
OHJEKOONTI/OPISKELIJAT 

Luksian koronaseurantaryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran viikossa (yleensä keskiviikkoisin). 
Koronatilannetta kuitenkin seurataan jatkuvasti, ja tarvittaessa tiedotteita lähetetään useammin kuin 
kerran viikossa.  

Käytäntönä on, että mikäli opiskelijoita koskevassa ohjeistuksessa ei tapahdu muutoksia, siitä ei lähetetä 
erillistä tiedotetta. Mikäli ohjeistus muuttuu tai sitä täsmennetään, siitä tiedotetaan Wilman kautta aina 
erikseen. 

Teknisistä syistä erillinen koontilista opiskelijoille ohjeistetuista asioista löytyy Luksian nettisivuilta >> 

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

kokonaan uusia ohjeita, niistä tiedotetaan Wilman kautta erikseen ja listaa päivitetään siltä osin myös 

nettisivuille.  

Alle on koottu tiedot 30.7.2020 – 23.6.2021 ohjeistetuista asioista aakkosjärjestyksessä. Ao. listassa näkyy 

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

 

Asuntola 

Etäopetus 

huoneentaulu 

Hygienia ja siivous 

Kaksoistutkintolaiset 

Karanteeni 

Karanteeniajat 

Kasvomaskit 

Koronarokotusten ajanvarauspalvelu 

Koronatestit 

Koronatietoa eri kielillä 

Koronavilkku 

Lyhyt- ja täydennyskoulutukset 

Opiskeluhuollon palvelut 

Opojen tavoittaminen 

Palvelut ulkopuolisille 

Matkustaminen ja kv-jaksot 

Ruokailu 

Tauot ja yhteisten tilojen käyttö 

Tietokoneiden lainaus opiskelijoille 

Tilojen turvallisuus 

Sairauspoissaolot ja sairastumiset kesken päivän 

MUISTUTUKSENA: Jokaisen on ehdottomasti noudatettava turvallisuus- ja hygieniaohjeita. 

ASUNTOLA 

Asuntola on auki. 

ETÄOPETUS 

Opetus jatkuu elokuussa lähiopetuksena 

Hallitus on purkanut koronarajoitteita. Tämänhetkisen tiedon (16.6.2021) mukaan Luksiassa palataan 

lähiopetukseen elokuussa, lukuun ottamatta kotoutumiskoulutuksia ja valmennuksia (Luksia koulutus Oy:n 

toiminta). Koronatilannetta seurataan koko kesän ajan ja mikäli ohjeistukset muuttuvat, asiasta tiedotetaan 

erikseen. Luksian koronaseurantaryhmä kokoontuu seuraavan kerran elokuussa. 

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


Sairaana tai vähänkään oireisena ei saa tulla Luksian tiloihin. Mikäli opiskelija on ohjattu koronatestiin, 
hän ei saa tulla kouluun, ennen kuin testitulos on tiedossa. Näin tulee toimia, vaikka 
oirehtiminen/sairastelu olisivatkin loppuneet jo ennen testituloksen saamista. 

Ammatillinen työvoimakoulutus, kotoutumiskoulutukset ja valmennukset 

Uudenmaan ELY-keskuksen ohje 26.5.2021: 

Tarvittaessa työvoimakoulutuksen lähiopetuksen ryhmäkoko voidaan kasvattaa 10:een (Espoo, 
Kirkkonummi ja Vihti). Karkkilassa, Lohjalla ja Raaseporissa ryhmäkoko voi olla 20, kesäkuun alusta jopa tätä 
suurempi, jos se muuten on tarkoituksenmukaista ja vastaa sovittua. 

Myös kaikki yksilömuotoiset arviointi- ja valmennuspalvelut voidaan toteuttaa lähipalveluna. 

Ryhmämuotoiset valmennuspalvelut (kotoutumiskoulutus ja valmennukset) toteutetaan etäpalveluna 
aiemmin sovitulla tavalla touko-, kesä- ja heinäkuun ajan. Elokuusta lähtien järjestettävien ryhmien 
toteutuksesta sovitaan erikseen myöhemmin. 

