta henkilökohtaisia käyttäjätunnuk-
siasi tai salasanojasi toisen henkilön käyttöön.

Käytä eri salasanaa eri palveluissa – opiske-
lukäyttöön liittyviä tunnuksia tai salasanoja ei 
käytetä vapaa-ajan palveluissa.

Huolehdi salasanasi laadusta käyttämällä vain 
vahvoja salasanoja, jotka ovat mahdollisim-
man pitkiä ja monimutkaisia. Vaihda salasa-
nasi silloin kun sitä edellytetään tai kun epäilet 
sen paljastuneen.

Tallenna opiskeluusi liittyvät asiakirjat/
tehtävät Luksian Office-365-palveluun tai 
Moodleen, josta tiedot varmistetaan keski-
tetysti (varmuuskopioidaan). Opiskelijoiden  
Office365-palveluun tallentamat tiedostot 
hävitetään, kun opiskelu päättyy. Opiskelijan 
omat jatkossa tarvitsemat tiedostot on siis  
tallennettava omaan tallennuspaikkaan  
hyvissä ajoin ennen opintojen loppumista/ 
lopettamista.
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Opintososiaaliset etuudet

Ateriaetu
Koulupäivinä opiskelijalla on oikeus maksutto-
maan lounaaseen. Lounas kuitataan Kela-kor-
tin, ajokortin tai muun henkilökortin avulla. 
Lisätietoja ruokailusta ja ruokalistoista osoit-
teesta www.luksia.fi

Opintotuki Kela.fi
Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisäs-
tä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opinto-
tuen myöntämisperusteita ovat oppilaitokseen 
hyväksyminen, päätoiminen opiskelu ja talou-
dellisen tuen tarve. Opintotukihakemuksia ja 
esitteitä saa opintotoimistoista ja Kelan toi-
mistoista. Opintotuki voidaan myöntää aikaisin-
taan hakukuukauden alusta. Hakemus jätetään 
opintotoimistoon tai Kelan paikallistoimistoon.

Opintotuki maksetaan vain kalenterikuukaudel-
ta, jossa on 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää.

Lisätietoja opintososiaalisista etuuksista
http://www.kela.fi/opintotuki

Voit saada opintojesi tueksi Kelasta opinto-
tukea sekä valtion takaamaan opintolainaa. 
Opintolaina nostetaan neljässä erässä ja opis-
kelija maksaa opiskeluaikana osan korosta itse.

Koulumatkatuki
Kelan koulumatkatukea voi saada päivittäisten 
koulumatkojen kustannuksiin, kun opiskelee 

päätoimisesti ammatillisessa oppilaitokses-
sa tai lukiossa. (Päätoimisuus tarkoittaa, että 
opiskelupäiviä on kuukaudessa yhtäjaksoisesti 
vähintään 18 ja lisäksi kalenterikuukaudessa 
on oltava vähintään 18 tukeen oikeuttavaa 
päivää.)

Koulumatkalla tarkoitetaan opiskelijan asunnon 
ja oppilaitoksen/työssäoppimispaikan välistä 
matkaa. Opiskelija on oikeutettu koulumat-
katukeen, kun yhdensuuntainen koulumatka 
on vähintään 10 km. Pääsääntöisesti opiske-
lija käyttää koulumatkaansa joukkoliikennettä 
(linja-auto/juna) ja ostaa Matkahuollosta tai 
VR:ltä halvimman kuukausilipun tuettuun hin-
taan oppilaitoksen opintotoimistosta saatavalla  
ostotodistuksella.

Kela voi myöntää koulumatkatukea omaa mat-
kustustapaa (esim. oma auto) käyttävälle vain 
tietyissä tilanteissa.

