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Tupakointipaikka    Rökningsområde

Vamia Oppisopimus   Läroavtal 
EduVakk
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Oy EduVamia Ab

Oy EduVamia Ab

L-Siipi: tekniikka 
hallinto, ATTO-aineiden 
opetus ja artesaanit 
sekä turvallisuusala
H-aula
Pääsisäänkäynti 
F-siipi
levy ja hitsaus, LVI
Metallitalo
metalliala, 
koneistus ja 
koneasennus
Sähkötalo
sähköala
T-siipi
sähköala
P-siipi
rakennus
U-siipi
kiinteistöhuolto
A-siipi
autoala
V-siipi
rakentaminen, LVI 
turvallisuus

e
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u
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u

Oy EduVamia Ab

Oy EduVamia Ab
1

2

HALLINTO ADMINISTRATION 
Ruutikellarintie 2  Krutkällarvägen 2 
FI-65100 Vaasa | Vasa
Puh. | tfn (06) 326 7411

PALVELUT | SERVICE  SERVICES 
Ruutikellarintie 2-4 
Krutkällarvägen 2-4 
FI-65100 Vaasa | Vasa
Puh. | tfn (06) 326 7411

RESTAURANT SILVERIA 
Ruutikellarintie 4  Krutkällarvägen 4 
FI-65100 Vaasa | Vasa
Puh. | tfn 040 770 9236

STUDIO PARCOS
Ruutikellarintie 2 
Krutkällarvägen 2 
FI-65100 Vaasa 
www.studioparcos.fi

TEKNIIKKA TECHNOLOGY 
Sepänkyläntie 16
FI-65100 Vaasa | Vasa
Puh. | tfn (06) 326 7411
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ENERGIA- JA TEKNOLOGIAPALVELUT  |  ENERGI- OCH TEKNOLOGITJÄNSTER
Sepänkyläntie / Smedsbyvägen 16  |  FI-65100 Vaasa / Vasa  |  Puh. / tfn 06 326 7411
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Tekniikka, hallinto, Yto-aineiden opetus, 
artesaanit sekä turvallisuusala / teknik, 
administration, GEM-ämnenas undervisning, 
artesaner och säkerhetsbransch

Pääsisäänkäynti / huvudingång

Levy ja hitsaus, LVI / plåt och svets, VVS

Metallitalo / Metallhuset: metalliala, koneistus 
ja koneasennus / metallbransch, spånsskärande 
och verkstadsmekaniker

Sähkötalo / Elhuset: sähköala / elbransch

T-siipi / vinge: sähköala / elbransch

P-siipi / vinge: <- pois

U-siipi / vinge: kiinteistöhuolto, LVI, VALMA / 
fastighetsskötsel, VVS, VALMA

A-siipi / vinge: autoala / bilbransch

V-siipi / vinge: rakentaminen, turvallisuus, 
VALMA / byggnadsbransch, säkerhetsbransch, 
VALMA / Vamia Lean Center
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REHTORIN TERVEHDYS
Ammatillista koulutusta uudistetaan parhaillaan 
osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi. Uudistusta 
tarvitaan, koska tulevaisuuden työelämässä tarvitaan 
uudenlaista osaamista ja ammattitaitoa. Uudistuksen 
myötä pystymme tarjoamaan koko tutkinnon lisäksi 
myös erillisiä tutkinnonosia. Nämä tutkinnonosat 
täydentävät työssä tarvittavaa puuttuvaa osaamista, 
jonka avulla työntekijä pysyy työelämässä ajan tasalla ja 
mukana kehityksessä

Hallitusohjelmassa puhutaan oppivelvollisuusiän nosta-
misesta, jatkuvasta oppimisesta, koulutuksen ja osaavan 
työvoiman saatavuudesta ja osaamisen ja oppimisen 
tiekartasta vuodelle 2030. Tämä luo uskoa. Koulutuk-
seen panostetaan taas.  

Vamian opiskelijoille uudistus on hyvä asia. Opiskelijoi-
den valinnanvapaus lisääntyy, ja he voivat valita entistä 
joustavammin oman koulutuspolkunsa. Tutkinnot 
räätälöidään vastaamaan työelämän tarpeita, ja Vamia 
valmistaa opiskelijat kohtaamaan työelämän entistä 
valmiimpina ja osaavampina. 

Olemme rakentaneet esimerkiksi oppimisympäristöm-
me yhteistyössä työelämän edustajien kanssa mahdol-
lisimman aidoiksi tiloiksi, joiden kaltaisissa opiskelijat 
tulevat valmistuttuaan työskentelemään. Kaikki opiske-
lijamme oppivat myös monilla työpaikoilla käytettävän 
Lean-menetelmän jo opiskeluaikanaan. Koska Vaasa on 
Suomen energiapääkaupunki, panostamme siihen, että 
opiskelijamme tietävät paljon energiasta ja osaavat käyt-
tää sitä tehokkaasti ja ympäristöä säästävästi, kestävän 
kehityksen periaattein.

Lisäämme ja tiivistämme yhteistyötä Vaasan seudun 
yritysten kanssa. Yrityksiin tarvitaan osaavaa työvoi-
maa tulevina vuosina työvoimapulan takia. Opiskelijat 
hyötyvät yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä, koska 
yritykset tarjoavat opiskelijoille työpaikalla tapahtuvaa 
oppimista ja kesätyötä ja keikkatyötä. Yritykset käyvät 
jo nyt Vamian tiloissa aktiivisesti rekrytoimassa opiske-
lijoitamme. 

Vamiasta on hyvä ponnistaa myös ammattikorkea-
kouluun. Yhteistyömme Vaasan ammattikorkeakoulun 
kanssa tarjoaa opiskelijoillemme mahdollisuuden jo 
opintojensa aikana aloittaa jatko-opinnot VAMK:ssa.

Yhteiskuntamme on entistä kansainvälisempi. Tulevai-
suuden työpaikoilla tarvitaan kielitaitoa ja kykyä kohda-
ta eri kulttuureista tulevia ihmisiä. Annamme opetusta 
kolmella kielellä ja olemme monikulttuurisia. Voimme 
tarjota opiskelijoillemme ja jopa meiltä jo valmistuneille 
opiskelijoille työpaikalla tapahtuvaa oppimista monissa 
eri maissa. Ulkomailla voi työskennellä jopa puoli vuot-
ta valmistumisen jälkeen.

