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ALKUSANAT 
 
HYVÄ OPISKELIJA! 

 
 Onnittelemme sinua uuden opiskelupaikan saamisesta. Ammatillisessa opistossa 

opiskelet itseäsi mutta myös työelämää varten, ja siksi noudatamme monia 
työelämän pelisääntöjä. Vastuu opiskelujen etenemisestä on sinulla itselläsi! 

 Opistomme henkilökunta toivottaa Sinut tervetulleeksi työyhteisömme jäseneksi! 
 

 Tämän oppaan tarkoituksena on antaa Sinulle opiskeluohjeita ja tietoja 
opistostamme. 
 

 Toivomme, että opiskelusi onnistuu ja olet tyytyväinen opistomme antamaan  
opetukseen ja muihin palveluihin. 
 

 Parhaaseen tulokseen pääsemme yhteistyöllä, joka edellyttää hyvää yhteishenkeä,  
hyvää järjestystä, molemminpuolista luottamusta sekä toistemme kunnioittamista. 
 
TERVETULOA!     
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OPPILASKUNNAN TERVEHDYS 
 
Oppilaitoksemme oppilaskunta Smoltit & Silmut toivottaa sinut tervetulleeksi opiskelemaan! 
 
Saapuessasi opiskelemaan kuulut automaattisesti Kalatalous- ja ympäristöopiston 
oppilaskuntaan. Toimintamme perustuu lähes täysin hauskan pitämiseen. Ansaitsemme rahaa 
toimintaamme varten mm. valmistamalla opiston jalostushallissa kalatuotteita ja myymällä 
niitä erilaisissa tapahtumissa, esim. silakkamarkkinoilla. Helpohkon työn vastapainoksi 
järjestämme tietenkin bileitä, jokatalviset pilkkikilpailut, reissuja elokuviin, uimaan, keilaamaan 
ym., tietenkin opiskelijoiden toiveiden mukaan! Oppilaskunnalla on myös omia veneitä, joita 
voi käyttää vaikkapa kalasteluun. 
 
Tule rohkeasti mukaan toimimaan, ideoimaan ja kysymään toiminnastamme lisää! 
 
 
  Terveisin Smoltit & Silmut 
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TOIMITILAT PARAISILLA 
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I TUTKINTORAKENNE  
 
Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp) ja se muodostuu 
seuraavasti:  
 
1. Ammatillisia tutkinnon osia 145 osp  
  
2. Yhteisiä tutkinnon osia 35 osp  
 
Vuoden aikana keskimäärin saavutettu osaaminen vastaa 60 osp:n laajuutta. Opintoihin 
sisältyy myös opinto-ohjausta.  
 
AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (145 osp)  
 
Ammatilliset tutkinnon osat sisältävät ammattitaidon ydinasiat ja perusosaamisen. 
Ammatilliset tutkinnon osat muodostuvat pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista.   
 
KOULUTUSSOPIMUS / OPPISOPIMUS 
 
Työelämän taitoja opitaan joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.  
 
- Koulutussopimus on määräaikainen sopimus, jossa opiskelija ei ole työsuhteessa 
yritykseen. Koulutuksen järjestäjä sopii kirjallisesti koulutussopimustyöpaikan edustajan 
kanssa opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä.  
 
- Oppisopimus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävissä järjestettävää koulutusta, jota 
täydennetään muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla tietopuolisilla opinnoilla. Opiskelija 
etsii itse työpaikan, jonka jälkeen työnantaja, opiskelija ja koulutuksen järjestäjän edustaja 
suunnittelevat toteutuksen yhdessä. Oppisopimus on samalla määräaikainen työsopimus, 
josta opiskelijalle maksetaan työstä työehtosopimuksen mukaista palkkaa. 
 
Opiskelija saa koulutussopimuksen ajalta ruokarahan, mikäli ei käy ruokailemassa 
oppilaitoksen ruokalassa. Ruokarahan suuruus on 3 €/pv ja sitä on haettava 2 kk:n kuluessa 
työssäoppimisjakson päättymisestä kyseisestä työssäoppimisjaksosta vastaavan opettajan 
kautta. Ruokaraha maksetaan opiskelijan toimitettua työssäoppimispaperinsa jakson 
työssäoppimisesta vastaavalle opettajalle 2 kuukauden kuluessa työssäoppimisen 
päättymisestä.  
 
YHTEISET TUTKINNON OSAT (35 osp)  
Pakolliset osaamistavoitteet: 
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp  
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp  
 
Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp 
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II YLEISIÄ OHJEITA 

 
LUKUVUODEN 2019-2020 OPINTOJAKSOT KALATALOUS – JA YMPÄRISTÖOPISTOSSA: 

 
 

1. JAKSO  viikot 33 – 38   (12.8. – 20.9.2019)    työpäiviä  30 
Kalan avoimet ovet la 31.8 + Livia tori + ammattikalastusmessut 
 

2. JAKSO  viikot 39– 45   (24.9. – 9.11.2019)    työpäiviä 30 
Kekrimarkkinat Tuorla 28.9 

syysloma vk 42 (Kalatiimissä opetusta, silakkamarkkinat) 

         3.    JAKSO  viikot 46 – 50   (11.11. - 13.12.2019) työpäiviä 24 

Livia Torissa mukana olevilla opiskelijoilla opinnot päättyvät 16.12 

Joulumarkkinat 14-15.12. (Livia tori) 

 Kukka- ja metsätiimissä opinnot jatkuvat viikon 51 loppuun  

         4.    JAKSO viikot   2– 7       (7.1. - 14.2.2020)     työpäiviä 30 

talviloma vk 8 

5.   JAKSO viikot  9 – 14      (24.2. – 3.4.2020)     työpäiviä 30   

6.   JAKSO viikot 15 – 20      (6.4. – 16.5.2020)  työpäiviä 27 

  Tuorlan avoimet ovet la 23.5 + Livia tori 

7. KESÄJAKSO viikot 21 - 32     (18.5-8.8.2020) työpäivät Hops  mukaan 

 

Lomat: Syysloma   viikko 42  (14 – 20.10.2019) 

 Itsenäisyyspäivä  perjantai  6.12 

Joululoma    viikot 51 – 1   

 Talviloma    viikko 8  (17.2 – 23.2.2020) 

 Pääsiäisloma   10.4-13.4.2020 

 Vappu  perjantai 1.5.2020 

Helatorstai   torstai 21.5.2020 
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ARVIOINTI  
 
Arvioinnin perusteet ja arvosanat  
 
Arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua ja kehittämään opiskelijan 
edellytyksiä itsearviointiin. Tiedot ja taidot sekä niiden kehittyminen arvioidaan 
monipuolisesti useaan otteeseen koulutuksen aikana.  
 
Arviointiperusteet kerrotaan opiskelijalle opiskelun alkaessa sekä tarvittaessa kunkin uuden 
tutkinnon osan alussa. Arviointiperusteet ovat luettavissa myös koulukohtaisesta 
opetussuunnitelmasta.  
 
Opiskelun alkuvaiheessa opiskelija saa käyttäjätunnuksen ja salasanan Wilmaan, joka on 
www-liittymä oppilashallinto-ohjelmaan (Primus). Wilman salasanan saat vaihdettua: 
http://konsoli.livia.fi. Alle 18 v opiskelijan huoltajat saavat omat salasanat. Salasana voi olla 
voimassa myös opiskelijan täytettyä 18 v. opiskelijan suostumuksella. Opiskelijan hyväksytyt 
suoritukset arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), hyvä (4,3) ja tyydyttävä (2,1). Jos 
opiskelija ei ole saavuttanut vähintään arvosanaa tyydyttävä, tehdään 
opintosuoritusotteeseen merkintä (hyl = hylätty tai sk = suoritus kesken), mikä tarkoittaa 
sitä, että opiskelija ei ole saavuttanut hyväksyttyä arvosanaa. Lisätietoihin kirjataan yleensä, 
mistä sk-merkintä johtuu. Wilman kautta opiskelija voi tarkastaa ja seurata omia 
arvosanojaan.  
 
