
2022-2023

# KoulutuksenTulevaisuus
eduko.fi

Tervetuloa
oppimaan!



2      Kouvolan Ammattiopisto Eduko  |  opiskelijan opas  2022-2023

Sisällysluettelo

Tervetuloa edukolaiseksi ........................................................................................ 3

Opiskelu Edukossa .................................................................................................. 4
 Opintojen henkilökohtaistaminen .................................................................. 4
  Ammatillisten opintojen rakenteesta lyhyesti ...................................... 4
 Mistä tietoa opinnoistani?................................................................................. 5
 Oppivelvollisuuden laajeneminen ................................................................... 6
 Opiskelun kustannukset ja rahoittaminen .................................................... 6
 Työpäivät .............................................................................................................. 6
  Työjärjestys ................................................................................................. 6

Opiskelijan ohjaus, tuki ja opiskeluhuolto........................................................... 7
 Ohjaus .................................................................................................................. 7
 Opinto-ohjaus ..................................................................................................... 7
 Tukea opintoihisi ................................................................................................ 7
 Tutortoiminta ...................................................................................................... 8
 Opiskeluterveydenhuolto ................................................................................. 9
  Terveydenhoitajat ...................................................................................... 9
  Kuraattorit .................................................................................................10
  Psykologit ..................................................................................................10
Opintotoimisto ja opintosihteerit .......................................................................11
Opiskeluhuoltoryhmä ja monialainen asiantuntijaryhmä ............................. 11

Sääntöjä, ohjeita ja opastusta .............................................................................12
 Turvallisuus .......................................................................................................12
 Savuton Eduko ..................................................................................................12
 Järjestyssäännöistä poimittuja kohtia...........................................................12
 Poissaolot...........................................................................................................13
 Opiskelijan oikeusturva ...................................................................................13
 Ruokailu .............................................................................................................14
 Matkat loma-aikojen ulkopuolella .................................................................14
 Tapaturman sattuessa ja oppilaitoksen tapaturmavakuutus .................. 14

Digiohjeet ................................................................................................................15

Yhteistyö oppilaitoksen ja huoltajien kanssa .................................................... 16



3      Kouvolan Ammattiopisto Eduko  |  opiskelijan opas  2022-2023

Tervetuloa edukolaiseksi

Sydämellisesti tervetuloa Kouvolan Ammattiopisto, Edukon opiskelijaksi! 
Kouvolan Ammattiopisto Oy, Eduko, on 1.1.2022 perustettu monialainen oppilaitos,  
jossa opiskelee vuosittain tuhansia opiskelijoita ammatillisessa tutkintoperusteisessa 
koulutuksessa sekä täydennyskoulutuksessa. Henkilökuntaa Edukossa on noin 350.   
Toimimme tällä hetkellä neljässä eri toimipisteessä Kouvolan alueella. Toimipisteemme 
sijaitsevat Utinkatu 44-48:ssa, Utinkatu 85:ssa ja Taitajantie 2:ssa. Lentokonealaa opiskel-
laan pääosin Utissa Kopterikuja 65:n toimipisteessä. Kartat löytyvät www-sivuiltamme: 
https://www.eduko.fi/eduko/toimipisteet/ 

Edukossa on tarjolla useita perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Koulutusaloja 
ovat tekniikan, palvelujen ja hyvinvoinnin koulutusalat. Lisäksi tarjoamme tutkintokoulu-
tukseen valmentavaa koulutusta (TUVA). Yhdistelmäopinnoissa on mahdollista suorittaa 
ammatillisen perustutkinnon rinnalla myös ylioppilastutkinto. Vuosien mittaan opiskelijat 
ovat saavuttaneet menestystä valtakunnallisesti ammattitaitoa mittaavissa Taitaja-kisois-
sa ja maailmanmestaruustasollakin EuroSkills- sekä WorldSkills-kisoissa.

Tarjoamme myös monipuolisia palveluja. Kattavan kuvauksen palveluistamme löydät 
www-sivuiltamme: Palvelut - Eduko

Tässä oppaassa kerromme lyhyesti opiskeluun liittyvistä käytänteistä erityisesti vuonna 
2022 opintonsa aloittaville. Kehitämme parhaillaan opiskelijoille omaa intraa, jonne   
oppaassa olevat tiedot siirretään. Osa tiedoista löytyvät myös 1.4.2022 julkaistuilta www-
sivuiltamme: www.eduko.fi. Suosittelemme sinua etsimään erityisesti yhteystietoja juuri 
www-sivuilta tai opiskelijana Wilmasta ja intrasta. Näissä paikoissa yhteystiedot löytyvät 
tuoreimmin päivitettyinä.