Oppimisympäristöt 

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

Työpaikalla järjestettävä koulutus 

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

oppisopimuskoulutusten keskeytymisistä työnantajasta johtuvista syistä sovitaan tapauskohtaisesti. 

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. Opettajan tulee 

olla poikkeavissa tilanteissa yhteydessä lähiesimieheensä. 

HUONEENTAULU ELI PIKAOHJE TOIMINTATAVOISTA 

Jos kuulet mahdollisesta korona-altistuksesta Luksiassa: 

1. Älä toimi huhujen perusteella. 

2. Viranomaiset selvittävät altistumisketjun ja ottavat AINA yhteyttä mahdollisesti altistuneisiin. Ellet 

saa tuollaista yhteydenottoa ja lisäohjeita viranomaisilta, voit tulla kouluun normaalisti. 

3. Luksia tiedottaa Wilman kautta aina myös opiskelijoille sekä heidän huoltajilleen, kun saa varman 

tiedon positiivisesta koronatartunnasta. Päivitys 31.3.2021: Jatkossa tiedot kerätään koronaryhmän 

tiedotteisiin kerran viikossa, ellei kyseessä ole akuutti tilanne. 

Jos sinä saat positiivisen koronatestituloksen: 

1. Ilmoita asiasta välittömästi tutkinnonohjaajallesi. Oppitunneille ei saa tulla, ennen kuin 

karanteeniaika on päättynyt. Opintojen suorittamisesta karanteenin aikana tulee sopia oman 

tutkinnonohjaajan kanssa. 

2. Noudata viranomaisten antamia ohjeita. 

Jos sinut on asetettu karanteeniin altistumisen vuoksi (esim. perheenjäsenesi on sairastunut): 

1. Ilmoita asiasta tutkinnonohjaajallesi ja sovi opintojen suorittamisesta. 

2. Noudata viranomaisten antamia ohjeita. 

3. Mikäli sairastut itse, hakeudu koronatestiin ja ilmoita sen tuloksesta tutkinnonohjaajallesi. 

 



Muistathan: Toissijainen altistus ei aiheuta toimenpiteitä 

 

Jos perheenjäsenesi on altistunut koronavirukselle ja hänet on asetettu sen vuoksi karanteeniin, sinä itse 

voit tulla kouluun normaalisti. Tilanne muuttuu vasta, jos perheenjäsenesi sairastuu karanteeniaikana 

koronavirukseen eli silloin myös sinut asetetaan karanteeniin viranomaisten toimesta.  

 

HYGIENIA JA SIIVOUS  

Koska siirrymme laajasti lähiopetukseen, turvallisuussyistä ohjeistetaan seuraavaa (ohjetta täsmennetty 

29.4.2021): 

Henkilökunnalla ja opiskelijoilla on voimassa vahva suositus käyttää kasvomaskia kaikissa Luksian tiloissa ja 

tilanteissa (myös asuntolassa). Terveydellinen tilanne voi olla syy siihen, että kasvomaskia ei voi käyttää 

eikä siitä tarvitse olla terveydenhuollon todistusta. Maskista kieltäytyvä opiskelija voidaan tarvittaessa 

ohjata etäopetukseen.  

Jokaisen tulee noudattaa tarkasti yleisiä hygieniaohjeita omassa toiminnassaan (esimerkiksi käsienpesu ja 

yskiminen oikein).   

Ruokailujen ja taukojen aikaiseen turvaohjeiden noudattamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota 

(mahdollisten altistumisten välttämiseksi). 

Käsidesit 

Ensisijainen käsienpesu tehdään saippualla. Käsidesiä käytetään, jos saippuapesu ei ole mahdollista.  

Siivous 

Tehostettua siivousta tehdään käytössä olevissa tiloissa. Luokkiin toimitetaan näppäimistöjen 
puhdistusliinoja.  
 
KAKSOISTUTKINTOLAISET  

Lohjan yhteislyseon lukio tiedottaa asiasta erikseen. 

