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Tervetuloa opiskelemaan!
Onnittelut uusille opiskelijoille opiskelupaikasta!
Ja kaikki opintojaan jatkavat:
Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta!
Tässä oppaassa on tietoa opiskelusta ja asumisesta Aitoossa.
Lue opas ja pyydä myös huoltajiasi tutustumaan siihen.
Aitoon henkilökunta tukee sinua opiskelussasi.
Heiltä voit kysyä lisätietoja.

Mukavaa ja antoisaa lukuvuotta Aitoon koulutuskeskuksessa!

Aitoon koulutuskeskus

Aitoon koulutuskeskus on toisen asteen
ammatillinen erityisoppilaitos.

Aitoosta
valmiimpana
maailmaan!

Järjestämme opetusta niille opiskelijoille,
jotka tarvitsevat vaativaa erityistä tukea
opinnoissaan.
Oppilaitos sijaitsee Pälkäneen Aitoossa.
Oppilaitoksella on toimipaikka myös
Tampereen Hervannassa.

Aitoon arvot:
Tavoitteellisuus
Osaaminen
Ilo
Vastuullisuus

Aitoon koulutuskeskuksessa voit opiskella
valmentavassa koulutuksessa tai
suorittaa ammatillisen perustutkinnon.
Saat lisää tietoja oman koulutuksesi sisällöistä
ryhmänohjaajaltasi, muilta opettajiltasi ja
opinto-ohjaajalta.
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Osallisuus

Yhteystiedot
Aitoon koulutuskeskus
Tulikalliontie 54
36720 AITOO
www.aikk.fi
Toimisto
Rehtori
Apulaisrehtori
Asuntola
Sähköposti

(03) 4664 600
050 5984 377 Jaro Koikkalainen
040 5492 221 Seppo Rinne
040 5719 170 / 050 3223 498
toimisto@aikk.fi

Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@aikk.fi.
Tampereen toimipaikka
Aitoon koulutuskeskus / Tampere
Sinitaival 6 (Hermia B5, 1kerros)
33720 TAMPERE
Puhelin: 040 8286 160 / 050 5981 204 / 050 4662 332

Annamme opiskelijaa koskevia tietoja ainoastaan henkilölle, jolla on oikeus niiden
saamiseen ja jonka pystymme luotettavasti tunnistamaan. Ilmoitattehan meille molempien
huoltajien yhteystiedot, mikäli molemmilla on oikeus hoitaa opiskelijan asioita!
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Tukea opintoihin
Koko Aitoon koulutuskeskuksen henkilökunta
tukee sinua opinnoissasi ja asuntolassa asumisessa.
Kysy rohkeasti neuvoja ja apua.
Opetus järjestetään pienryhmissä. Jokaisella ryhmällä on
oma ryhmänohjaaja (eli opettaja). Lisäksi opiskelijoiden kanssa
työskentelee opintoavustajia, työvalmentajia sekä
asumispalveluohjaajia. Huoltajat voivat olla yhteydessä heihin
kaikissa opiskeluun ja asumispalveluihin liittyvissä asioissa.
Opiskelijan opintopolkua rakennetaan yhdessä yksilöllisten
ratkaisujen ja valintojen sekä tuen tarpeen mukaan.
Opiskelijan ja hänen huoltajansa kanssa
määritellään osaamisen hankkimisen tavoitteet ja tukitoimet.
Yhteisesti hoidetaan myös muut opiskeluun ja
asumiseen liittyvät asiat.
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Ryhmänohjaaja
 Ryhmänohjaaja perehdyttää sinut opintoihin ja oppilaitoksen toimintaan.
 Häneltä saat viikoittaisen lukujärjestyksesi.
 Ryhmänohjaajan kanssa teet henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman
eli HOKSin.


Ryhmänohjaaja seuraa opintojesi edistymistä, ohjaa ja tukee sinua opinnoissasi
sekä pitää yhteyttä huoltajiisi.

Opintoavustajat
 Opintoavustaja ohjaa ja tukee sinua tarvittaessa opinnoissasi
ja arkipäivän asioiden hoitamisessa.
 Opintoavustaja avustaa ryhmää opetuksen aikana.


Sinulla voi tarvittaessa olla myös henkilökohtainen avustaja.

Asumispalveluvastaava puh. 050 4663 222
 Asumispalveluvastaava toimii asumisyksikön esimiehenä.
 Asumispalveluvastaava on tarvittaessa yhteydessä huoltajiisi asumiseen ja vapaaaikaan liittyvissä asioissa.


Hänet tavoitat puhelimitse parhaiten kello 16 jälkeen.

Asumispalveluohjaajat, puh. 040 5719 170 tai 050 3223 498
 Asumispalveluohjaajat ohjaavat ja tukevat sinua tarvittaessa
opiskelija-asuntolassa ja vapaa-aikana.


Asumispalveluohjaajat järjestävät ja ohjaavat harrastustoimintaa vapaa-aikana.



