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TERVETULOA OPISKELEMAAN! 
 
Toivotamme sinut tervetulleeksi opiskelemaan Keuda Sibeliuksenväylän 
toimipisteeseen. Sibeliuksenväylä muodostaa Kampus 3:n yhdessä Wärtsilänkadun 
toimipisteen kanssa. Lisäksi toimipisteestä käsin toimii koko Keudaa palveleva 
Esimies- ja johtamistyön tiimi sekä Keudan hallinto.  
 
Keudassa on yhteensä noin 6900 opiskelijaa, joista Sibeliuksenväylällä noin 650 
(mukaan lukien johtamiskoulutukset). Opintoja voi edistää läpi vuoden (myös 
kesällä) ja jatkuvan haun ansiosta oppilaitokseen voi hakeutua milloin vain. 
 
Keudan arvojen mukaisesti VÄLITÄMME opiskelijoistamme ja kaikista yhteisömme 
jäsenistä, luomme yhdessä yksilöllisiä oppimisen polkuja ja jokaisella on 
mahdollisuus kehittää itseään ja saavuttaa tavoitteensa. ARVOSTAMME 
ammattilaisuutta ja kunnioitamme toisiamme ja toistemme osaamista. 
UUDISTUMME maailman ja työelämän mukana, hyödyntäen käden taitoja sekä 
digitaalisia työkaluja.  
 
Toiminta-ajatuksemme mukaisesti toteutamme opiskelijoille ja työelämälle 
yksilöllisiä ja vaikuttavia koulutus- ja kehittämispalveluja. 
 
Lukuvuoden 2021–2022 aikataulu 
 
Syyslukukausi alkaa uusilla opiskelijoilla maanantaina 9.8.2021  

alkaa jatkavilla opiskelijoilla 12.8. (ellei toisin ole sovittu HOKSissa) 
Syysloma 18. - 22.10.2021 (viikko 42) 
Joulutauko 20.12.2021 - 2.1.2022 

 
Kevätlukukausi alkaa maanantaina 3.1.2022 
  Talviloma 21. - 25.2.2022 (viikko 8) 
  Pääsiäinen 15. - 18.4.2022 

Helatorstai 26.5.2022 
 
Lukuvuoden aikataulu on ohjeellinen, opintoja voi edistää koko vuoden oman 
HOKSin mukaisesti, myös ns. perinteisinä loma-aikoina. Toisinaan opintoihin 
sidottuja tapahtumia voi olla myös iltaisin ja viikonloppuisin sekä monenlaisissa 
oppimisympäristöissä. Näistä opintojen etenemisen muodoista ilmoitamme hyvissä 
ajoin, mutta sinun kannattaa jo nyt ottaa tämä huomioon, kun suunnittelet omaa 
vapaa-aikaasi. 
 
Toivomme, että mahdolliset lomamatkat tai pidemmät poissaolot sovit 
vastuuopettajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen, ettei opintojesi eteneminen viivästy 
turhaan.  
Toivotamme sinulle menestyksekästä opiskeluaikaa ja hyviä oppimiskokemuksia! 
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1 YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖSTÖ  
 
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 
Sibeliuksenväylän toimipiste 
Sibeliuksenväylä 55 
04400 Järvenpää 
vaihde: 09 27 381 
Henkilökunnan sähköpostiosoite on etunimi.sukunimi@keuda.fi 
 
Toimialapäällikkö Mari Asell  050 473 5069 (T1, tekstiili- ja muotiala) 

Tiimiesimiehet Teija Lähdeviiki 050 350 7591 (T2, matkailu- ja elintarvikeala) 
Marketta Yliniemi 050 364 3559 (T3, ravintola- ja catering -ala) 

  
Koulutusassistentit  Anne Hakala 050 415 0655 

(Paatela, toimisto avoinna ma - to klo 9 - 15 ja pe klo 9 - 14). 
  

Sanna Hyvärinen 050 415 0658 
(Peltola, toimisto avoinna ma - pe klo 8 -12) 
 

Opinto-ohjaajat  Mirja Pitkänen 050 350 7546 
(Paatela, ma – pe) 
Sari Aarnio 040 174 4442  
(esimiestyö ja johtaminen)  

Kuraattori   Simo Puttonen 040 315 2518 
Erityisopettaja  Tuula Pitkänen 050 415 0671  
Terveydenhoitaja  Heli Ylönen 050 497 0011 
Psykologi  Janica Yrttiaho 040 315 3124 
Kirjastosihteeri Sami Mäkäräinen 050 415 0805 
Peltolan infopiste Anu Pirttimäki 050 415 0791 
Aulapalvelu Jenni Matikka 050 471 4328  
Kiinteistönhoito Jyrki Lehikoinen 050 042 7767 
Siivouspäällikkö Jaana Kohtamäki 050 463 7279  
Laitoshuoltajat: Helena Kuivalainen 050 525 0121  
   Puistola & Paatela Päivi Laakso 050 415 0659  
   Paatela  Heli Immonen  050 415 0660 
Pesulanhoitajat Kirsi Suvanto 050 434 4130 
  Satu Vuorinen 046 921 0324 
Asuntolan-/ 
vapaa-ajanohjaaja Eija Piironen 050 415 0886  
 
Ateriakeidas 
Ravitsemispäällikkö  Paula Rossi 050 304 9548 
Keittiöesimies Eila Leppälä 050 430 2756 
 
 
 
 
 

mailto:etunimi.sukunimi@keuda.fi
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Ravintola- ja catering -alan opettajat 
 

Tiimiesimies 
Marketta   
Yliniemi 
 
050 364 3559 
 

marketta.yliniemi@keuda.fi 
 

Taina Heinonen  
 
050 415 0957 

taina.heinonen@keuda.fi 

Eija Lehtinen 
 
040 174 5526  

eija.lehtinen@keuda.fi 
   

Susanna Salonen 
 

050 439 7690 

susanna.salonen@keuda.fi 
 

Riitta Syrjä 
 
050 337 5480 
riitta.syrja@keuda.fi 

Tuula Kitti 
 
050 415 0756 
tuula.kitti@keuda.fi 

Anne Larkovuo 
 
050 439 7689 

anne.larkovuo@keuda.fi 
 

 
Marja Ahokainen 
 
050 4150 726 

marja.ahokainen@keuda.fi  

Anna-Maria 
Vaajoensuu 
 
050 330 5439 
 
 

anna-maria.vaajoensuu@keuda.fi 

Elina Karvinen 
 
050 415 0837 

elina.karvinen@keuda.fi 
 

Arto Oinonen 
 
050 337 5508 

arto.oinonen@keuda.fi 

Paula Ahola 
 
050 337 0750 

paula.ahola@keuda.fi 

Karoliina 
Virtanen 
 
040 174 5435 

karoliina.virtanen@keuda.fi   

Maija Helin 
 
050 5915699 

maija.helin@keuda.fi 

 Kari Pulkkinen 
 
050 4150 770 

kari.pulkkinen@keuda.fi 
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Matkailualan opettajat 
 

