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TUKEA OPINTOIHISI
Voit suorittaa opintojasi ohjatusti oman opiskelusuunnitelmasi mukaan 
Utinkatu 47:n opintojen tukipajassa Duunipajassa.

 
  Avoinna ma, ti, ke ja pe klo 8-15 ,  to 8-18
  Puh. 040 190 6836
 

Opettajat ja erityisen tuen henkilöstö auttavat ja tukevat sinua mikäli oppimisen vaikeudet 
hankaloittavat opintojesi etenemistä.

Mikäli tarvitset erityistä tukea opintoihisi, sinulle tehdään erityisen tuen päätös ja suunnitelma 
opintojen tukitoimista. Suunnitelmassa huomioidaan sinun henkilökohtaiset tarpeet ja 
opetuksen tukitoimet.

Erityisen tuen päätös ja tukitoimisuunnitelma ovat oppilaitoksen ja opiskelijan välisiä sopimuksia,
joihin kirjataan kaikki opintojen edistymisen kannalta tärkeät yksilölliset järjestelyt ja muut tukitoi-
met. Erityisen tuen päätöksen laatiminen on lakisääteinen toimenpide. Alaikäisten opiskelijoiden
tukitoimien suunnitteluun osallistuvat myös huoltajat.

Opintojen tuki

Kallio Mari erityisen tuen koordinaattori Puh. 040 580 1331

Katja Päivärinta erityisopettaja Puh. 040 159 0839

Nikunen Auni Duunipajan opinto-ohjaaja Puh. 040 483 2897

TUTORTOIMINTA
Tutor-opiskelijat ovat tehtäväänsä koulutettuja ns. ystävä- ja luottamusopiskelijoita. 
He ovat opinnoissaan pidemmälle edenneitä opiskelijoita, jotka ohjaavat ja tukevat aloittavia 
opiskelijoita sitoutumaan opiskeluun ja kotiutumaan kouluyhteisöön. 

Tutorit järjestävät myös erilaisia tempauksia ja osallistuvat messuille ja oppilaitosesittelyihin.

Tutorit toimivat yhteistyössä opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan kanssa.
Tutoreiden yhteystiedot löydät ilmoitustaululta. Tutoreiden yhteyshenkilönä toimii opinto-ohjaaja.

https://www.ksao.fi/opiskelijalle/pajatoiminta/
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OPISKELUTERVEYDENHUOLTO

Opiskeluterveydenhuoltoon oikeutetut opiskelijat:
• Opiskelijat, jotka suorittavat ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammatti-

tutkintoa tai niiden osaa tai osia ja heillä ei ole käytettävissä työterveyshuollon palveluja
• Opiskelijat, jotka opiskelevat ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai  

työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa  
• Opiskeluterveydenhuollon palvelut eivät kuulu opiskelijoille, jotka opiskelevat työsopimukseen  

perustuvassa oppisopimuskoulutuksessa 
 
1. vuoden opiskelijoilla järjestetään terveydenhoitajan terveystarkastus, joka pyritään tekemään 

ensimmäisen opiskeluvuoden aikana

2. opiskeluvuoden aikana opiskelijat kutsutaan lääkärin terveystarkastukseen. Lääkärin ja tervey-
denhoitajan kutsuntatarkastukset tehdään kevätlukukaudella

Terveydenhoitajan puoleen voit kääntyä seuraavissa asioissa:
• Opiskelukykyyn vaikuttavat terveydelliset tekijät
• Mielenterveyteen liittyvät esim. matala mieliala, ahdistuneisuus, jännittäminen.
• Päihteiden käyttöön liittyvät asiat
• Raskauden ehkäisy ja seksuaaliterveys, esim. maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille, labralähetteet  

sukupuolitautitesteihin
• Opiskelijan rokotukset 
• Sote-alan opiskelijoiden rokotukset -> https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoa-		

rokotuksista/eri-kohderyhmien-rokottaminen/sosiaali-ja-terveysalan-henkiloston-rokotukset
• Ohjaus ja neuvonta (liikunta, ravinto, uni jne.)
• Elintarvikealan todistus terveydentilasta (ns. salmonellatodistus)
• Lievät tapaturmat
• Opiskeluterveydenhuollossa ei hoideta vapaa-ajan tapaturmia, vatsaoireisia, hengitystie-  

infektioisia	eikä	korona-epäilyjä.
• Opiskelija voi asioida avovastaanottoaikana ilman ajanvarausta
• Avovastaanottoajat: 
 Taitajantien kampuksella ma-pe 8-9 ja 11-11.30
  Utinkadun kampuksella ma-pe 8-9.30