Tuki voidaan myöntää aikaisintaan hake-
miskuukautta edeltävän kuukauden alusta. 
Hakemuksia saa opintotoimistosta tai Kelan 
paikallistoimistosta. Hakemus jätetään oppilai-
tokseen, josta se toimitetaan Kelaan. Lisätietoja 
saa opintotoimistosta, kuraattorilta tai Kelas-
ta (http://www.kela.fi/koulumatkatuki). 
Koulumatkatukikortin viimeinen latauspäivä 
keväällä 2018 on 19.5.2018.
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Opintososiaaliset etuudet

Aikuiskoulutustuki
Aikuiskoulutustuella ja siihen liittyvällä opinto-
lainan valtiontakauksella tuetaan työssä ole-
vien palkansaajien ja yrittäjien omaehtoista 
ammatillista koulutusta. Aikuiskoulutustuen 
myöntäminen edellyttää opintovapaata ansio-
työstä sekä ansionmenetystä koulutusajalta. 
Lisätietoja aikuiskoulutustuesta saa Koulutus-
rahaston  verkkosivuilta 
www.koulutusrahasto.fi

Vuokra/asuntola-asuminen  
ja yleinen asumistuki
Luksian opiskelijat, joiden koulumatka on 
hankala tai liian pitkä päivittäiseen kulkemi-
seen, voivat hakea asuntolapaikkaa Lohjalla 
sijaitsevasta opiskelija-asuntolasta. Asuminen 
on maksutonta. Opiskelija maksaa korvausta 
aamupalasta (ma-pe) ja päivällisestä (ma–to) 
100 €/kk.

Asuntolapaikasta voi kysellä suoraan asunto-
lasta, Toivonkatu 4, 08100 Lohja, puh. 044 
369 6669 tai opintokuraattorilta.

Opiskelijat voivat hakea vuokra-asuntoa Loh-
jalta tai Nummelasta (Kiinteistö Oy Luksian 
opiskelija-asunnot). Asuntoihin hakeminen 
tapahtuu Länsi-Uudenmaan Isännöintipalvelu 
Oy:n kautta. Lisätietoa opiskelija-asunnoista ja 
asuntolasta löytyy Luksian nettisivuilta 
https://www.luksia.fi/opiskelijalle/
asuminen/

Vuokra-asuntoihin ovat etusijalla pitkämatka-
laiset täysi-ikäiset opiskelijat. Vuokralla-asu-
jat voivat saada asumistukea Kelasta. http://
www.kela.fi. Asuntola-asumiseen ei voi saa-
da asumistukea. 
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VR
Opiskelija-alennuksen saamiseksi tarvitaan 
opiskelutodistus (opintotoimistosta). Alen-
nuksen saamiseksi lisätietoja vr.fi-sivustolta. 
 

Matkahuolto
Opiskelija voi hankkia Matkahuollon opiskeli-
jakortin Matkahuollon toimipaikoista, lippuja 
myyviltä Matkahuolto-asiamiehiltä. Kortti on 
maksuton, mutta siihen on ostettava 10 euron 
hintainen, voimassaoloa osoittava lukukausi- 
tai lukuvuositarra.

Korttia varten tarvitaan yksi passikuva sekä 
Matkahuollon ja opiskelijatodistus, jonka voi 
tulostaa matkahuolto.fi-sivustolta tai pyytää 
Matkahuollon toimipaikoista tai oppilaitokses-
ta. Opiskelijatodistus täytetään, minkä jälkeen 
siihen pyydetään varmennus oppilaitoksen 
opintotoimistosta. Kortin ja tarran voi hankkia 
mihin aikaan vuodesta tahansa.



Mistä opiskelukustannukset 
muodostuvat?
Opetus on maksutonta, mutta kustannuksia 
aiheutuu oppikirjoista ja muusta opiskeluma-
teriaalista, opintokäynneistä sekä työvaate-
tuksesta, -välineistä ja -jalkineista. Eri alojen 
kustannukset vaihtelevat noin 500 eurosta 
1000 euroon kolmen vuoden opintojen aika-
na. Opiskelija huolehtii itse, että hänellä on 
oikeat oppikirjat ja varusteet. 

Opiskelijan vakuutusturva
Opiskelijoille on otettu tapaturmavakuutus, 
joka korvaa käytännöllisessä harjoittelutyössä 
(oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikoissa) 
sattuneet tapaturmat, edellyttäen, että opis-
kelija on käyttänyt työsuojelun määräämiä 
suojeluvarusteita.