Tiimiesimies 
Teija Kumpu 
 
050 350 7591 

teija.lahdeviiki@keuda.fi 

Johanna Aro 
 
040 174 5585 

johanna.aro@keuda.fi 

Merja Ahonen 
 
050 415 0844 

merja.ahonen@keuda.fi 

Sari Kilpinen 
 
050 594 1835 

sari.kilpinen@keuda.fi 

Marjo Rautala 
poissa 
 
040 174 4534 

marjo.rautala@keuda.fi 

Eeva Blomqvist-
Vijendran 

 
0505140384 
 
 
 

eeva.blomqvist-vijendran@keuda.fi 

 
Elintarvikealan opettajat 
 

Hannamari 
Kinnunen 
 
050 4150 672 

hannamari.kinnunen@keuda.fi  

Sanna Ek  
 
050 415 0966 
 
 
 
 

sanna.ek@keuda.fi 

Susanna 
Olllikainen 
poissa 
 
050 415 0863 

susanna.ollikainen@keuda.fi 

 Anne Linqvist 
 
040 415 7090 

anne.linqvist@keuda.fi 

Jussi Aitohelmi 
 
050 5145 268 

jussi.aitohelmi@keuda.fi 
 

Kai Schulz 
 
kai.schulz@keuda.fi 
 

Maria 
Vuonokari 
 
050 531 7508 

maria.vuonokari@keuda.fi  
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Tekstiili- ja muotialan opettajat 
 

Sari Mallat 
 
050 336 1542 

sari.mallat@keuda.fi 
 

Maarit Mansio 
 
050 415 0810 
 

maarit.mansio@keuda.fi 

Sirpa Alhainen 
 
050 3095973 

sirpa.alhainen@keuda.fi 

Riitta Niemi 
 
050 434 4107 

riitta.niemi@keuda.fi 

Ninni Mielonen 
 
050 5468 184 

ninni.mielonen@keuda.fi 
 

 

 
 
Esimiestyön ja johtamisen opettajat 
 

Tiimiesimies 
Nina  
Panganniemi 
 
040 174 4469 
 

nina.panganniemi@keuda.fi 

Outi Purovesi 
 
040 174 4423 
 

outi.purovesi@keuda.fi 

Anne Kihlman 
 
050 595 4080 

anne.kihlman@keuda.fi 

Kari Moisiola 
 
050 409 3805 

kari.moisiola@keuda.fi 

Virpi Koivisto 
 
040 174 5491 
 
 
 

 
virpi.koivisto@keuda.fi 

Johanna Koivunen 
 
050 595 8370  
 
 
 

 
johanna.koivunen@keuda.fi  

Eija Viinikka 
 
040 174 4530 

eija.viinikka@keuda.fi 

Mari Nenonen 
 
050 592 6323 
 
 
 
 

mari.nenonen@keuda.fi 
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Yhteisten aineiden (YTO) ja VALMA opettajat 
  

Maritta 
Veräjänkorva 
matemaattiset 
aineet 
 
040 174 4540 

maritta.verajankorva@keuda.fi 
 

Sini Kettunen 
yhteiskunta- ja 
työelämä-
osaaminen 
 
 040 174 4487 

sini.kettunen@keuda.fi 

Nina Wikström  
kielet 
 
050 350 7562 

nina.aula@keuda.fi 
 

Heli Rajapolvi 
äidinkieli, 
viestintä, taide ja 
luova ilmaisu 
 
050 415 0688 

heli.rajapolvi@keuda.fi 
 

Heidi Kalm 
 
Opva, S2 
 
040 174 4547 

heidi.kalm@keuda.fi  

Tommi Nylund  
 
työkyvyn ja 
hyvinvoinnin 
ylläpitäminen 
 
050 415 0698 

tommi.nylund@keuda.fi 

Samuli 
Koivukangas  
työkyvyn ja 
hyvinvoinnin 
ylläpitäminen 
0401744545 

samuli.koivukangas@keuda.fi 

Karoliina Karlqvist 
VALMA 
 
040 1744 525 

karoliina.karlqvist@keuda.fi 

Ella Duplissy 
matemaattiset 
aineet 
 
040 515 5478 

ella.duplissy@keuda.fi 

 
Vastuuopettaja toimii ryhmänsä opiskelijoiden opintojen ohjaajana, tukihenkilönä ja 
tiedottajana, sekä yhdyshenkilönä oppilaitoksen hallintoon ja muulle henkilöstölle 
ryhmää/opiskelijaa koskevissa asioissa. 
 
  



        

 9  

Ammattiohjaajat 
 

Sini Ainasto 
RaCa-ala  
 
040 1744 572 
 

sini.ainasto@keuda.fi 

Kati Jokinen 
keudaattori, 
Raca-ala  
 
050 4150 672 

kati.jokinen@keuda.fi 

 Riina Lehmus 
keudaattori, 
matkailuala  
 
050 5984 658 

riina.lehmus@keuda.fi 

Ilona Kosonen  
elintarvikeala  
 
050 4730 911 

ilona.kosonen@keuda.fi  
 

Niina Oksa 
myymälä-kahvilan 
hoitaja  
 
050 4731 036 

niina.oksa@keuda.fi  

Aija Ilola 
tekstiili- ja muotiala  
 
050 3464 162 
aija.ilola@keuda.fi 

Lasse Lindström 
Raca-ala  
 
050 444 9126 

lasse.lindstrom@keuda.fi 
 

Turo Granqvist 
RaCa-ala  
 
050 544 7349 

turo.granqvist@keuda.fi 

Kirsi Palonen  
TE-koulutus 
  

050 4651 619 

kirsi.palonen@keuda.fi 

 
Ammattiohjaaja toimii opiskelijoiden tukena oppimistilanteissa oppilaitoksessa ja 
työpaikoilla. Ohjaaja avustaa opettajia erilaisten juoksevien asioiden hoitamisessa ja 
tarvittaessa voi sijaistaa opettajaa lyhytaikaisesti. 
 

2 TIEDOTTAMINEN 
 
Ilmoitustaulu on Paatelan pohjakerroksessa. Sieltä löydät kuraattorin, opinto-
ohjaajan, opettajien ja terveydenhoitajan ilmoitukset. Myös opiskelijakunta, muut 
järjestöt ja työnantajat voivat jättää ilmoituksensa ilmoitustaululle. 
 
Vuoden 2021 aikana Peltolan aulaan rakentuu KeudaPoint, info- ja tapaamispiste. 
 