Yöllä asuntolassa on kaksi asumispalveluohjaajaa.
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Opiskeluhuolto
Opiskeluhuollon tavoitteena on luoda turvallinen, terveellinen, esteetön ja viihtyisä
opiskeluympäristö sekä edistää oppilaitoksen yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.
Opiskeluhuoltoa koordinoi oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmä, joka kokoontuu
kuukausittain. Se kehittää ennaltaehkäisevää toimintaa oppilaitoksessa ja tukee
opiskelijoiden oppimispolkua. Koko oppilaitoksen henkilökunnalla on vastuu yhteisestä
hyvinvoinnista.
Opintojen aikana sinulla on käytössäsi muun muassa kuraattorin, opinto-ohjaajan,
psykologin ja terveydenhoitajan palvelut sekä oppilaitoksen ravitsemispalvelut.
Sinun pyynnöstäsi tai suostumuksellasi voidaan tarvittaessa koota
yksilökohtainen opiskeluhuoltoryhmä käsittelemään asiaasi.

Kuraattori Aitoo, puh. 050 4121 981 (torstaisin)
Kuraattori Tampere, puh. 040 8004 546
 Kuraattori auttaa opintotukeen tai kuntoutusrahaan liittyvissä asioissa.
Lisäksi hän selvittää erilaisia opiskeluun liittyviä asioita yhteistyössä opettajien,
huoltajien ja kotipaikkakunnan yhteyshenkilöiden kanssa.


Hän tukee sinua opintojen jälkeen siirtymävaiheessa asumiseen, työllistymiseen
ja toimeentuloon liittyvissä asioissa.



Kuraattori keskustelee luottamuksellisesti kanssasi henkilökohtaisista asioistasi.



Kuraattori on tavattavissa Aitoossa oppilaitoksella kerran viikossa, torstaisin.

Psykologi Aitoo, puh. 050 4346 999 (torstaisin)
Psykologi Tampere, puh. 040 6717 462


Psykologi tukee oppimistasi ja hyvinvointiasi luottamuksellisten,
henkilökohtaisten keskustelujen avulla.

 Psykologi on tavattavissa Aitoossa oppilaitoksella kerran viikossa, torstaisin.
 Tampereella ajan psykologille voi varata terveydenhoitajan kautta.
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Opinto-ohjaaja, puh. 050 5630 090
 Opinto-ohjaaja eli opo tukee sinua opintojen suunnittelussa, itsesi
kehittämisessä ja uranvalinnassa.


Opo keskustelee luottamuksellisesti kanssasi opintoihin liittyvistä valinnoista,
opiskeluvaikeuksista, jatko-opintomahdollisuuksista tai muista
opiskeluun liittyvistä asioista.

Opintosihteeri, puh. 050 4078 209
 Opintosihteeriltä saat opiskelutodistukset ja opintosuoritusotteet sekä
todistuksen Matkahuollon opiskelijakorttia varten.

Ravitsemispalvelut Aitoo, puh. 050 3824 503
 Ravitsemispalvelumme huolehtivat maittavan ruuan valmistuksesta ja
erityisruokavalioiden toteutuksesta Aitoossa.
 Tampereen toimipaikassa lounasruokailu hoidetaan ostopalveluna.
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Opiskeluterveydenhuolto
Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat yksilölliset
terveystarkastukset ammatillisten linjojen opiskelijoille,
terveysneuvonta, rokottaminen, sairaanhoito ja ensiapu kaikille
opiskelijoille. Terveydenhoitaja tekee yhteistyötä
oppilaitoksen henkilökunnan kanssa ja osallistuu
opiskeluhuoltotyöhön.
Aitoossa opiskeluterveydenhuollon palvelut järjestää Kangasalan
sosiaali- ja terveyskeskus. Terveydenhoitaja on tavattavissa oppilaitoksella
1–2 kertaa kuukaudessa ja lääkäri noin kerran lukukaudessa.
Sairaanhoidollisesta käynnistä terveydenhoitajan vastaanotolla Aitoossa
peritään asiakasmaksu 9,30 euroa enintään kolmelta käyntikerralta kalenterivuoden
aikana. Maksu peritään 18 vuotta täyttäneiltä.
Tampereella opiskeluterveydenhuollon palvelut järjestää Tampereen kaupunki.
Terveydenhoitaja on tavattavissa Tredun Hepolamminkadun toimipisteessä päivittäin
kello 8.30–10 tai ajanvarauksella. Lääkärille aika varataan terveydenhoitajalta.
Tampereella lääkärikäynnit ovat maksullisia 18 vuotta täyttäneille ja hoitajakäynnit
maksuttomia.
Akuuteissa tilanteissa lääkäripalveluja on saatavilla terveyskeskuksessa.

Terveydenhoitaja Aitoo, puh. 050 4152 268
Terveydenhoitaja Tampere, puh. 040 8062 453
 Saat terveydenhoitajalta terveysneuvontaa ja rokotuksia.


Terveydenhoitaja tekee terveystarkastukset ammatillisten linjojen opiskelijoille
ja on mukana lääkärintarkastuksissa.