Vamia pystyy lupaamaan opiskelupaikan kaikille haki-
joille. Tervetuloa Vamiaan rakentamaan hyvää pohjaa 
omalle tulevalle urallesi!

Åsa Stenbacka 
Rehtori
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Vamiasta on hyvä 
ponnistaa työuralle 

tai jatko-
opintoihin





OPINTOJEN 
TOTEUTUS VAMIASSA
Opetusta järjestetään ympäri vuoden. Työpäivät päätetään vuosittain 
koulutuslautakunnassa. Opetusjärjestelyt mahdollistavat opiskelun työn ohella 
myös iltaisin ja viikonloppuisin. 
Opinnot järjestetään siten, että opiskelija voi edetä joustavasti ja viivytyksettä 
omalla opintopolullaan. 
Opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti omaan oppimiseensa. Opiskelija on 
itse vastuussa Vamian käytänteisiin perehtymisestä ja niiden noudattamisesta, 
oppimisesta ja opintojen etenemisestä, arjen sujumisesta kuten koulumatkoista, 
asumisesta, ruokailusta ja opiskeluvälineistä, oman opiskelun esteiden 
tunnistamisesta ja niihin tuen hakemisesta. Opiskelijat voivat vaikuttaa 
osallistumalla oppilaskunnan toimintaan sekä erilaisiin opiskelijajärjestöjen 
tilaisuuksiin.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulma on osa Vamian jokapäiväistä toimintaa. 
Opiskelijavalinnat tehdään selkeiden ja läpinäkyvien valintakriteerien perusteella.  
Opetusjärjestelyissä otetaan huomioon opiskelijoiden erilaiset tarpeet.  Tasa-
arvon ja yhdenvertaisuuden tulee toteutua erityisesti osaamisen arvioinnissa. 
Oppimistilanteissa ei sallita syrjintää eikä seksuaalista häirintää. Vamialla on 
opiskelijoita koskeva erillinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä 
ohjeistus.
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ARVIOINTI
Ammatilliset tutkinnon osat arvioidaan tutkinnon osit-
tain, arviointiasteikko perustutkinnoissa 1-5, ammatti- 
ja erikoisammattitutkinnoissa asteikko on hyväksytty 
/ hylätty. Ammattitaito osoitetaan käytännön työteh-
tävissä tehtävillä näytöillä, tutkinnon osittain. Amma-
tillisten tutkinnon osien osaamisen arvioivat opettaja ja 
työelämän edustaja yhdessä. Yhteisten tutkinnon osien 
ja niiden osa-alueiden sekä valmentavien koulutusten 
osien osaamista arvioi opettaja arviointiasteikolla 1-5. 
Jos opiskelija ei ole suorittanut hyväksytysti tutkin-
toon kuuluvia opintoja tai haluaa korottaa saamaansa 
arvosanaa, on hänellä mahdollisuus opintosuorituksen 
uusintaan.

OSAAMISPERUSTEISUUS 
Vamia toteuttaa koulutuksia osaamisperusteisesti. 
Koulutuksen tehtävänä on tuottaa yksilöllistä amma-
tillista osaamista opiskelijoiden ja työelämän tarpeiden 
mukaisesti. Opiskelijan aiempi osaaminen tunnustetaan 
ja opiskelija hankkii vain puuttuvan osaamisen. 

OSAAMISPERUSTEISUUS TARKOITTAA SEURAAVAA

• Tutkinnon ja sen osien mitoituksen peruste on 
osaamispiste (osp). Tutkinnon osan osaamispisteet 
määräytyvät sen mukaan, mikä siihen sisältyvien 
osaamisen kattavuus, vaikeusaste ja merkittävyys ovat 
suhteessa koko tutkintoon. 

• Osaaminen ei ole sidottu aikaan. Kun opiskelija on 
oppinut tutkinnon osan tavoitteet, hän voi osoit-
taa osaamisensa ja yksilöllisesti edetä opinnoissaan 
eteenpäin. 

• Opiskelijan aiempi osaaminen tulee tunnustaa. 
• Yhdessä työelämän kanssa mietitään, miten tutkin-

non osia toteutetaan työelämälähtöisesti työelämän 
osaamistarpeet huomioiden. 

• Opetusjärjestelyt toteutetaan siten, että tutkinnon 

osat voidaan suorittaa tutkinnon osa kerrallaan 
itsenäisinä kokonaisuuksina. Tutkinnon osa mo-
duloidaan tarkoituksenmukaisella tavalla pienempiin 
oppimistapahtumiin.

HENKILÖKOHTAINEN 
OSAAMISEN 
KEHITTÄMISSUUNNITELMA 
(HOKS) 
Vastuuopettaja vastaa opiskelijan kanssa henkilökoh-
taisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisesta, 
tarvittaessa mukana on opinto-ohjaaja. Suunnitelmaan 
kirjataan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista 
koskevat tiedot. Lisäksi siihen kirjataan, miten osaamis-
ta hankitaan, mitä tukitoimia ja ohjausta opiskelija saa 
sekä miten osaaminen osoitetaan. HOKS sisältää myös 
opiskelijalle laadittavan urasuunnitelman. Henkilö-
kohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma laaditaan 
StudentaPlussaan ja sitä päivitetään säännöllisesti. 
Työpaikan edustaja osallistuu HOKS:n laadintaan, 
jos koulutus järjestetään oppisopimuskoulutuksena. 
HOKS:n laadintaan voi tarvittaessa osallistua myös 
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muiden yhteistyökumppaneiden edustajia esimerkiksi 
TE-toimistosta. 

OPPIMISYMPÄRISTÖT
Vamian oppimisympäristöt ovat ajantasaisia ja niissä 
voi päivittää osaamista läpi työuran. Ne ovat työelämä-
lähtöisiä ja niitä kehitetään yhdessä työelämän kanssa. 
Oppimisympäristöinä toimivat oppilaitoksen omat tilat, 
verkkoympäristö ja työpaikat sekä tarvittaessa ulkopuo-
liset tilat. Ulkopuolisia oppimisympäristöjä ovat mm. 
asiakkaan tilat ja työmaat sekä erilaiset liikuntapaikat.
Vamian oppimisympäristöt voivat toimia näyttöym-
päristöinä, mikäli ne on katselmoitu ja hyväksytty 
näyttöympäristöiksi yhdessä työelämän kanssa. 
Jokainen Vamiassa oleva vaikuttaa miellyttävään ja 
innostavaan opiskeluympäristöön.