Arvioinnin suorittaja ja arvosanan muodostuminen  
 
Opiskelijan arvioinnista päättää arvioitavien opintojen opetuksesta vastaava opettaja tai jos 
opettajia on useita, opettajat yhdessä. Koulutussopimusjakson arvioinnista päättävät 
opetuksesta vastaava opettaja ja työnantajan nimeämä henkilö yhdessä. Tutkinnon osien 
arvosanat muodostuvat useammasta kurssista/opintojaksosta yhdistettynä niin, että 
arvosana kuvaa opiskelijan osaamisen tasoa arviointihetkellä. Arviointiin osallistuvat osien 
ohjaamiseen ja opettamiseen osallistuneet sekä opiskelija itse.  
 
Hylätyn arvosanan uusiminen ja arvosanan korottaminen  
 
Opetussuunnitelmassa määrätään opinnoista, joiden suorittaminen on edellytyksenä 
opinnoissa etenemiseen. Jos opiskelija saa jostakin opintojaksosta hylätyn arvosanan, hänellä 
on oikeus uusia hylättyä arvosanaa rästipajassa.  
 
Opiskelijan on ilmoitettava Wilman kautta opettajalle etukäteen osallistumisestaan 
uusintakokeeseen.  
 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan korottaminen ja uusiminen  
 
Opiskelijalle, joka ei ole suorittanut hyväksytysti tutkintoon kuuluvia opintoja tai joka haluaa 
korottaa saamaansa arvosanaa, järjestetään mahdollisuus uusintaan tai arvosanan 
korottamiseen. Mahdollisuus hylätyn näytön uusimiseen järjestetään ensisijaisesti samassa 
näyttöpaikassa 14 päivän kuluessa tai, jos näyttö on epäonnistunut vain vähäisiltä osin, 
näyttö täydennetään oppilaitoksessa 14 päivän kuluessa. Uusinta tulee tehdä saman 
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työssäoppimisjakson tai tutkinnon osan toteutuksen aikana. Opiskelijan tulee ilmoittaa 
halustaan korottaa arvosanaa 14 vrk kuluessa näytöstä.  
 
Arvioinnin oikaiseminen  

Jos opiskelija on tyytymätön opinto-, näyttö- tai tutkintosuorituksensa arviointiin, hän voi 
pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua rehtorilta, opettajalta tai muulta päätöksen 
tehneeltä henkilöltä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada 
arvioinnin tulokset tietoonsa. Mikäli opiskelija on oikaisupyynnön jälkeen tyytymätön 
arviointipäätökseen, hän voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua ammattiosaamisen 
toimikunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon päätöksestä. 

 

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN/HYVÄKSILUKEMINEN 
Muissa oppilaitoksissa (esim. muut ammatilliset oppilaitokset ja lukiot) suoritetut vastaavat 
opinnot tunnustetaan opintoihin. Heti opintojen alussa opiskelija noutaa lomakkeen, jolla 
haetaan tunnustamista. Lomakkeen saa opolta. 

 

TUKIOPETUS 
Sinulla on mahdollisuus saada rajoitetusti tukiopetusta kaikissa aineissa. Mikäli olet 
opiskellut peruskoulussa erityisluokalla tai tukiopetusryhmässä, kerro siitä opinto-ohjaajalle. 
Jos huomaat tarvitsevasi jonkin aineen opiskelussa lisää tukea, keskustele asiasta heti 
aineenopettajasi tai opinto-ohjaajan kanssa. Tarvittaessa teemme yhdessä sinulle 
henkilökohtaisen suunnitelman erityisen tuen tarpeesta.  
 
OPISKELUAIKA 
Ammatillinen perustutkinto tulee suorittaa enintään yhtä vuotta tutkinnon laajuudeksi 
määriteltyä aikaa pidemmässä ajassa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä 
suoritusaikaan pidennystä (laki ammatillisesta koulutuksesta 31§, 21.8.1998). 
Rehtori voi anomuksesta myöntää opiskelijalle jatkoaikaa. Jatkoajalle meneviltä opiskelijoilta 
peritään elokuusta 2012 alkaen 60 € /lukukausi ja 20 € /tentti tai tehtävä. 
 
ERONNEEKSI KATSOMINEN  
Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan laissa mainitussa ajassa katsotaan eronneeksi. 
Eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa 
opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja (laki 
ammatillisesta koulutuksesta 31§, 21.8.1998)  
 
OPISKELUN KESKEYTTÄMINEN/OPISTOSTA EROAMINEN  
 
Mikäli jostain syystä harkitset opiskelusi keskeyttämistä/eroamista, keskustele asiasta heti 
kotiväkesi, opinto-ohjaajan, opettajatuutorin tai kuraattorin kanssa, ilmoita asiasta myös 
opintosihteerille. Eroamisesta/keskeyttämisestä täytetään erillinen lomake.  
Jokaisesta alle 25-vuotiaasta keskeyttäneestä/eronneesta opiskelijasta ilmoitetaan oman 
kunnan etsivälle nuorisotyölle.  
 
KORTTIKOULUTUKSET 
  
Erilaiset viranomaismaksut kuten korttikoulutusten (tulityökortti, tieturva1, hygieniapassi jne.) 
viranomaismaksut eivät sisälly maksuttomaan opetukseen. Opettaja kerää nimilistan 
opiskelijoista, jotka haluavat ko. kortin opetuksen/hyväksytyn testin lisäksi. Tämän jälkeen 
opettaja toimittaa nimilistan opintotoimistoon, jonne opiskelijat maksavat 10 e maksun. 
Opettaja tilaa kortit maksun suorittaneille.  



10 
 

Ammattiopisto Livia, Kalatalous –ja ympäristöopisto 
Kalakouluntie 72, 21610 KIRJALA 

                               

 
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA  
 
Kansainvälistyminen on myös osa ammatillista koulutusta ja yhä useammille opiskelijoille 
tarjoutuu mahdollisuus jossain vaiheessa työskennellä tai täydentää opintojaan ulkomailla. 
Hyvä kielitaito, joustavuus sekä tasa-arvoinen suhtautuminen muihin kulttuuritaustoihin 
kuuluvat laajaan ammattisivistykseen.  
 
Opistomme kannustaa kansainväliseen toimintaan ja lähtemään työssä oppimaan ulkomaille. 
Yhteistyötä tehdään mm. Ranskan, Englannin, Ruotsin ja Viron kanssa. Jos olet kiinnostunut 
kansainvälisestä toiminnasta, ilmoita kiinnostuksesi lehtori Kari Kipinoiselle. Lisätietoja saa 
myös internetistä osoitteissa http://www.leonardocentre.fi/ tai http://www.cimo.fi/. 
 
OPISKELUKUSTANNUKSET 
 
Opiskelija kustantaa itse oppikirjat ja muun oppimateriaalin esim. kalankäsittelyyn soveltuvat 
veitset, pyydysrakennusmateriaalin ja -välineet. Kaikkia opintoja varten ei ole oppikirjoja vaan 
opettajien koostamat oppimateriaalit ovat opiskelijoiden saatavilla Moodle -
oppimisympäristössä. Opiskelijat saavat käyttäjätunnukset ja opastuksen verkkoalustan 
käyttöön opiskelun alkaessa. 
 
Opiskelijat voivat tulostaa/kopioida maksutta 4,5 eurolla opintojen ajan (n. 200sivua). Tähän 
määrään sisältyy harjoitustyöt, opiskelutehtävät ym.  Tämän jälkeen tulostaminen/kopionti on 
maksullista. Opiskelijat näkevät oman henkilökohtaisen kopiointikoodinsa Wilmasta.     
 
Ensimmäisen vuoden opiskelukustannuksissa kannattaa huomioida myös ulkotöihin 
soveltuvan vaatetuksen ja varusteiden hankkiminen, mikäli niitä ei entuudestaan ole. 
 