Terveisin 
Edukon henkilökunta

Tervetuloa
oppimaan!

https://www.eduko.fi/eduko/toimipisteet/ 
https://www.eduko.fi/palvelut/
http://www.eduko.fi
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Opiskelu edukossa

OPINTOJEN HENKILÖKOHTAISTAMINEN
Edukossa opiskellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) 
mukaisesti. Opintojesi suunnitteluun saat tukea ja ohjausta henkilökunnalta; erityises-
ti omalta vastuuopettajaltasi -kouluttajaltasi sekä tarvittaessa aina opinto-ohjaajalta-
si. HOKS tehdään kirjallisesti opiskelijahallintojärjestelmään WILMAan ja sitä päivitetään 
säännöllisesti kanssasi. 

Ammatillisen tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on yksilöllinen. Aiemmin hankittu 
osaaminen, yksilölliset valinnat ja elämäntilanteet vaikuttavat suoritusaikaan. Osaamista 
sinulla on voinut kertyä esimerkiksi työkokemuksen, aikaisemman koulutuksen tai vaik-
kapa harrastustoiminnan kautta.

Tuo rohkeasti esiin omaa aikaisemmin hankittua osaamistasi ja valmistaudu  
kertomaan mitä tavoittelet opinnoillasi. Muun muassa seuraavat asiat kirjataan 
HOKSiin:

Opinnot: Tutkinto tai tutkinnon osa, johon olet hakeutunut sekä kaikkien opintojen   
arvioinnit.

Urasuunnitelma: Onko tavoitteenasi jatko-opinnot, työllistyminen, työuralla etenemi-
nen, työhön paluu, alan vaihtaminen tai ammatillisen osaamisen laajentaminen?

Aiemmin hankittu osaaminen: Suoritetut tutkinnot sekä työkokemus ja harrastukset, 
joista on dokumentteja. Mikäli sinulla on aikaisemmin hankittua osaamista esimerkik-
si työkokemuksen, harrastusten tai aikaisempien opintojen kautta, voit hakea opintoihi-
si osaamisen tunnustamista opintoihisi liittyen. Ohjeet osaamisen tunnustamiseen saat 
opintojen alussa.

Opiskeluaika: Suunnitellaan yksilöllisesti

Opintojen ohjaus ja tuki: https://www.eduko.fi/oppimaan/ohjaus-ja-tuki/

Osaamisen hankkiminen ja osoittaminen: Voit opiskella lähi-, etä- ja verkko-opetuk-
sena oppilaitoksen oppimisympäristöissä ja työelämässä koulutus- tai oppisopimuksella, 
myös kansainvälisissä tai virtuaalisissa oppimisympäristöissä.

Opintojen henkilökohtaistamisen tavoitteena on onnistunut sijoittuminen työelämään 
tai jatko-opintoihin!

Ammatillisten opintojen rakenteesta lyhyesti
Löydät kattavasti tietoa ammatillisista tutkinnoista ja niiden rakenteista:
Opintopolun ePerusteet
Edukon koulutustarjonnasta

https://www.eduko.fi/oppimaan/ohjaus-ja-tuki/
https://www.eduko.fi/oppimaan/koulutusalat/
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Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opinnot  
koostuvat ammatillisista ja yhteisistä tutkinnon osista. Ammatillisia tutkinnon osia on 
145 osaamispistettä ja yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispistettä. Tutkinnon osan  
opettaja/kouluttaja käy kanssasi aina läpi osaamistavoitteet ja arviointikriteerit.

Opettajien yhteystiedot löydät Wilmasta työjärjestyksessä olevan linkin kautta, arvioinnin 
kohdalta tai intrasta sekä voit aina kysyä neuvoa vastuuopettajaltasi /-kouluttajaltasi tai 
opinto-ohjaajaltasi.

Tutkinto- ja osaamisalakohtaiset ammatilliset opinnot 145 osp muodostuvat
pakollisista ammatillisista tutkinnon osista sekä valinnaisista ammatillisista tutkinnon 
osista.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp muodostuvat:
pakollisista yhteisistä tutkinnon osista, laajuus 26 osaamispistettä
valinnaisista yhteisistä tutkinnon osista, laajuus 9 osaamispistettä

Yhteiset tutkinnon osat sisältävät seuraavia opintoja:
viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, vähintään 11 osaamispistettä
matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, vähintään 6 osaamispistettä
yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, vähintään 9 osaamispistettä

Ammattitutkinto voi olla 120, 150 tai 180 osaamispistettä ja     
erityisammattitutkinto 160, 180 tai 210 osaamispistettä.

Yhdessä vastuuopettajasi/-kouluttajasi, opinto-ohjaajan sekä muiden opettajien/koulut-
tajien kanssa perehdyt tutkintosi rakenteeseen, opiskelusuunnitelmaasi ja opintoihisi. 

MISTÄ TIETOA OPINNOISTANI?
Edukon ensisijainen viestintäkanava on Wilma, jonka kautta opiskelija ja alaikäisen 
opiskelijan huoltaja tavoittaa opettajat, kouluttajat ja muun henkilöstön. 

