
Tiedote 24.4.2020 

Luksian korona-seurantaryhmän tilannekatsaus 24.4.2020 

KOONTI OHJEISTUKSESTA 

Luksian korona-seurantaryhmälle ei tule enää päivittäin lisäohjeistusta vaativia kysymyksiä, joten olemme 

harventaneet tiedottamisväliä tästä viikosta (viikko 17) alkaen. Tiedotteita lähetetään nykyisin 

maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Vain poikkeustapauksissa tiedotteita lähetetään myös muina 

päivinä. Kaikista Wilman koronaan liittyvistä tiedotteista lähetetään jatkossa myös Wilma-viesti.  

HUOM! Seuraathan Wilman tiedotteita ja viestejä aktiivisesti. On hyvä myös tarkistaa, että Wilman 

ilmoitusasetukset ovat kunnossa. Kirjaudu Wilmaan selaimen kautta ja valitse oikeasta yläkulmasta 

"naamakuva", jossa on ratas vieressä. Sieltä valitse kohta ”Ilmoitusasetukset”, josta voit valita haluamasi 

ilmoitustavat. 

Ylläpidämme ensi viikosta (viikko 18) alkaen koottua ohjeistuslistaa erillisellä nettisivulla opiskelijoille täällä. 

Koontilistan toivomme helpottavan ohjeiden löytämistä. Mikäli ohjeisiin tulee muutoksia tai listalle lisätään 

kokonaan uusia ohjeita, niistä tiedotetaan erikseen ja listaa päivitetään siltä osin myös intraan/nettisivuille. 

Alle on koottu tiedot 10.3. – 10.6.2020 ohjeistetuista asioista aakkosjärjestyksessä. Aiempia maaliskuun 

alun tiedotteita (pääosin hygieniaohjeistusta ja tietoa tilanteen seuraamisesta) ei ole enää koottu ao. 

listaan.  

Ao. listassa näkyy viimeisin eli tällä hetkellä voimassa oleva ohje kulloinkin kyseessä olevasta asiasta.  

KOONTI OHJEISTETUISTA ASIOISTA 10.3. – 17.6.2020, päivitetty 17.6.2020 

Aiheet (toimivat kirjanmerkkeinä): 

AMK-haussa mukana olevien valmistumisen aikataulusta 
Asuntola 
Etäopetuksen toteutus 
Henkinen hyvinvointi 
Hyödyllisiä linkkejä 
Kesällä opiskelua työtä tehden 
Keväällä 2020 valmistuvien opiskelijoiden näytöt 
KV-jaksot 
Liikkumisrajoitukset 
LukStore 
Lyhytkoulutukset 
Massatapahtumat ja yleisötilaisuudet 
Opinto-ohjaajien palvelut 
Opintotoimisto- ja infopalvelut 
Opintotuki ja koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutukset 
Opiskelijoiden käynnit koulun tiloissa 
Opiskelijoiden ruokailu etäopetuksen aikana 
Opiskelijoiden sairastumiset 
Opiskelijoille tulevat työpyynnöt 
Opiskeluhuolto 
Opiskeluhuollon tervehdys 
Palvelut ulkopuolisille 
Syyslukukauden aloitus 
Tietokoneiden lainaus 
Turvallisuus 
Vakuutukset 
Valinta- ja soveltuvuuskokeet 
Valmistujaiset 
Yhteisten opintojen rästipajat 

https://www.luksia.fi/opiskelijalle/koronaan-liittyviae-ohjeita/


 

AMK-HAUSSA MUKANA OLEVIEN VALMISTUMISEN AIKATAULUSTA  

AMK-hakijan osalta noudatetaan seuraavaa aikataulua keväällä 2020: 

AMK-hakija keväällä 
2020 

Kaikki opiskelijan 
suoritukset on oltava 
tehty ja arvioinnit oltava 
wilmassa . Opiskelija on 
käynyt 
tutkinnonohjaajan 
kanssa eHOPSn läpi ja 
täytetty 
valmistumisilmoitus on 
palautettu 
opintotoimistoon 
viimeistään 

  

Arvioinnin mahdolliset 
korjaukset, todistus- ja 
opintosuorite 
tarkistukset ja 
korjaukset oltava tehty 
viimeistään  

Opiskelijan arvosanat 
siirtyvät Primuksesta 
KOSKI-palveluun ja ovat 
käytettävissä ja mukana 
ammattikorkeakoulun 
todistusvalinnassa 

  11.5 14.5 klo 15.00 15.5 

 
Mikäli olet hakenut ammattikorkeakouluun, otathan yhteyttä tutkinnonohjaajaasi. 

ASUNTOLA 

Asuntola avataan syyslukukauden alkaessa. 

ETÄOPETUKSEN TOTEUTUS  

Tilannepäivitys 8.5.2020 (päivitetty eli lisätty osuus merkitty kursiivilla):  

Etäopetus Luksiassa jatkuu 14.5.2020 alkaen. Luksian tilat pidetään edelleen suljettuna Luksian 

ulkopuolisilta henkilöiltä.  