OPINTOTOIMISTO 
 
Toimistossa työskentelee opintosihteeri Rita Lindström. Häneltä saat opiskelutodistukset, 
opiskelijakortit sekä opintosuoritusotteen. Hän avustaa tarvittaessa myös opintotuki- ja 
koulumatkatukihakemusten täyttämisessä. 
 
 
KIRJASTO 
Oppilaitoksessa on hyvin varusteltu kirjasto. Kirjastosta vastaa Kari Kipinoinen. 
 
 
POSTI 
   

Toimistohenkilökunta jakaa opiskelijoille tulevan postin päärakennuksen aulan lokeroihin. 
Lähtevää postia voi postimaksuin varustettuna toimittaa toimistoon kello 13.30 mennessä. 
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PYSÄKÖINTI  

Opiskelijat voivat pysäköidä ajoneuvonsa päärakennuksen 
viereiselle pysäköintialueelle. Tilapäisesti voidaan ruuhka-aikoina 
käyttää pysäköintiin myös rantaan johtavan tien oikeaa reunaa 
asuntolan tienhaarasta lähtien.  

 
Moottoriajoneuvojen pysäköinti on kielletty asuntolaan johtavilla tiealueilla. Vain lyhytaikainen 
huoltoliikenne voi tulla kyseeseen. Pysäköidyt autot ovat esteenä mahdolliselle palo- ja 
pelastustoiminnalle sekä normaaleille huoltotoiminnoille.  
 
III JÄRJESTYSSÄÄNNÖT / 
OPISKELIJAN OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA  

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opiskelijalla on oikeus saada 
opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta (L.21.8.1998/630, 28§ ja 29§).  

 

JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN SOVELTAMISALUE  
 

Järjestyssäännöt ovat voimassa opiston alueilla ja koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä 
tilanteissa. Opiston alueeksi katsotaan koulujen tontit ja niillä olevat rakennukset sekä alueet, 
joilla opiskelijat ovat opetussuunnitelmien mukaisissa tehtävissä.  

Koulunkäyntiin liittyviä tilanteita ovat opiston järjestämät kouluajan ulkopuolella pidettävät 
tilaisuudet, opiskelijoiden koulun tiloissa järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat, joissa 
opiskelijat edustavat kouluaan.  

 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT KOSKEVAT OPISTON OPISKELIJOITA  

 
Opiskelijan tulee käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa järjestyssääntöjä sekä rehtorien, 
opettajien tai muun henkilökunnan antamia opetukseen, työturvallisuuteen ja 
käyttäytymiseen liittyviä ohjeita. Opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan 
vilppiä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista.  
 
Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja opiskelijan erottaminen opistosta enintään 
yhdeksi vuodeksi sekä opiskelijan erottaminen opiskelija-asuntolasta (L. 21.8.1998/630/35 §).  
OPETUSAJAT  
 
Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. 
Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (Laki 
ammatillisesta koulutuksesta, 21.8.1998/630/34 §).  
 
Opiskelijan tulee noudattaa työjärjestyksen mukaisia opetusaikoja. Hänen on osallistuttava 
kaikkiin oman opintolinjansa oppiaineisiin, ellei hänelle hakemuksen perusteella ole 
"tunnustettu" ko. opintoja.  
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Tauot vietetään jakson työjärjestyksen mukaisesti tai tilannekohtaisesti opettajan/ohjaajan 
antamien ohjeiden mukaan.  
 
POISSAOLOT  
 
Poissaolo on aiheellista vain sairauden perusteella. Sairauspoissaolot hyväksytään vain 
lääkärin tai terveydenhoitajan antaman todistuksen perusteella. Luvallisia poissaoloja voi olla 
enintään 10 % jakson kokonaistuntimäärästä. Huoltajalla/opiskelijalla on velvollisuus heti 
ilmoittaa opiskelijan sairaudesta opettajatuutorille. Mikäli opintosi eivät etene poissaolojen 
ja/tai suorittamattomien opintojen takia, ilmoitamme asiasta KELAan!  
 
Opiskelijalla on mahdollisuus anoa kirjallisesti vapautusta koulutyöstä. Mikäli kysymyksessä 
on yli viikon mittainen poissaolo, anomus osoitetaan rehtorille. Rehtori voi myöntää 
poissaolon esimerkiksi yli viikon mittaisiin lomamatkoihin. Alle viikon mittaiset 
poissaoloanomukset osoitetaan opettajatuutorille.  
 
POISSAOLOILMOITUS  
 
Opiskelija tekee poissaoloilmoituksen tekstiviestillä opettajille tai ohjaajille, joiden tunnilta 
on pois viimeistään koulupäivän aamuna ennen klo 8.00. Myös kesken koulupäivän 
tapahtuvat poissaolot oppitunneilta on ilmoitettava opettajalle tai ohjaajalle 
henkilökohtaisesti, ei opiskelijatovereiden välityksellä. Ohjaajien ja opettajien 
puhelinnumerot ovat opiskelijan kännykässä – kunkin tiimin opettajat huolehtivat asian 
jaksonsa alussa. Saldon tai virran loppuminen eivät ole hyväksyttäviä syitä ilmoittamatta 
jättämiselle.  
 
Seuraus poissaolon ilmoittamatta jättämisestä:  
 
- poissaolo merkitään punaisella (selvittämätön/luvaton)  
- lisäsanktiona ilmoittamatta jättämisestä (3 x) seuraa tiiminvetäjän puhuttelu. Tiiminvetäjä 
päättää jatkotoimista  
 
TODISTUS SAIRAUDESTA  
 
Opiskelija voi sairastaa päivän (1) ilman todistusta. Jos sairaus kestää yli päivän, opiskelija tuo 
terveydenhoitajan tai lääkärin allekirjoittaman todistuksen sairaudesta opettajatuutorille. Yli 
päivän sairauspoissaolot ovat Wilmassa selvittämättöminä, kunnes todistus toimitetaan. 
Poissaolo on luvaton, jollei opiskelija ilmoita sairaudesta. Alaikäiset pyytävät AINA huoltajan 
kuittauksen Wilmaan tai toimittavat allekirjoitetun todistuksen, mikäli on kyse sairaudesta, 
joka ei vaadi lääkärin hoitoa.  
 
 
POISSAOLOJEN KORVAAMINEN LÄHIOPETUKSESSA  
 
Jakson/kurssin aikana korvataan selvittämättömät/luvattomat poissaolot kokonaan sekä 
sairauspoissaolot 10 % ylittävältä osalta. Mikäli poissaoloja on yli 25 %, pitää koko 
jakso/kurssi uusia. Opiskelijan velvollisuus on itse selvittää opetetut asiat.  
Korvaamisen vaihtoehtoja  
1. Opiskelija itse tekee kirjallisen korvaussuunnitelman ja esittää sen opettajalle/ohjaajalle, 
jonka tunneilta on ollut pois.  
2. Opiskelija neuvottelee opettajan/ohjaajan kanssa korvauksesta.  
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MILLOIN PUUTUTAAN JA MITEN, JOS POISSAOLOJA JA SUORITTAMATTOMIA TENTTEJÄ KERTYY 

 
Täysi-ikäiset: Opettajatuutorin puhuttelu, jossa selvennetään menettelytapa: Opiskelijalla on 
seuraava jakso koeaikaa. Mikäli opintojen etenemistä ei tapahdu, ilmoitetaan asiasta KELAan 
(opintotuen menetys). Puhuttelusta tehdään pöytäkirja ja sopimus opintojen etenemisestä, 
jossa opiskelija sitoutuu noudattamaan sopimusta ja samalla hän allekirjoituksellaan 
hyväksyy sopimuksen rikkomisesta aiheutuvat seuraukset. Pöytäkirja ja sopimus liitetään 
hopsiin. Opettajatuutori on velvollinen ilmoittamaan opintotoimistoon, mikäli opinnot eivät 
etene sovitulla tavalla.  
 