Työjärjestyksesi sekä arviointisi näet Wilmasta. Opintoihin kuuluu lähiopetusta, työelä-
mässä oppimista, verkko-opiskelua, opintokäyntejä, projektityöskentelyä ja muuta   
ohjattua opiskelua.

Opettajat/kouluttajat ilmoittavat ei–oppivelvollisille hankittavien oppikirjojen nimet ja 
oppivelvolliset opiskelijat saavat tarvittavat oppikirjat opettajaltaan. 

HUOM!
Edukossa kerätään säännöllisesti opiskelijoilta palautetta. Saat sähköpostiisi opin-
tojesi alussa ja päätösvaiheessa linkin, jonka kautta pääset antamaan palautetta. 

Vastaamalla palautekyselyihin pääset vaikuttamaan opiskelun ja opetuksen laa-
dun kehittämiseen. Olemme erittäin kiitollisia kaikesta antamastasi palautteesta!
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OPPIVELVOLLISUUDEN LAAJENEMINEN
Oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021. Vuonna 2021 oppivelvollisuus piteni nuorilla,  
jotka ovat suorittaneet perusopetuksensa 1.1.2021 jälkeen. Oppivelvollisuus päättyy,  
kun opiskelija täyttää 18 vuotta. Kysy asiasta vastuuopettajaltasi/-kouluttajaltasi tai  
opinto-ohjaajaltasi. 

OPISKELUN KUSTANNUKSET JA RAHOITTAMINEN
Opetus ja ohjaus ovat perustutkinto-opiskelijoille maksutonta. Kouluruokailu on opiske-
lijoille pääsääntöisesti maksutonta, mutta maksuttomuus ei koske oppisopimusopiskeli-
jaa, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa tai lyhytkurssia suorittavaa opiskelijaa.

Oppivelvolliset ovat maksuttomuuden piirissä koskien vuonna 2005 tai sen jälkeen syn-
tyneitä jotka ovat suorittaneet perusopetuksen  keväällä 2021 tai sen jälkeen sekä niitä 
vuonna 2004 syntyneitä, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen päättötodistuksen ke-
väällä 2021. Maksuttomuus kestää sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiske-
lija täyttää 20 vuotta tai kun opiskelija on hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkinnosta 
annetussa laissa tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun tutkinnon. 

Kustannuksia kertyy mm. oppikirjoista, harjoitusvälineistä, henkilökohtaisista työkaluista 
sekä erilaisista opintoihin liittyvistä opintomatkoista. Suurin osa kustannuksista kohdis-
tuu alkusyksyyn/opintojen alkuvaiheeseen.

Opintojen alussa sinua voi mietityttää kuinka rahoittaa opiskelu. Voit käydä keskustele-
massa asiasta opinto-ohjaajasi tai kuraattorisi kanssa. Lisätietoa rahoituksesta löydät  
jatkossa opiskelijaintrassa. 

Työpäivät
Lukuvuoden työpäivät näet Edukon www-sivulta. Huomaa, että päivien määrä poikkeaa 
esimerkiksi perusopetuksen aikatauluista. Myös kesäkuu on oppilaitoksen toiminta-  
aikaa, vain heinäkuu on loma-aikaa.

Kesäkuun aikana voit hankkia ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien osaamista  
Edukon tarjonnan mukaan. Osaamista voi hankkia myös työpaikoilla. Opiskelijan kesä-
työskentelyllä pyritään tukemaan opintojen etenemistä ja osaamisen hankkimista.

TYÖJÄRJESTYS
Rakennat itse työjärjestyksesi Wilmaan, mutta saat siihen halutessasi aina ohjausta.   
Wilmassa on opintotarjotin, josta valitset yhdessä vastuuopettajasi/ -kouluttajasi kanssa 
opintoihisi tarvitsemasi tutkinnon osien toteutukset. Opintotarjottimelta näet opintojen 
ajankohdat ja sijoittumisen opintojaksoihin. Valintojen tekemisen kautta siirtyvät opinto-
jen tunnit työjärjestykseen.

Sinun tulee aloittaa valitsemasi opinnot täsmällisesti. Mikäli et aloita valitsemasi tutkin-
non osan opiskelua lukujärjestyksen mukaisesti, tai olet sairaana opintojen alkupäivinä, 
ilmoita välittömästi opettajallesi/kouluttajallesi tästä asiasta. Jos et aloita opiskelua aika-
taulujen ja valintojen mukaisesti ja sinulle kertyy runsaasti poissaoloja. etkä selvitä pois-
saolojen syytä opettajallesi/kouluttajallesi, hän voi siirtää sinut pois toteutuksesta.

https://www.eduko.fi/oppimaan/opiskelu-edukossa/
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Opiskelijan ohjaus, tuki ja opiskeluhuolto

OHJAUS
Vastuuopettajasi/-kouluttajasi on tärkeä yhteyshenkilö opinnoissasi. Hän kertoo  
opintojesi alussa miten hänet tavoittaa ja millaista ohjausta saat. Opintojen alussa laadit 
yhdessä vastuuopettajasi/-kouluttajasi ja mahdollisesti opinto-ohjaajan kanssa henkilö-
kohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, HOKSin.