KARANTEENI 
 
Tartuntatautilain mukainen karanteeni on terveen, mutta altistuneen tai mahdollisesti altistuneen henkilön 
liikkumisvapauden rajoittamista. Päätöksen tässä tapauksessa tekee tartuntataudeista vastaava lääkäri. 
Karanteenimääräystä tulee noudattaa. Karanteenin rikkomisesta on mahdollista tuomita rikoslain mukaan 
terveydensuojelurikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi (rikoslain 
(39/1889) 44 luku 2 §). 
 
Mikäli opiskelija on määrätty karanteeniin altistumisen vuoksi, hänen tulee ilmoittaa siitä välittömästi 
omalle tutkinnonohjaajalleen. Oppitunneille ei saa tulla, ennen kuin karanteeniaika on päättynyt. 
Opintojen suorittamisesta karanteenin aikana tulee sopia oman tutkinnonohjaajan kanssa. 
Tutkinnonohjaajan tiedot löytyvät Wilmasta omia opintoja koskevista tiedoista. 
 
KARANTEENIAJAT MUUTTUNEET  

THL on pidentänyt koronavirukselle altistuneiden karanteeneja. Tartunnan saaneiden lähikontakteille 

määrättävä karanteeni pitenee 10 vuorokaudesta 14 vuorokauteen.  

Lisätietoja THL:n sivuilta: Karanteeni ja eristys - Infektiotaudit ja rokotukset - THL 

KASVOMASKIT 

Koska siirrymme laajasti lähiopetukseen, turvallisuussyistä ohjeistetaan seuraavaa (ohjetta täsmennetty 

29.4.2021): 

Henkilökunnalla ja opiskelijoilla on voimassa vahva suositus käyttää kasvomaskia kaikissa Luksian tiloissa ja 

tilanteissa (myös asuntolassa). Terveydellinen tilanne voi olla syy siihen, että kasvomaskia ei voi käyttää 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/karanteeni-eristys-ja-karanteenia-vastaavat-olosuhteet


eikä siitä tarvitse olla terveydenhuollon todistusta. Maskista kieltäytyvä opiskelija voidaan tarvittaessa 

ohjata etäopetukseen.  

Maskisuosituksen voimassaoloaikana Luksia jakaa tarvittavat maskit myös opiskelijoille. Opettaja noutaa 

kasvomaskit infosta/opintotoimistosta ja jakaa ne opiskelijoille. Maskeja on jaossa myös kampusten 

auloissa. 

Kuntien on huolehdittava, että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville on saatavissa maskeja 

ilmaiseksi, jos kunta kuuluu kasvomaskisuosituksen voimassaoloalueeseen. 

Tarkista alta Luksian omistajakuntien maksuttomien kasvomaskien jakelupisteet: 

Hanko >> 

Inkoo: Inkoossa maskit ovat haettavissa terveyskeskukselta arkisin klo 12–16 

Karkkila >> 

Kirkkonummi >> 

Lohja >> 

Vihti >> 

Raasepori >> 

Siuntio >> 

Koronavirustartuntoja ehkäistään edelleen parhaiten pitämällä turvavälit, pesemällä kädet, yskimällä ja 

aivastamalla oikein sekä välttämällä tarpeettomia kontakteja. Kasvomaskien käyttö voi vähentää tartuntoja, 

sillä ne estävät pisaroiden leviämistä ympäristöön.  

Lisätietoja:  

 

THL:n maskisuositus >> 

Näin käytät kasvomaskia (THL:n ohjevideo) >> 

KORONAROKOTUSTEN AJANVARAUSPALVELU 

Uudenmaan kuntien yhteinen koronarokotusten ajanvarauspalvelu on avautunut tammikuussa. Uusi 

verkkopalvelu löytyy osoitteesta Koronarokotusaika.fi 

KORONATESTIT 

HUS on julkaissut palvelun, jonka kautta Uudenmaan kuntien asukkaat voivat varata koronatestiajan 
verkossa. Helsinkiläisten ajanvaraus on osoitteessa Omaolo.fi. 

Koronavirustestiin HUSin alueella pääsee edelleen myös soittamalla oman kunnan ohjeiden mukaisesti 
koronaneuvontapuhelimeen, terveysasemalle, Päivystysapuun tai Omaolo-palvelun kautta. 