Tarvittaessa terveydenhoitaja tekee sairaanhoidollisia toimenpiteitä,
jolloin käynti on maksullinen täysi-ikäisille opiskelijoille.
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Koronavirus
Koronavirusepidemia saattaa aiheuttaa edelleen poikkeusjärjestelyjä lukuvuonna 2021–22.
Tiedotamme toiminnan muutoksista kotisivuillamme (www.aikk.fi) ja Wilman kautta.
Ajankohtaisinta viranomaistietoa löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivulta:
www.thl.fi -> Aiheet -> Infektiotaudit ja rokotukset
HUOM! Ethän tule kouluun tai asuntolaan sairaana. Jos sairastut koulussa, sinun
pitää lähteä kotiin toipumaan.

Wilma-yhteydenpito
Aitoon koulutuskeskuksessa on käytössä Wilma-järjestelmä koulun, huoltajien ja
opiskelijoiden väliseen yhteydenpitoon ja tiedotukseen.
Wilman käyttöönotosta saat erilliset ohjeet: salasana(t) ja käyttöönoton ohjeistuksen.
Lisätietoa saat opintosihteeriltä.
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Opiskelun kustannukset
Oppivelvollisuus ja koulutuksen maksuttomuus
Vuonna 2021 on tullut voimaan laajennettu oppivelvollisuus.
Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat opiskelijat ovat
oikeutettuja maksuttomaan koulutukseen.
Laajennettu oppivelvollisuus ja koulutuksen maksuttomuus
koskevat niitä opiskelijoitamme, jotka ovat
päättäneet peruskoulunsa keväällä 2021.
Koulutuksen maksuttomuus tarkoittaa heille muun muassa sitä, että vähintään seitsemän
kilometrin pituiset koulumatkat ovat heille maksuttomia.

Opiskelusta aiheutuvat kustannukset
Opiskelu, opiskelun edellyttämät suojavaatteet, asuntolassa asuminen ja lounas ovat
kaikille opiskelijoillemme maksuttomia.
Muut kuin oppivelvolliset opiskelijamme maksavat koulumatkansa Aitooseen itse.
Kaikki Aitoon asuntolassa asuvat opiskelijamme maksavat itse muut ateriansa.

Maksutonta:

Itse kustannettava:






 muut ruokailut
 matkat kodin ja koulun välillä, jos
et ole oikeutettu maksuttomaan
koulutukseen
 sairaanhoidolliset käynnit
terveydenhoitajan vastaanotolla
Aitoossa, jos olet täyttänyt
18 vuotta.
 henkilökohtaiset lääkkeet.

opiskelu
asuntolassa asuminen
lounas
opiskelun edellyttämät
suojavaatteet
 mahdolliset oppikirjat
 matkat kodin ja koulun välillä, jos
olet oppivelvollisena oikeutettu
maksuttomaan koulutukseen ja
koulumatkan pituus on vähintään
seitsemän kilometriä.
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Tukea opintojen rahoittamiseen
Kansaneläkelaitos KELA myöntää opiskeluaikaista opintotukea
tai nuoren kuntoutusrahaa sekä mahdollisesti tukea koulumatkoihin.
Vaikeimmin vammaisten kuljetukset ovat maksuttomia vammaispalvelulain perusteella.
Oikeuden kuljetuksiin myöntää opiskelijan kotikunta.
KELA myöntää koulumatkoihin koulumatkatukea,
kun yhdensuuntainen matka on vähintään 7 kilometriä (oppivelvollisilla)
tai vähintään 10 kilometriä (ei-oppivelvollisilla) ja kun matkapäiviä on
vähintään 10 kpl / kalenterikuukausi.
Nämä ehdot toteutuvat osalla Hervannassa opiskelevista opiskelijoistamme.
He hakevat koulumatkatukea KELAlta.
Aitoon asuntolassa asuvien oppivelvollisten matkakustannukset korvaa oppilaitos.
Korvausmenettelystä tiedotamme tarkemmin lukuvuoden alkaessa.
KELAn myöntämiä tukia haetaan KELA:n toimistosta.
Lisätietoja saat KELA:n paikallistoimistosta tai nettisivuilta www.kela.fi.
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Opiskelijan arki
Läsnäolo
Kun osallistut säännöllisesti opintoihin,
saavutat tavoitteesi.
Hankkiessasi osaamista työpaikalla
ja työkokeilujen aikana noudatat työpaikan työaikaa.
Mikäli opintosi eivät etene ja et saa
lukuvuoden aikana riittävästi opintosuorituksia,
joudumme ilmoittamaan
epäsäännöllisestä opiskelusta KELAlle.

Poissaolot

Päivittäinen
työaika
Aitoo
MA 12–16

Tarvitset poissaoloon aina luvan.
Muista ilmoittaa poissaolosta. Kun sairastut,
ilmoita siitä ryhmänohjaajalle (opettajallesi).