Etäopetuksen lisäksi tarjotaan lähiopetusta ja -ohjausta sitä tarvitseville opiskelijoille, esimerkiksi erityisen 

tuen piirissä oleville. Lähiopetuksen tai -ohjauksen tarpeessa olevat opiskelijat kartoitetaan heti ja heidät 

kutsutaan oppilaitokseen. Kartoituksen tekee opintoja opettava opettaja ja tutkinnonohjaaja. 

Lähikontaktissa toteutetuissa tukitoimissa huolehditaan ensi sijassa valmistuvien opiskelijoiden tuesta ja 

mahdollisuudesta osaamisen osoittamiseen. 

Muu etäopetus toteutuu edelleen Luksian voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. 

Lähiopetuksessa tai -ohjauksessa tulee ottaa huomioon OKM:n ja THL:n ohjeistukset: 

- Kouluun saavuttaessa ja sieltä lähdettäessä pestään kädet saippualla. Jos 

käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään desinfiointiainetta. Käsiä pestään myös työskentelyn 

aikana ja ruokailuun siirryttäessä ja aina tarpeen mukaan, esimerkiksi WC-käynnin jälkeen. 

- Yskitään kertakäyttöiseen paperinenäliinaan tai hihaan. 

- Yleisiä kokoontumisia esim. taukojen aikana ei sallita. 

- Vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. 

- Vältetään siirtymistä tilasta toiseen. 

- Ruokasalissa ruokailtaessa pidetään huolta turvavälistä (2 m) ja ruokailu järjestetään tarpeen 

mukaan porrastetusti. 

- Tietokoneita käytettäessä näppäimistö desinfioidaan ennen käyttöä ja sen jälkeen. 

Kotoutumiskoulutusten ja valmennusten osalta rahoittaja (ELY) antaa omat ohjeet lähipäivinä. 

Tarkempia ohjeita lähetetään ensi viikolla (viikko 20). 



 

Etäopetus järjestetään olemassa olevan työjärjestyksen mukaisesti niin pitkälle kuin mahdollista. Opettajat 
huolehtivat etäopetuksen toteuttamisesta ja informoivat opiskelijoita Wilma-viesteillä siitä, miten opetus 
järjestetään.  

Opiskelijan opinnot etenevät hänen henkilökohtaisen suunnitelmansa mukaisesti. Suunnitelman tiedot 

näkyvät opiskelijan työjärjestyksessä. Opiskelija saa ohjeet opintoihin työjärjestyksen mukaisilta opettajilta. 

Työpaikoilla tapahtuva koulutus  

TJK-jaksojen toteutuminen jatkuu normaalisti, mikäli tämä työnantajalle sopii. Etenkin valmistuvien 

opiskelijoiden kohdalla pyritään takaamaan opiskelijan tutkinto. Tämä edellyttää myös opiskelijalta 

aktiivista opiskelua ja kaikkien tutkintoon vaadittavien opintojen suorittamista. Poikkeavissa tilanteissa 

opiskelijan tulee ottaa välittömästi yhteyttä ohjaavaan opettajaan, joka järjestää yhteistyössä opiskelijan 

kanssa uuden TJK-paikan tai vaihtoehtoisen paikan opintojen suorittamiselle.  

Erityisesti opintojensa loppuvaiheessa olevien, kuten tänä keväänä valmistuvien, opiskelijoiden 
mahdollisuudet suorittaa tutkinto turvataan jatko-opintoihin tai työelämään siirtymisen varmistamiseksi. 

Etäopintoihin osallistuminen 

Jos opiskelijat eivät reagoi opettajien yhteydenottoihin tai osallistu annettuihin etäopintoihin, Wilmaan 
tulee merkintä poissaolosta. 

Opintojen tukeminen etäopiskelun aikana 

Yhteisten opintojen tuki etäopiskelun aikana 

YTO-pajojen opettajat, erityisopettaja ja ammatilliset ohjaajat ovat opiskelijoiden apuna ja tukena 
etäopiskelun aikana. Erityisopettaja on yhteydessä erityisen tuen opiskelijoihin ja ammatilliset ohjaajat ovat 
yhteydessä muihin pajojen opiskelijoihin, joiden opinnot eivät etene suunnitellulla tavalla sekä 
opiskelijoihin, jotka ovat keväällä 2020 valmistumassa ja joilla YTO-aineita on vielä suorittamatta.  

Ammatillisten aineiden tuki etäopiskelun aikana 

Ammatillisissa aineissa tukea antava opettaja on yhteydessä opiskelijoihin, joilla on erityisen tuen päätös. 
Erityinen tuki annetaan etäopetuksen aikana puhelimitse, Wilman tai sähköpostin välityksellä. Lisäksi 
voidaan hyödyntää Moodlea ja Teamsiä. 

On tärkeää, että opiskelija on heti yhteydessä omaan opettajaan (monimuoto, aikuiset 
tutkinnonohjaajaan), kun tarvitsee lisätukea opintojensa etenemisessä. 

Ammattiaineet, yto-pajat, valmennukset ja kotokoulutukset 

Ammattiaineiden, yto-pajojen, valmennusten ja kotokoulutusten opetus etenee työjärjestyksen ja 
opettajien ohjeistuksen mukaisesti.  