Lisäksi opiskelijoille on otettu ryhmätapatur-
mavakuutus, joka korvaa tapaturmat koulu-
ajalla, opetustauolla, koulumatkoilla ja niissä 
oppilaitoksen toiminnoissa, jotka eivät kuulu 
lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. 
Vakuutukseen sovelletaan yksityistapaturma 
-vakuutuksen ehtoja. Koulumatkalla vakuutus 
on voimassa vain, mikäli matka tapahtuu vii-
vytyksettä ja suorinta tietä.

Opiskelijoiden on huomattava, että oppilaitos 
ei korvaa vaatetusta, joka on vahingoittunut 
kouluaikana. Jos tapaturma on sattunut, on 
syytä ottaa välittömästi yhteyttä opintotoimis-
toon korvaushakemuksen täyttämistä varten. 
Opintotoimistosta saa lisätietoja vakuutustur-
vasta.

Opiskelukustannukset ja vakuutukset
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Opiskelun keskeyttäminen
Opiskelijalla on oikeus keskeyttää opintonsa 
raskauden, äitiysloman, asevelvollisuuden 
suorittamisen tai sairauden tai perustellun 
sosiaalisen syyn vuoksi. Silloin opiskeluaikaan 
myönnetään pidennystä tai opintojen aloitta-
misaikaa siirretään opiskelijan hakemuksen 
perusteella.

Jos opiskelija harkitsee opintojensa keskeyt-
tämistä, hänen tulee ennen keskeyttämistä 
keskustella huoltajien, ryhmänohjaajan, opin-
to-ohjaajan/tutkinnonohjaajan ja/tai opinto-
kuraattorin kanssa.

Opintonsa keskeyttävän opiskelijan tulee 
täyttää opintojen keskeyttämisilmoitus, joka 
jätetään opintotoimistoon. Lisäksi hänen tulee 
hoitaa muut keskeyttämiseen liittyvät toimen-
piteet, esim. pukukaapin avaimien palauttami-
nen saamiensa ohjeiden mukaisesti.

Eroaminen
Jos opiskelu jostain syystä vaikeutuu, asiasta 
kannattaa keskustella ryhmänohjaajan/tut-
kinnonohjaajan tai opintokuraattorin kanssa. 
Useimmiten vaikeudet saadaan ratkaistua.

Eroavan opiskelijan tulee täyttää eroilmoitus. 
Alaikäisen opiskelijan eroilmoituksen allekir-
joittaa huoltaja.

Opiskeluaika
Opiskelijan odotetaan suorittavan tutkintonsa 
kolmessa vuodessa. Opiskeluaikaa myönne-
tään enintään neljäksi vuodeksi ja erityissyistä 
rehtorin päätöksellä neljää vuotta pidemmäksi 
ajaksi. Opiskelija, joka ei ole suorittanut opin-
tojaan säädetyssä ajassa, katsotaan eron-
neeksi. Eronneeksi katsotaan myös sellainen 
opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta 
on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei 
hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja.

Edellä olevan perusteella opiskelija voidaan 
katsoa eronneeksi, kun opiskeluaika on kulu-
nut umpeen eikä opiskelija ole saanut tutkin-
totodistusta. Päästäkseen uudelleen opiskeli-
jaksi eronneen tai eronneeksi katsotun opiske-
lijan on haettava opiskelupaikkaa yhteishaussa 
tai sovittava oppilaitoksen kanssa opintojen 
jatkamisesta. Eroamisen yhteydessä opiske-
lijan on luovutettava takaisin oppilaitokselta 
saadut tavarat kuten avaimet ym.

Keskeyttäminen ja eroaminen 
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Työpäiväkalenteri 2017 ja 2018

1. jakso 10.8.2017–13.10.2017
2. jakso 23.10.2017–22.12.2017
3. jakso 8.1.2018–16.03.2018
4. jakso 19.3.2018–1.6.2018
 
20.1.2018 Avoimet ovet Lohja ja Nummela

5.12.2018 Itsenäisen opiskelun päivä 

Valmistujaispäiviä on pitkin lukuvuotta, 
sillä henkilökohtainen opetussuunnitelma 
mahdollistaa nopeamman valmistumisen ja 
valmistumisen oman aikataulun mukaan.  

Valmistujaispäivät ovat:
• 29.9.2017
• 17.11.2017
• 2.2.2018
• 13.4.2018
• 1.6.2018
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Omat muistiinpanoni
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