TI 8.30–15/16
KE 8.30–16

Jos tunnet itsesi sairaaksi kesken opiskeluviikon,
ilmoita siitä henkilökunnalle. Otamme yhteyttä
huoltajiisi kotimatkan järjestämiseksi.
Jos olet sairauden vuoksi poissa yli viikon, tuo koululle
lääkärin, terveydenhoitajan tai huoltajan todistus.
Jos sairastut koulutussopimusjakson aikana,
ilmoita sairastumisesta työpaikalle.
Ilmoita myös opettajalle.
Muihin poissaoloihin tarvitset luvan.
Ryhmänohjaaja voi antaa luvan enintään
viikon kestävään poissaoloon.
Yli viikon kestävään poissaoloon
anotaan lupaa rehtorilta.
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TO 8.30–15/16
PE 8–11

Tampere
MA–TO 8.30–15
PE 8.30–12

Matkat Aitooseen

Tampere–Aitoo, maanantaisin

Tampereelta ja Hämeenlinnasta pääsee
bussilla Aitoon koulutuskeskukselle
maanantaina aamulla. Perjantaina
iltapäivällä bussi vie oppilaitokselta
Tampereelle sekä Pälkäneen ja
Valkeakosken kautta Hämeenlinnaan.

Tampereen linja-autoasema
Kangasalan linja-autoasema
Sahalahti
Aitoon koulutuskeskus

Hämeenlinnan bussiyhteys on tilausajo.
Koulu laskuttaa matkojen hinnan
kuukausittain aterialaskutuksen
yhteydessä. Matkan hinta on
Valkeakoskelle tai Hämeenlinnaan 6,90 € /
suunta ja Pälkäneelle 2,50 € / suunta.

Aitoon koulutuskeskus
Sahalahti
Kangasalan linja-autoasema
Tampereen linja-autoasema

Oppivelvollisuuden piiriin kuuluville
opiskelijoille nämä matkat ovat
maksuttomia.

Hämeenlinnan linja-autoasema
Hämeenlinnan rautatieasema
Iittalan pysäkki
Valkeakosken linja-autoasema
Pälkäneen linja-autoasema
Aitoon koulutuskeskus

10:20
10:45
11:00
11:25
(huom. noin klo)

Aitoo–Tampere, perjantaisin
13:10
13:25
13:45
14:15
(huom. noin klo)

Hämeenlinna–Aitoo, maanantaisin

Tampereelle bussimatkan hinta on 5,90 €
(opiskelijakortilla), ja se maksetaan
bussissa tai Matkahuollon palveluissa.
Oppivelvollisille korvaamme matkoista
aiheutuvat kulut.

8:55
9:10
9:25
9:50
10:10
10:45

(huom. noin klo)

Aitoo–Hämeenlinna, perjantaisin
Aitoon koulutuskeskus
Pälkäne
Valkeakosken linja-autoasema
Iittalan pysäkki
Hämeenlinnan linja-autoasema
Hämeenlinnan rautatieasema

Busseissa on oppilaitoksen henkilökuntaa,
jotka ohjaavat opiskelijoita
esimerkiksi bussin vaihdossa.
Opiskelijalla on hyvä olla mukanaan
henkilökortti tai muu vastaava, jolla hän
pystyy tarvittaessa itse osoittamaan
henkilöllisyytensä esimerkiksi taksin
noutaessa häntä.

12:00
12:25
12:45
13:05
13:40
13:50

(huom. noin klo)

Bussiemäntä Tampere
p. 040 7696 480 (maanantaisin)
p. 050 4762 354 (perjantaisin)

Ilmoita henkilökunnalle,
jos et tule kyytiin maanantaina.

Bussiemäntä Hämeenlinna
p. 050 5660 918
Luopioisten Linja p. 03 5364 020
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Opiskelijan vakuutusturva
Kaikki opiskelijamme on vakuutettu lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella.
Lisäksi opiskelijoilla on vakuutus koulumatkoille ja vastuuvakuutus
koulutussopimusjaksoille.

Ruokailu
Ruoka valmistetaan pääosin omassa keittiössämme.
Opiskelijoille tarjotaan aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala.
Lounas on maksuton. Muista aterioista laskutetaan 38 € / viikko.
Ruokailut laskutetaan kuukausittain. Lasku lähetetään kotiin.
Poissaolopäiviltä maksu hyvitetään.
Jos sinulla on erityisruokavalio, toimita siitä lääkärintodistus
ryhmänohjaajallesi.

Asuminen Aitoossa
Aitoossa opiskelijat asuvat oppilaitoksen asuntolassa
maanantaista perjantaihin.
Viikonloppuisin ja loma-aikoina asuntola on suljettu.
Asuntolassa on henkilökuntaa ympäri vuorokauden.
Henkilökunta ohjaa opiskelijoita itsenäiseen elämään ja
järjestää vapaa-ajan toimintaa.
Henkilökunta on tukenasi myös vapaa-ajallasi.
Asuinrakennuksia ovat Ainola, Artela ja Metsälä.
Opiskelijat asuvat pääsääntöisesti kahden hengen huoneissa.
Asuinrakennuksissa on yhteiset oleskelutilat,
joissa on televisio ja erilaisia pelejä.
Rakennuksissa on myös pesukoneet pyykin pesua varten.
Osassa huoneista on minikeittiö.
Asuntolassa asuminen on maksutonta.
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Vapaa-ajantoiminta
Vapaa-ajalla voit osallistua oppilaitoksen harrastuskerhoihin.
Kerhot toimivat iltaisin maanantaista torstaihin.
Voit osallistua myös lähialueen muihin harrastuksiin.
Osa koulun ulkopuolella toteutettavasta harrastustoiminnasta
(esim. ratsastus ja laskettelu) on maksullista.
Ohjatun toiminnan lisäksi oppilaitoksella on tarjolla
mahdollisuuksia omatoimisiin harrastuksiin.