Välttämätön opiskelijoiden lähiohjaus Luksian tiloissa 

Jokaisen tulee suhtautua vallitsevaan tilanteeseen erittäin vakavasti ja vain erityisen pakottavissa 
tapauksissa otetaan opiskelijoita lähiopetukseen. Oppilaitoksessa annettava ohjaus kohdistuu pääasiassa 
opintojen loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden valmistumisen turvaamiseen. Vain yksittäisiä näyttöjä 
voidaan ottaa vastaan (lähiaikoina valmistuvat ovat etusijalla). Tämän lisäksi akuutit vaadittavat 
tukitoimet sekä näytöt opiskelijoille ovat mahdollisia oppilaitoksen tiloissa. 

Poikkeustilanteissa järjestettävässä lähiopetuksessa tulee erityisesti taata turvallinen oppimisympäristö tila- 
ja hygieniajärjestelyin niin opiskelijoille kuin opettajillekin (alle 10 hengen ryhmät, pidetään välimatkaa 



toisiin henkilöihin). Tämä edellyttää myös jokaisen vastuullista käyttäytymistä hygieniatoimissa, esimerkiksi 
käsien pesussa. 

 

Oppimisympäristöt 

Luksian tiloja voidaan käyttää esimerkiksi näyttöjen vastaanottoympäristönä tai pakollisten korttien 
suorituspaikkana. 

HENKINEN HYVINVOINTI 

Muistathan pitää huolta myös henkisestä hyvinvoinnistasi ja jaksamisestasi tässä poikkeuksellisessa 
tilanteessa. 

Voit tutustua esimerkiksi seuraaviin videoihin: 

https://www.mehilainen.fi/lehdistotiedotteet/6-keinoa-miten-lievittaa-koronavirukseen-liittyvaa-huolta 

https://mehilainen.fi/koronavirus/asiantuntijat-kertovat 

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ 

Tietohallinnon Teams-ohje opiskelijoille löytyy Luksian nettisivuilta. 

Yleisiä linkkejä: 

Usein kysyttyä koronaviruksesta >> 

Ohjeita kansalaisille koronaviruksesta >> 

Jos äidinkielesi ei ole suomi, löydät luotettavaa tietoa koronavirustilanteesta täältä:  
Koronatietoa eri kielillä >> 

KESÄLLÄ OPISKELUA TYÖTÄ TEHDEN 

Opiskelijoille tiedotetaan seuraavaa: 

Sinulla on mahdollisuus opiskella tavoitteellisesti myös kesällä ja edistää opintojasi. Kesällä voit opiskella 
joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella tai näiden yhdistelmällä. 

Lyhyessä oppisopimuksessa opiskelet tavoitteellisesti, olet työsuhteessa ja ansaitset palkkaa. Vallitsevan 
taloudellisen tilanteen vuoksi oppisopimusten solmiminen voi jollain aloilla olla tänä kesänä haastavaa. 

Koulutussopimuksessa opiskelet tavoitteellisesti palkatta. Koulutussopimus vie opintoja eteenpäin ja 
nopeuttaa valmistumista. Samalla voit kantaa kortesi kekoon ja opiskelun yhteydessä omalla panoksellasi 
auttaa ja tukea niin työantajaa kuin yhteiskuntaa talouden elvyttämiseksi. 

Esimerkki 1: Ravintola- ja cateringalan kokkiopiskelija kysyy kesäksi opiskelupaikkaa paikallisesta 
pikaruokaravintolasta. Tutkinnon rakenteessa on ammatillinen valinnainen, Katu- ja pikaruokapalvelut 10 
osp. Työnantaja tekee mielellään koulutussopimuksen ja opiskelija saa arvokasta osaamista ilman palkkaa. 
Kesäkuun jälkeen opiskelija on osoittautunut niin hyväksy tyypiksi ja tekijäksi, että heinäkuuksi työnantajan 
haluaa tehdä lyhyen oppisopimuksen. Heinäkuussa opiskelija saa palkkaa, oppii lisää omasta alasta ja 
opinnot etenevät suunnitellusti. 

Esimerkki 2: Autoalan opiskelija haluaa valmistua nopeasti. Hän hakee suunnitellusti ja järjestelmällisesti 
kesätyötä varaosaliikkeistä. Työnantaja on kiinnostunut opiskelijasta, mutta ei pysyt juuri tällä hetkellä 
maksamaan palkkaa. Työnantajan kanssa solmitaan kuitenkin koulutussopimus ammatilliseen valinnaiseen 
tutkinnon osaan, Varaosatyö ja varastonhallinta 15 osp. Opiskelijan osaaminen kasvaa, opinnot etenevät, 
todennäköisesti valmistuminen nopeutuu ja työnantajaan on luotu tärkeä suhde tuleva työllistyminen 
silmällä pitäen. 

https://www.mehilainen.fi/lehdistotiedotteet/6-keinoa-miten-lievittaa-koronavirukseen-liittyvaa-huolta
https://mehilainen.fi/koronavirus/asiantuntijat-kertovat
https://www.luksia.fi/opiskelijalle/tiedottaminen-ja-tietojaerjestelmaet/
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/ohjeita-kansalaisille-koronaviruksesta/koronatietoa-eri-kielilla
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/ohjeita-kansalaisille-koronaviruksesta/koronatietoa-eri-kielilla#Suomi


Joskus henkilökohtaiseen polkuun sopii osaamisen laajentaminen. Voit suorittaa ammatillisen valinnaisen 
myös toisesta tutkinnosta, jos se omaan polkuusi ja osaamisen kehittämiseesi sopii. 