Sinulla on mahdollisuus saada ohjausta ja tukea opiskeluusi myös opinto-ohjaajalta, 
opettajilta/kouluttajilta, kuraattorilta, tutor-opiskelijoilta sekä koko henkilökun-
nalta tarpeesi mukaisesti.

OPINTO-OHJAUS
Opinto-ohjaus tukee persoonallista ja ammatillista kasvuasi: kasvat ja kehityt sekä   
ihmisenä että tulevaa ammattiasi varten, opit suunnittelemaan opintojasi sekä saat   
tietoa jatko-opintomahdollisuuksistasi. Opinto-ohjauksen tavoitteena on edistää vastuul-
lisuuttasi, itseohjautuvuuttasi, suunnitelmallisuuttasi opinnoissa sekä työllistymistäsi. 
Toisin sanoen, antaa tukea siihen, että sitoudut opintoihisi ja suoriudut niistä!

Vastuuopettaja/-kouluttaja ja opinto-ohjaaja ohjeistavat sinua osaamisen tunnustami-
seen sekä rästiin jääneiden opintoihin liittyvissä asioissa.

Opinto-ohjauksessa käsitellään mm. ryhmäytymistä, koulutusvalintoja, osaamisen   
tunnustamista ja jatko-opintoja sekä työllistymistäsi. Voit varata ohjaushenkilöstöltä   
ajan henkilökohtaista ohjausta varten. 

Opinto-ohjaajasi nimen ja yhteystiedot löydät Wilmasta sekä 
www.eduko.fi/opiskelu-edukossa

TUKEA OPINTOIHISI
Opettajat/kouluttajat ja erityisen tuen henkilöstö auttavat ja tukevat sinua opintojen   
etenemisessä.

Jos tarvitset erityistä tukea opintoihisi, sinulle tehdään erityisen tuen päätös ja suunnitel-
ma opintojen tukitoimista. Suunnitelmassa huomioidaan sinun henkilökohtaiset tarpee-
si ja opetuksen tukitoimet.

Erityisen tuen päätös ja tukitoimisuunnitelma ovat oppilaitoksen ja opiskelijan välisiä  
sopimuksia, joihin kirjataan kaikki opintojen edistymisen kannalta tärkeät yksilölliset  jär-
jestelyt ja muut tukitoimet. Erityisen tuen päätöksen laatiminen on lakisääteinen toimen-
pide. Alaikäisten opiskelijoiden tukitoimien suunnitteluun osallistuvat myös huoltajat.

Voit suorittaa opintojasi ohjatusti oman opiskelusuunnitelmasi mukaan opintojen   
tukipajassa. Tukipajoja on sekä Utinkadun että Taitajantien toimipisteissä. 

http://www.eduko.fi/opiskelu-edukossa
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Utinkatu 44:ssä toimii Duunipaja.

Puh. 040 190 6836
duunipaja@eduko.fi 

Opintojen tuki

 Nina Salo erityisen tuen koordinaattori Puh. 040 483 2902

Olli Mustapää erityisopettaja Puh. 040 489 9402

Nikunen Auni Duunipajan opinto-ohjaaja Puh. 040 483 2897

Mikäli tutkintotavoitteisen opiskelijan opinnot eivät etene väliaikaisen haasteellisen   
elämäntilanteen tai puutteellisten opiskelutaitojen seurauksena, eikä aloilla annettava 
tuki ole riittävää, on opiskelijan mahdollista siirtyä TUVA-koulutukseen. Mikäli opinnot on 
keskeytetty väliaikaisesti tutkintokoulutuksessa, on opiskelijan mahdollista palata tutkin-
tokoulutukseen TUVA-jakson päätteeksi. Kaikki sovitut asiat tulee kirjata asianmukaises-
ti opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan. Vaativan erityisen 
tuen tarpeessa oleva opiskelija voi hakeutua vaativan erityisen tuen oppilaitokseen.   
Lisätietoja saat opinto-ohjaajalta.

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 oppilaitosyhteisöön.

Tutorit järjestävät myös erilaisia tempauksia ja osallistuvat messuille ja oppilaitosesit-
telyihin. Tutorit toimivat yhteistyössä opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan 
kanssa. Tutortoimintaa voi myös opinnollistaa ja siitä voi saada halutessaan arvioinnin 
yto-valinnaiseen.

Tutoreiden yhteyshenkilönä toimii opinto-ohjaaja. Etsimme aina uusia tutoreita,   
joten ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi mikäli haluat toimintaan mukaan!

mailto:duunipaja@eduko.fi
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Opiskeluterveydenhuolto

Terveydenhoitajat
Opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalvelut 
opiskelijoille, edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluympäristön 
ja -yhteisön hyvinvointia. 

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

erikoisammattitutkintoa 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

Ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestetään terveydenhoitajan terveystarkastus, 
joka pyritään tekemään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. 