TUTKINTOJEN PERUSTEET
Perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä. 
Näistä 145 osaamispistettä on ammatillisia tutkinnon 
osia ja 35 osaamispistettä on yhteisiä tutkinnon osia. 
AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN 
YHTEISET TUTKINNON OSAT OVAT

1  VIESTINTÄ- JA VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN

2  MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN

3  YHTEISKUNTA- JA TYÖELÄMÄOSAAMINEN

Ammattitutkinnot ovat laajuudeltaan 120 tai 150 
osaamispistettä ja erikoisammattitutkinnot 160 tai 180 
osaamispistettä. 

Tutkinnon suorittaneilla on jatko-opintokelpoisuus 
korkeakouluihin. Tutkintojen yleisestä jatko-opintokel-
poisuudesta yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin 
säädetään yliopistolain (558/2009) 37 §:ssä ja ammatti-
korkeakoululain (932/2014) 25 §:ssä.

TYÖPAIKALLA 
TAPAHTUVA OPPIMINEN
Koulutus työpaikalla käytännön tehtävien yhteydes-
sä järjestetään koulutussopimukseen perustuvana 
koulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena. Koulu-
tussopimus korvaa työssäoppimisen: Opiskelija ei ole 
työsuhteessa (status opiskelija). Opiskelijalle ei makseta 
palkkaa eikä koulutuskorvausta työpaikalle. Työpaikalla 
oppiminen sovitaan tutkinnon osa kerrallaan. Opiske-
lija hakee pääsääntöisesti itse tutkinnon osaan sopivaa 
paikkaa saamiensa ohjeiden mukaan. Opettajat auttavat 
paikan löytymisessä.
Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työ-tai virkasuh-
teeseen (status työllinen). Työnantaja maksaa opiskelijal-
le palkkaa ja työnantajalle voi maksaa koulutuskorvaus-
ta. Voidaan sopia koko tutkintoon tai tutkinnon osaan.
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VAMIAN 
TARJOAMAT YKSILÖLLISET 
OPINTOMAHDOLLISUUDET
Ammatillista perustutkintoa suorittavan opiskelijan koulutuspolku 
rakennetaan yksilöllisistä lähtökohdista ja tavoitteista käsin. 
Sen suunnittelussa otetaan huomioon mm. työllistymiseen liittyvät 
tavoitteet, opiskelijan tavoitteet ylioppilastutkinnon ja jatko-opintojen 
suorittamiseksi sekä harrastukset.
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KAHDEN TUTKINNON OPINNOT
Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon 
voi suorittaa kolmessa vuodessa. Kahden tutkinnon 
suorittaminen rinnakkain antaa opiskelijalle laajemman 
pohjatiedon jatko-opintoja ajatellen. Tutkinnoista on 
hyötyä myös työelämässä. 

VAMK-POLKU
Opiskelijalla on mahdollisuus hakea opintojen aikana 
VAMK-polulle. Tällöin opiskelija suorittaa ammatillisen 
opintojen aikana 30op oman alansa AMK-opinnoista 
(mahdollista osassa koulutuksista). Jos opiskelija saa tar-
vittavat opintosuoritukset suoritettua, hän voi suoraan 
jatkaa VAMK:ssa opintoja ilman pääsykoetta. 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Opiskelijalla on opintojensa aikana mahdollisuus hakeu-
tua KV-vaihtoon ulkomaille. KV-toiminnan tavoitteena 
on vahvistaa valmiuksia sijoittua ja menestyä kansain-
välistyvillä työmarkkinoilla kotimaassa ja ulkomailla. 
Kansainvälinen vaihto edistää ammatin monipuolista 
oppimista, suvaitsevaisuutta, kielitaitoa, elinikäisen 
oppimisen avaintaitoja ja sen kautta voi työllistyä. 
KV-vaihdossa hankittu osaaminen on osa opiskelijan 
HOKS:n mukaisia opintoja. 

VAASAN URHEILUPAINOTUS
Urheilupainotus antaa ammattimaisesti urheileville, 
huippu-urheiluun tähtääville mahdollisuuden amma-
tillisten opintojen ohella harjoitella mahdollisimman 
täysipainoisesti. 

NY – NUORI YRITTÄJYYS
NY-yritys on yhden tai useamman opiskelijan perus-
tama harjoitusyritys,joka toimii oikeasti ja oikealla 

rahalla lukuvuoden ajan. Yrityksen perustaminen alkaa 
aivoriihestä, jossa kehitellään liikeideoita. Valittua 
liikeideaa kehitetään edelleen ja ryhdytään tuottamaan 
tuotteita tai palveluita, joiden myymisessä saa kokemus-
ta toiminnan harjoittamisesta ja mm. asiakaspalvelusta 
ja myynnistä. 

TAITEEN ERITYISOPINNOT - 
TAIKON-AKATEMIA
Vamian opiskelijoilla on mahdollisuus saada taideopin-
tojaan tunnustettua osaksi opintojaan. Taidepainotus 
antaa ammattimaisesti taidetta opiskeleville mahdolli-
suuden ammatillisten opintojen ohella suorittaa taiteen 
erityisopintoja. 

KILPAILU- JA HARRASTUSTOIMINTA
Suomessa järjestetään vuosittain valtakunnallisia amma-
tillisen koulutuksen opiskelijoille tarkoitettuja kilpailuja, 
joihin opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua.

TAITAJA SM-KILPAILU
Taitaja on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen 
tapahtuma, jossa ratkotaan vuosittain ammattitaidon 
suomenmestaruudet yli 40 lajissa. Ympäri Suomea 
järjestetään kymmeniä semifinaaleja, joihin osallistuu 
yli tuhat opiskelijaa. Finaalissa kilpailee yli 400 oman 
alansa osaajaa, ja kilpailupaikalle saapuu kymmeniä 
tuhansia katsojia. Kilpailuista tiedotetaan lukuvuoden 
aikana.

SAKUSTARS 
Sakustars on valtakunnallinen kulttuurikilpailu kaikille 
ammattiin opiskeleville. Kilpailuissa on sarjoja sekä 
ennakkoon lähetettäville töille, että paikan päällä tehtä-
ville suorituksille.
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ERILAISET KOULUTUSMUODOT

TUTKINTOKOULUTUS
Tutkintokoulutus on ammatillisen osaamisen hank-
kimiseksi tarvittavaa koulutusta, jonka tavoitteena on 
ammatillisen tutkinnon tai sen osan tai osien suoritta-
minen. Tutkintokoulutus valmistaa perustutkintoon, 
ammattitutkintoon, erikoisammattitutkintoon tai 
niiden osiin. Se rahoitetaan Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriöltä saatavalla valtionosuudella. Ammatti- ja 
erikoisammattitutkintoa suorittavilta peritään opiske-
lijamaksu, lukuun ottamatta oppisopimusopiskelijat 
ja työvoimakoulutuksen opiskelijat. Tutkintokoulutus 
voidaan suorittaa myös oppisopimuksella.