Opiskelijakunta
Aitoon koulutuskeskuksessa toimii opiskelijakunta,
johon kuuluvat kaikki oppilaitoksen opiskelijat.
Opiskelijakunnan tehtävänä on muun muassa
koota opiskelijoiden toiveita ja ideoita
oppilaitoksen ja asumisen kehittämiseen.
Opiskelijakunnan kanttiinista voit tehdä
pieniä ostoksia. Kanttiini on avoinna Artelassa
kaksi kertaa viikossa.

Kesäopiskelujakso
Tarjoamme opintojaan jatkaville opiskelijoille mahdollisuutta
hankkia osaamista tulevana kesänä 6.–23.6.2022.
Halukkuutta osallistua kesäopiskelujaksolle tiedustelemme tammikuussa 2022.

Aitoon some-kanavat
Löydät Aitoon koulutuskeskuksen Facebookista, Instagramista ja YouTubesta.
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Ammatillisen koulutuksen käsitteitä
Tutkintojen ja koulutusten perusteet
Tutkintojen ja koulutusten perusteisiin on kirjattu tutkinnon tai
koulutuksen rakenne sekä sen osat ja ammattitaitovaatimukset
tai osaamistavoitteet.
Tutkinnon ja koulutuksen perusteet ovat valtakunnallisia.
Ne löytyvät Opetushallituksen sivuilta osoitteesta:
eperusteet.opintopolku.fi

HOKS
HOKS on henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka tehdään
kaikille opiskelijoillemme. Sinulla on mahdollisuus rakentaa oma oppimispolkusi,
joka perustuu yksilöllisiin ratkaisuihisi ja valintoihisi HOKSin mukaisesti.
HOKS sisältää tietoja osaamisestasi opintojen alkaessa, suunnitelman osaamisen
hankkimisesta sekä tavoitteet. Lisäksi siihen kirjataan tarvitsemasi tukitoimet,
opintojen eteneminen ja urasuunnitelma.
HOKSin laadintaan osallistuvat opettaja, opiskelija ja huoltajat.
Myös muu henkilökunta ja muut asiantuntijat voivat osallistua.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opintojesi alussa selvitetään, onko sinulla aiemmin hankittua osaamista
kuten aikaisempia opintoja tai työkokemusta opiskelemaltasi alalta.
Esittämiesi työ- tai opiskelutodistuksien pohjalta osaamisesi tunnistetaan ja
tunnustetaan osaksi suorittamaasi tutkintoa tai koulutusta.
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat osa HOKS-prosessia.

Osaamispiste, osp
Tutkintojen ja koulutusten vaatima osaamisen laajuus
ilmoitetaan osaamispisteinä.
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Osaamisen arvioinnin mukauttaminen
Tarvittaessa tutkinnon perusteiden mukaista osaamisen arviointia
voidaan mukauttaa.
Silloin sinulle laaditaan yksilöllinen osaamisen arviointi,
joka kirjataan HOKSiin.

Ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeaminen
Ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista voidaan myös poiketa.
Silloin et osoita jotakin tutkinnon perusteiden edellyttämää osaamista.
Tavoitteena on, että voit silti suorittaa tutkinnon.

Työpaikalla tapahtuva osaamisen hankkiminen
Voit hankkia tutkinnon tai koulutuksen vaatimaa osaamista työpaikoilla
aidoissa työympäristöissä.
Työpaikoilla tapahtuva osaamisen hankkiminen perustuu
koulutussopimukseen tai oppisopimukseen,
jonka oppilaitos ja työpaikka tekevät kirjallisesti.
Työpaikoilla toteutettavat jaksot eli koulutussopimusjaksot
toteutetaan pääsääntöisesti opiskelijan kotipaikkakunnalla.
Jaksojen toteutuksesta ja niiden laajuudesta sovitaan HOKSissa.

Näyttö (ammatillinen perustutkintokoulutus)
Tutkinnon osien edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan näytössä.
Näytössä opiskelija tekee tulevaan ammattiinsa kuuluvan työn, joka arvioidaan.
Näytöt toteutetaan pääsääntöisesti työpaikoilla.
Näytön voi poikkeustapauksessa antaa myös oppilaitoksessa.
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Opintojen muodostuminen
Aitoon koulutuskeskuksessa voit opiskella valmentavassa koulutuksessa
tai suorittaa ammatillisen perustutkinnon.

Valmentava koulutus
Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)
60 osp
Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus muodostuu kokonaan valinnaisista
koulutuksen osista.
Opinnot vahvistavat opiskeluvalmiuksiasi ja antavat tietoa koulutusalan valitsemiseksi.
Opintojen tavoitteena on suuntautua ammatilliseen koulutukseen ja työelämään.
Tavoitteena on, että suoritat opinnot yhden vuoden aikana.
1.8.2022 alkaen VALMA-koulutus korvataan tutkintoon valmentavalla TUVAkoulutuksella.