Toisen opiskeluvuoden aikana opiskelijat kutsutaan lääkärin terveystarkastukseen.  
Lääkärin ja terveydenhoitajan kutsuntatarkastukset tehdään kevätlukukaudella. 

Terveydenhoitajan puoleen voit kääntyä seuraavissa asioissa:
• Opiskelukykyyn vaikuttavat terveydelliset tekijät
• Mielenterveyteen liittyen 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-rokotuk-

set/tietoarokotuksista/eri-kohderyhmien-rokottaminen/sosiaali-ja-terveysalan-hen-
kiloston-rokotukset

• Ohjaus ja neuvonta (liikunta, ravinto, uni jne.)
• Elintarvikealan todistus terveydentilasta (ns. salmonellatodistus) 
• Lievät tapaturmat 

Opiskeluterveydenhuollossa ei hoideta vapaa-ajan tapaturmia, vatsaoireisia,  
hengitystieinfektioita eikä korona-epäilyjä. 

Opiskelija voi asioida avovastaanottoaikana ilman ajanvarausta.  

Avovastaanottoajat
• Taitajantien kampuksella ma-pe 8-9 ja 11-11.30
• Utinkadun kampuksella ma-pe klo 8-8.45 ja klo 12.15-12.45

Terveydenhoitajien yhteystiedot löydät www-sivuilta: 
https://www.eduko.fi/oppimaan/ohjaus-ja-tuki/

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoarokotuksista/eri-kohderyhmien-rokottaminen/
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoarokotuksista/eri-kohderyhmien-rokottaminen/
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoarokotuksista/eri-kohderyhmien-rokottaminen/
https://www.eduko.fi/oppimaan/ohjaus-ja-tuki/
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Kuraattorit
Oppilaitoksessamme toimii opiskelijoiden tukena kuraattoreita. Kuraattori on psykososi-
aalisen opiskelijahuollon työntekijä. Hänen kanssaan voit luottamuksella puhua erilai-
sista mieltä askarruttavista asioista, esim. opiskeluun ja koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin 
ja muihin henkilökohtaisiin asioihin, toimeentuloon, asumiseen ja opiskelijan oikeustur-
vaan liittyen. Kuraattori tekee tarvittaessa yhteistyötä myös perheesi ja muun tukiverkos-
tosi kanssa. Kuraattori neuvoo myös opintososiaalisissa asioissa.

Kuraattorin työn tavoitteena on opiskelijoiden sosiaalisen hyvinvoinnin, myönteisen   
kokonaiskehityksen 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 tehdään Wilman kautta tai   
puhelimitse.

Kuraattoreiden yhteystiedot löydät: www.eduko.fi/ohjaus-ja-tuki

Psykologit
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 sosi-
aalisten suhteiden ongelmissa, opiskeluvaikeuksissa, stressinhallinnassa, mielialaongel-
missa, peloissa ja jännitteissä tai joissain muissa sinun elämääsi huolettavissa asioissa. 
Voit ottaa yhteyttä psykologiin oma-aloitteisesti tai oppilaitoksen muun henkilökunnan, 
vanhempien tai ystävän avulla.

Psykologi on tavattavissa ajanvarauksella. Ajanvaraus tehdään Wilman kautta tai   
puhelimitse.

Huom! Psykologin palvelut kuuluvat myös työvoimakoulutuksessa oleville opiskelijoille.
Psykologin yhteystiedot löydät:  www.eduko.fi/ohjaus-ja-tuki

http://www.eduko.fi/ohjaus-ja-tuki
http://www.eduko.fi/ohjaus-ja-tuki
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OPINTOTOIMISTO JA OPINTONEUVOJAT
Opintotoimistosta opiskelija saa esimerkiksi opiskelutodistukset, opintosuoritusotteet 
sekä opintotuki- ja koulumatkatukihakemukset opintosihteerin henkilökohtaisena   
palveluna.

Opintotoimisto on avoinna opiskelupäivinä. Utinkadun toimipisteet: klo 9-15,   
Taitajantien toimipiste klo 8-13.

Opintotoimistoon voit olla yhteydessä myös puhelimitse tai Wilman kautta.
Löydät opintoneuvojasi yhteystiedot Wilmasi etusivulta tai www.eduko.fi/ohjaus-ja-tuki

OPISKELUHUOLTORYHMÄ JA MONIALAINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ
Edukon opiskeluhuoltoryhmä on oppilaitoksemme opiskelijahuollon yhteistyöryhmä. 
Sen tehtävänä on yhteisöllisen opiskeluhuollon kokonaistarpeen arviointi, yhteisöllisyy-
den ja opiskelijahyvinvoinnin kehittäminen ja suunnittelu.