Esimerkki 3: Liiketoiminta-alan opiskelija on jo opiskelujen ohella työskennellyt paikallisen ruokakaupan 
kassalla. Kesäksi hänelle tarjotaan kesätyötä kaupan liha/palvelutiskiltä. Opettaja hoksaa, että ravintola-
alan tutkinnosta löytyy ammatillinen valinnainen, Vähittäiskaupan palvelutiskillä toimiminen 15 osp. 
Työnantaja tekee mielellään lyhyen oppisopimuksen. Opiskelija ansaitsee palkkaa, osaaminen laajenee 
kaupan toiminnoissa ja opinnot etenevät. 

Esimerkki 4: Logistiikka-alan opiskelija pääsee kesätöihin paikalliseen maanrakennusyritykseen. 
Rakennusalan tutkinnosta löytyy ammatillinen valinnainen Maarakennuskoneen käyttö 15 osp. Työnantajan 
kanssa tehdään sopimus lyhyestä oppisopimuksesta. Opiskelija ansaitsee palkkaa, osaaminen laajenee ja 
opinnot etenee. 

Kysy asiasta lisää tutkinnonohjaajaltasi tai työpaikalla järjestettävän koulutuksen opettajaltasi. Asiassa 
edetään aina suunnitellusti yhdessä opettajan ja työpaikan edustajan kanssa. 

Muista myös Tiitus-palvelu. Tiituksessa on paljon työ- ja koulutussopimuspaikkailmoituksia. Käy 
vilkaisemassa ja päivitä samalla profiilisi kuntoon. 

KEVÄÄLLÄ 2020 VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN NÄYTÖT 

Valtioneuvoston poikkeusaikaa koskeva asetus mahdollistaa, että koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus 
järjestää ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:ssä tarkoitettuja näyttöjä vain siltä osin, kuin ne on 
mahdollista toteuttaa. Jos näyttömahdollisuuksia ei ole tarjolla kaikille opiskelijoille, niin mahdollisuudet 
tulee hyödyntää ensisijaisesti keväällä valmistuville opiskelijoille. 

Poikkeusaikanakin ammatillisen koulutuksen näytöt toteutetaan ensisijaisesti työelämässä voimassa 
olevien suunnitelmien pohjalta. Vain silloin, jos osaamista ei eri syistä voida työpaikalla näyttää, niin 
arvioiva opettaja suunnittelee opiskelijan kanssa näytön toteutettavaksi muulla tavoin. 

1. Näyttö toteutetaan Luksian työmailla ja työpaikanomaisissa oppimisympäristöissä samoin ehdoin kuin 
työpaikoilla. Osaamisen arvioi kaksi Luksian nimeämää osaamisen arvioijaa. Näyttö kirjataan 
työelämänäyttönä. 

2. Näyttö toteutetaan Luksian oppimisympäristöissä (Esim. työsali, luokkatila, Moodle, Teams jne.). 
Osaamisen arvioi kaksi Luksian nimeämää osaaamisen arvioijaa. Näyttö kirjataan oppilaitosnäyttönä. 

3. Näyttö järjestetään muuten kuin tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja 
työprosessissa. (Mahdollista asetuksen perusteella vain poikkeusaikana) • Järjestetään esim. Teams-
palaveri, johon osallistuvat opiskelija ja kaksi Luksian nimeämää osaamisen arvioijaa, joista toisen täytyy 
olla työelämän edustaja. Opiskelija perustelee suullisesti ja/tai kirjallisesti aiemmin tekemiensä 
työtehtävien kautta ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen, jonka jälkeen käydään 
arviointikeskustelu. Näyttö kirjataan työelämänäyttönä. 

Vallitsevana poikkeusaikana, muitakin kuin edellä mainittuja ratkaisuja voidaan koulutuspäällikön 
päätöksellä käyttää, mutta arvioinnin tulee perustua aina tutkinnon osan keskeisten 
ammattitaitovaatimusten mukaiseen osaamiseen. Osaamisen arvioi kaksi Luksian nimeämää osaamisen 
arvioijaa. Näyttö kirjataan koulutuspäällikön harkinnan mukaan joko oppilaitos tai työelämänäyttönä. 

KV-JAKSOT 

KV-jaksot on peruttu toistaiseksi, tämä koskee myös Luksiaan tulevia opiskelijoita ja opettajia. 

Luksia noudattaa valtioneuvoston ohjeistuksia matkustamisen osalta sekä henkilöstön että opiskelijoiden 
osalta. 

LIIKKUMISRAJOITUKSET 

Luksiassa noudatetaan valtioneuvoston suosituksia/rajoituksia. 

 

https://www.tiitus.fi/luksia/


LUKSTORE 

LukStore on suljettu ulkopuolisilta asiakkailta, mutta sitä voidaan tarvittaessa käyttää esimerkiksi näyttöjen 
vastaanottotilana. 