KORONATIETOA ERI KIELILLÄ 

THL:n ohjeita>> 

HUSin ohjeita >> 

KORONAVILKKU 
 
Luksian koronaseurantaryhmä kannustaa jokaista lataamaan valtakunnallisesti käytössä olevan 
Koronavilkku -sovelluksen, joka on tarkoitettu tukemaan koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämistä. 
Sovelluksen voi ladata maksutta puhelimeen Applen ja Googlen sovelluskaupoista. Sen löytää myös suoralla 
latauslinkillä osoitteesta https://koronavilkku.fi/  
 
LYHYT- JA TÄYDENNYSKOULUTUKSET  

Lyhytkoulutuksia voidaan järjestää 12.4.2021 alkaen siten, että 2 metrin turvavälit pystytään takaamaan ja 

pääsääntöisesti enintään 10 henkilön ryhmissä (sis. henkilöstö) toistaiseksi. 

https://www.hanko.fi/kaupunki_ja_paatoksenteko/ajankohtaista/uutisia/kasvomaskit_-_kaytto_ja_hankinta.18923.news
https://www.karkkila.fi/
https://www.kirkkonummi.fi/kasvomaskien-jakelu-vahavaraisille-jatkuu-kunnantalolla
https://www.lohja.fi/muut-uutiset/kasvomaskien-jakoa-vahavaraisille-laajennetaan-lohjan-alueella/
https://www.vihti.fi/blog/2020/09/18/maksuttomien-kasvomaskien-jakelupisteet/
https://www.raasepori.fi/koronainfo-kasvomaskit/
https://www.siuntio.fi/library/files/5f3badb2c910588dd8000545/Siuntion_kunta_jakaa_kasvomaskeja_v_h_varaisille_ja_haavoittuvimmassa_asemassa_oleville_kuntalaisille_ilmaiseksi.pdf
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille/kysymyksia-ja-vastauksia-maskisuosituksesta
https://www.youtube.com/watch?v=TEyRtvIJqII&feature=youtu.be
https://www.koronarokotusaika.fi/
https://koronabotti.hus.fi/
https://www.omaolo.fi/?lang=fi
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/materiaalipankki-koronaviruksesta/koronatietoa-eri-kielilla#Suomi
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/materiaalipankki-koronaviruksesta/koronatietoa-eri-kielilla#Suomi
https://www.hus.fi/potilaalle/Sivut/koronavirus-eri-kielilla.aspx
https://www.hus.fi/potilaalle/Sivut/koronavirus-eri-kielilla.aspx
https://koronavilkku.fi/


PALVELUT ULKOPUOLISILLE 

Seuraavat palvelut voidaan avata ulkopuolisille 3.5. alkaen rajoitetuin asiakasmäärin:  

- autokorjaamo 

- hierontapalvelut 

- hius- ja kauneuspalvelut 

- LukStore 

MATKUSTAMINEN JA KV-JAKSOT 

Luksia noudattaa matkustamisessa viranomaismääräyksiä ja -suosituksia. Suosittelemme, että opiskelijat ja 
henkilöstö välttävät tarpeetonta matkustamista Suomen hallituksen linjauksen mukaisesti. 

Tutustu THL:n ohjeisiin: Matkustaminen ja koronaviruspandemia - Infektiotaudit ja rokotukset - THL 

On hyvä huomioida, että mahdollinen matkustuksesta aiheutunut karanteeni saattaa pidentää 
opiskeluaikaa. Opiskelijan mahdollisuudesta suorittaa karanteeniaikana opintojaan itse opiskellen sovitaan 
opettavien opettajien kanssa tapauskohtaisesti. 

Luksiassa on suosituksen tueksi myös päätetty, että toimialarehtorit eivät tässä tilanteessa myönnä 
opiskelijoille lomaa ulkomaanmatkoja varten ja opettajien tulee toimia samoin. Kaikki KV-jaksot 
(kansainvälisyysjaksot) on peruttu toistaiseksi, tämä koskee myös Luksiaan ulkomailta tulevia opiskelijoita ja 
opettajia. 