OPPISOPIMUS
Oppisopimuksella voi suorittaa koko tutkinnon tai 
osatutkinnon. Oppisopimuskoulutus tarkoittaa, että 
suurin osa oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Opiskelija 
hankkii työpaikan itse. Työtä on oltava keskimäärin 25 
työtuntia viikossa eli myös osa-aikatyö käy. Oppisopi-
muksen ajalta opiskelija saa työehtosopimuksen mukais-
ta palkkaa. Kaikki Vamian tutkinnot voidaan suorittaa 
oppisopimuksella. 

TYÖVOIMAKOULUTUS
Työvoimakoulutus on tutkintoon johtavaa koulutusta 
työttömille työnhakijoille ja työttömyysuhan alaisille 
henkilöille. Koulutus on opiskelijoille maksutonta. 
Työvoimakoulutuksen ajalta opiskelijat saavat sitä 
työttömyysetuutta, johon heillä on oikeus työttömänä 
ollessaan ja lisäksi kulukorvausta. Haku työvoimakoulu-
tukseen tapahtuu Te-toimiston kautta. Lisätietoja www. 
te-palvelut.fi.

VALMA
Valma –koulutus on ammatilliseen koulutukseen val-
mentavaa koulutusta. Se antaa opiskelijoille valmiuksia 
ammatilliseen tutkintokoulutukseen hakeutumiseksi 
sekä vahvistaa opiskelijoiden edellytyksiä suorittaa am-
matillinen tutkinto. Se rahoitetaan Opetus- ja kulttuu-
riministeriöltä saatavalla valtionosuudella. 

EDUVAMIA-KOULUTUKSET
Vamia toteuttaa EduVamian alihankkijana räätälöityjä 
ammatillisia koulutuksia. Ne ovat työvoimakoulutuksia, 
jotka tulee järjestää hankintasopimuksissa mainitul-
la tavalla. EduVamia ostaa koulutusten toteutuksen 
Vamiasta. EduVamiassa on oma kouluttajan opas, joka 
ohjeistaa näiden koulutuksen toteutusta.
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KÄYTÄNNÖN OHJEITA

SÄHKÖPOSTI JA INTRANET
Kaikki opiskelijat saavat oman sähköpostiosoitteen, 
käyttäjätunnuksen ja salasanan aloittaessaan opintonsa. 
Sähköposti, Vamian verkkosivut ja oppilaitoksen Face-
book-sivu palvelevat päivittäisinä tiedonvälityskanavina.
VERKKOSIVUT vamia.fi
FACEBOOK facebook.com/vamiavaasa 
INSTAGRAM @vamiavaasa
YOUTUBE Vamia Vaasa

vamia.fi/fi/opiskelijoille

STUDENTA
Studenta on opiskelijahallintajärjestelmä, josta opiskelija 
voi seurata opintojensa etenemistä ja tutkia opinto- ja 
tutkintosuoritustensa arviointeja. Opiskelijat kirjautuvat 
järjestelmään oppilaitoksen Office 365-tunnuksilla tai 
etunimi.sukunimi@student.vaasa.fi.

YHTEISTYÖ KODIN KANSSA
Kodin ja koulun yhteistyö alkaa siinä vaiheessa, kun ala-
ikäinen opiskelija hakeutuu opiskelijaksi oppilaitokseen 
ja jatkuu koko opiskeluajan. Oppilaitoksen jokaisessa 
yksikössä järjestetään aloittavien ryhmien opiskelijoiden 
huoltajille vanhempainilta syyslukukauden alkupuolella. 
Alaikäisten opiskelijoiden huoltajat käyttävät opettajien 
ja huoltajien väliseen yhteydenpitoon StudentaPlus-jär-
jestelmää. Alaikäisten opiskelijoiden huoltajille toimi-
tetaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 
Yhteystiedot löytyvät www.vamia.fi sivustolta.

ASUMINEN
Vamian opiskelijoilla on mahdollisuus hakea asuntoa 
Vaasan opiskelija-asuntosäätiöltä, VOAS:ilta. Opiske-
lija-asuntosäätiön puhelinnumero on 06 327 6511 tai 
www.voas.fi.

OPISKELIJAKORTTI
Vamiassa opiskelijat kuvataan ja he saavat kuvallisen 
opiskelijakortin, jonka avulla tunnistetaan Vamian 
opiskelijaksi. 
Opiskelijalla on mahdollisuus liittyä jäseneksi opiskeli-
jajärjestöön ja saada valtakunnallinen opiskelijakortti. 
Opiskelijakortilla saa etuja ja alennuksia erilaisista tuot-
teista ja palveluista. Lisätietoa ammattiin opiskelevien 
opiskelijajärjestöistä sekä liittymiskaavakkeet löytyvät 
liittojen omilta nettisivuilta: www.osku.info ja 
www.sakkiry.fi.
VR ja Matkahuolto myöntävät opiskelijoille alennusta 
matkalipuista. Opiskelija voi hankkia VR:n ja Matka-
huollon yhteisen opiskelijakortin, jolla saa alennusta 
junissa ja linja-autoissa. Korttia varten tarvittavan 
opiskelijatodistuksen saa opintotoimistosta.
Opiskelijalla on mahdollisuus hankkia myös kansain-
välinen ISIC-opiskelijakortti tai IYTC / Euro26-kortti, 
joilla saa opiskelijaetuja kotimaassa ja ulkomailla. 
Lisätietoja korteista löytyy netistä osoitteista 
www.isic.org ja euro26.org. 
Opiskelijatodistuksen korttien hankintaa varten saa 
Vamian opintotoimistosta.
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TODISTUKSET JA 
OPINTOREKISTERIOTTEET
Opiskelija voi seurata opintosuoritusten kertymistä 
StudentaPlus- järjestelmän opiskelijaliittymän kautta. 
Tarvittaessa opiskelija saa opintorekisteriotteen suoritta-
mistaan opinnoista.
Koulutuksen päättyessä opiskelija saa tutkintotodistuk-
sen. Mikäli opinnot keskeytyvät opiskelija saa opintore-
kisteriotteen suorittamistaan opinnoista ja erotodistuk-
sen.
Kaikki valmistuvat opiskelijat kutsutaan valmistujais-
juhlaan, joita järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

VAKUUTUS
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat (omaehtoinen 
koulutus) on vakuutettu opiskelutapaturma-asetuksen 
mukaisesti.
Työvoimakoulutuksessa oleva opiskelija on vakuutet-
tu koulussa ja työpaikalla tapahtuvassa opiskelussa ja 
koulumatkoilla. 
Oppisopimusopiskelijaa koskee työnantajan tapaturma-
vakuutus, kuten työntekijää.