LYHYTKOULUTUKSET  

Lyhytkoulutukset on peruttu 13.5.2020 saakka. 

MASSATAPAHTUMAT JA YLEISÖTILAISUUDET 

Henkilökuntaa ja opiskelijoita kehotetaan välttämään osallistumista massatapahtumiin yleisen ohjeistuksen 
mukaisesti. 

Luksiassa ei toistaiseksi järjestetä suuria yleisötapahtumia. 

OPINTO-OHJAAJIEN PALVELUT 

Kampusten opinto-ohjaajat ovat tavoitettavissa työaikana. Heidät tavoittaa puhelimella (soitto, tekstiviesti 
tai WhatsApp) sekä Wilma- ja sähköpostiviestillä. Tarvittaessa voidaan sopia myös tapaamisesta koululla. 

Opinto-ohjaajat: 

• Anu Luosujärvi (Ojakkalantie, Nummela), puh. 050 406 4910 
• Riikka Posti (Ojakkalantie, Nummela ma-ti), puh. 044 369 7226 
• Ari Niemi (Nummentie, Lohja), puh. 044 369 6721 
• Tuula Hapulahti (Toivonkatu, Lohja), puh. 050 300 6384  

Sähköposti: etunimi.sukunimi@luksia.fi 

OPINTOTOIMISTO- JA INFOPALVELUT 

Opintotoimisto- ja infopalvelut hoidetaan tällä hetkellä pääsääntöisesti sähköisesti. Kaikki opintosihteerit 
ja infot tavoittaa joka arkipäivä. Jos olet asioimassa opintotoimistossa, ota ensin yhteyttä joko puhelimella 
tai sähköpostilla ja sovi ensin, miten asiasi hoidetaan.  Pääkampuksilla opintotoimistoissa päivystää 
päivittäin paikan vain yksi henkilö. Espoo ja Kirkkonummi hoidetaan etukäteen sopien. 

Espoo: opintosihteeri Pia Lapinniemi puh. 044 335 6386 pia.lapinniemi@luksia.fi 

Kirkkonummi: info-/opintosihteeri Pirkko Paularinne puh. 044 547 4231 pirkko.paularinne@luksia.fi 

Nummela: 

opintosihteeri Leena Haapakoski, puh. 044 335 6326 leena.haapakoski@luksia.fi 
opintosihteeri Irma Åström puh. 044 352 2760 irma.astrom@luksia.fi 
info-/opintosihteeri Pirkko Paularinne puh. 044 547 4231 pirkko.paularinne@luksia.fi 

Lohja Nummentie 

opintosihteeri Nina Saaristo, puh. 050 338 7321 nina.saaristo@luksia.fi 
info-/opintosihteeri Tanja Sandholm, puh. 050 553 1912 tanja.sandholm@luksia.fi 
opintosihteeri/oppisopimus Ritva Lappalainen, puh. 044 766 3738, ritva.lappalainen@luksia.fi 

opintosihteeri/oppisopimus Camilla Teivonen, puh. 044 335 6455, camilla.teivonen@luksia.fi 

Lohja Toivonkatu: 

opintosihteeri Saija Henriksson, puh. 0440 787 810 saija.henriksson@luksia.fi 
opintosihteeri Päivi Ståhlstedt, puh. 0440 486 512 paivi.stahlstedt@luksia.fi 
info-/opintosihteeri Anu Rantanen, puh. 044 369 6694 anu.rantanen@luksia.fi 

OPINTOTUKI JA KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMAN POIKKEUSTILANTEEN VAIKUTUKSET  
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Opintotukisäännökset mahdollistavat koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen huomioimisen 
opintotuen enimmäisajoissa ja opintojen riittävässä edistymisessä. Muista vaikutuksista tiedotetaan 
myöhemmin. 

Jos opiskelu ei ole ollut mahdollista, opintotuen maksamista voidaan jatkaa, vaikka opintosuoritusmäärä ei 
ole ollut riittävä. Opintotuen enimmäisaikaa voidaan myös pidentää. Muista vaikutuksista, esimerkiksi 
opintotuen ja koulumatkatuen maksamiseen, opintojen keskeytymistä koskeviin ilmoituksiin ja 
opintolainahyvityksen saamiseen, tiedotamme erikseen, kun tarvittavista toimenpiteistä on sovittu. 

Lue lisää: https://www.kela.fi/korona 

 

OPISKELIJOIDEN KÄYNNIT KOULUN TILOISSA 

Jos opiskelijat tulevat oppilaitokseen noutamaan omia tavaroitaan tai opiskeluvälineitä, asiasta on sovittava 
ensin opettajan kanssa.  

Opettajan tulee huolehtia ovien avauksesta ja tavaroiden luovutuksesta opiskelijoille.  

Opiskelija ei voi tulla käymään koululla sopimatta asiasta ennakkoon opettajan kanssa. 

OPISKELIJOIDEN RUOKAILU ETÄOPETUKSEN AIKANA 

Oppilaitoksissa toimivissa oppimisympäristöissä näyttöjen tai muiden läsnäolovelvoitteisen koulutuksen 
aikana opiskelijat saavat aterian tai ruokarahan. 