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)
60 osp
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus muodostuu kokonaan valinnaisista
koulutuksen osista.
Opinnot vahvistavat toimintakykyäsi ja auttavat sinua suuntautumaan työelämään.
Opintojen tavoitteena on itsenäistyä elämän eri osa-alueilla ja valmentautua työhön.
TELMA-koulutuksen tavoitteena ei pääsääntöisesti ole ammatilliseen koulutukseen
siirtyminen.
Opinnot kestävät 1–3 vuotta.

19

Ammatillinen perustutkintokoulutus
180 osp
Aitoossa järjestetään ammatillista koulutusta ruokapalvelun, kotityöpalvelujen,
toimitilahuollon, kiinteistönhoidon ja tuotteen valmistuksen osaamisalalla.
Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on,
että sinusta tulee oman alasi osaava ammattilainen.
Saat valmiudet toimia alan työtehtävissä mahdollisimman itsenäisesti.
Tavoitteena on, että suoritat opinnot enintään kolmessa vuodessa.
Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista ja
yhteisistä tutkinnon osista.

Perustutkinnon rakenne
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
 sisältää pakollisia ja valinnaisia tutkinnon osia
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
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Arviointi
Arvioinnin tavoitteena on antaa tietoa osaamisestasi
ja ohjata, motivoida ja kannustaa sinua.

Palaute osaamisen kehittymisestä
Sinulla on oikeus saada palautetta osaamisesi kehittymisestä
opintojen aikana. Tavoitteena on, että tiedät, mitä osaat ja
mitä sinun on vielä opittava.
Sinulla on oikeus oppia, ennen kuin osaamistasi arvioidaan.
Saat palautetta osaamisesi kehittymisestä ja
harjoittelet oman työsuorituksesi arvioimista.

Osaamisen arviointi
Osaamisen arviointi perustuu tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin
tai koulutuksen osien osaamistavoitteisiin, jotka löytyvät
tutkinnon tai koulutuksen perusteista.
Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa osoitat osaamisesi
pääsääntöisesti näytössä. Yhteisten tutkinnon osien osalta
voit osoittaa osaamisesi myös muulla tavoin kuin näytössä.
Hyväksytyt tutkinnon osat arvioidaan asteikolla 1–5.
Tarvittaessa osaamisen arviointia voidaan mukauttaa. Tällöin arviointi perustuu
henkilökohtaisiin arviointikriteereihin, ja numeroarvioinnin lisäksi saat sanallisen
arvioinnin. Arvosanaan tulee merkintä mukautuksesta.
Koulutuksen päätteeksi saat todistuksen suoritetusta tutkinnosta tai tutkinnon osista.
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Arviointiasteikko ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa:
Kiitettävä K5
Hyvä H4, H3

Yleinen arviointiasteikko

Tyydyttävä T2, T1
Kiitettävä K5M
Hyvä H4M, H3M

Arviointiasteikko
mukautetuin arvosanoin

Tyydyttävä T2M, T1M

Valmentavassa koulutuksessa osaaminen osoitetaan muulla tavoin kuin näytössä.
VALMA-koulutuksessa koulutuksen osien osaaminen arvioidaan asteikolla
hyväksytty / hylätty. Osaamistasi kuvaillaan sanallisesti opintosuoritusrekisteriotteessa.
TELMA-koulutuksessa sinulle määritellään henkilökohtaiset osaamistavoitteet,
jotka perustuvat koulutuksen perusteisiin. Arvioinnissa osaamistasi verrataan näihin
tavoitteisiin ja kuvataan sanallisesti, miten olet saavuttanut osaamistavoitteesi.
Koulutuksen päätteeksi saat todistuksen suoritetusta koulutuksesta tai
koulutuksen osista.
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Pelisäännöt

Yhdessä opiskelu ja asuminen vaativat yhteisiä pelisääntöjä.
Kun noudatamme sääntöjä, opiskelu sujuu hyvin ja turvallisesti.

Turvallinen opiskeluympäristö
Sinulla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.
Ilmoita aina väkivalta-, kiusaamis- tai häirintätapauksista henkilökunnalle.

Järjestyssäännöt ja kurinpito
Oppilaitoksella on järjestyssäännöt ja asuntolan säännöt,
jotka löytyvät tämän oppaan seuraavilta sivuilta.
Kurinpitokeinoista säädetään laissa ammatillisesta koulutuksesta.

Savuton ja päihteetön oppilaitos
Et saa käyttää tupakkatuotteita koulussa.
Päihdyttävien aineiden tuominen kouluun ja käyttö koulussa on kielletty.
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Järjestyssäännöt
Noudata aina järjestyssääntöjä ja kaikkia henkilökunnan antamia ohjeita. Kun noudatamme näitä
pelisääntöjä, opiskelu ja elämä Aitoossa sujuu hyvin ja turvallisesti. Järjestyssäännöt ovat voimassa
koulussa, asuntolassa ja koulunkäyntiin liittyvissä tilanteissa esim. koulumatkoilla.
1

Kaikilla on oikeus rauhalliseen ja turvalliseen opiskeluun. Älä häiritse muiden
opiskelua tai työntekoa. Ilmoita aina väkivalta-, kiusaamis- tai häirintätapauksista
koulun henkilökunnalle.