Opiskelijoille lähetetään tiedotteita sähköpostin välityksellä, joten jokaisen 
opiskelijan tulee lukea säännöllisesti sähköpostejaan 
(etunimi.sukunimi@edu.keuda.fi). 
 
Jokainen koulutusryhmä valitsee opiskelijakunnan hallitukseen jäsenen ja 
varajäsenen, joiden tehtävänä on mm. huolehtia oman koulutuksensa 
tiedotusasioista. 
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Ajantasaiset tiedot, toimintasuunnitelmat ja hyödyllisiä linkkejä löydät Keudan 
sivuilta: www.keuda.fi/opiskelijalle 
 
Asiaa myös täällä: 
  Keuda-blogi: blogi.keuda.fi 
  Keuda Facebookissa! 

Twitteristä ja Instagramista löydät Keudan nimellä 
@Keuda_Ammattiin 

 

3 OPISKELU 
 
Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan vähintään 180 osaamispistettä (osp). 
Tutkinto rakentuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon 
osista (35 osp). Osaamispisteelle ei ole määritelty kiinteätä aikaa eikä tuntimäärää. 
Opiskelijalle kertyy osaamispisteitä tutkinnon osittain, kun niitä vastaava osaaminen 
on osoitettu.  
 
Opiskeluaika on 1 - 3 vuotta. Opintoaika riippuu aikaisemmasta osaamisesta, sekä 
siitä, millainen henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) 
laaditaan vastuuopettajan kanssa. HOKS laaditaan tutkinnon perusteiden pohjalta, 
ja siinä huomioidaan aiemmat opinnot, työssä tai muualla hankittu osaaminen sekä 
oppijan oppimiseen tarvitsema aika. HOKS tehdään heti opintojen alkuvaiheessa, ja 
sitä täydennetään ja päivitetään opintojen edetessä. Osaamista voi hankkia 
monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä esim. lähiopetuksessa, työpaikoilla, 
verkossa tai etänä suunnitelman mukaan. Opintojen aloitusvaiheessa heti HOKSin 
laadinnan jälkeen opiskelija täyttää aloituskyselyn (amis-kysely) 
 
Ammattitutkinnot ovat laajuudeltaan 120 - 180 osp ja erikoisammattitutkinnot 160 - 
210 osp. Näiden suorittaminen tapahtuu pääasiallisesti työn ohessa. 
 
Tutkintojen perusteet ja toteutussuunnitelmat löytyvät tarkemmin ePerusteet-
sivustolta. Ohjeet ja linkki löytyvät Keudan sivuilta: Opiskelijalle -> opinnot -> 
Tutkintojen ja koulutusten toteutussuunnitelmat. 
 
Päivämuotoisessa opiskelussa opinnot jakautuvat 
kahteen osioon:  
 
Aamupäivän tunnit klo 8.30 – 11.30 
 
Ruokailu pääsääntöisesti 
 klo 10.45 – 11.30 1.vuoden opiskelijat 
 klo 11.00 – 11.45 jatkavat opiskelijat 

 
Iltapäivän tunnit klo 12 – 15.00  
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Opintojen etenemisen seuraaminen 
 
Opiskelijat voivat seurata opintojen etenemistä ja tehtyjä merkintöjä StudentaPlus- 
järjestelmän kautta, mistä löytyy myös henkilökohtaiset “lukujärjestykset”. 
Järjestelmään kirjaudutaan Keudan käyttäjätunnuksella. 
 
Huoltajat voivat seurata huollettavansa opintojen etenemistä huoltajaliittymän 
kautta. Huoltajat pääsevät näkemään identtiset tiedot huollettavansa kanssa. 
Huoltajaliittymään kirjaudutaan sähköpostiosoitteella (huoltajan) ja sähköpostiin 
toimitettavalla salasanalla. Sähköpostiosoite on edellytys huoltajaliittymän käyttöön. 
Puuttuvan sähköpostiosoitteen voi ilmoittaa opintotoimiston kautta. 
 

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 
 
Opiskelun alussa jokainen opiskelija saa vastuuopettajalta tai koulutusassistentilta 
oman käyttäjätunnuksen ja salasanan tietokoneiden ja järjestelmien käyttöä varten. 
Tämä tunnus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kenellekään toiselle 
opiskelijalle tai ulkopuoliselle henkilölle.  
 
Opiskelijan oma Keuda-tunnus on yleensä muotoa etunimi.sukunimi. Tunnuksella 
pääsee kirjautumaan tietokoneisiin, Office 365-palveluun, Pinja- 
oppimisympäristöön, Opinaika-kieltenoppimisympäristöön ja StudentaPlus- 
opintohallintajärjestelmään. Kun olet kirjautunut oppilaitoksen koneelle omalla 
tunnuksellasi, ei sähköpostiin tarvitse kirjautua erikseen. Muualta kuin oppilaitoksen 
koneelta kirjauduttaessa käytetään tunnusta muodossa 
etunimi.sukunimi@edu.keuda.fi. 
 
 
Kaikille Keudan opiskelijoille tarjotaan opiskelun ajaksi käyttöön: 
 

• Sähköposti, joka on muotoa etunimi.sukunimi@edu.keuda.fi. Postilaatikon 
koko on 50Gt. 

• OneDrive-verkkotallennustila, 1 teratavu. OneDriveen tallennettuja tiedostoja 
on mahdollista jakaa muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. 

• Microsoft Office365 -palvelun ohjelmat verkossa käytettävinä versioina. Et siis 
välttämättä tarvitse näitä ohjelmia kotona erikseen. 

  
Opiskelijoille lähetetään tiedotteita sähköpostin välityksellä, joten jokaisen tulee 
lukea sähköpostinsa säännöllisesti. 
 
Jos tunnuksesi ei toimi tai salasanasi kanssa on ongelmia, ota yhteyttä 
koulutusassistenttiin. 
 
Paatelan pohjakerroksessa ja Peltolan kirjastossa on muutamia tietokoneita 
käytössä opiskelijoille. Paatelassa, Puistolassa ja Peltolassa on langaton verkko, 

mailto:etunimi.sukunimi@edu.keuda.fi
mailto:etunimi.sukunimi@edu.keuda.fi
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jolla omien laitteiden käyttökin onnistuu. Omien ohjelmien ja pelien käyttö (ja 
lataaminen) oppilaitoksen laitteilla on ehdottomasti kielletty. 
 