Ruokajakelu opiskelijoille 

Luksian koulutuskuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 9.4.2020 päättänyt, että koronatilanteen 
vuoksi ammatillista perustutkintoa sekä valmentavaa koulutusta (VALMA) etäopetuksessa suorittaville 
opiskelijoille aloitetaan maksuton ruokatarvikkeiden jakelu. Luksia on päättänyt poiketa OKM:n 
linjauksesta, jossa koulutuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta tarjota maksutonta ateriaa, kun koulutusta 
järjestetään etäopetuksena ja itsenäisenä opiskeluna. Päätöksellä pyritään helpottamaan opiskelijoiden 
arjen sujumista. 

Viikolla 20 tapahtuva ruokatarvikejakelu ammatillista perustutkintoa sekä valmentavaa koulutusta (VALMA) 
etäopetuksessa suorittaville opiskelijoille on kevätkauden viimeinen. 

OPISKELIJOIDEN SAIRASTUMISET 

Tilannepäivitys 8.5.2020 (päivitetty eli lisätty osuus merkitty kursiivilla): 
 
Toiminta sairastumistapauksissa 

Sairaana ei saa tulla kouluun. Jos opiskelija sairastuu koulupäivän aikana, hänet ohjataan kotiin tai 
odottamaan kuljetusta kotiin Luksiasta tähän tarkoitukseen varattuun huoneeseen Toivonkadulla, 
Nummentiellä ja Ojakkalantiellä. 

THL:n ohjeiden mukaisesti sairastuneen tulee olla poissa opinnoista tai työpaikalta vähintään seitsemän 
vuorokautta ja vähintään kaksi vuorokautta parantumisen jälkeen. Oireisten opiskelijoiden tulee ottaa 
yhteyttä omaan terveysasemaan ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti tarvittaessa 
koronavirustestiin. 

Opiskelija voi sairastumistapauksissa olla poissa koulusta omalla ilmoituksella 1-5 päivää. Opiskelijan ei 
tarvitse toimittaa sairauslomatodistuksia lyhyestä max. viiden päivän poissaolosta, mutta jos poissaolo 
pitkittyy, poissaolosta tarvitaan lääkärin/terveydenhoitajan todistus. 

HUOM! Jos opiskelijalla epäillään koronavirustartuntaa ja hänen vointinsa on sellainen, ettei hän pärjää 
kotihoidolla, hänet tulee ohjata ottamaan puhelimitse yhteyttä omaan terveyskeskukseensa tai HUSin 
terveydenhuollon päivystykseen, puh. 116 117.  

Sieltä hän saa ohjeita hoitoon hakeutumiseen. 

https://www.kela.fi/korona


Katso ohjeet koronavirustaudin kotihoitoon THL:n sivuilta 
 
Sairastumiset TJK-jaksoilla 

Opiskelija ottaa sairastuessaan yhteyttä omaan asuinkuntansa terveydenhuoltoon. TJK-jaksoilla 
noudatetaan myös työnantajan mahdollisesti antamia ohjeita. Muutoin pätevät normaalit TJK-jakson 
ohjauksen ohjeet. 

OPISKELIJOILLE TULEVAT TYÖPYYNNÖT 

Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita on pyydetty avustaviin terveydenhuollon töihin. Tämä 
voidaan tarvittaessa toteuttaa opintojen henkilökohtaistamisen kautta. 

OPISKELUHUOLTO 

Opiskeluhuollon toimijat tavoittaa parhaiten joka arkipäivä puhelimitse, sähköpostitse ja Wilma-viestien 
kautta. Yksiköissä on varauduttu olemaan läsnä alla olevien aikojen mukaisesti. Henkilökohtaisen 
tapaamisen tarve arvioidaan aina ensin sähköisten palveluiden kautta.   

Alla yhteystiedot terveydenhoitajille, kuraattoreille ja psykologille. 
Jos tapaaminen sovitaan, tapaamiseen tullaan vain silloin, kun on terve. 

• tiistaisin klo 9.00-15.00 opiskeluhuollon toimijoiden päivystys Toivonkatu 4/Lohja 
• keskiviikkoisin klo 9.00-15.00 opiskeluhuollon toimijoiden päivystys Nummentie 6/Lohja 
• torstaisin klo 9.00-15.00 opiskeluhuollon toimijoiden päivystys Ojakkalantie 2/Nummela 

Päivitämme tietoja viikoittain tai tarvittaessa. 

Opiskeluhuollon yhteystiedot: 

Terveydenhoitajat 

Nea Meronen 050 564 1552/Nummela Ojakkalantien yksikkö, nea.meronen@karviainen.fi 
Anitta Oksanen 044 374 0844/Lohja Toivonkadun yksikkö, anitta.oksanen@lohja.fi 
Juulia Luokkakallio 0443740046/Lohja Nummentien yksikkö, juulia.luokkakallio@lohja.fi 

Kuraattorit 

Mia Salminen 050 324 1771/Lohja Toivonkadun yksikkö, mia.salminen@luksia.fi 
Lea Sevon  050 367 0615/Lohja Nummentien yksikkö, lea.sevon@luksia.fi 
Vilja Lind  050 367 0642/Nummela Ojakkalantien yksikkö, vilja.lind@luksia.fi 

Psykologi 

Saara Kaikkonen 044 335 6351 (ti-to), saara.kaikkonen@luksia.fi 

Opiskelijapalvelupäällikkö 

Terttu Tapio 044 335 6942, terttu.tapio@luksia.fi 

Opiskeluhuollon tervehdys 

Kuraattorit ovat laatineet opiskelijoille vinkkejä arjessa jaksamiseen koronakriisin keskellä. 