OPISKELUKUSTANNUKSET
Perustutkintojen opiskelu on maksutonta. Ammatti- ja 
erikoisammattitutkinnoissa on koulutusmaksu (ei koske 
oppisopimus- ja työvoimakoulutusta). Oppikirjat ja 
opiskeluun liittyvä muu materiaali tulee hankkia itse. 

RUOKAILU
Hansa-kampuksella (Ruutikellarintie 2) ja Sampo-kam-
puksella (Sepänkyläntie 16) on päiväaikaan toimivat 
ruokala-kahvilat, Hansalla Appetito ja Sampolla Melin-
da. Molemmilla kampuksilla on opiskelijoiden käytössä 
ruokailutilat omien eväiden syömistä varten. Tiloissa on 
mikroaaltouuni eväiden lämmitystä varten, jääkaappi 
sekä kahvi- ja välipala-automaatit. Vamiassa löytyy 
myös kahvila Namia Ruutikellarintie 2:ssa kolmannesta 
kerroksesta sekä ravintola ja kahvila Silveria Ruutikella-
rintie 4:ssa. Muissa tiloissa ruokaileminen on siisteyden 
ja viihtyisyyden vuoksi kielletty. 
Perustutkinto-opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan 
ruokailuun opiskelijakortilla Appetitossa ja Melindassa. 
Opiskelijalla on oikeus yhteen maksuttomaan ateriaan 
niinä työpäivinä, joina on lähiopetusta omalla koululla. 
Opiskelija kuittaa ruokailutapahtuman aina opiskeli-
jakortillaan ruokalan maksulaitteeseen. Myös koulu-
tussopimusjaksolla saa työpäivinä yhden oppilaitoksen 
kustantaman aterian työpaikalla tai sitä lähinnä olevalla 
koulussa. Erityisruokavaliosta tulee esittää lääkärinto-
distus. Poikkeuksena ruokailuoikeudesta ovat työvoi-
makoulutuksen opiskelijat, oppisopimusopiskelijat sekä 
kototuella opiskelevat opiskelijat. He samoin kuin muut 
tutkinto-opiskelijat saavat opiskelijakortilla ruuan edul-
lisempaan opiskelijahintaan.
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OPISKELIJAHUOLTO

ERITYINEN TUKI
Opiskelijalla, joka tutkinnon tai koulutuksen perustei-
den mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamista-
voitteiden saavuttamiseksi tarvitsee oppimisvaikeuksien, 
vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi pitkäaikaista 
tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea, 
on oikeus erityiseen tukeen.  Erityisellä tuella tarkoite-
taan opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa 
suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä ope-
tus- ja opiskelujärjestelyitä.  Erityisen tuen antamisen 
tavoitteena on edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta.
Erityistä tukea saavan opiskelijan osalta ammatillisen 
perustutkinnon perusteiden mukaista osaamisen arvi-
ointia voidaan kuitenkin mukauttaa siinä määrin kuin 
se on tutkinnon suorittajan henkilökohtaiset tavoitteet 
ja valmiudet huomioon ottaen välttämätöntä.  Mukaut-
tamiselle on kuitenkin tutkintokohtaisia rajoituksia.
Kaikessa opetuksessa otetaan huomioon erityistä tukea 
tarvitsevien opiskelijoiden yksilölliset tarpeet.  Erityisen 
tuen pyrkimyksenä on, että opiskelija saavuttaa tutkin-
non tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammatti-
taidon ja osaamisen. Kaikkeen erityistä tukea ja omaa 
opiskeluasi koskeviin asioihin vastaavat sinulle Vamian 
erityisopettajat.
Erityisopettajien yhteystiedot löydät 
www.vamia.fi sivuilta.

OPINTO-OHJAUS 
Vamiassa jokaisella opiskelijalla on oikeus saada riittä-
västi henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opintojen 
ohjausta opintojensa aikana. Opinto-ohjaaja ohjaa 
opiskelijoita opintojen suunnittelussa, opiskelutaidoissa, 
jatko-opintoihin hakeutumisessa ja työllistymisessä. 
Opinto-ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija osaa 
toimia Vamiassa, suunnitella opintonsa ja sitoutua opis-
keluun. Opiskelija osaa myös seurata opintosuoritusten 
kertymistä ja hakea tukea opintojensa suunnittelulle. 
Erityistä huomiota opinto-ohjauksessa kiinnitetään 
koulutuksen nivelkohtiin ja siirtymisiin koulutusasteelta 
toiselle. Erityisesti huomioidaan myös niiden opiskeli-
joiden ohjaus, joilla on opiskeluvaikeuksia, poissaoloja 
koulutuksesta tai elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia.
Opinto-ohjaajien yhteystiedot löydät 
www.vamia.fi sivuilta.