MUISTA NETIKETTI 
 
1. Internet, Skype ja sähköposti on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelukäyttöön. 
2. Liiku vain luotettavina pidetyillä www-sivuilla. 
3. Mieti, mitä tietoja netissä haluat antaa itsestäsi. Vältä omien henkilötietojen 

jakamista. Netillä on ”pitkä” muisti. 
4. Älä luovuta kaverisi tai kenenkään tietoja tai kuvia nettiin ilman lupaa. 
5. Muista tekijänoikeudet. Pyydä AINA lupa, ellei käyttäjä ole selvästi antanut 

lupaa sivuston ja sisällön käyttöön. 
6. Käyttäydy netissä, chatissa tai ”mesessä”, Facebookissa tai vastaavissa 

yhteisöpalveluissa kuin juttelisit kasvotusten henkilöiden kanssa, samoin 
sähköpostiviesteissä.  

7. Varo kaikkia epätavallisia sähköposteja ja varsinkin liitetiedostoja. Älä avaa 
tuntemattomalta lähettäjältä tullutta liitetiedostoa. 

8. Suhtaudu terveen epäluuloisesti sähköpostin luotettavuuteen. Kuka tahansa voi 
lähettää sähköpostia toisen nimissä (myös virukset). 

9. Älä lähetä ketjukirjeitä tai muuta roskapostiksi luokiteltavia viestejä. 
 

Opiskelun päättyessä sähköpostitunnus poistetaan. Sähköpostiviestejä säilytetään 1 
kk. 

 
Tulostus ja kopiointi 
 
Tulostamiseen ja kopiointiin käytetään omaa 
käyttäjätunnusta (turvatulostus- ja kopiointi). Keuda 
tarjoaa opiskelijoille 10 eurolla maksutonta tulostamista ja 
kopioimista. Voit seurata Keudan tietokoneesta, kuinka 
paljon saldoa on jäljellä. Lisää tulostus- ja/tai 
kopiointioikeutta voi tilata Keudan verkkokaupasta, 
http://verkkokauppa.keuda.fi . 
 
 
 
 
 
  

http://verkkokauppa.keuda.fi/
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4 OPISKELIJAPALVELUT 
 

Opintotoimisto 
 

Opintotoimistot sijaitsevat Paatelan rantasiivessä ja Peltolan 2. kerroksessa. 
Opintotoimistosta voi hakea opiskelutodistukset yms. opiskeluun liittyvät paperit. 
Opintotoimistosta saa apua Kelan tukiasioihin (opintoraha, opintolainan 
valtiontakaus, koulumatkatuki). Koulumatkoihin voi saada tukea. Lisätietoa saa 
opintotoimistosta.  

 
Opintotoimistosta saa myös todistukset VR:n, Matkahuollon ja HSL:n opiskelija-
alennuksia varten. 
 
Sähköinen opintotoimisto palvelee osoitteessa opintotoimisto@keuda.fi  
opiskeluusi liittyvissä asioissa. Koulutusassistentit pyrkivät vastaamaan viesteihin 
kolmen arkipäivän kuluessa. 
 

Kirjasto ja digipaja 
 

Kirjasto / digipaja sijaitsee Peltola-rakennuksen toisessa kerroksessa. Kulku 
tapahtuu Peltolan B-oven kautta rappuja pitkin. 
 
Kirjasto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8 - 16.  
Kirjastosihteeri on paikalla tiistaisin. Muutoksista ilmoitetaan erikseen. 
 
• Kirjastosta voi lainata oppilaitoksen koulutusalojen ammattikirjallisuutta ja 

aikakauslehtiä. 
• Asiakkaiden käytettävissä on 12 tietokonetta, joilla voi tehdä tiedonhakuja 

kirjaston omasta kokoelmasta, Aleksi-artikkeliviitetietokannasta ja internetistä 
sekä hyödyntää opiskeluasioihin.  

• Kirjastonhoitaja opastaa tiedonhankintaan kirjastoista, tietokannoista ja internetin 
hakupalveluista. 

• Digipajoja on pääsääntöisesti perjantaisin. Opettaja varaa opiskelijoille 
digipajavuorot. 
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Opinto-ohjaus 
 
Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijoita heidän opinnoissaan ja auttaa 
heitä suunnittelemaan opintojaan. Ohjaus on tiimityöskentelyä: siitä vastaavat niin 
opinto-ohjaaja kuin vastuuohjaajat ja opettajat. Opiskelijoilta edellytetään aktiivista 
otetta omaan opiskeluunsa liittyvien asioiden selvittelyssä. 
 
Opinto-ohjaaja Mirja Pitkänen on tavattavissa joka päivä Paatelan toimistosiivessä. 
Opolle voi varata sähköisesti ajan www.keuda.fi -> opiskelijalle -> opinto-ohjaus. Tai 
sähköpostin kautta, tekstiviestillä tai whatsappilla 050 350 7546. 
 

Keudaattori  
 
Keudaattorissa voit tehdä rästiin jääneitä opintoja tai suorittaa 
opintoja eteenpäin ohjatusti. Keudaattori on avoinna päivittäin 
Paatelassa luokassa 210. Keudaattorin ajat näkyvät Info-
TV:ssä sekä Keudaattorin ovessa. 
Muita aikoja (esimerkiksi jos tarvitset apua etänä)  
voit tiedustella erityisopettaja Tuula Pitkäseltä p. 050 415 0671  
tai ammattiohjaaja Riina Lehmukselta p. 050 5984 658. 
 
 
Keudaattorin lisäksi matematiikan, fysiikan ja kemian sekä 
kielten opettajat järjestävät kohdennettua keudaattoritoimintaa tarpeen mukaan. 
Aikatauluja voit tiedustella matematiikan opettaja Maritta Veräjänkorvalta  
p. 040 1744 540 tai kielten opettaja Nina Aulalta p. 050 350 7562 
 

Opiskelijahuolto 
 
Opiskelijahuollossa toimivat kuraattori, opiskeluterveydenhoitaja, psykologi ja 
opiskeluterveydenhuollon lääkäri. 
 
Varhaisella puuttumisella opiskeluhuollossa tarkoitetaan sitä, että opiskelijan ja 
yhteisön ongelmat havaitaan ja niihin pyritään löytämään ratkaisuja mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa. Huolen puheeksi ottaminen on yksi varhaisen puuttumisen 
menetelmiä. 
 
Jos sinulla herää huoli mistä tahansa opiskeluun tai elämäntilanteeseen liittyvästä 
asiasta, ota yhteyttä vastuuohjaajaan tai opiskelijahuollon henkilöön. 
Olemme täällä sinua varten! 
 
Kuraattori Simo Puttonen puh. 040 315 2518 
oppilaitoksessa maanantaista perjantaihin. 
 

http://www.keuda.fi/
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Terveydenhoitaja Heli Ylönen puh. 050 497 0011 
oppilaitoksessa pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin. 
 