2

Sinun tulee osallistua opetukseen. Oppitunnilta saat poistua, kun opettaja on antanut
luvan.

3

Noudata hyviä tapoja: Käyttäydy asiallisesti, auta ja ole esimerkkinä muille.

4

Suorita kaikki opiskeluun liittyvät tehtävät huolellisesti määräaikaan mennessä.

5

Noudata työturvallisuusohjeita.

6

Hoida aina koulun omaisuutta huolellisesti ja taloudellisesti. Ilmoita mahdollisesta
vahingosta heti henkilökunnalle. Jos huolimattomuuttasi tai tahallasi hävität tai
vahingoitat koulun omaisuutta, on sinun korvattava vahinko.
Suorita oppilaitokselle tulevat maksut (esim. ateriamaksu, oppikirjat) määräaikana.

7

Poissaoloistasi pidetään kirjaa ja ne vaikuttavat opintojaksojen arviointiin. Voit
kuitenkin saada luvan poissaoloon terveydellisten syiden tai painavien
henkilökohtaisten syiden perusteella. Ilmoita aina poissaolostasi heti koululle ja
kerro sen syy.
Yli viikon sairauspoissaoloista sinun tulee toimittaa lääkärin, terveydenhoitajan tai
huoltajan todistus, jolloin poissaoloja ei tarvitse korvata. Luokanvalvoja voi myöntää
muita poissaoloja varten enintään viisi työpäivää ja rehtori yli viisi päivää. Jos
sairastut kesken työpäivän, voit poistua koulusta saatuasi luvan.

8

Voit käyttää älypuhelintasi oppitunnilla vain opettajan luvalla.

9

Tupakkatuotteiden käyttö on kielletty tupakkalain perusteella koulun alueella.
Jos olet yli 18-vuotias, voit tupakoida vain koulualueen ulkopuolella.
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Et saa tuoda alkoholia tai huumaavia aineita kouluun tai asuntolaan tai esiintyä niiden
vaikutuksen alaisena.
10

Jos rikot järjestyssääntöjä, kurinpitoasioissa noudatetaan lakia ammatillisesta
koulutuksesta (L 531/2017). Kurinpitokeinoja ovat suullinen varoitus, kirjallinen
varoitus sekä määräaikainen erottaminen koulusta tai asuntolasta. Opiskelija, joka
häiritsee opetusta tai toimintaa, voidaan poistaa tilasta.

Asuntolan säännöt
1

Noudata henkilökunnan ohjeita.

2

Anna kaikkien asua ja työskennellä rauhassa.

3

Pidä huoneesi siistinä. Siivoa huoneesi kerran viikossa.

4

Pidä yhteiset tilat siisteinä.
Toimit vuorollasi asuntolan järjestäjänä, jolloin siivoat
yhteiset tilat.

5

Asuntolassa on hiljaisuus kello 22–6.30.

6

Koulumme on savuton. Koulun alueella ei saa tupakoida.

7

Päihteiden käyttö on kielletty.
Päihteiden tuominen koulun alueelle on kielletty.

8

Tuo lääkkeesi viikoksi kerrallaan valmiiksi dosettiin jaettuina.

9

Jos poistut koulun alueelta, sovi siitä henkilökunnan kanssa.

10

Ilmoita henkilökunnalle, kun sinulle tulee vieraita.
Asuntolan säännöt koskevat myös vieraitasi.

11

Meillä kaikilla on yksityisyyden suoja.
Et saa kuvata etkä äänittää ketään ilman lupaa.

12

Älä saavu kouluun ja asuntolaan sairaana. Sairastunut opiskelija kotiutetaan.

13

Koulu ei ole vakuuttanut opiskelijoiden tavaroita.

14

Tahallinen koulun tai toisen opiskelijan tavaroiden vahingoittaminen on korvattava.

15

Sääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus (L 531/2017, 85§ ja 86§)
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Some-säännöt
Mieti mitä laitat nettiin
o Kirjoituksistasi ja kuvistasi jää nettiin jälki,
jota et saa pois.
o Älä julkaise mitään, mitä et halua
vanhempien, opettajien, tulevien
työnantajien, kavereiden tai vihamiesten
näkevän vielä vuosienkin päästä.
o Sinulla itselläsi on vastuu siitä, mitä
kirjoitat ja julkaiset sosiaalisessa mediassa.
Kunnioita toisia myös verkossa
o Muista hyvät käytöstavat myös netissä.
o Älä loukkaa ketään.
o Kuuntele.
o Ole asiallinen, kun olet eri mieltä.
o Jaa yhteistä hyvää.
o Tee yhteistyötä.
o Tuota sisältöä.
Älä kiusaa
o Kerro, jos sinua kiusataan.
o Älä kiusaa muita.
Noudata lakia
o Muista vaitiolovelvollisuus.
o Muista tekijänoikeudet.
o Kysy kuvissa ja videoissa olevilta
henkilöiltä lupa niiden julkaisemiseen.
o Älä varasta muiden ajatuksia.
Muista, että verkkopersoonasi on
osa sinua
o Kunnioita omaa ja muiden
verkkopersoonaa.
o Älä varasta toisen identiteettiä.
o Älä tekeydy toiseksi kuin olet.
o Ole aktiivinen.