Alaikäiset: Huoltaja kutsutaan neuvotteluun. Neuvottelussa on vähintään kaksi opiston 
edustajaa, opettajatuutori ja opo. Neuvottelusta tehdään pöytäkirja, jonka osallistujat 
allekirjoittavat. Samalla opiskelija allekirjoittaa sopimuksen, jossa hän sitoutuu suorittamaan 
puuttuvat tentit ja/tai korvaamaan poissaolot sovitulla tavalla (seuraavan jakson aikana) sekä 
hyväksymään sopimuksen rikkomisesta aiheutuvat seuraukset. Sekä pöytäkirja että sopimus 
liitetään opiskelijan hopsiin.  
 
Mikäli opinnot eivät etene seuraavan jakson aikana, opettajatuutori ja opo, neuvoteltuaan 
rehtorin, kuraattorin sekä opettajien/ohjaajien kanssa käynnistävät jatkotoimet. 
 
 
SUORITTAMATTOMAT TENTIT  
 
Jakson aikana hylätyt tai suorittamatta jääneet tentit tehdään rästipajassa. 
  
Rästipajaan ilmoittautuminen ja seuraukset, jollei saavu tenttiin  
 
Rästipajassa suoritettavaan tenttiin ilmoittaudutaan tentistä vastaavalle opettajalle 
viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää Wilma-viestillä.  
 
Mikäli opiskelija ei saavu rästitenttiin eikä ilmoita esteestä tentistä vastaavalle opettajalle 
viimeistään tenttipäivän aamuna merkitään poissaoloksi 4 tuntia. 
 

RÄSTIPAJATOIMINTA 
  
Jos sinulle kertyy HYL- tai SK-merkintöjä opintoihin, niihin puututaan järjestämällä rästipajatoimintaa. 
Rästipajapäivät ilmoitetaan Wilmassa. 
 

 
 
 
MYÖHÄSTYMISET  
 
Oppitunneille ja työharjoituksiin on tultava täsmällisesti ilmoitettuna aikana. Myöhästymiset 
katsotaan järjestyssääntörikkomuksiksi ja ne merkitään poissaoloseurantaan. 
 
OMAISUUDEN KÄSITTELY  
Opiston omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Opiskelijan on käsiteltävä hänelle annettuja 
raaka- ja tarveaineita säästäväisesti. Jos opiskelija vahingoittaa tai hävittää koulun 
omaisuutta, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä heti opettajalleen. Tahallisesti 
aiheuttamastaan vahingosta opiskelija on korvausvelvollinen vahingonkorvauslain (412/74) 
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mukaan. Opisto ei vastaa opiskelijoiden tavaroiden säilytyksestä eikä niille tapahtuneista 
vahingoista. 
 

TAPATURMAT JA TYÖSUOJELU  
 
Työtapaturmien osalta ovat opiskelijat tapaturmavakuutuslain alaisia. Opiskelijavaihtoon 
lähtevä opiskelija on vakuutettu myös edellä mainitulla tavalla. Vapaa-ajan vakuutuksesta on 
huolehdittava itse. Huomioithan, että mikäli saavut kouluun tai työssäoppimispaikkaan 
ollessasi sairauslomalla, opiston vakuutukset eivät ole osaltasi voimassa!  
 
Opintonsa väliaikaisesti keskeyttänyt opiskelija ei kuulu koulun vakuutusten piiriin.  
 
Työturvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava, sillä huolimattomuus tai 
tahallisuus voi aiheuttaa korvausoikeuden menettämisen. Työturvallisuutta vaarantavat asiat 
on ilmoitettava välittömästi opettajalle, työnohjaajalle tai kiinteistönhoitajalle. 
Ammattityössä on käytettävä ohjeiden mukaisia työasuja.  
 
Työpaikalla ei saa olla päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena. Mikäli epäilyskin tästä 
ilmenee, joudutaan opiskelija poistamaan työpaikalta. Ollessaan ko. epäilystä eri mieltä, 
opiskelija on itse velvollinen osoittamaan epäilyksen aiheettomaksi. 
 
Tapaturmista on ilmoitettava välittömästi terveydenhoitajalle, jollekin opettajalle, 
kiinteistönhoitajalle tai toimistoon.  
 
Työrauhan ylläpitämiseksi opettajalla on mahdollisuus poistaa opiskelija opetustilasta. 
 
 

TUPAKOINTI/PÄIHTEET  
Opistomme on savuton oppilaitos. Tupakkalain 12 §:n perusteella tupakointi on kielletty 
ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja oppilasasuntoloissa sekä 
oppilaitosten käytössä olevilla ulkoalueilla. Tupakkatuotteiden ja hallussapito on kielletty alle 
18 -vuotiaalta. Päihdyttävien ja huumaavien aineiden hallussapito, nauttiminen tai niiden 
vaikutuksen alaisena esiintyminen on ehdottomasti kielletty. 
 
MATKAPUHELIMET 
 
Puhelujen vastaanottaminen ja tekstiviestien kirjoitus häiritsevät opiskelutilannetta, joten 
matkapuhelimen käyttö on kielletty oppituntien aikana. 
JÄRJESTYSSÄÄNTÖRIKKOMUSTEN KÄSITTELY 
 
Järjestyssääntörikkomukset ja niiden syyt selvitetään heti. Tavoite on syiden selvittämisen 
kautta löytää menettelytavat järjestyssääntörikkomusten ehkäisemiseksi. 
 
Järjestyssääntörikkomuksia käsittelevät asian etenemisjärjestyksessä opettaja tai esim. 
asuntolanohjaaja, rehtori ja kurinpitotoimielin, jolle yhtymähallitus on delegoinut 
hallintosäännön 5 § 8 kohdan mukaisen kurinpidollisen ratkaisuvallan. 
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Rangaistuksena järjestyssääntörikkomuksista rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen. Milloin 
kirjallinen varoitus ei ole riittävä tai jos rikkomus toistuu, asia saatetaan kurinpitotoimielimen 
käsiteltäväksi. 
 
Kurinpitotoimielin (opiston rehtori, kuraattori, työelämän edustaja ja kyseessä olevan 
opiskelijan opettajatuutori) voi opiskelijaa ja hänen huoltajaansa kuultuaan antaa opiskelijalle 
varoituksen tai erottaa hänet opistosta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi tai erottaa 
pysyvästi opiskelija-asuntolasta. 
 
Tuutoriopettaja saattaa opiskelijan saamat nuhtelut ja rangaistukset hänen huoltajansa 
tietoon. 
 
IV OPISKELIJAHUOLTO 
 
OPINTO-OHJAUS 
 
Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijan kehittymistä siten, että opiskelijasta kasvaa 
ammattitaitoinen, yhteistyökykyinen, aktiivinen ja kriittinen kansalainen, joka arvioi ja 
kehittää itseään, työtään ja ympäristöään. Opinto-ohjauksen toteuttaminen on koko opiston 
yhteinen tehtävä, mutta päävastuu käytännön toteutuksesta on opinto-ohjaajalla.  

Opinto-ohjaaja toimii yhdyshenkilönä opiston sisällä, eri oppilaitosten välillä sekä työhallinnon 
kanssa. 

Opinto-ohjaajana toimii Maria Axberg, maria.axberg@livia.fi, gsm. 0400 451 363 

Opinto-ohjaajan keskeiset tehtävät ovat mm. opinto-ohjauksen suunnittelu ja järjestäminen, 
opiskelijoiden henkilökohtainen ja luokkaohjaus ainevalinnoissa ja ammatinvalintaan 
liittyvissä asioissa, opiston sisäisen toiminnan kehittäminen ja opiston ulkopuolinen yhteistyö. 
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KURAATTORI 
 
Kuraattoriin voit ottaa opiskelijana yhteyttä, jos sinulla on mielessäsi asioita, jotka painavat 
sinua ja joista haluaisit jutella jonkun aikuisen kanssa. Kuraattorin kanssa voit siis puhua 
esimerkiksi silloin kun opiskelumotivaatio on hukassa, kaverisuhteissasi tai kotonasi on 
mieltäsi painavia ongelmia, tunnet itsesi masentuneeksi tai yksinäiseksi, tarvitset apua 
itsenäistymiseen liittyvissä tai muissa henkilökohtaisissa asioissa. 