Psykologi Janica Yrttiaho puh. 040 315 3124 
   
 
Terveyspalvelut 
 
Oppilaitoksen terveydenhoitajan kanssa voi tulla keskustelemaan terveyteen 
liittyvien asioiden lisäksi myös kaikista mieltä painavista asioista. 
Terveydenhoitajan vastaanotto toimii ajanvarauksella (puhelin ja sähköposti). 
Terveydenhoitaja ohjaa tarvittaessa myös muiden hoito-, tuki- ja neuvontapalvelujen 
piiriin. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskelijat kutsutaan 
terveystarkastukseen ja toisen vuoden opiskelijoille on lääkärintarkastus. 
Sairaudenhoito tapahtuu omalla terveysasemalla. 
 
Opiskelijalla on mahdollisuus käyttää Järvenpään uuden sosiaali- ja 
terveyskeskuksen JUSTin palveluita, mutta halutessaan ja hoidon jatkuvuuden 
turvaamiseksi oman kotikuntansa terveyskeskusta. Terveyskeskuksen 
sairaanhoitokäynneistä peritään 18 vuotta täyttäneiltä terveyskeskusmaksu.  
JUSTin Akuutti on tarkoitettu äkillisesti sairastuneille ja tapaturmapotilaille, jotka 
tarvitsevat kiireellistä tutkimusta ja hoitoa. Akuutti toimii kaikkina päivinä klo 8 - 20, 
osoitteessa Lääkärinkuja 1. Muina aikoina päivystys on Hyvinkään sairaalassa 
(Sairaalakatu 1).  
 
JUSTissa Akuutin puolella toimii myös Mielenterveys- ja päihdepalvelujen 
päivystävän sairaanhoitajan vastaanotto ma-pe klo 8 - 12. Ilmoittautuminen 
mielenterveys- ja päihdehoidon akuutin -jonoon ITTE-ilmoittautumispisteessä, Kela-
kortti mukaan.  
 
Seksuaaliterveyttä edistävät palvelut 
 
Oppilaitoksen terveydenhoitajan kanssa voi keskustella ja saada neuvontaa 
seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa. Ehkäisyasioihin liittyen, otathan yhteyttä 
ehkäisyneuvolan terveydenhoitajiin.  
 
Ehkäisyneuvola Keskusta (JUST) 
Lääkärinkuja 1, ovi 1 A, 3. krs  
04410 Järvenpää 
Ehkäisyneuvola Jamppa 
Oksapolku 1, käynti takaosasta Saunakallion koulun puolelta 
04440 Järvenpää 
Ehkäisyneuvolan puhelinpalvelu, ajanvaraus ja neuvonta 
p. 019 226 0129 
Soittopyynnön voi jättää palveluun 24h, soitto takaisin mahdollisimman pian. 
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Hammashuolto 
 
Opiskelijalla on mahdollisuus käyttää suun terveydenhuollon palveluita 
Järvenpäässä, mutta halutessaan ja hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi myös oman 
kotikuntansa hammashoitolaa. Järvenpäässä tehtävä hoito ja tarkastukset ovat 
maksullisia kaikille 18 vuotta täyttäneille. Suun terveydenhuolto sijaitsee JUST:ssa. 
Ajanvaraus puhelimitse, p. 09 2719 3320 ma - to klo 8 - 15.30, pe ja aattoina  
klo 8 -14. 
 
 
Hyvinvointiryhmä  
 
Sibeliuksenväylän hyvinvointiryhmän jäseninä toimivat toimialapäällikkö, 
tiimiesimiehet, kuraattori, terveydenhoitaja, psykologi, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, 
opettajajäsen ja opiskelijajäsen. 
 
Hyvinvointiryhmä vastaa yksikön opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, 
toteuttamisesta ja arvioinnista. 
 

Ruokailu 
 
Puistolasta löydät henkilöstö- ja opiskelijaravintola Ateriakeitaan. Ateriaedut saat 
henkilö- tai kela- kortilla. Oppisopimusopiskelijalle, työvoimakoulutuksen opiskelijalle 
sekä lisäkoulutuksen opiskelijalle ruokailu on maksullista opiskelijahintaan. 
 
Lounasaika opiskelijoille:  1. vsk klo 10.45 alkaen 

  2. ja 3. vsk klo 11.00 alkaen  
 
Tarjolla on vähintään kaksi ruokavaihtoehtoa. Erityisruokavaliosta ilmoitetaan 
erillisellä lomakkeella Ateriakeitaalle, ja ilmoitus on sitova lukukauden ajaksi. 
Poissaoloista tulee ilmoittaa erikseen Ateriakeitaalle. 
Ateriakeitaasta voit ostaa myös kahvia ja 
kahvilatuotteita.  
 
Ateriakeidas on avoinna  
ma – pe klo 7.30 – 14.30.  
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Paatelan kahvila 
 
Paatelan pohjakerroksessa toimiva kahvila tarjoaa virkistystä opiskelijoille ja muille 
ohikulkijoille. Kahvila toimii oppimispaikkana, joten kahvila on avoinna aina, kun se 
on opetuksessa mahdollista. 
 
Kahvilasta saa erilaisten kahvijuomien ja muiden virvokkeiden lisäksi pientä 
välipalaa ja kevyitä lounasruokia. Myynnissä on myös opiskelijoiden opetustunneilla 
tekemiä tuotteita. 
 
 

5 YLEISIÄ ASIOITA    
 

Liikenne ja pysäköinti 
 
Järvenpään rautatieasemalle on noin 20 minuutin ja Ainolan seisakkeelle vajaan 15 
minuutin kävelymatka. Bussipysäkki sijaitsee Järvenpääntiellä (tie 145) ihan 
kampuksen vieressä. 
 
Opiskelijoiden autojen ja muiden ajoneuvojen pysäköintipaikat: 
 

− Paatela: Rakennuksen takana olevilla pysäköintipaikoilla. 
− Puistola: Sibeliuksenväylän vieressä olevalla pysäköintipaikalla  
− Asuntola: Asuntolan päädyssä on parkkipaikka asuntolan asukkaille ja 

vierailijoille 
− Peltola: Sibeliuksenväylän vieressä olevalla pysäköintipaikalla 

 
Oppilaitoksella on sopimus Järvenpään kunnallisen 
pysäköinninvalvojan kanssa, jolloin oppilaitoksen 
alueella voidaan sakottaa virheellisestä 
pysäköinnistä. Sopimus koskee myös asuntola-
aluetta. 
 
Polkupyörien säilytystelineet ovat Paatelan 
takana ja Puistolan etupihalla. 
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Rakennusten aukioloajat ja kulku 
 
Paatelassa ulko-ovet avoinna normaaleina koulupäivinä klo 7.30 – 16. 
Rantasiivessä sijaitsevaan toimistoon kuljetaan sisäpihan ulko-oven kautta. Mikäli 
ovi on lukittuna, oven vasemmalla puolella olevaa ovikelloa soittamalla on 
mahdollisuus päästä sisälle. 
 