Vallitseva tilanne rajoituksineen on tuonut suuria muutoksia elämäänja ihmissuhteisiin. On normaalia, että 
arkirytmin muutos, harrastustoiminnan väheneminen, kotona oleminen ja somen 
välityksellä kommunikointi vaikuttavat hyvinvointiimme ja mielialaamme. Tilanne voi olla erityisen 
stressaava myös siitäsyystä, ettemme tiedä, milloin tämä loppuu.  

Tässä muutamia vinkkejä arjessa jaksamiseen koronakriisin keskellä: 
 
1. Pidä kiinni päivärytmistä ja opiskelujen etenemisestä parhaasi mukaan. Pyydä koulusta apua, jos opinnot 
eivät suju. Muista pitää myös tauot. 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/ohjeet-koronavirustaudin-covid-19-kotihoitoon
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2. Nuku riittävästi ja syö terveellisesti. 
3. Ulkoile ja harrasta mahdollisuuksien mukaan. Luonnossa liikkuminen vähentää tunnetusti stressiä. 
Netistä löytyy myös paljon kotitreenivideoita. 
4. Opettele jokin uusi taito. 
5. Lepää ja rauhoitu. 
6. Jos ahdistut uutistulvasta, rajaa koronauutisten seuraamista.Seuraa vain luotettavia tiedonlähteitä, 
esim. www.thl.fi. 
7. Pidä yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin puhelimen ja tietokoneen avulla. Myös perinteinen kirjeposti voisi 
ilahduttaa <3 
8. Kerro ja puhu huolistasi, murheistasi ja mieltäsi askarruttavista asioista läheisten kanssa. 
 
Myös valtakunnallisilla nettisivuilla löytyy tietoa ja keskusteluapua: 
https://tukinet.net/ 
http://www.nuortenelama.fi/ 
https://www.mielenterveystalo.fi/ 
https://sekasin247.fi/ 

Mindfulness -harjoituksia. Kokeile ja nauti! https://mieli.fi/fi/mindfulness-harjoituksiailmaiseksi-verkossa-
mielenterveysseuralta 

LUKSIAN PALVELUT ULKOPUOLISILLE 

Hyvinvointi- ja kauneudenhoitopalvelut Toivonkadulla on avattu rajoitetusti. 

SYYSLUKUKAUDEN ALOITUS 

Opetus jatkuu Luksiassa normaalisti lähiopetuksena syyslukukauden alkaessa. 

Opiskelu jatkuu opiskelijan oman työjärjestyksen mukaan. Työjärjestys on hyvä tarkistaa Wilmasta. 

TIETOKONEIDEN LAINAUS 

Ao. ohjeen mukaisesti on toimittu 31.3.2020 lähtien. HUOM! Ohjetta päivitetään jatkossa vain pakottavista 
syistä.  

Päivitys 15.5.2020: Tietokoneiden laina-aika päättyy toukokuun lopussa, viimeinen palautuspäivä 
29.5.2020. Lainatut tietokoneet palautetaan koneiden noutopaikkaan (opintotoimistot). 

Erityistapauksissa, mikäli opiskelija tarvitsee tietokonetta vielä kesäkuussa, ottaa hän yhteyttä omaan 
opettajaan. Kesäkuuksi lainattujen tietokoneiden viimeinen palautuspäivä on 2.7.2020. Tietokoneiden 
palautuspaikka on myös näissä tapauksissa paikka, josta se on noudettu (opintotoimisto). 

Palautuksen yhteydessä tietokone tulee kuitata palautuneeksi. 

Opiskelijan tulee hyödyntää ensisijaisesti kotona olevaa verkkoyhteyttä ja tietokonetta. Jo älypuhelimella 
pääsee hyvään alkuun. Jos kotona ei ole nettiyhteyttä, omaa älypuhelinta voi käyttää tukiasemana. Jos 
kotona ei ole tietokonetta tai älylaitetta, Luksia voi lainata opiskelijalle tietokoneen. 

1. Opiskelija pyytää opettajalta tai tutkinnonohjaajalta konetta vapaamuotoisella Wilma-viestillä. 
2. Opettaja selvittää, lainataanko kone (eli mitkä ovat opiskelijan perusteet lainaukselle). Mikäli kone 

lainataan, opettaja täyttää opiskelijan perustiedot (nimi ja ryhmätunnus) lainasopimukseen. 
3. Opettaja on yhteydessä tietohallintoon ja varmistaa, että kone on saatavissa. 
4. Varmistuksen jälkeen opettaja ilmoittaa opintotoimistoon ja opiskelijalle luovutettavasta koneesta 

sekä siitä, milloin kone on noudettavissa opintotoimistosta (eli siis, että koneet luovuttaa 
opintotoimisto kerran viikossa tiistaisin klo 10 – 12 välisenä aikana). 