Kuraattori toimii osana opiston opiskelijahuoltoa. Toiminnan tavoitteena on opiskelijoiden 
hyvinvoinnin edistäminen. Kuraattorin puoleen voivat kääntyä opiskelijat, heidän huoltajansa 
ja opiston henkilökunta erilaisissa koulunkäyntiä koskevissa kysymyksissä. 

Kuraattori ohjaa myös tarvittaessa hakemaan apua koulun ulkopuolelta. Keskustelut 
kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia. 

Ammattiopisto Livian yhteisenä kuraattorina toimii Martti Haikka. Kuraattori on jokaisessa 
toimipisteessä vähintään yhden päivän viikossa. Hänet tavoitat parhaiten 
soittamalla/laittamalla viestiä puh. 050 406 8751, laittamalla viestiä sähköpostilla 
martti.haikka@livia.fi. Vastaanottotila Paraisilla on rehtorin huoneessa. 
 
 
OPPILAITOSPAPPI  
 
Kun haluat jutella luottamuksellisesti jonkun kanssa ihan mistä tahansa elämään kuuluvasta 
tai tarvitset pappia kastamaan, vihkimään tai yksityisrippikoulun käymiseen, voit ottaa 
yhteyttä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän oppilaitospappi Atte Airaksiseen puh. 040 
3417 349 tai sähköpostitse atte.airaksinen@evl.fi.  

 
OPISKELIJAHUOLTORYHMÄ 
 
Kalatalous – ja ympäristöpistossa toimii opiskelijahuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori Ilkka 
Harkkila, terveydenhoitaja Hedda Mattsson, koulukuraattori Martti Haikka sekä opinto-
ohjaaja Maria Axberg. Tarvittaessa myös opiskelijat, asuntolanohjaaja, opettajatuutorit tai 
muut yhteistyötahot voivat osallistua ryhmän kokouksiin. Opiskelijahuoltoryhmässä 
käsitellään opiskelijoiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen liittyviä asioita. Ryhmä pyrkii 
auttamaan yksittäisiä opiskelijoita heidän opiskeluvaikeuksissaan ja muissa 
henkilökohtaisissa ongelmissaan. Asiat käsitellään täysin luottamuksellisesti. 
 

TERVEYDENHUOLTO 
 

Opiskelijaterveydenhuoltoon kuuluu: 

 Opiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoito 

 Pääsääntöisesti yleislääkäritasoinen sairaanhoito 

 Ensiaputyyppinen hammashuolto 

 Opiston terveydellisten olojen valvonta 

 

Terveydenhoitaja Hedda Mattsson on tavattavissa opiskelija-asuntolan G-talon 
pohjakerroksessa kerran viikossa. Vastaanottoaika on pääsääntöisesti tiistaisin. 
Opiskelijaterveydenhuollosta järjestetään erillinen infotilaisuus opiskelun alkaessa. 
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Yhteystiedot ja vastaanottoajat löytyvät lisäksi aulan ilmoitustaululta. 
 
 

PÄIHDEHUOLTO 
 

 Päihdehuolto kuluu opiskelijahuoltoon ja on osa työterveyshuoltoa.  

 Päihteidenkäyttäjän tunnistaminen voi olla vaikeaa.  

 Runsaat poissaolot, velvollisuuksien laiminlyönti, tapaturma-alttius ja käytösmuutokset 
voivat olla varhaisoireita.  

 Mahdollisimman varhaiset toimenpiteet auttavat opiskelijaa eniten. 
Opiskelijaterveydenhuollolla on keskeinen sija hoidon järjestelyssä, mutta myös muita 
väyliä voidaan käyttää.  

 Hoitoon ohjaaminen koskee opiskelijaa, jolla on tai jolle on kehittymässä alkoholin tai 
muiden päihteiden käytöstä opintoja haittaava terveydellinen ja sosiaalinen ongelma.  

 Ammatillisessa koulutuksessa ei työsuojelullisista syistä voi työskennellä päihtyneenä. 
Jatkuvasta ja pahenevasta päihteiden väärinkäytöstä voi aiheutua opiskelijalle 
seuraamuksia, jotka perustuvat opiston järjestyssääntöihin ja lakiin ammatillisesta 
koulutuksesta.  

Jos opiskelija tavataan päihtyneenä kouluaikana, toimitaan Ammattiopisto Livan 
päihdeohjelman toimintamallin mukaan.  
 
 RUOKAPALVELUT PARAISILLA 
 
Kalatalous – ja ympäristöpisto tarjoaa perustutkinto-opiskelijoille maksuttoman lounaan 
ravintola Sumpussa koulupäivinä. Lounasaika on maanantaista torstaihin klo 10.45–12.00. 
Ruokavaihtoehtoja ovat normaali- ja kasvisruoka, salaatti, leipä ja juomat.  Erityisruokavaliota 
tarvitsevien opiskelijoiden tulee toimittaa lääkärintodistus.  
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V OPINTOSOSIAALISET TUET/OPISKELIJA-ALENNUKSET 

 

ASUMINEN PARAISILLA 
 
Perustutkinto-opiskelijan on mahdollista majoittua opiston opiskelija- asuntolassa maksutta. 
Asuntolassa majoitutaan kahden hengen huoneisiin, jotka muodostavat kahdeksan hengen 
soluja. Kullakin solulla on yhteinen keittiö- ja oleskelutila, suihkutila, kaksi WC:tä ja 
kuivaushuone.  Ruuanlaitto- ja ruokailuvälineet sekä liinavaatteet asukas hankkii itse. 
Asuntolassa on langaton nettiyhteys. 

Muuttaessaan asuntolaan yli kahdeksi viikoksi asukas täyttää huonekortin ja solukortin, joihin 
kirjataan muuttopäivänä huoneessa tai solussa mahdollisesti esiintyvät vauriot, ja samalla hän 
kuittaa vastaanottaneensa huoneen avaimet. Tämän jälkeen vastuu huoneen ja solun 
kunnossapidosta siirtyy huoneen asukkaille, jotka vastaavat huoneelle tai sen irtaimistolle 
tapahtuvista vaurioista asuntolan järjestyssääntöjen 8 § mukaisesti. 

Häiriötilanteissa asuntolanohjaaja antaa huomautuksen ja ilmoittaa alaikäisten ollessa 
kyseessä huoltajille. Vakavammissa tapauksissa seuraa rehtorin varoitus, ja ilmoitus alaikäisten 
huoltajille, tai tarvittaessa asuntolasta erottaminen. Erittäin hankalissa häiriötilanteissa on 
syytä turvautua poliisiin.  

Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena 
esiintyminen opiskelija-asuntolassa ja opiston alueella on kielletty.  

Asuntolan kunnossa pysymistä seurataan ajoittain tehtävän ”viikkovilkaisun” avulla, jonka 
tekevät rehtori ja asuntolanohjaaja sekä mahdollisesti oppilaskunnan edustajat.  

Asuntolassa voi asuntolanohjaajan ja siistijöiden lisäksi liikkua kunnossapitohenkilöitä 
(kiinteistönhoitajia), joista pyritään ilmoittamaan etukäteen. 

Asuntolassa jokainen asukas vastaa itse omaisuudestaan sekä kuitatusta asuntolan 
omaisuudesta, joten huoneet on syytä pitää lukossa. Avaimen katoamisesta on tehtävä 
välittömästi ilmoitus asuntolanohjaajalle. Palohälyttimen alkaessa piipata harvakseltaan ota 
yhteyttä henkilökuntaan. Vikailmoitukset yms. tiedotteet asuntolan henkilökunnalle jätetään 
muistilapulla asuntolan postilaatikkoon, joka on G-talossa terveydenhoitajan huoneen oven 
vieressä. 

Asuntolan yhteiset varasto- ja säilytystilat ovat erittäin vähäiset. Likaisia verkkoja, erilaisia 
palavia nesteitä, perämoottoreita, akkuja, maaleja, autonrenkaita yms. ei saa säilyttää 
asuntolassa, vaan oppilaskunnan varastohuoneessa halleilla tilassa C 17. 