Luksiassa on suosituksen tueksi myös päätetty, että toimialarehtorit eivät tässä tilanteessa myönnä 
opiskelijoille lomaa ulkomaanmatkoja varten ja opettajat toimivat samoin. 

Kaikki KV-jaksot (kansainvälisyysjaksot) on peruttu toistaiseksi, tämä koskee myös Luksiaan ulkomailta 
tulevia opiskelijoita ja opettajia. 

RUOKAILU 

Opiskelijaravintolat: 

• porrastettuja ruokailuaikatauluja on ehdottomasti noudatettava 
• hygieniaohjeita ja turvavälejä on ehdottomasti noudatettava (myös linjastossa) 

Pese kädet saippualla huolellisesti ennen ravintolaan saapumista. Käytä käsidesiä linjaston alkupäässä. 

Aamupuuro on tarjolla opiskelijoille klo 7.45 - 9.00 Toivonkadulla, Ojakkalantiellä ja Nummentiellä..  

Ruokailut on porrastettu ao. listan mukaisesti. Tavoitteena on välttää jonotusta ja turhaa kiirettä, pitää 
linjastossa asiointi riittävillä etäisyyksillä ja varmistaa ruokailu mahdollisimman väljissä tiloissa. 

Toivonkatu 4 
 

klo 10.30   

 

Kone- ja tuotantotekniikan pt 

Prosessiteollisuuden pt 

Pintakäsittelyalan pt   

klo 10.50   

Talotekniikan pt     

klo 11.00   

Sähkö- ja automaatiotekniikan pt  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia#Rajavalvonta_jatkuu


klo 11.30   

Rakennusalan pt 

Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt 

Hiusalan pt    

klo 11.50   

 

Autoalan pt 

Kauneudenhoitoalan pt      

 

klo 12.10   

 

Turvallisuusalan pt 

Ravintola- ja catering-alan pt 

Elintarvikealan pt       

Ojakkalantie 2 

klo 10.30 

Rakennusalan perustutkinto  
Talotekniikan perustutkinto  
Autoalan perustutkinto   

klo 10.50 

Turvallisuusalan pt 
Liiketoiminnan ja -talouden pt 
Sähkö- ja automaatiotekniikan pt  
 

Klo 11.00 

 

YTO-pajojen opiskelijat 

klo 11.10 

Logistiikan perustutkinto   

klo 11.30 

Sosiaali- ja terveysalan pt 
Puhtaus- ja kiinteistöpalv. pt 
Matkailualan perustutkinto  

klo 11.50 

Käsi- ja taideteollisuuden pt  
Tekstiili- ja muotialan pt 
Ravintola- ja cateringalan pt  
VALMA 

Nummentie 6 

Klo 10.30: Liiketoiminnan pt 

Klo 10.50: Media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt ja Valma  
 



Klo 11.00: YTO-pajojen opiskelijat 

Klo 11.10: Sosiaali-ja terveysalan pt  

Klo 11.30: Laurea  

Klo 11.50: Tieto-ja viestintätekniikan pt (ohjelmistokehittäjä) 

TAUOT JA YHTEISTEN TILOJEN KÄYTTÖ 

Tauot vietetään omassa opiskelijaryhmässä ja mahdollisuuksien mukaan ulkona. Aulatilojen pingispöytiä ei 
oteta käyttöön. Muiden yhteisten tilojen tilannetta arvioidaan tarpeen mukaan. 

TIETOKONEIDEN LAINAUS OPISKELIJOILLE 

 
Opiskelijoiden tulee palauttaa tietokoneet heti, kun he siirtyvät kokonaan lähiopetukseen tai viimeistään 
perjantaina 28.5.2021. Tietokoneet tulee palauttaa siihen toimipisteeseen ja sille taholle, jolta ne on 
lainattu. Palautuksen yhteydessä tietokone tulee kuitata palautuneeksi. 