Puistolassa ovet ovat avoinna ma - pe klo 7.30 – 14.30. 
 
Peltolassa ovet ovat avoinna ma - to klo 7.30 - 16 ja perjantaisin klo 7.30 - 14.40. 
Opiskelijoiden kulku tapahtuu pääsääntöisesti B-rapun kautta, jonka ovi on auki, 
mikäli opetusta on Peltolassa edellä mainittujen aikojen ulkopuolella. 
 
Iltaisin ja viikonloppuisin järjestettäviin asiakastilaisuuksiin kulku sovitaan erikseen 
opettajan kanssa. 
 

 Tuutoritoiminta 
 
Tuutorit ovat opintojen loppuvaiheen opiskelijoita, joiden tehtävänä on olla tukena ja 
apuna uusille opiskelijoille kaikkiin opiskeluun liittyvissä asioissa. Tuutorit ovat 
mukana myös koulun markkinointitapahtumissa. Uudet tuutorit valitaan keväisin 
ensimmäisen vuoden opiskelijaryhmistä. Tuutorit joutuvat joskus olemaan poissa 
oppitunneilta tehtäviensä vuoksi ja siten he sopivat opettajan kanssa osaamisen 
näyttämisen poissaolojen ajalta. 
 

Opiskelijakunta 
 
Opiskelijakunta järjestäytyy lukuvuoden alussa. 
Jokaisesta koulutusryhmästä valitaan jäsen ja varajäsen 
opiskelijakunnan hallitukseen. Opiskelijakunnan 
hallitukseen saa hakeutua myös oma-aloitteisesti. 
Jokainen oppilaitoksen opiskelija kuuluu automaattisesti 
opiskelijakuntaan. 
Opiskelijakunta tiedottaa järjestämistään tapahtumista ja 
teemapäivistä info-TV:ssä sekä mainostamalla 
ilmoitustauluilla. Opiskelijakunnan hallituksen ohjaajana 
toimii ammattiohjaaja Riina Lehmus p. 050 5984 658. 
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Kansainvälinen toiminta 
 
Keudassa jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua kansainväliselle jaksolle. 
Opintosi eivät pitene, vaan kansainvälisyys sidotaan osaksi opintoja. Jaksolle 
lähdetään yleensä opintojen loppuvaiheessa.  Kansainväliseen toimintaan voit 
osallistua myös avustamalla Keudassa vierailevia kv-opiskelijoita 
(kotikansainvälisyys). 
 
Vuosittain Keudasta lähtee noin 120 opiskelijaa maailmalle 3 - 12 viikkoa kestäville 
kansainvälisille jaksoille. Suurin osa jaksoista on työpaikalla järjestettävän 
koulutuksen jaksoa. Jonkin verran jaksoihin kuuluu myös yhteistyökouluilla 
toteuttavia tutustumisjaksoja paikalliseen kouluun, kulttuuriin ja opiskelijoihin. 
Kansainvälisiä jaksoja toteutetaan sekä yksin että ryhmissä. Jaksojen pituus 
mitoitetaan opiskelijan valmiuksien ja vastaanottavan tahon mahdollisuuksien 
mukaan. Jo kansainväliselle jaksolle hakiessasi sinulle kertyy monenlaista 
osaamista, joka voidaan hyväksilukea osaksi opintojasi! 
 
Kansainväliselle jaksolle haetaan 4 – 6 kk ennen toivottua jakson ajankohtaa. Kv- 
jakson suunnittelu aloitetaan vastuuopettajan kanssa. Tarvittavat hakulomakkeet ja 
lisätietoja löydät: www.keuda.fi/opiskelijalle/kansainvälinentoiminta. 
 
Kansainvälisestä työssäoppimisesta lisätietoja antavat Sanna Ek ja Sari Kilpinen. 
 
 

Kilpailutoiminta 
 
Saku ry (Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto) järjestää 
vuosittain valtakunnallisia kulttuuri- ja urheilu/liikuntakilpailuja useassa eri lajissa. 
Tarkemmat tiedot liikuntalajeista löydät Sakun sivuilta  
http://www.sakury.net/opiskelijaliikunta/kisatapahtumat. 
 Kilpailtavista lajeista saat lisätietoja http://www.sakustars.fi/   
 
Taitaja-kilpailu on ammattitaidon Suomen mestaruuskilpailut, jossa kilpaillaan 
oikeissa työelämän työtehtävissä. Taitaja-kilpailuihin voivat osallistua opiskelijat, 
jotka täyttävät kilpailuvuonna 20 vuotta tai ovat tätä nuorempia.  
 
Kansainvälistä kilpailutoimintaa koordinoi Suomessa Skills Finland. Kansanvälisissä 
kilpailuissa järjestetään Euroopan mestaruuskilpailuja - EuroSkills ja Maailman 
mestaruuskilpailuja - WordSkills. http://skillsfinland.fi/fi/. 
 
Mikäli olet kiinnostunut kilpailutoiminnasta, otathan yhteyttä vastuuopettajaasi, ja liity 
menestyneiden keudalaisten joukkoon! 
  

http://www.sakury.net/opiskelijaliikunta/kisatapahtumat.
http://www.sakustars.fi/
http://skillsfinland.fi/fi/
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Kestävä kehitys ja vastuullisuus 
 
Toteutamme kestävää kehitystä ja vastuullisuutta oppilaitoksemme toiminnassa niin 
hallinnossa, opetuksessa kuin muissa päivittäisissä toiminnoissamme.  
Kestävän ja vastuullisen elämäntavan sekä tietoisuuden lisääminen kestävästä 
tulevaisuudesta on kaikkien henkilökuntamme jäsenten ja opiskelijoiden yhteinen 
asia. 
 
Tavoitteenamme kohti yhteiskuntaa uudistavaa oppilaitosta, nostimme laajan 
kyselyn perusteella seuraavia kehittämiskohteita: 

• Teemapäiviä/-viikkoja kestävyyden ja vastuullisuuden sekä yhteisöllisyyden 
ylläpitämiseksi ja esilletuomiseksi 

• Viestinnän tehostaminen kestävistä ja vastuullisista toiminnoista 
• Ekokompassi-järjestelmän esitteleminen ja käyttöönotto 
• Etätyöskentelyn jatkaminen niiltä osin, kun hyödyllisintä 
• Koulutusta vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyen 
• Opiskelijakuntatoiminnan aktivoiminen 

 
Sibeliuksenväylän kestävän kehityksen työryhmä (Vastuullisuus- ja 
Turvallisuusryhmä) muodostuu toimialapäälliköistä, tiimiesimiehistä, 
ruokapalvelujen, kiinteistö- ja siivouspalvelujen, toimistopalvelujen sekä 
opiskelijoiden edustajista. Kestävän kehityksen asioista lisätietoja saat 
vastuuopettajaltasi ja työryhmältä. 
 