Sähkönkulutusta voidaan asuntolassa hillitä järkevällä sähkön käytöllä. Erityisesti on 
muistettava sammuttaa valot sekä sähkölaitteet solusta poistuttaessa. Huoneiden 
tuuletusikkunoita ei myöskään saa jättää tarpeettomasti auki moneksi tunniksi. 

 
Otteita vahingonkorvauslaista 412/74:  

2. Luku. Vahingon aiheuttajan korvausvastuu: 

1 § Joka tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen 
korvaamaan sen.  

2 § Jos vahingon on aiheuttanut kahdeksantoista vuotta nuorempi, on hän velvollinen 
korvaamaan siitä määrän, joka hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laadun, vahingon 
aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen 
harkitaan kohtuulliseksi. 

6. Luku. Korvausvastuun jakaantuminen: 
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2 § Milloin vahinko on kahden tai useamman aiheuttama taikka he muuten ovat velvolliset 
korvaamaan saman vahingon, vastaavat he yhteisvastuullisesti. 
 
SIIVOUS 
 
Asuntolassa asuvat vastaavat henkilökohtaisesti solunsa siisteydestä ja irtaimistosta. 
Oppilaitoksen puolesta soluissa siivotaan yhteisistä tiloista keittiön ja käytävän lattiat, WC-
tilat ja suihkuhuone pääsääntöisesti kerran viikossa sekä huolehditaan siivousvälineiden 
saatavuudesta ja puhtaudesta. Soluihin jaetaan roskapussit, siivousrätit, mopit, tiskiharjat, 
pesuaineet ja WC-paperi. Suursiivous tehdään kerran vuodessa tyhjissä soluissa. Samalla 
huolletaan vuodevaatteet. Solusta löytyy lista, josta selviää milloin missäkin solussa siivotaan.  
 

Ennen solun siivousvuoroa asukkaiden tulee 
  kantaa matot pois yhteisistä tiloista 
  tiskata astiat ja pyyhkiä jääkaappi, tiskipöytä ja liesi 
  pyyhkiä pöydät ja nostaa tuolit pöydille 
  laittaa jalkineet niille tarkoitetuille paikoille 
  viedä roskat ulos keittiöstä ja WC:stä 
  välttää turhaa oleskelua solussa siivouksen aikana 

Lisäksi asukkaiden tehtäviin kuuluu tiskipöydän, keittiökaappien, jääkaappien ja liesien 
puhtaanapito, mattojen tamppaaminen ja parvekkeitten puhtaana pitäminen. Solun tai 
huoneen epäsiisteys ei saa vaikuttaa huonontavasti muiden asukkaiden elämänlaatuun esim. 
haju-, pöly-, melu- yms. haittoina. Asuntolan järjestyssäännöt löydät liitteenä vihkosen 
lopussa. Tarkemmat siivousohjeet ovat oppaan liitteessä 2 sekä asuntoloissa.  
 

PESULA 
 
Opiskelijoiden käytössä olevaan pesulaan päärakennuksessa pääsee lastauslaiturin kohdalla 
olevasta ovesta.  

Pesula on avoinna:  
 ma – ti, to – pe 7 – 21 
 ke 7 – 16 
 la 10 – 17 
 su 11 – 20 

 
Pesulan käyttäjä on aina velvollinen huolehtimaan pesulan siisteydestä ja turvallisuudesta: 

 huolehdi, etteivät sähkökytkimet ole tarpeettomasti päällä 
 huolehdi, etteivät vesihanat ole tarpeettomasti auki 
 puhdista lattiakaivon ritilä ja pesukoneiden karkeasuodattimet 
 huolehdi, että ”pikkukoneen” ja silitysraudan pistokkeet on irrotettu sähkörasiasta 
 tyhjennä roskakori.   

   
SAUNA 
 
Päärakennuksessa liikuntasalin yhteydessä olevat saunat lämmitetään keskiviikkoisin kello 
17.00 – 20.30. Tytöille ja pojille on erilliset saunat. Saunaosaston on oltava tyhjä 
keskiviikkona viimeistään kello 20.45,jolloin kiinteistönhoitaja sulkee pukuhuoneiden ovet. 
Pesuaineet, pyyhkeet ym. on vietävä pois saunatiloista. 
 
Liikuntatuntien yhteydessä liikunnanopettaja voi tarvittaessa avata pukuhuoneen vaatteiden 
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vaihtamista ja suihkussa käyntiä varten. Vapaa-aikana liikuntasalia käyttävien tulee käyttää 
asuntolan suihkuja.  

 

VAPAA-AJAN TOIMINTA PARAISILLA 
 
Opistomme liikuntasali on vapaa-aikoina opiskelijoiden käytössä. Liikuntasalissa on 
mahdollista pelata joukkuepelejä ja pöytätennistä sekä käyttää punttisalia. Tietyt ilta-ajat 
on varattu eri joukkuelajeille, jotta kaikilla olisi tasapuolisesti mahdollisuus päästä 
porukoihin mukaan. Mikäli toiminta liikuntatiloissa ei ole asianmukaista, henkilökunnalla 
on oikeus tyhjentää sali ja kieltää liikuntatilojen käyttö joko määräajaksi tai kokonaan. 

 
Muista liikuntasalissa: 

 käyttää asianmukaisia jalkineita, ei mustapohjaisia eikä ulkojalkineita (sisätossut 
jalkaan vasta salissa) 

 korjata välineet paikoilleen käytön jälkeen 
 jos jotain on hajonnut, ilmoittaa asiasta välittömästi asuntolanohjaajalle, 

kiinteistönhoitajalle tai toimistoon 
 pitää sali kunnossa ja viihtyisänä   
 sammuttaa valot ja lukita ovet klo 21.00. 

Opistomme osallistuu yhdessä oppilaskunnan kanssa mahdollisuuksien mukaan paikallisiin 
ja oppilaitosten välisiin joukkuelajeihin.  
 
Asuntolan edessä olevalla nurmikolla voidaan pelata jalkapalloa, frisbeegolfia yms. 
sekä harjoitella ja kilpailla erilaisissa kalastuksen heittotarkkuuslajeissa.    
     
VAPAA-AJAN KALASTUS 
  

Oppilaitoksella on Peimarilla kalavesiä, joilla opiskelijat voivat kalastaa 
kalastuslainsäädäntöä tarkasti noudattaen. 18 vuotta täyttäneellä pitää olla 
mukanaan tosite maksetusta valtion kalastuksenhoitomaksusta ja 

viehekalastusmaksusta. Lisätietoa kalastusluvista netistä ositteesta 
http://kalastusluvat.net/ Muistathan kuitenkin pitää riittävät etäisyydet 
asutukseen ja laitureihin.  

 
 

OPINTOJEN RAHOITUS 
 
Opintotukilain mukaisesta opintotuesta ja muista opintojen rahoitusmahdollisuuksista saat 
tietoja Kelasta (www.kela.fi), opinto-ohjaajalta ja opintosihteeriltä. Opintotuki sisältää 
opintorahan (yli 17-vuotiaille), asumislisän ja opintolainatakauksen. Oma ikä, huoltajan tulot 
sekä asumismuoto vaikuttavat tukien myöntämiseen. 
 
Hakulomakkeita on saatavissa kela.fi – sivuilta tai opintosihteereiltä. Täytetyt lomakkeet 
palautetaan opintotoimistoon. Sinun on hyvä muistaa, että opintotukesi voidaan keskeyttää 
runsaiden poissaolojen vuoksi. 
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OPISKELIJAKORTTI 
 
Päätoimisella opiskelijalla on mahdollisuus hankkia opiskelijakortti, jolla saa erilaisia 
etuuksia. Korttityyppejä on kolme: Matkahuollon ja VR:n yhteinen kortti, opiskelijajärjestön 
(Sakki ry) myöntämä kortti sekä opiston oma opiskelijakortti (opintotoimistosta), jolla 
keilaaminen Paraisilla ja uinti Kaarinassa on edullista. Matkahuollon ja VR-Yhtymän sekä 
Sakki ry:n korteilla on mahdollisuus saada alennusta yli 80 km:n pituisista juna- ja linja-
automatkoista. 