5. Opintotoimisto huolehtii koneiden luovutuksesta sekä lainaussopimuksen täytöstä. Opintotoimisto 
lähettää täytetyistä luovutussopimuksista kopiot sähköpostitse helpdesk@luksia.fi osoitteeseen. 

6. Tietokoneet ovat lainattavissa latausvaunuista alla mainituissa toimipisteissä. Latausvaunun 
vieressä ovat koneiden laturit (vaunun pistokkeista kytkettyjä latureita ei saa irrottaa). 

http://www.thl.fi/
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7. Latausvaunut ovat seuraavissa pisteissä: 

- Toivonkatu 4, Infopiste. 
- Nummentie 6, 2. krs vanha monistamo. 
- Ojakkalantie 2, 1. krs markkinointivarasto (opintotoimiston vieressä). 
- Itsehallintotie 3, Espoo 

Opiskelijan on oltava Luksian tilassa kirjautuessaan ensimmäisen kerran koneelle, jotta 
tietokoneelle aktivoituu käyttäjätiedot. 

8. Koneet luovuttaa opintotoimisto opiskelijoille kerran viikossa tiistaisin klo 10 – 12 välisenä aikana 
allekirjoitettua luovutussopimusta vastaan. 

9. Kirkkonummen toimipisteen osalta toimitaan tapauskohtaisesti. 

 

TURVALLISUUS 

Päivitys 10.6.2020:  Oppilaitosten pääovet (kaikki kampukset) ovat lukossa 15.6. alkaen. Sisään pääsee 
ovikelloa soittamalla. Pääovet avautuvat kesän jälkeen seuraavan kerran maanantaina 3.8. 

VAKUUTUKSET 

Opiskelijoita koskevat vakuutukset, vakuutusyhtiöltä saatu vastaus: 

Poikkeustilanteen aikana, kun lähiopetus on viranomaismääräyksellä kielletty ja koulunkäynti/opiskelu 
tapahtuu etänä (yleensä) kotona, on vakuutus voimassa, kun oppilas/opiskelija osallistuu opetukseen 
ja/tai suorittaa opettajan hänelle antamia tai määräämiä ns. oppituntiin kuuluvia tehtäviä. Pääsääntönä 
on, että vakuutuksen piiriin kuuluvia tehtäviä tehdään lukujärjestykseen merkityn mukaisina 
ajankohtina, mutta mikäli tehtäviä tehdään muuna aikana, katsotaan vakuutuksen kuitenkin olevan 
voimassa, kunhan kyseessä on etäopetukseen kuuluva tehtävä tai toiminta. Vakuutus ei ole voimassa, 
kun oppilas/opiskelija suorittaa hänelle läksyksi tai muuksi kotitehtäväksi osoitettuja tehtäviä eikä 
muutenkaan vapaa-ajaksi katsottavan toiminnan aikana. Mahdollisen tapaturman satuttua 
vakuutuksenottajan on tehtävä tapaturmailmoitus ja vahvistettava, että tapaturma on sattunut 
opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa. 

Oppilaiden ja opiskelijoiden lakisääteinen vakuutus Yksittäisenä vakuutusyhtiönä emme ota etukäteen 
kantaa siihen, miten opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai 
sairauden korvaamisesta annetun lain eli ns. opiskelijatapaturmalain (460/2015) korvauspiiriin kuulumista 
tulkitaan esim. kotitalouteen liittyvien tehtävien aikana etäopiskelussa.  

Mahdolliset tapaturmatapaukset ratkaistaan tapauskohtaisesti. 

VALINTA- JA SOVELTUVUUSKOKEET 
 
Valinta- ja soveltuvuuskokeita ei järjestetä tänä keväänä. Kielikokeet/-testit toteutetaan etänä. 
Opiskelupaikat täytetään todistusvalinnalla. 

VALMISTUJAISET 

Luksia järjestää virtuaalivalmistujaiset perjantaina 29.5. klo 15. Tarkempia tietoja tulee myöhemmin. 

YHTEISTEN OPINTOJEN RÄSTIPAJAT KESÄ- JA ELOKUUSSA 

Tiedote koskee ammatillisia perustutkintoja ja niiden yhteisiä tutkinnon osia. 

Linkistä näet yhteisten opintojen (ytot) rästipajojen aikataulut kesä- ja elokuussa.  

Yhteisten opintojen rästipajat 

Yto-opettajat ovat vapaajaksolla viikot 24-31. Otathan tämän huomioon suunnitelmia laatiessasi. Yto-
opettajien kanssa voi sopia kesäajan opiskelusta. Opettajien vapaajaksojen aikana ei ole mahdollista saada 
ohjausta ja arviointeja, mutta tehtäviä voi tehdä opettajan kanssa sovitulla tavalla. Kesällä palautettuihin 
suorituksiin saa arvioinnin elokuussa. 

https://eduluksia-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/tanja_aholainen_luksia_fi/ERaf2GTrJ3dKsQriA5s6xLkBVkLwkV76LrYEieAqrgqHdA