Yhteystiedot

Taitajantien kampuksen terveydenhoitajat opiskelualasta riippumatta C-talossa:
Terveydenhoitaja Kati Kujala  p. 040 489 9165  kati.kujala2@kymsote.fi

Terveydenhoitaja Sirkku Jäppinen  p. 040 488 4029  sirkku.jappinen@kymsote.fi

Terveydenhoitaja Anna-Mari Kohopää  p. 040 195 5866  anna-mari.kohopaa@kymsote.fi	 

 
Utinkadun terveydenhoitajat opiskelualasta riippuen Utinkatu 54:
Th Katri Setälä p. 0400 561 561
TEKNIIKAN KOULUTUSALA
• Laboratorioalan perustutkinto
• Prosessiteollisuuden perustutkinto
• Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
• Talotekniikan perustutkinto
• Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
• Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, elektroniikka- ja hyvinvointiteknologia-asentaja

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoa-rokotuksista/eri-kohderyhmien-rokottaminen/sosiaali-ja-terveysalan-henkiloston-rokotukset
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoa-rokotuksista/eri-kohderyhmien-rokottaminen/sosiaali-ja-terveysalan-henkiloston-rokotukset
mailto:kati.kujala2%40kymsote.fi?subject=
mailto:sirkku.jappinen%40kymsote.fi?subject=
mailto:anna-mari.kohopaa%40kymsote.fi%20?subject=
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PALVELUJEN KOULUTUSALA
• Autoalan perustutkinto
• Lentokoneasennuksen perustutkinto
• Liiketoiminnan perustutkinto
•  Matkailualan perustutkinto
• Turvallisuusalan perustutkinto

HYVINVOINNIN KOULUTUSALA
• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
 
Th Vilma Seppänen p. 040 489 9164
TEKNIIKAN KOULUTUSALA
• Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
• Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
• Pintakäsittelyalan perustutkinto
• Puuteollisuuden perustutkinto
• Rakennusalan perustutkinto
• Taideteollisuusalan perustutkinto
• Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, ohjelmistokehittäjä

PALVELUJEN KOULUTUSALA
• Logistiikan perustutkinto
• Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
• Maatalousalan perustutkinto
• Metsäalan perustutkinto
• Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

VALMA-koulutus

Th Anna Ilonen p. 040 489 9166
HYVINVOINNIN KOULUTUSALA
• Elintarvikealan perustutkinto
• Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
•  Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
• Hoiva-avustajan koulutus

PALVELUJEN KOULUTUSALA
• Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

Psykologi
Psykologi auttaa sinua haastavissa elämäntilanteissa. Oli asiasi jo pitkään jatkunut tai vasta ilmennyt, 
älä jätä itseäsi yksin. Puheapua ja tukea voit saada tunne-elämän tai sosiaalisten suhteiden ongelmissa, 
opiskeluvaikeuksissa, stressinhallinnassa, mielialaongelmissa, peloissa ja jännitteissä tai joissain muissa 
sinun elämääsi huolettavissa asioissa. Voit ottaa yhteyttä psykologiin oma-aloitteisesti tai oppilaitoksen 
muun henkilökunnan, vanhempien tai ystävän avulla. 

Psykologille ohjautuminen ensisijaisesti kuraattorin tai terveydenhoitajan kautta.

Saila Sutelap.  020 615 1331

Huom! Psykologin palvelut kuuluvat myös työvoimakoulutuksessa oleville opiskelijoille.
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Kuraattorit
Oppilaitoksessamme toimii opiskelijoiden tukena kuraattoreita. Kuraattori on psykososiaalisen 
opiskelijahuollon työntekijä. Hänen kanssaan voit  luottamuksella puhua erilaisista mieltä askarrutta-
vista asioista, esim. opiskeluun ja koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin ja muihin henkilökohtaisiin asioihin, 
toimeentuloon, asumiseen ja opiskelijan oikeusturvaan liittyen. Kuraattori tekee tarvittaessa yhteistyö-
tä myös perheesi ja muun tukiverkostosi kanssa. Kuraattori neuvoo myös opintososiaalisissa asioissa.