KURAATTORIT 
Kuraattorin ensisijainen tehtävä on tukea, auttaa ja 
ohjata yksittäisiä opiskelijoita silloin, kun heidän opis-
kelunsa edellytykset eivät täyty, esimerkiksi sosiaalisten 
ja psyykkisten vaikeuksien vuoksi. Kuraattorin työn 
tavoitteena on, että opiskelijoista valmistuu työkykyisiä 
ja motivoituneita ammattilaisia. Yksilökohtaisen opiske-
luhuollon lisäksi kuraattori osallistuu koko opiskeluyh-
teisön hyvinvointia edistävään työhön. 
Kuraattorien yhteystiedot löydät 
www.vamia.fi sivuilta.
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TERVEYDENHOITAJAT / 
TERVEYDENHUOLTO
Opiskeluterveydenhuollon tavoite on opiskelijoiden 
terveyden tukeminen ja kokonaisvaltainen edistäminen. 
Opiskeluaikana opiskelijalla on mahdollisuus saada 
maksutonta Vaasan kaupungin järjestämää opiskeluter-
veydenhuoltopalvelua. Näistä palveluista vastaavat ensi 
sijassa terveydenhoitaja ja tarvittaessa myös opiskeluter-
veydenhuollon lääkäri, psykologi, psykiatrinen sairaan-
hoitaja tai terveyskeskuslääkäri.
Lääkärin palvelut terveyskeskuksessa ovat maksullisia 
yli 18-vuotiaille opiskelijoille. Vaasalaiset alle 18-vuo-
tiaat saavat myös maksuttoman hammashoidon. Yli 
18-vuotiailta peritään hoidosta ja tarkastuksista terveys-
keskusmaksuasetuksen mukaiset maksut. Ulkopaikka-
kuntalaiset saavat kiireellisissä tapauksissa hoidonVaasan 
hammashoitoloissa. Varsinainen hoito ja tarkastukset 
tapahtuvat kuitenkin oman kotikunnan hammashoito-
lassa. Opiskelijan tai hänen huoltajansa tulee ilmoittaa 
merkittävät terveydentilaa koskevat tiedot (astma, 
diabetes, epilepsia, allergiat, jne.) vastuuopettajalle ja 
opiskeluterveydenhuoltoon. Nämä tiedot eivät siirry 
automaattisesti.
Näillä tiedoilla saattaa olla merkitystä tietyissä tilan-
teissa mm. oikeusturvan, työturvallisuuden ja muiden 
vastaavien seikkojen suhteen.

TERVEYDENHOITAJIEN YHTEYSTIEDOT
Hansa (Ruutikellarintie 2-4), 
040 649 5443, 040 649 5131, 040 656 5433
Sampo (Sepänkyläntie 16), 
040 145 2766 ja 040 656 5332

PSYKOLOGI / 
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITAJA
Psykologipalvelut järjestetään osana opiskelutervey-
denhuoltoa yhteistyössä Vaasan kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimen kanssa Opiskelijaterveydenhuollossa työs-
kentelevät myös psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja. 
Ajanvaraukset tehdään terveydenhoitajan, lääkärin, 
vastuuopettajan tai kuraattoreiden kautta.
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OPINTOSOSIAALISET ETUUDET 

OPINTOTUKI
Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulo 
opiskelun aikana.
OPINTOTUKEEN KUULUVAT
• opintoraha
• opintorahan huoltajakorotus
• opintorahan oppimateriaalilisä
• opintolainan valtiontakaus
Opintotuen saaminen edellyttää päätoimista opiskelua, 
joka tarkoittaa keskimäärin 4,5 osaamispisteen opintoja 
kuukaudessa.

LISÄTIETOJA Vamian opintotoimistoista ja www.kela.fi

AIKUISKOULUTUSTUKI
Päätoimisiin opintoihin voi saada aikuiskoulutustukea. 
Tukea saa sekä perustutkinto-, ammattitutkinto-, että 
erikoisammattitutkinto-opintoihin. Tämä edellyttää, 
että on omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen 
osallistuva opiskelija, on työ- tai virkasuhteessa ja on 
ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta. 
Lisäksi vaatimuksena on, että on ollut nykyisen työnan-
tajan palveluksessa vähintään vuoden ennen tuettavan 
opiskelun alkua. Aikuiskoulutukea voi hakea vähintään 
kahden kuukauden palkattomalle opintovapaajaksolle. 
Enimmäiskesto aikuiskoulutustuelle on 15kk. Opin-
tovapaa on lakisääteinen oikeus ja sitä haetaan omalta 
työantajalta. 

LISÄTIETOJA Opinto-ohjaajalta ja www.tyollisyysrahasto.fi

TYÖTTÖMYYSETUUDELLA TUETTU 
OMAEHTOINEN OPISKELU
Yli 25-vuotiaalla voi olla mahdollisuus opiskella työt-
tömyysetuudella tuettuna. Opiskelijan tulee tarkistaa 
tämä mahdollisuus Te-toimistosta. Työttömyysetuudella 
tuetun opiskelun tulee olla päätoimista.

KOULUMATKATUKI
Koulumatkatuki korvaa päivittäisten koulumatkojen 
kustannuksia. Opiskelun pitää olla päätoimista.
KOULUMATKATUKEA SAA, 
JOS KAIKKI SEURAAVAT EHDOT TÄYTTYVÄT
• koulumatka on vähintään 10 kilometriä yhteen 

suuntaan
• koulumatkan kustannukset ovat yli 54 euroa kuukau-

dessa 
• tulee vähintään 7 yhdensuuntaista koulumatkaa 

viikossa
KOULUMATKATUKEA SAA SEURAAVISSA TILANTEISSA
• suorittaa ammatillista perustutkintoa
• suorittaa lukio-opinnot ammatillisen perustutkinnon 

yhteydessä eli yhdistelmätutkintona
• osallistuu ammatilliseen koulutukseen valmentavaan 

koulutukseen (VALMA)

Lisätietoja tuista saa Vamian opintotoimistosta.
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AMMATTITUTKINTOSTIPENDI
Ammattitutkintostipendi voidaan myöntää 
ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa 
(531/2017) tarkoitetun 
• ammatillisen perustutkinnon, 
• ammattitutkinnon tai 
• erikoisammattitutkinnon perusteella. 
Stipendin suuruus on kaikilla stipendin 
saajilla 400 euroa ja stipendi voidaan 
myöntää, jos hakija on tutkinnon 
suorituspäivänä alle 68-vuotias. 
Stipendin myöntämisen edellytyksenä 
on vähintään viiden vuoden työssäolo 
ja Suomessa asuminen. Lisätietoa 
ammattitutkintostipendistä löytyy 
osoitteesta: 
tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijanetuudet/
ammattitutkintostipendi 
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PEREHDYTTÄMISOPINNOT
OPINTOJEN ALKUVAIHEESSA

TUTUSTUMINEN VASTUUOPETTAJAAN JA MUIHIN OPISKELIJOIHIN
• Tutorit toimivat apuna tarvittaessa
• Ryhmämuotoisissa koulutuksissa tehdään ryhmälle yhteiset pelisäännöt
• Sovitaan ryhmän yhteinen viestintätapa (esim. WhatsApp ryhmä)