 

KOULUMATKATUKI 
 
Koulumatkatuki on Kelan myöntämä etuus. Hakulomakkeita saat kela.fi-sivuilta, Kelan 
paikallistoimistosta tai oppilaitoksesta. Hakemukset palautetaan opintotoimistoon. 
 

Turun kaupungin joukkoliikennealueen eli Föli-alueen (Turku, Kaarina, Raisio, Naantali, Lieto 
ja Rusko) sisällä asuvat ja matkustavat ovat oikeutettuja matkatukeen, jos koulumatkan 
yhdensuuntainen pituus on vähintään 10 km.  Kortin lunastusmaksu ensimmäisen latauksen 
yhteydessä on 5 euroa. Kortti haetaan joukkoliikenteen palvelutoimistosta tai –pisteestä. 
Koulumatkatuen hakemisen yhteydessä Föli tarjoaa elokuva- ja herkkulipun. 

 
Jos koulumatkasi suuntautuu Föli-alueen ulkopuolelle tai tulet opiskelemaan Föli-alueen 
ulkopuolelta, saat koulumatkatuen Matkahuollon kautta. Föli-alueen sisäiseen 
joukkoliikenteeseen tarvitset silloin rinnakkaiskortin, jonka saat joukkoliikenteen 
palvelutoimistosta esittämällä opiskelijaseutulipun ja lipun latauskuitin. Rinnakkaiskortin 
lataus on ilmainen, mutta kortin lunastusmaksu on 5 euroa. 
 

Koulumatkatukeen on oikeus, jos yhdensuuntainen koulumatka päätoimisessa opiskelussa  
on vähintään 10 km ja matkakustannukset kuukaudessa ylittävät 54,00 euroa. Opiskelijan 
omavastuu koulumatkakustannuksistaan on 43 euroa kuukaudessa. Yli 100 km 
yhdensuuntaisen koulumatkan osalta matkakustannuksia ei korvata. 

 

 
VI YHTEYSHENKILÖITÄ OPISTOSSA 
 
Opiston koko henkilökunta on opiskelijoitten ja kotiväen käytettävissä. Yleisiin hallinto- ja 
talouskysymyksiin vastaavat rehtori sekä hallinto- ja talousjohtaja. Opetustoimintaa koskeviin 
kysymyksiin vastaavat mm. rehtori ja opinto-ohjaaja. Listassa on mainittu ainoastaan 
kalatalous- ja ympäristöopiston henkilöstö. Opetuksessa ja ohjauksessa on mukana myös 
Livian muiden opistojen henkilöstöä. Heidän yhteystietonsa löydät tarvittaessa Livian 
nettisivuilta. 
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Opettajat 
 

Nimi  Opetusala   
Axberg Maria  Opinto-ohjaus 
Forsman Antti Vesiviljely 
Hagman Lotta Ympäristökasvatus, vesistötutkimus, tiiminvetäjä 
Heino Riikka  Kalanjalostus  
Jalkanen Hanna Ympäristönhoito 
Katajamäki Arto  Kalabiologia, kalavedenhoito 
Kipinoinen Kari Äidinkieli ja viestintä, kirjasto   
Kivelä Reija  Ympäristönhoito 
Mustonen Erkka Kalanjalostus 
Saari Tero  Kalastus   
Salo Jukka  Veneenrakennus 
Sarelin Mikael Kalastusmatkailu 
 
 
Muu henkilökunta 
Erävesi Essi  Tiiminvetäjä, kalatiimi 
Harkkila Ilkka  Rehtori   
Johansson Jari Työmestari 
Keihäs Janine  Toimistosihteeri  
Kaislaniemi Aleksi Asuntolanhoitaja 
Lindström Rita Opintosihteeri  
Salomaa Taan Laitoshuoltaja, keittiö 
Åberg Birgitta Taloussuunnittelija 
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VII PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
       

1 § Peimarin koulutuskuntayhtymän alueina pidetään Kaarinan, Paimion ja Paraisten toimipaikkojen 
alueita. 
2 § Kouluaikana pidetään lukujärjestyksen mukaista työpäivää.  
 
3 § Opiskeluun välittömästi liittyväksi tilaisuudeksi katsotaan opiston tai oppilaskunnan järjestä- mä 
tilaisuus opistolla tai opiston alueen ulkopuolella.  
 
4 § Opisto ja opiskelija tekevät sopimuksen henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta (HOPS), jossa 
opisto sitoutuu järjestämään opetussuunnitelman tavoitteisiin tähtäävän opetuksen ja jossa 
opiskelija sitoutuu olemaan läsnä kaikessa HOPS:n mukaisessa opetuksessa. Opiskelua ja läsnäoloa 
arvioidaan jatkuvasti. 
 
Poissaolot ovat sallittuja vain sairaustapauksissa. Muutoin poissaoloihin on hankittava lupa. 
Sairaustapauksissa opiskelijan on välittömästi ilmoitettava sairastumisestaan opistoon. Mikäli sairaus 
jatkuu yli vuorokauden, on siitä esitettävä lääkärin tai terveydenhoitajan todistus tai muu luotettava 
selvitys. Opiskeluun sisältyy opiston ulkopuolella HOPS:in mukaisesti työssäoppimisjaksoja, jolloin 
siitä on laadittu etukäteissuunnitelma tavoitteineen. 
 
5 § Oppi- ja työharjoitustunnit alkavat täsmällisesti lukujärjestyksessä ilmoitettuna aikana. 
Opiskelijan läsnäolo todetaan heti opiskelutilanteen aluksi. 
 
6 § Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen pitämään koulualueen siistinä. 
 
7 § Tupakointi on kielletty opiston sisätiloissa, oppilasasuntolassa sekä niiden käytössä olevilla 
ulkoalueilla (Tupakkalaki 12 §). Tupakkalain 12 § sovelletaan myös sähkötupakkaan. 
 
8 § Opiston omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Vahingon sattuessa siitä on ilmoitettava ao. 
vastuuhenkilölle tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle. Omaisuuden vahingoittamisesta tai 
katoamisesta aiheutuu korvausvelvollisuus vahingonkorvauslain (412/74) mukaan. Opiskelun ajaksi 
opiskelijoille kuittauksella luovutetut työvälineet tulee palauttaa opiskelun päätyttyä. Muussa 
tapauksessa opiskelija on velvollinen korvaamaan puuttuvat työvälineet.  
 
9 § Opiskelija on velvollinen noudattamaan annettuja työturvallisuusohjeita. Työtapaturmissa on 
annettava ensiapu ja ilmoitettava välittömästi lähimmälle oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvalle 
tai terveydenhoitajalle. Opiskelija on velvollinen hankkimaan ja käyttämään harjoitustöissä 
työturvallisuuden ja – mukavuuden, -hygieenisyyden ja opetustilanteen kannalta asianmukaista 
työvaatetusta. Rehtorilla, opettajilla ja ohjaajilla on oikeus määrätä opetusta häiritsevä tai 
työturvallisuutta vaarantava opiskelija poistumaan paikalta. 
 
10 § Päihteiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen opiston 
alueella ja työssäoppimispaikoissa on kielletty. Tuorlan majatalossa noudatetaan anniskeluehtojen 
mukaista käytäntöä. Koulutuksenjärjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä 
koskevan todistuksen, mikäli lain ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 34 a § 
mukaiset ehdot täyttyvät.  
 
11 § Opiskelijoiden opetuksessa tarvittavat metsästysaseet ja ampumatarvikkeet säilytetään vain 
metsästysase- ja ampumatarvikekaapeissa. Ilma-aseiden ja jousien säilyttäminen opistossa on 
sallittu vain rehtorin luvalla niille osoitetussa paikassa. 