Asuntola ja vapaa-ajantoiminta 
 
Oppilaitoksessamme on jonkin verran asuntolapaikkoja, jotka on tarkoitettu 
Sibeliuksenväylällä perustutkintoa suorittaville opiskelijoille. Asumaan haetaan 
erillisellä hakemuksella, jonka saa koulutusassistentilta tai oppilaitoksen nettisivuilta. 
 
Asuntolassa ei ole ympärivuorokautista valvontaa, vaan siellä asutaan huoltajan 
vastuulla (alaikäiset opiskelijat). Asuntola on tarkoitettu vain koulupäiviä varten (ei 
voi asua viikonloppuina eikä loma-aikoina). Jokainen asuntolassa asuva opiskelija 
on vastuussa asumisen toimivuudesta ja viihtyvyydestä. Asuntolassa asuville 
järjestetään jonkin verran vapaa-ajan toimintaa.  
 
Asuntolassa noudatetaan Keudan järjestyssääntöjä, asuntolan järjestyssääntöjä 
sekä Keudan hyvinvointisuunnitelman sisältämiä ohjeistuksia. Opiskelija 
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allekirjoituksellaan sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja ohjeistuksia. Sääntöjen 
rikkominen saattaa johtaa asumisoikeuden menettämiseen. 
 
 
 
Asuntolatoiminnasta vastaavat ja lisätietoja antavat:  
 
Toimialapäällikkö (virka-aikana) 
Asuntolanohjaaja Eija Piironen, puh. 050 415 0886 (ma-to iltaisin)  
 
Opiskelijoillamme on mahdollisuus käyttää Puistolassa sijaitsevaa kuntosalia myös 
vapaa-ajallaan. Kuntosalin avaimen saa toimistosta 15 euron panttia vastaan. Pantti 
palautetaan opiskelijalle hänen palauttaessaan avaimen. Kuntosalin avain täytyy 
syksyisin aktivoida, koska kesällä kuntosali on pois käytöstä. Kuntosalin avain 
palautetaan toimistoon viimeisen lukuvuoden päättyessä. 
 
Kuntosali on avoinna opiskelijoille: 
 

maanantaisin klo 15:00 – 21:00 
tiistaisin   klo 15:00 – 21:00 
keskiviikkoisin  klo 15:30 – 21:00 
torstaisin   klo 15:00 – 21:00 
perjantaisin klo 15:30 – 21:00 
 
 

6 YHTEISET PELISÄÄNNÖT VIIHTYISÄN OPPILAITOKSEN 
TUKENA 

 
 
Järjestyssäännöt on tehty yhteisiksi pelisäännöiksi, jotka luovat viihtyisyyttä, 
turvallisuutta ja tuloksellisuutta opiskeluun sekä pitämään yllä oppilaitoksen sisäistä 
järjestystä. Järjestyssäännöt koskevat sekä fyysistä että virtuaalista 
toimintaympäristöä.  
 
Hyvä käytös - Positiivinen työskentelyilmapiiri saa aikaan myös hyviä tuloksia. 
 
Käyttäydymme hyvien tapojen mukaisesti oppilaitoksessa ja muissa 
oppimisympäristöissä, myös virtuaalisissa oppimisympäristöissä sekä internetissä. 
Autamme, tervehdimme ja kunnioitamme muita.  
  
Omalla toiminnallamme edistämme muiden turvallisuutta ja viihtyvyyttä.   
Oppilaitoksen yhteisissä tilaisuuksissa ja oppilaitosta edustettaessa toimimme 
annettujen ohjeiden mukaisesti ja pukeudumme asiallisesti.   
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Oppilaitoksemme on palvelualojen oppilaitos ja opiskelemme täällä työelämätaitoja. 
Asiakaspalvelu on tärkeä osa työtämme ja tämä edellyttää kohteliasta käytöstä ja 
siistiä pukeutumista. Ravitsemisalalla on syytä kiinnittää huomiota myös 
hygieniaseikkoihin. Opiskelu- ja työpaikalla oppiessa käytetään työn edellyttämää 
suojavaatetusta. Ulkoisen olemuksen tulee olla ammatin vaatimusten mukainen 
noudattaen opettajien antamia ohjeita (lävistykset, hiukset, rakennekynnet jne.) 
 
Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen  
  
Tahallinen roskaaminen oppilaitoksen tiloissa sekä alueella on kielletty.  
Huolehdimme yhdessä oppilaitoksen ja ympäristön siisteydestä. 
 

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet 
 
Opiskelijalla on oikeus  
 

• saada tutkinnon perusteiden / HOKSin mukaista opetusta ja ohjausta sekä 
riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea suunnitelman mukaisesti   

• elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja 
turvallisuuteen 

• turvalliseen opiskeluympäristöön.   
 

 
Opiskelijan velvollisuudet ovat 
 

• Pitää yllä ja edistää myönteistä ilmapiiriä omalla käyttäytymisellään. 
• Arvostaa ja kohdella muita opiskelijoita ja henkilökuntaa kunnioittavasti. 
• Huomioida ja arvostaa muita opiskelijoita saapumalla ajoissa tunneille. 
• Antaa työrauha muille opiskelijoille.   
• Osallistua opetukseen tarvittavien työ- ja opiskeluvälineiden kanssa sekä 

asianmukaisesti pukeutuneena työvaatteisiin, jollei opetukseen 
osallistumiseen ole myönnetty vapautusta.  

• Ottaa vastuu tilojen, koneiden ja laitteiden sekä ja piha-alueiden 
asianmukaisesta käytöstä ja siisteydestä sekä oppilaitoksen omaisuudesta. 
Tahallisesti aiheutetusta vahingosta opiskelija on korvausvelvollinen 
(Vahingonkorvauslaki 31.5.1974/412) ja siitä voidaan antaa 
kurinpitorangaistus. 

• Vastaa opintojen etenemisestä suunnitellun aikataulun mukaisesti 
 
Opiskelijalta voidaan ottaa tilapäisesti haltuun opetusta tai muiden opiskelua 
häiritsevä tavara tai esine esim. mobiililaite/matkapuhelin.  
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Omia tietokoneita, matkapuhelimia ja muita mobiililaitteita voi käyttää oppitunneilla 
ja työsaleissa vain opettajan luvalla opiskeluun liittyvissä toiminnoissa.    
 
Henkilötietolain (523/ 1999) perusteella toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai 
videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa missään julkisessa paikassa.  
 