LOMAKKEET, TODISTUKSET JA ID-KORTTI
• Yhteishaun kautta valitut opiskelijat tarkistavat vastuuopettajalta, että ovat palauttaneet tarvittavat 

lomakkeet ja todistukset
• Jatkuvan haun kautta tulleet opiskelijat täyttävät Opiskelijan henkilötietolomakkeen
• Vastuuopettaja ilmoittaa milloin on valokuvaus ID-korttia varten

OPISKELIJAN OPPAASEEN TUTUSTUMINEN 
• Opas käydään yksityiskohtaisesti läpi

TUTUSTUMINEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN JA TURVALLISUUSASIOIHIN
• Oppimistilat ja yleiset tilat 
• Opintotoimisto, info ja esim. terveydenhoitajan, kuraattorin, opinto-ohjaajan ja erityisopettajan työhuoneet
• Turvallisuuskävely, oppilaitoksen alueen rajat ja järjestyssäännöt
• Käytänteet tapaturma- ja sairastumistilanteissa

OPINTOSOSIAALISET ETUUDET
• Opintososiaalisiin etuuksiin liittyvät lomakkeet saat opintotoimistosta/opinto-ohjaajalta 

(esim. opintotuki, Te-toimiston selvityslomakkeet jne.)
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OPISKELUUN LIITTYVÄT VÄLINEET / VARUSTEET
• Vastuuopettaja kertoo mitä opiskelijan täytyy itse ostaa ja mitkä välineet 

tulevat oppilaitoksen kautta (Työvaatteet, työkengät, kirjat ja muut varusteet yms.)
• Pukukaappien ja lokerikkojen avaimet annetaan tarvittaessa

LUKUJÄRJESTYS, TYÖPÄIVÄT JA LOMAJAKSOT
• Vastuuopettaja käy läpi lukujärjestyksen ja näyttää, mistä se löytyy

HENKILÖKOHTAINEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA – HOKS
• Vastuuopettaja laatii kaikkien opiskelijoiden kanssa HOKS:n, opinto-ohjaaja on mukana tarvittaessa. 

Suunnitelmaan kirjataan   muuan muassa opiskelijan aikaisemmin hankkima osaaminen sekä tarvittavan 
osaamisen hankkimista, näyttöjä sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Opiskelijalle kerrotaan myös 
perustutkintojen erilaisista suorituspoluista.

• Lukiseula ja lähtötasotestit tehdään osalle opiskelijoista. Vastuuopettaja informoi niistä tarkemmin
• Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ohjataan erityisopettajalle, joka laatii erityisen tuen suunnitelman

VAMIA.FI –SIVUIHIN, OFFICE 365 JA 
STUDENTA –OPISKELIJAHALLINTOJÄRJESTELMÄÄN TUTUSTUMINEN
• Vastuuopettaja antaa kaikille opiskelijoille student.vaasa.fi sähköpostiosoitteet
• Vastuuopettaja perehdyttää opiskelijat Office365, Studentan ja vamia.fi –sivujen käyttöön
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INFO KAHDEN TUTKINNON OPINNOISTA (PERUSTUTKINTO JA YO-TUTKINTO)
•  Opinto-ohjaaja kutsuu kahden tutkinnon opiskelijat infoon

TUTUSTUMINEN OPISKELIJAHYVINVOINTIPALVELUIDEN HENKILÖSTÖÖN
• Vastuuopettaja informoi aikatauluista

RUOKAILUKÄYTÄNNÖT
• Vastuuopettaja informoi ruokailukäytänteistä
• Lounas Vamialla on ilmainen päätoimisille ammatillista perustutkintoa opiskeleville opiskelijoillemme 

(paitsi oppisopimuksella tai työvoimakoulutuksessa opiskelevat tai kotoutumistukea saavat)
• Ruoka-aineallergioista yhteys koulun terveydenhoitajaan

KOULUTUSSOPIMUS
• Vastuuopettaja kertoo työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutussopimuksesta 
• Vastuuopettaja tiedottaa oppisopimuksen mahdollisuudesta mikäli opiskelijalle maksetaan palkkaa 

työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana (esim. kesäoppisopimus)

ARVIOINTI, OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN
• Vastuuopettaja käy läpi arviointikäytännöt ja osaamisen tunnistamisen / tunnustamisen periaatteet

KILPAILUTOIMINTA 
• Taitaja -ammattitaitokilpailut
• SAKUstars –kulttuurikilpailu

OPISKELIJAEDUSTUKSET, TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS
• Käydään läpi opiskelijaedustukset mm. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä, opiskelijahuoltoryhmä, 

opiskelijakunta, kurinpitotoimikunta
• Kerrotaan opiskelijakunnan toiminnasta
• Kerrotaan tutor-toiminnasta
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PEREHDYTTÄMISOPINNOT
OPINTOJEN AIKANA

PEREHDYTTÄMISOPPAAN KERTAUS
• Kerrataan tarvittaessa vastuuopettajan kanssa perehdyttämisoppaantärkeitä asioita 

(ks. opintojen alkuvaiheessa) esim. kesätauon jälkeen

HENKILÖKOHTAINEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA HOKS
• Vastuuopettaja päivittää opiskelijoiden kanssa HOKS:n. 

Tarvittaessa HOKS:n päivittämisessä on mukana myös muita asiantuntijoita.
• Vastuuopettaja seuraa yhdessä opiskelijoiden kanssa opintojen etenemistä

ALAN TYÖTEHTÄVIIN JA TYÖPAIKKOIHIN PEREHTYMINEN
• Vastuuopettaja järjestää työpaikkavierailuja, työnantajien / ammatinedustajien vierailuja
• Opiskelijat osallistuvat työllistymistä tukeviin tapahtumiin
• Vastuuopettaja informoi alan työtilanteesta ja avoimista työpaikoista
• Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet –opinnoissa opiskelijat saavat opastusta työnhakuun

JATKO-OPINTOPAIKKOIHIN PEREHTYMINEN
• Osallistutaan jatko-opintoinfoihin ja mahdollisille vierailukäynneille
• Opinto-ohjaaja neuvoo hakuasioissa tarvittaessa

PALAUTEKYSELYT
• Opintojen aikana vastataan erilaisiin palautekyselyihin vastuuopettajan ohjeistamana
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PEREHDYTTÄMISOPINNOT
OPINTOJEN LOPPUVAIHEESSA

HENKILÖKOHTAINEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA HOKS
• Vastuuopettaja päivittää opiskelijoiden kanssa HOKS:n. 