HUOM! Edellä mainittu palautuspäivä ei koske kotoutumiskoulutuksia ja valmennuksia, joissa etäopetus on 
edelleen voimassa. Näiden ryhmien opiskelijoiden tulee palauttaa lainatut koneet ennen oman koulutuksen 
päättymistä tai lomajaksonsa alkamista. 
 
Opiskelijan tulee hyödyntää ensisijaisesti hänen käytettävissään jo olevaa verkkoyhteyttä ja tietokonetta. 
Älypuhelinyhteyttä kannattaa harkita hyvänä vaihtoehtona. Jos opiskelijalla ei Luksian ulkopuolella ole 
nettiyhteyttä, omaa älypuhelinta voi käyttää myös tukiasemana.  

Jos opiskelijalla ei ole käytettävissään tietokonetta tai älylaitetta, voi Luksia lainata opiskelijalle tietokoneen 

ja tarvittaessa webkameran. Opiskelija pyytää opettajalta tai tutkinnonohjaajalta koneen vapaamuotoisella 

Wilma-viestillä. 

TILOJEN TURVALLISUUS 

Luksian tilat pidetään suljettuina ulkopuolisilta henkilöiltä 30.4.2021 saakka. 

HUOM! Toivonkatu 4:n sisäänkäynti on siirtynyt C-ovelle. Ovi pidetään auki ma – to klo 6.30 – 15.00 ja pe 
klo 6.30 – 14.00.  

Ojakkalantiellä ja Nummentiellä pääovi pidetään auki ma – to klo 7.45 – 15.00 ja pe klo 7.45 – 14.00.  

Kampusten ovet ovat muuten lukossa ja sisään pääsee ovikelloa soittamalla. 

SAIRAUSPOISSAOLOT JA SAIRASTUMINEN KESKEN PÄIVÄN 

Flunssaoireisten opiskelijoiden tulee ottaa yhteyttä omaan terveysasemaan ja hakeutua sieltä saatujen 
ohjeiden mukaisesti tarvittaessa koronavirustestiin. Sairaana ei saa tulla kouluun. Mikäli opiskelija on 
ohjattu koronatestiin, hän ei saa tulla kouluun, ennen kuin testitulos on tiedossa. Näin tulee toimia, 
vaikka oirehtiminen/sairastelu olisivatkin loppuneet jo ennen testituloksen saamista. 

Muistutuksena: jos yksi opiskelija odottaa koronatestin tulosta, muut ryhmän opiskelijat tulevat normaalisti 
kouluun. 

Opiskelija voi sairastumistapauksissa olla poissa koulusta omalla ilmoituksella 1-5 päivää (aikaa päätetty 
pidentää koronaseurantaryhmän kokouksessa 23.9.2020). Jos poissaolo pitkittyy, poissaolosta tarvitaan 
terveydenhoitajan/lääkärin todistus. Terveydenhoitajan todistuksen voi pyytää myös Luksian 
terveydenhoitajalta. Luksian terveydenhoitajien yhteystiedot >> 

Jos opiskelija sairastuu koulupäivän aikana, hänet ohjataan kotiin tai odottamaan kuljetusta kotiin Luksiasta 
tähän tarkoitukseen varattuun huoneeseen. Tilat ovat tässä vaiheessa seuraavat: Toivonkadulla asuntolan 
päässä oleva saunaosasto, Nummentiellä C2.022 ja Ojakkalantiellä B-siiven hoks/au -tila (B1033.1). 
Espoossa ja Kirkkonummella opiskelijat ohjataan poistumaan Luksian tiloista heti (pääosin 
aikuisopiskelijoita). 

https://www.luksia.fi/yhteystiedot/opiskelijapalvelut/


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. 

Hyödyllisiä linkkejä: 

Koronaneuvonta Lohjalla >> 

Sähköinen asiointipalvelu >>  

HUS-päivystysapu >>  

Vihdin (Karviaisen) koronaohjeistus ja koronapuhelimet: http://www.karviainen.fi/ 

Yleinen valtakunnallinen koronaneuvonta >> 

 

https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/
https://pro.klinik.fi/contact/lohja
https://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/paivystys/paivystysapu/Sivut/default.aspx
http://www.karviainen.fi/