Kuraattorin työn tavoitteena on opiskelijoiden sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityk-
sen ja opiskelun tukeminen sekä sosiaalisten näkökohtien tuominen koko kouluyhteisön hyvinvoinnin 
edistämiseen. Jokaisen opiskelijan tulisi voida kokea olonsa turvalliseksi ja itsensä tasa-arvoiseksi ja 
täysivaltaiseksi ryhmän jäseneksi.

Huom! Kuraattorin palvelut kuuluvat myös työvoimakoulutuksessa oleville opiskelijoille.   
Kuraattori on tavattavissa ajanvarauksella. Ajanvaraus Wilman kautta tai puhelimitse.

Kuraattori Puh. Toimipiste

Honkavaara 
Kaija

020 615 8808
0400 510 557

TEKNIIKAN KOULUTUSALA / Luovien alojen tiimi
- Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
- Taideteollisuusalan perustutkinto
- Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, ohjelmistokehittäjä, 
   hyvinvointiteknologia-asentaja, elektroniikka-asentaja 
 
PALVELUJEN KOULUTUSALA/Liiketoimintapalvelun tiimi
- Liiketoiminnan perustutkinto 
- Tekstiili- ja muotialan perustutkinto 

PALVELUJEN KOULUTUSALA/Luonto ja matkailun tiimi
- Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
- Maatalousalan perustutkinto
- Matkailualan perustutkinto 
- Metsäalan perustutkinto (ei metsäkoneenkuljetuksen osaamisalaa)

Lentokoneasennuksen perustutkinto, lentokoneasentaja

Taitajantien kampuksen opiskelijat

Honkakoski
Eija

020 615 8199
040 835 8668

TEKNIIKAN KOULUTUSALA / Talotekniikan tiimi
- Laboratorioalan perustutkinto
- Prosessiteollisuuden perustutkinto
- Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
- Talotekniikan perustutkinto 

PALVELUJEN KOULUTUSALA/Teknisen palvelun tiimi
- Autoalan perustutkinto 
- Logistiikan perustutkinto
- Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutk.,  kiinteistöhoidon  osaamisala

Varis Heli 020 615 8707
040 849 6669

HYVINVOINNIN KOULUTUSALA / Hyvinvoinnin tiimi
- Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto 
- Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

VALMA- koulutus
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Kuraattori Puh. Toimipiste

Yrjönen 
Suvi

020 615 6677
040 483 3677

TEKNIIKAN KOULUTUSALA / Rakentamisen ja teollisuuden tiimi
- Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto 
- Pintakäsittelyalan perustutkinto
- Puuteollisuuden perustutkinto 
- Rakennusalan perustutkinto (ei maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisalaa)

PALVELUJEN KOULUTUSALA / Ravinto- ja puhtauspalvelun tiimi
- Elintarvikealan perustutkinto
- Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
- Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

PALVELUJEN KOULUTUSALA / Liiketoimintapalvelun tiimi
- Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

PALVELUJEN KOULUTUSALA / Teknisen palvelun tiimi
- Turvallisuusalan perustutkinto

OPISKELUHUOLTORYHMÄ JA MONIALAINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ 
Opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä on toimia oppilaitostasolla opiskelijahuollon yhteistyöryhmänä.  
Sen tehtävänä on yhteisöllisen opiskeluhuollon kokonaistarpeen arviointi,  yhteisöllisyyden ja   
opiskelijahyvinvoinnin kehittäminen sekä opiskelijahuollon yhteisten suunnitelmien laatiminen. 
 
Yksilöllisen opiskeluhuollon palveluihin kuuluva monialainen asiantuntijaryhmä kokoontuu 
tarpeen mukaan yksittäisen opiskelijan asioissa. Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen opiskelijan tai 
opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi. Kokouksiin kutsutaan opiskelija, jonka asioita 
käsitellään ja tarvittaessa hänen huoltajansa sekä muita asian käsittelyssä tarvittavia opettajia, 
henkilöitä ja asiantuntijoita opiskelijahuollon palvelujen järjestämiseksi.  
 
Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai opiskelijahuollon palveluiden edustaja, jolle asia 
työtehtävien perusteella kuuluu. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden 
yhteistyötahojen tai opiskelijoiden läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää 
opiskelijan tai huoltajan suostumusta. 
 
Monialaisessa asiantuntijaryhmässä käsiteltävät asiat kuuluvat vaitiolovelvollisuuden piiriin.
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