Älä anna henkilökohtaisia tietoja
o Henkilöturvatunnus
o Puhelinnumero
o Salasana
o Osoite
o Pankkitilinumero
Varmista, että tekemiesi linkkien
takana oleva tieto on asiallista
o Älä levitä asiatonta tai luvatonta
materiaalia.
o Älä levitä huonoa käytöstä.
Ilmianna epäilyttävät sivut
o Puutu halveksuntaan.
o Kerro asiattomuuksista opettajallesi.
o Ilmianna loukkaava materiaali.
Pidä taso korkeana
o Kirjoita hyvällä suomen tai muulla kielellä.
o Katso, että ulkoasu on siisti.
o Kiinnitä huomiota kuvien laatuun.
o Katso, että myös videot ovat tasokkaita.
Noudata näitä sääntöjä
o Jos rikot näitä sääntöjä, voit menettää
oikeuden koulun kautta toimiviin
sosiaalisiin medioihin.
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Työ- ja loma-ajat 2021–2022
Vko
30
31
32
33
34
35

Ma

Vko
35
36
37
38
39

Ma

Vko
39
40
41
42
43

Vko
44
45
46
47
48

Vko
48
49
50
51
52

Elokuu 20 työpäivää
Ti
Ke
To
Pe
6
13
20
27

7
14
21
28

Su
1
8
15
22
29

Syyskuu 22 työpäivää
Ti
Ke
To
Pe
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30

La
4
11
18
25

Su
5
12
19
26

2
9
16
23
30

Ma
4
11
18
25

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

Lokakuu 16 työpäivää
Ti
Ke
To
Pe
1
5
6
7
8
12
13
14
15
19
20
21
22
26
27
28
29

La

La
2
9
16
23
30

La
6
13
20
27

Su
7
14
21
28

Joulukuu 12 työpäivää
Ti
Ke
To
Pe
1
2
3
7
8
9
10
14
15
16
17
21
22
23
24
28
29
30
31

La
4
11
18
25

Su
5
12
19
26

6
13
20
27

Ma

Tammikuu 16 työpäivää
Ti
Ke
To
Pe

La
1
8
15
22
29

Su
2
9
16
23
30

5
6
7
8
9

Helmikuu 19 työpäivää
Ti
Ke
To
Pe
1
2
3
4
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
28

La
5
12
19
26

Su
6
13
20
27

9
10
11
12
13

Maaliskuu 19 työpäivää
Ti
Ke
To
Pe
1
2
3
4
8
9
10
11
15
16
17
18
22
23
24
25
29
30
31

La
5
12
19
26

Su
6
13
20
27

4
11
18
25

Huhtikuu 19 työpäivää
Ti
Ke
To
Pe
1
5
6
7
8
12
13
14
15
19
20
21
22
26
27
28
29

La
2
9
16
23
30

Su
3
10
17
24

Ma

Toukokuu 20 työpäivää
Ti
Ke
To
Pe

La

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Ma

Su
3
10
17
24
31

Marraskuu 22 työpäivää
Ma
Ti
Ke
To
Pe
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30

Ma

Vko
52
1
2
3
4
5

Ma
7
14
21
28

Ma
13
14
15
16
17

17
18
19
20
21
22

22

2
9
16
23
30

6
13
20
27

7
14
21
28

Su
1
8
15
22
29

Kesäkuu 3 työpäivää
1
2
3

4

5

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

SYYSLUKUKAUSI 4.8.–17.12.2021

KEVÄTLUKUKAUSI 10.1.–3.6.2022

Kotijoukkojen tutustumispäivä, lukuvuosi alkaa 4.8.
Syysloma vko 42 (18.–24.10.)

Opetus alkaa 10.1.
Talviloma vko 9 (28.2.–6.3.)
Vapaapäivä 27.5.
Kesäopiskelujakso 6.–23.6.2022
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Opiskelijakortit
Aitoon koulutuskeskuksella ei ole omaa opiskelijakorttia.
Voit hankkia opiskelijakortin Matkahuollosta tai
opiskelijajärjestöiltä.

Matkahuollon opiskelijakortti
Matkahuollon opiskelijakortilla saat alennuksen juna- ja bussimatkoilla.
Korttia varten tarvitset passikuvan ja opiskelijatodistuksen.
Opiskelijatodistuksen saat opintosihteeriltämme.
Matkahuollon opiskelijakortin lukuvuositarra maksaa 10 € / lukuvuosi.
Lisätietoja: www.matkahuolto.fi

OSKU ry ja SAKKI ry
Voit hankkia myös esimerkiksi OSKU ry:n (Suomen Opiskelija-Allianssi)
tai SAKKI ry:n (Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto) opiskelijakortin.
Kortin saaminen edellyttää järjestön jäsenmaksun maksamista.
Myös näillä opiskelijakorteilla saat alennuksen juna- ja bussimatkoista.
Lisätietoja: www.osku.info ja www.sakkinet.fi
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Muistiinpanoja

29

30

31

Tulikalliontie 54, 36720 Aitoo
Puhelin (03) 4664 600
toimisto@aikk.fi
www.aikk.fi
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