24 
 

Ammattiopisto Livia, Kalatalous –ja ympäristöopisto 
Kalakouluntie 72, 21610 KIRJALA 

                               

12 § Opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy muuten epä- 
asiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja 
opiskelijan erottaminen.  
 
13 § Koulutuksenjärjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden opiskelijalta, jonka opintoihin tai 
ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka 
liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, mikäli lain ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
muuttamisesta 32 ja 34 § mukaiset ehdot täyttyvät. 
 
YH 21.9.2010/142§  
YH 13.12.2011/187§  
YH 24.11.2015/132§   



25 
 

Ammattiopisto Livia, Kalatalous –ja ympäristöopisto 
Kalakouluntie 72, 21610 KIRJALA 

                               

VIII PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPISKELIJA-ASUNTOLAN 
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT  
 

1 § Opiskelija-asuntolan alueena pidetään asuntolaa, piha-aluetta ja autojen pysäköintialueita. 
 
2 § Näitä järjestyssääntöjä sovelletaan asuntolassa asuviin henkilöihin ja heidän vieraisiinsa. 
Sääntöjen tavoitteena on asumisviihtyvyyden ja opiskelurauhan säilyminen. Asuntolassa asuva 
henkilö on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattavat asuntolan järjestyssääntöjä. 
 
3 § Asumisoikeus myönnetään opiskelijalle lukukaudeksi kerrallaan. Asumisoikeus 
oppilasasuntolassa on lähiopetusviikkojen maanantain klo 6.00 ja perjantain klo 15.00 välillä. 
Asuntolanhoitajan luvalla sallitaan poikkeukset. Viikonloppuasumisesta on sovittava 
asuntolanhoitajan kanssa viimeistään edeltävänä torstaina. Opiskelija-asuntolassa asumisaikana 
pidetään kaikkea sitä aikaa, jonka asukas viettää asuntolassa. Asuntolassa oleskelu on sallittu 
oppituntien aikana vain erityissyistä kuten esim. sairastapauksissa. Tällöin on asiasta ilmoitettava 
ennen klo 8.00 ao. opettajalle. 
 
4 § Muiden kuin opiskelija-asuntolassa asuvien henkilöiden oleskelu asuntolan aluilla on sallittu 
vierailuaikoina, kouluajan jälkeen klo 22.00 saakka ja viikonloppuina klo 9.00 - 22.00 sekä muissa 
tapauksissa asuntolanhoitajan luvalla. 
 
5 § Asuntolan huoneiden ovien avoinna ja lukittuina pitämisestä päättävät asuntolan asukkaat. 
Solujen ulko-ovet kuuluu aina pitää lukittuina. 
 
6 § Opiskelija-asuntolan kaikissa tiloissa tulee välttää melua, jotta opiskelu- ja asumisrauha 
asuntolassa säilyisi. Hiljaisuus on klo 22.00 - 6.00. 
 
7 § Asuntolassa asuvat ovat velvollisia huolehtimaan oman asuinhuoneensa, yhteisten tilojen ja 
asuntolan välittömän piha-alueen siisteydestä annettujen ohjeiden mukaan. 
 
8 § Opiskelija-asuntolan omaisuutta tulee käsitellä huolella. Omaisuuden vahingoittamisesta tai 
katoamisesta tulee ilmoittaa viipymättä asuntolanhoitajalle tai kiinteistönhoitajalle. Tahalliset 
omaisuuden rikkomiset korvaa niiden aiheuttaja/ aiheuttajat. 
 
9 § Opisto ei vastaa opiskelijoiden henkilökohtaisesta omaisuudesta. Opiskelijoita suositellaan 
ottamaan tarvittaessa irtaimistolleen oma vakuutus. 
 
10 § Lemmikkieläinten pitäminen asuntolassa ei ole sallittua lukuun ottamatta opetuksessa 
käytettäviä eläimiä. Opetuksessa käytettävien eläinten pitäminen on sallittu vain sovituissa tiloissa 
ao. opettajien ohjeiden mukaan. Mikäli eläin tai eläimen omistaja/ haltija käyttäytyy häiritsevästi 
asuntolassa tai opiston alueella, menettää opiskelija oikeuden pitää lemmikkiä asuntolassa. Koirien 
ulkoiluttaminen on sallittu vain ilmoitustaulun karttaan merkityillä alueilla. 
 
11 § Päihteiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen opiskelija-
asuntolassa ja sen alueella on kielletty. Tuorlan majatalossa noudatetaan anniskeluehtojen mukaista 
käytäntöä. Mikäli rikkomus todetaan, asuntolanhoitajalla tai rehtorilla on oikeus poistaa kyseinen 
henkilö asuntolasta. Lisäksi asuntolanhoitajalla on oikeus hävittää asuntolaan tuotu alkoholi. 
 
12 § Tupakoiminen on kielletty opiston sisätiloissa, oppilasasuntolassa sekä niiden käytössä olevilla 
ulkoalueilla tupakkalain 12 § mukaisesti. Tupakkalain 12 § sovelletaan myös sähkötupakkaan.  
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13 § Autot on ehdottomasti pysäköitävä niille merkityille paikoille. 
 
14 § Edellä mainittuja järjestyssääntöjä rikottaessa kurinpitoelimellä on oikeus evätä opiskelijalta 
asumisoikeus määräajaksi tai pysyvästi. Asuntolasta tai opistosta erotettu opiskelija ei saa oleskella 
asuntolassa lainkaan erotusaikana eikä häneen näin ollen sovelleta vierailijaa koskevia säädöksiä. 
Opiskelijoiden asumisoikeus tarkistetaan lukukausittain ja opisto voi harkintansa mukaan 3 §:ään 
liittyen olla myöntämättä asuntolapaikkaa lukukauden vaihtuessa. 
 
YH 21.9.2010/142§  
YH 13.12.2011/188§  
YH 24.11.2015/132§   
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IX SIIVOUSOHJE ASUNTOLASSA ASUVILLE 
 
Solun yhteisten tilojen/oman huoneen siivous kuuluu opiston 
asuntolan asukkaan velvollisuuksiin. Jos siivouksesta ei 
huolehdita asianmukaisella tavalla, voidaan asuminen 
asuntolassa evätä! 

 

 Huoneiden tuuletus päivittäin. 

 Mattojen tuuletus kerran viikossa. 

 Imuroi lattiat vähintään kerran viikossa. 

 Pyyhi pölyt kostealla liinalla. 

 Lattioiden pesu liinalla/mopilla. 

 Sängyn petivaatteiden tuuletus/imurointi kerran viikossa. 

 WC ja suihkutilat tulee pitää puhtaina. 

 Liesi ja uuni on putsattava heti tuoreeltaan, ettei lika pala pintoihin kiinni       

 patapata tai kostealla pyyhkeellä. 

 Mikroaaltouuni pitää pyyhkiä usein (roiskeet!). 

 Jääkaappi tulee pitää puhtaana ja siistinä. 

 

Yleispesuaine sopii melkein kaikille pinnoille. 

Astianpesuaine astioille.  

 
Siivousvälineet 
  

 Välineet ja rätit takaisin omille paikoilleen käytön jälkeen. 

 Muista pestä rätit ennen kuivumaan laittoa! 

 Imurilla imuroidaan pölyt ja roskat (ei pullonkorkkeja ja nesteitä!) 

 Muistathan katsoa imurin pölypussiin. Jos se on täynnä, niin vaihdetaan uuteen. 
Muista putsata myös suulake.  

 
Pesuaineissa ja muissa siivoukseen liittyvissä asioissa voit kääntyä siistijöiden puoleen:  
050 358 9761  
 
Siistijöiden soluihin toimittamat tarvikkeet: WC-paperi, astianpesuaine, yleispesuaine, patapata, 
imuripusseja, imurisuodattimet, leivinpaperi, roskapussit, tiskiharjat, tiski/lattiapyyhkeet. 
Asuntolanohjaajalta voi pyytää leivinpaperia.  
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LÖYDÄT MEIDÄT OSOITTEESTA: 

http://www.livia.fi 

Olemme myös mukana 

 

 

 

 