Yksilöllisen opiskeluhuollon palveluihin kuuluva monialainen asiantuntijaryhmä   
kokoontuu tarpeen mukaan yksittäisen opiskelijan asioissa eli tarvittaessa myös sinun 
tueksesi. Tapaamisessa ollaan yhdessä opiskelijan ja tarvittaessa hänen huoltajansa sekä 
muiden asian käsittelyssä tarvittavien opettajien sekä asiantuntijoiden kanssa ja mieti-
tään tarvittavia tukitoimia. Tapaaminen kutsutaan aina kirjallisesti (Wilma/paperinen  
kirje) ja niistä tehdään muistio tapaamisessa läsnäolevien nähtäväksi Wilmaan. 

Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai opiskeli-
joiden läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää opiskelijan tai huol-
tajan suostumusta. Monialaisessa asiantuntijaryhmässä käsiteltävät asiat kuuluvat   
vaitiolovelvollisuuden piiriin.

http://www.eduko.fi/ohjaus-ja-tuki
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Sääntöjä, ohjeita ja opastusta

TURVALLISUUS
Olemme jokainen vastuussa turvallisesta opiskelusta oppilaitoksessamme. Kerro mata-
lalla kynnyksellä henkilökunnalle, jos havaitset jotain poikkeavaa oppilaitoksen sisällä tai 
ulkoalueella. Huolehdi omista tavaroistasi, älä jätä luokkiin henkilökohtaisia tavaroitasi ja 
pidä arvoesineet aina mukanasi. Noudata oman alasi erityisiä turvallisuusohjeita.

Oppilaitoksen ulko-ovet ovat illalla ja viikonloppuisin suljettu.
Vahtimestareiden infopisteet löytyvät toimipistekartoista.

Yhteystiedot:
Utinkatu 44
Jarno Lehtinen p .040 706 7799
Sanna Nokkala p. 040 525 0645

Utinkatu 85
Ari Pitkänen p. 040 766 6802

Taitajantie 2
Mikko Virtanen p. 040 759 2182

SAVUTON EDUKO
Järjestyssääntöjemme mukaan Kouvolan Ammattiopisto Oy on savuton oppilaitos.   
Ammattiopiston alueella tupakointi on kielletty ja se johtaa kirjalliseen varoitukseen. 
Opiskeluterveydenhuolto antaa tarvittaessa tukea ja apua tupakoinnin lopettamiseen.

Tupakointi
Tupakointi ja tupakkatuotteiden (mm. nuuskan) käyttö on kielletty ammattiopistojen 
kiinteistöjen sisä- ja ulkoalueilla, ajoneuvoissa sekä ammattiopiston alueiden ulkopuo-
lella ammattiopiston työmailla, opetustilanteissa ja tilaisuuksissa (Tupakkalaki 698/2010, 
12§). Edellä mainittu koskee myös sähkötupakointia.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖISTÄ POIMITTUJA KOHTIA
Oppitunti alkaa ja päättyy lukujärjestyksessä ilmoitettuun kellonaikaan, ellei opettaja  
toisin ilmoita. Oppituntien aikana annetaan työrauha sekä opettajalle että opiskelijoille. 

Omien eväiden syöminen tai juominen oppituntien aikana ei ole sallittua.
Luokkiin ei ole syytä jättää henkilökohtaisia tavaroitaan. 
Pidä puhelin ja lompakko aina mukana!

Matkapuhelimen ja älylaitteiden käyttö oppituntien aikana henkilökohtaisten asioiden 
hoitoon on kiellettyä.

Opiskelet ammattiin, jossa asiallinen, hyvä käyttäytyminen ja kielenkäyttö ovat tärkeitä 
taitoja. Tämä on hyvä muistaa jo opiskelun aikana sekä oppilaitoksessa että työpaikoilla!

https://www.eduko.fi/eduko/toimipisteet/
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POISSAOLOT
Opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman 
mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen,   
jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä (laki ammatillisesta koulutukses-
ta 94§).

Mikäli sairastut tai muusta perustellusta syystä et pääse oppilaitokseen, tee ilmoitus asi-
asta viipymättä vastuuopettajallesi/-kouluttajallesi. Mikäli sairauspoissaolosi kestää yli 5 
päivää, sinun tulee olla yhteydessä terveydenhoitajaan tai lääkäriin saadaksesi tarvitta-
van hoidon ja todistuksen. Perustellussa tilanteessa oppilaitos voi edellyttää todistuksen 
toimittamista lyhyemmältäkin ajalta.

Työelämässä oppimisen aikana sairastumisesta/poissaolosta ilmoitetaan työpaikalle  
ehdottomasti ennen työpäivän alkua kyseisen työpaikan sovitun käytännön mukaisesti. 
Ilmoita heti myös ohjaavalle opettajallesi/kouluttajallesi, mikäli sairastut työpaikalla   
järjestettävän koulutuksen aikana.

Selvitys poissaoloista tehdään viipymättä Wilmaan.

Alaikäisen opiskelijan Wilma-poissaoloselvityksen tekee huoltaja.