 
Opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo  
  
Yhdenvertaisuus on Suomen perustuslaissa turvattu perusoikeus (L731/1999). 
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tarkoittavat ensi sijassa ihmisarvon kunnioittamista ja 
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Keuda tarjoaa yhdenvertaiset 
oppimismahdollisuudet kaikista väestöryhmistä tuleville opiskelijoille.   
  
Opettaja pitää huolta siitä, että kaikille opiskelijoille kuuluvat samat yhteiskunnan 
jäsenen oikeudet ja velvollisuudet. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä 
iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen 
suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.   
 

Turvallisuus ja viihtyisyys 
 
Hätä- ja hälytystilanteissa tulee välittömästi siirtyä osoitetuille kokoontumisalueille. 
Kulkuvälineet säilytetään niille varatuilla ja merkityillä paikoilla myös taukojen 
aikana. Yksityisomaisuus on oppilaitoksessa omistajansa vastuulla. Kaikissa 
oppilaitoksemme toimipisteissä on tallentava kameravalvonta. 
 
Olemme velvollisia noudattamaan annettuja työturvallisuusohjeita työsaleissa ja 
oppitunneilla sekä työssäoppimisen jaksoilla.  
 
Opiskelijat on vakuutettu tapaturmien varalta opiskelun aikana. Tämä sisältää myös 
opintojen toteutussuunnitelman puitteissa järjestetyt yhteiset tilaisuudet ja 
opintokäynnit sekä koulumatkat suorinta tietä oppilaitokseen tai oppilaitoksesta. 
Oppilaitoksessa, työpaikalla tai koulumatkalla tapahtuneesta tapaturmasta on 
välittömästi ilmoitettava oppilaitoksen opintotoimistoon ja vastuuopettajalle. 
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HOKS-suunnitelman noudattaminen 
 
Opiskelijoilla on velvollisuus noudattaa HOKS-suunnitelmaa, 
jotta olisi mahdollista oppia ja osoittaa tutkintojen perusteiden 
mukaiset tiedot ja taidot sekä oppilaitoksen ja työelämän 
vaatimat sosiaaliset taidot, kuten asiallinen käyttäytyminen ja 
työaikojen noudattaminen.  
 
Sairastuessa on ensimmäisenä poissaolopäivänä ilmoitettava 
sairastumisesta opettajalle tai vastuuopettajalle ja työpaikalla 
työpaikkaohjaajalle. Lääkärin tai terveydenhoitajan todistus 
on pakollinen, jos sairaus kestää yli kolme vuorokautta, se 
toistuu tai vastuuopettaja muuten harkitsee sen tarpeelliseksi. 
 
Henkilökohtaisista syistä johtuvista poissaoloista (jotka tiedetään etukäteen, kuten 
perhelomat, henkilökohtaisten asioiden hoito, harrastuksiin liittyvät syyt) on tehtävä 
erillinen kirjallinen ilmoitus. 
 
HOKSin noudattamatta jättäminen saattaa vaikuttaa opintojen edistymiseen. 
Opintojen viivästyminen vaikuttaa myös opinto- ja koulumatkatukien saantiin. Jos ei 
ole opiskellut päätoimisesti tai opinnot eivät ole edistyneet suunnitelman mukaisesti, 
oppilaitos on velvollinen ilmoittamaan asiasta Kelaan tai Työvoimahallintoon. 
 

Opiskelun keskeyttäminen tai eroaminen oppilaitoksesta 
 
Ennen opintojen keskeyttämistä tai oppilaitoksesta eroamista on keskusteltava 
asiasta vastuuopettajan, kuraattorin tai opinto-ohjaajan kanssa. Tilanteeseen 
voidaan etsiä yhdessä ratkaisua opintojen jatkamiseksi tai opinnot voi keskeyttää 
määräajaksi. 
 
Opintojen keskeyttäminen tai eroaminen on aina tehtävä kirjallisesti. Keudan ero-
/keskeytyslomakkeen saat joko opinto-ohjaajalta tai kuraattorilta. Alle 18-vuotiaan 
ero-/ keskeytysilmoitukseen tarvitaan myös huoltajan allekirjoitus. Keskeytyksen 
aikana tai opinnoista erottua ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuihin, kuten opinto- 
ja koulumatkatukeen. 
 
Oppilaitoksella on velvollisuus ilmoittaa kunnan etsivälle nuorisotyölle opintonsa 
keskeyttäneiden nuorten yhteystiedot. Oppilaitos voi katsoa opiskelijan eronneeksi, 
jos hän pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta ja ei pyynnöistä 
huolimatta sovi opintojen jatkamisesta määräajassa (kahden viikon kuluessa 
tiedoksisaannista). 
 
  

https://www.keuda.fi/assets/Uploads/Opiskelijan-lomailmoitus-v1.doc
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Savuton ja päihteetön Keuda 
 
Tupakkalain mukaan tupakkatuotteiden (kuten tupakka, nuuska ja sähkötupakka) 
käyttö on kielletty ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten sisätiloissa sekä 
niiden käytössä olevilla ulkoalueilla.   
  
Kaikissa Keudan toimipisteissä on tupakointikieltoa osoittavat opasteet ja 
tupakointikielto on voimassa oppilaitoksen alueella ympäri vuorokauden. 
Tupakointikielto koskee iästä riippumatta kaikkia opiskelijoita, oppilaitoksen 
henkilökuntaa ja vierailijoita.   
  
Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen, luvaton myynti ja niiden 
vaikutuksen alaisena esiintyminen on oppilaitoksen toimipisteissä, niiden 
järjestämissä tilaisuuksissa ja työssäoppimispaikoissa kielletty. Päihteellä 
tarkoitetaan alkoholijuomaa tai muuta päihtymistarkoituksessa käytettävää ainetta. 
Oppilaitoksessa on käytössä varhaisen puuttumisen malli.  
  
Koko oppilaitoksen henkilökunnalla on velvollisuus valvoa oppilaitoksen 
järjestyssääntöjen ja lakien noudattamista oppilaitoksessa ja sen alueella. Jokainen 
oppilaitoksessa työskentelevä henkilö on velvollinen puuttumaan opiskelijan 
tupakkatuotteiden ja päihteiden väärinkäyttöön.   
 

Järjestyssääntörikkomukset  
  
Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai opettaja 
voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet ja aineet tarvittaessa haltuunsa (laki 
ammatillisesta koulutuksesta).   
  
Aiheettoman palohälytyksen aiheuttaja on velvollinen korvaamaan siitä syntyneet 
kulut.  
 
Järjestyssääntörikkomuksista voidaan antaa rangaistus ”Kurinpitokeinot ja 
menettelytavat Keudassa” -suunnitelman mukaisesti. 
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