Tarvittaessa HOKS:n päivittämisessä on mukana myös muita asiantuntijoita.
• Vastuuopettaja käy yhdessä opiskelijoiden kanssa läpi opintojen tilanteen valmistumista varten. 

Tarvittaessa konsultoidaan opinto-ohjaajaa ja tehdään suunnitelma puuttuvien opintojen suorittamiseksi.

TYÖNHAKU
• Vastuuopettaja / ammatin opettajat/opinto-ohjaaja informoi alan työtilanteesta ja avoimista työpaikoista
• Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet –opinnoissa opiskelijat tekevät työnhakuun liittyviä dokumentteja
• Opiskelijat osallistuvat työllistymistä tukeviin tapahtumiin
• Ilmoittautuminen Te-toimistoon työnhakijaksi tarvittaessa

JATKO-OPINTOPAIKKOIHIN HAKEMINEN
• Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet –opinnoissa opiskelijat tekevät tutkintoaan 

ja uraansa koskevia suunnitelmia
• Opinto-ohjaaja informoi hakuajoista ja auttaa hakemuksen teossa tarvittaessa

VALMISTUMINEN
• Opiskelijat valmistuvat HOKS:n mukaisessa aikataulussa
• Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua muutaman kerran vuodessa järjestettävään valmistujaisjuhlaan
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JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
VAMIAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. Näiden järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää op-
pilaitoksen sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä 
sujumista sekä oppilaitosyhteisön turvallisuutta 
ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat voimassa 
oppilaitoksen alueilla (kartat liitteenä) opiskelun 
aikana sekä opiskeluun välittömästi liittyvissä 
tilaisuuksissa.

2. Opiskelijan on osallistuttava opetukseen henki-
lökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman 
mukaisesti.

3. Kiusaaminen, uhkailu, ahdistelu ja fyysisen väkival-
lan käyttö on ehdottomasti kielletty.

4. Opiskelijan tulee käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa 
näitä järjestysääntöjä sekä henkilökunnan antamia 
opetukseen, työturvallisuuteen ja käyttäytymiseen 
liittyviä ohjeita. Oppilaitoksessa kunnioitetaan 
opiskelutovereita ja henkilöstöä ja käytetään asial-
lista kieltä. Opiskelijan on noudatettava asianmu-
kaisesta pukeutumisesta annettuja ohjeita.

5. Opinnoissaan opiskelijan on noudatettava hyvää 
opiskelutapaa. Tämä tarkoittaa muun muassa pla-
gioinnin kieltoa. Sovittujen aikojen noudattaminen 
kuuluu myös hyviin opiskelutapoihin.

6. Oppilaitoksen alueella toisesta henkilöstä otettujen 
kuvien tai videoiden julkaiseminen internetissä, 
sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa 
ilman asianosaisen lupaa on kielletty, mikäli henki-
lö on kuvista tunnistettavissa.

7. Oppilaitoksen omaisuutta on käsiteltävä huo-
lellisesti. Jos opiskelija vahingoittaa tai hävittää 
oppilaitoksen omaisuutta, hän on velvollinen il-
moittamaan siitä heti henkilökunnalle. Tahallisesti 
aiheuttamastaan vahingosta opiskelija on korvaus-
velvollinen.

8. Oppilaitoksen alue on pidettävä siistinä. Jokainen 
on velvollinen korjaamaan omat jälkensä ja huoleh-
timaan likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa 
oppilaitoksen omaisuuden puhdistamisesta tai 
järjestämisestä.

9. Syöminen ja juominen tapahtuvat niille erikseen 
varatuissa tiloissa.

10. Oppilaitos ei vastaa oppilaitoksen tiloihin jätetystä 
omaisuudesta.
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11. Oppilaitoksen omaisuutta ei saa luvatta viedä oppi-
laitoksen tilojen ulkopuolelle.

12. Oppilaitoksen toiminnassa sovelletaan yleisiä 
turvallisuutta sekä paloturvallisuutta ja työsuojelua 
koskevia säännöksiä. Jokaisen on noudatettava 
näitä turvallisuudesta ja työsuojelusta annettuja oh-
jeita sekä käytettävä työturvallisuuden edellyttämiä 
henkilökohtaisia suojavälineitä. Työturvallisuutta 
vaarantavat asiat sekä työtapaturmat on ilmoitetta-
va heti henkilökunnalle.

13. Opiskelijan on pysäköitävä kulkuneuvonsa niille 
varatuille paikoille. Oppilaitoksen alueilla toimii 
yleinen pysäköinninvalvonta.

14. Oppilaitoksen tietokoneet ja – verkot ovat tarkoi-
tetut oppimiseen. Niiden muu käyttö on kiellettyä. 
Matkapuhelimen opetukseen kuulumaton käyttö 
opetuksen aikana on kielletty. Tarvittaessa opis-
kelija vie laitteen opettajan osoittamaan paikkaan 
opetuksen ajaksi.

15. Vamia on savuton oppilaitos. Tupakointi on oppi-
laitoksen alueella kielletty.

16. Vamia on päihteetön oppilaitos. Päihdyttävien ja 
huumaavien aineiden hallussapito, nauttiminen 
tai niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on 
kielletty.

17. Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana 
pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka 
hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voi-
daan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka 
joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoitta-
miseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää 
syytä.

18. Oppilaitoksen koko henkilökunta seuraa järjestys-
sääntöjen noudattamista. Järjestyssääntörikkomuk-
set ja niiden syyt selvitetään heti. Opettajalla ja 
rehtorilla on oikeus tarvittaessa tarkastaa opiskeli-
jan tavarat ja ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet 
tai aineet haltuunsa.

19. Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa opetusta 
häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä 
opiskelija oppilaitoksen tiloista.

20. Järjestyssääntörikkomuksista seuraa huomautus, 
kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen, 
opetukseen osallistumisen evääminen tai opiskelu-
oikeuden peruuttaminen.
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HALLINTO
Ruutikellarintie 2, 65100 Vaasa 

Puh. (06) 325 7411

PALVELUT
Ruutikellarintie 2-4, 65100 Vaasa 

Puh. (06) 325 7411

RESTAURANT SILVERIA
Ruutikellarintie 4, 65100 Vaasa 

Puh. 040 770 9236

STUDIO PARCOS
Ruutikellarintie 2, 65100 Vaasa 

www.studioparcos.fi

TEKNIIKKA
Sepänkyläntie 16, 65100 Vaasa 

Puh. (06) 325 7411