Mikäli olet työvoimakoulutuksessa, toimitaan TE-palvelujen säännösten mukaisesti,   
kysy tarkemmat tiedot poissaolo-ohjeista omalta opettajaltasi/kouluttajaltasi.

OPISKELIJAN OIKEUSTURVA
Jos olet tyytymätön johonkin opintoihisi liittyvään tilanteeseen, ota asiassa yhteyttä 
vastuuopettajaan/-kouluttajaan, opettajaan tai johonkin muuhun Edukon henkilökun-
taan kuuluvaan henkilöön, esimerkiksi tiimiesimieheen. 
Yhteystiedot löydät: Organisaatio - Eduko

Jos olet tyytymätön saamaasi osaamisen arviointiin tai arvosanaan, voit ensin pyytää 
sen tarkastamista arvioijilta. Jos olet edelleen tyytymätön saamaasi arvioinnin tarkasta-
mispäätökseen, voit tehdä siitä oikaisupyynnön työelämätoimikunnalle. 

Apua oikaisuun voit pyytää vastuuopettajaltasi/-kouluttajaltasi.

Voit hakea itseäsi koskeviin koulutuksen järjestäjän tekemiin päätöksiin oikaisua joko 
aluehallintovirastosta tai opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta tai muutosta hallinto-
oikeudesta (laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017). Opiskelijaa koskeviin päätök-
siin liitetään aina valitusohje.

https://www.eduko.fi/eduko/organisaatio/
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RUOKAILU
Sinulle on tarjolla monipuolinen, ravitsemuksellisesti oikeaoppinen opiskelijalounas.  
Lounaaseen kuuluu lämmin ruoka, salaatti- sekä leipäpöytä ja ruokajuoma.  
Ruuhkan välttämiseksi noudata ryhmäsi ruokailuaikoja. Opiskelijaruokala on avoinna 
opiskelupäivinä erikseen ilmoitettavina aikoina.

Työelämässä oppimisen aikana opiskelija saa ateriointia varten ateriakorvauksen.

Huom! Oppisopimusopiskelijoille sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoa suorittaville 
ruokailu on maksullinen. Heille ei myöskään makseta ateriakorvausta työelämässä   
oppimisjakson aikana.

MATKAT LOMA-AIKOJEN ULKOPUOLELLA
Matkat tulisi järjestää opetuksettomiin ajankohtiin (= lomat).

Jos jostain syystä aiot lomailla opetuksellisella ajalla, on sinun anottava lomaa tiimiesi-
mieheltä. Matka ei saa viivästyttää tai vaikeuttaa opintojesi etenemistä.

TAPATURMAN SATTUESSA JA OPPILAITOKSEN TAPATURMAVAKUUTUS
Opiskelija ilmoittaa aina tapaturmasta vastuuopettajalle.

Tapaturma oppilaitoksessa:
Oppilaitosympäristössä hoitoa vaativan tapaturman sattuessa opiskeluterveydenhuol-
lossa tehdään hoidon arvio ja annetaan välitön ensiapu, ellei vamma ole niin vakava,  
että sen sattuessa otetaan suoraan yhteyttä 112.

Vastaanottokäynti kirjataan potilastietojärjestelmään. 
 
Tapaturma työelämässä tapahtuvan oppimisen ympäristössä:
Työelämässä oppimisen ympäristössä tapahtuneen välitöntä hoitoa vaativan tapatur-
man sattuessa on syytä hakeutua päivystykseen. 
 
Edukon opiskelijan tapaturmavakuutus
Ammattiopiston opiskelijat kuuluvat lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin joka  
kattaa:

 • Varsinaisella opiskeluajalla ja koulumatkan aikana sattuneet tapaturmat  
(käytännön opetuksessa, näytöissä sekä työelämässä tapahtuvan oppimisen aikana, 
myös ulkomailla).

• Työsuhteen aikana tapahtuva koulutus kuuluu työnantajan lakisääteisen   
tapaturmavakuutuksen piiriin, jos työnantaja maksaa koulutusajalta palkkaa   
(oppisopimuskoulutus),

•  Vakuutus ei korvaa opiskelijan vapaa-ajalla sattuneita tapaturmia.
• Vakuutus ei korvaa oppilaitoksen tai opiskelijan omalle omaisuudelle sattuneita   

vahinkoja.
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Ohje vahinkojen ilmoittamiseen
Mikäli sinulle sattuu tapaturma oppilaitoksessa, koulumatkalla tai opintomatkalla,   
toimi ensisijaisesti saamiesi ohjeiden mukaan.

Ole yhteydessä vastuuopettajaasi ja kerro tapahtuneesta.
Soita Pohjola Terveysmestari palveluun puh. 0100 5225. 
Saat maksutonta terveysneuvontaa sekä apua lääkäriin hakeutumiseen tai oireiden   
hoitamiseen. Puhelinnumero palvelee klo 7-23.

Löydät yleisiä ohjeita myös osoitteesta https://vahinkoapu.pohjola.fi/

Apua saat myös Pohjola Sairaala -sovelluksen kautta. 
 
Opintosihteerisi tekee asiasta vahinkoilmoituksen OP Pohjolaan. 
 
OP Pohjolan vakuutusturva Edukon opiskelijoille:
Ryhmätapaturmavakuutus (mm. oppilaitoksen toiminnassa teoriatunneilla tms.   
tapahtuvat tapaturmat) 

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus (mm. työhön rinnastettavat käytännön opetusti-
lanteet, työelämässä tapahtuvan oppimisen jaksoon liittyvät tilanteissa tapahtuvat tapa-
turmat).

Digiohjeet Edukossa
Opiskelijoiden käytössä on useita verkossa olevia tietokoneita, joita on atk-luokissa ja 
yleisissä tiloissa. Tilojen ja laitteiden käyttöoikeus rajoittuu opetusta/opiskelua tukevaan 
työskentelyyn. 

Kaikki tarvittavat tunnukset ja salasanat saat opintojesi alussa henkilökohtaises-
ti joko suoraan vastuuopettajaltasi/-kouluttajaltasi tai opintotoimistosta, kun olet 
sitoutunut allekirjoituksellaan noudattamaan Edukon tietoturvaohjeistusta.

Oppilaitoksen työasemien käyttö edellyttää voimassa olevaa verkkotunnusta. 
Tunnus toimii oppilaitoksen tietokoneilla ja sähköpostiin kirjauduttaessa. Käyttäjätunnus 
mahdollistaa myös tulostamisen koulun verkkokirjoittimelle. 

SAAT SEURAAVAT DIGITAALISET PALVELUT KÄYTTÖÖSI:
- Edukossa opiskelijoiden käytössä on Office 365 -ohjelmistopaketti, joka sisältää mm. 

sähköpostin, tallennustilaa (OneDrive) ja työvälineohjelmia.
- Sähköposti: sähköpostin osoitetta ei vielä tiedetä, tietohallinto infoaa. Wilmasta ja  

opiskeljaintrasta löytyy ohje
- Wilma on pääasiallinen viestintäkanava, joten seuraa sitä aktiivisesti.
- Opiskelijaintra tulee käyttöön syksyllä 2022.
- Langaton wifi-verkko: Wilmasta ja opiskeljaintrasta löytyy ohje
- Sähköisenä oppimisympäristönä on Peda.net tai It’s Learning

https://vahinkoapu.pohjola.fi/
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Verkko-opiskelu
Verkko-opintojen suorittaminen edellyttää säännöllistä opiskelua ja ajankäyttösuunnitel-
maa. Verkko-opintoihin kuuluvat tehtävät on suoritettava niille annettuna ajankohtana. 
Verkko-opintojen arviointi perustuu tutkinnon perusteiden arviointikriteereihin.

Sosiaalinen media:
•	 Facebook

•	 Instagram

•	 Twitter

•	 LinkedIn

•	 YouTube

Aloilla on käytössä myös omia Instagram-tilejä. Käyttämämme hästägit: 
#eduko #KoulutuksenTulevaisuus #ammatillinenkoulutus

Tarkemmat IT-ohjeet löydät opiskelijaintrasta myöhemmin syksyllä 2022. 

Yhteistyö oppilaitoksen ja huoltajien kanssa
Järjestämme perustutkinto-opiskelijoiden huoltajille kotiväeniltoja. Ajankohdasta tiedote-
taan opiskelijoille ja heidän huoltajilleen hyvissä ajoin ennen tilaisuuden järjestämistä.

Alaikäisten huoltajat pääsevät seuraamaan Wilmasta opiskelijan opintoja ja suorituksia.

Menestystä
opintohisi!

https://www.facebook.com/eduko2022
https://www.instagram.com/eduko.fi/
https://twitter.com/eduko_fi?lang=fi
https://www.linkedin.com/company/kouvolan-ammattiopisto-eduko
https://www.youtube.com/channel/UC0a3tA6-NnSr2FMkWlCYdSw
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MUISTIINPANOJA
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MUISTIINPANOJA



19      Kouvolan Ammattiopisto Eduko  |  opiskelijan opas  2022-2023

MUISTIINPANOJA



Eduko Utinkatu 44
Utinkatu 44-48, 45200 Kouvola, 

Eduko Utinkatu 85
Utinkatu 85, 45200 Kouvola

Eduko Kopterikuja 65
Kopterikuja 65, 45410 Utti

Eduko Taitajantie 2
Taitajantie 2, 45100 Kouvola

Eduko Alakyläntie 27
Alakyläntie 27, 45100 Kouvola

9/
20

22Taitajantie 2, 45100 Kouvola, puh. 020 787 9200,  eduko.fi  
Hakijapalvelut puh. 040 179 7109, hakijapalvelut@eduko.fi 

mailto:hakijapalvelut%40eduko.fi?subject=
https://www.facebook.com/eduko2022
https://www.instagram.com/eduko/?hl=fi
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