
Opiskelijan opas



1. Tervetuloa opiskelemaan! ..................................................................... 5

2. Opiskelun aloitus ................................................................................. 6
Lukuvuoden työ- ja lomapäivät ........................................................................................6
Valmistumispäivät ............................................................................................................6
Lukujärjestykset ...............................................................................................................6
Opintotoimisto ja hakutoimisto ........................................................................................7
Käyttäjätunnukset ...........................................................................................................7
Sähköposti ......................................................................................................................7
Fronter ............................................................................................................................8
Kulunvalvonta .................................................................................................................8
Ruokailu ..........................................................................................................................9
Opiskeluvälineet ja -kustannukset ....................................................................................9
Opiskelijakortti ................................................................................................................9
Pukukaapit ......................................................................................................................9
Kirjasto ..........................................................................................................................10
Kestävä kehitys ..............................................................................................................10
Kodin ja koulun yhteistyö ..............................................................................................11
WinhaWilho -liittymä .....................................................................................................11

3. Opiskelu Stadin ammattiopistossa .........................................................12 
Tutkinnon rakenne.........................................................................................................12
Lukuvuoden aloitus .......................................................................................................12
Alkukartoitukset ............................................................................................................13
HOPS .............................................................................................................................13
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ..................................................................13
Opiskeluaika ..................................................................................................................14
WinhaWille ...................................................................................................................14
Jatko-opinnot ................................................................................................................15
Kansainvälisyys ..............................................................................................................15
SORA-lainsäädäntö ja soveltuvuus alalle .........................................................................16
Turvallisuusselvitys turvallisuusalan opiskelijoilla ..............................................................17

4. Arviointi ............................................................................................18
Oppimisen ja osaamisen arviointi ...................................................................................18
Osaamisen osoittamisen uusiminen ja arvosanan korottaminen......................................19
Arvioinnin oikaisu ..........................................................................................................19
Tutkinnon osan suorittaminen........................................................................................20
Tutkintotodistus .............................................................................................................20

Sisältö

Opiskelijan opas2



5. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet ....................................................21 
Käyttäytyminen .............................................................................................................21
Oppituntien alkaminen ja poissaolot ..............................................................................21
Opintojen keskeyttäminen ja oppilaitoksesta eroaminen ................................................21
Ilkivalta ..........................................................................................................................22
Puhelimen käyttö ...........................................................................................................22
Salassapitovelvollisuus ...................................................................................................22

6. Tukea opiskeluusi  ..............................................................................23
Opiskeluhuolto ..............................................................................................................23
Ryhmänohjaaja ..............................................................................................................24
Opinto-ohjaaja ..............................................................................................................24
Erityisopettaja ja lukiopettaja .........................................................................................24
HOJKS ...........................................................................................................................24
Tukiopetus .....................................................................................................................25
Opiskelijatukihenkilöt ....................................................................................................25
Kuraattori ......................................................................................................................25
Psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja ..........................................................................26
Urasuunnitteluohjaaja ....................................................................................................26
Oppilaitospappi .............................................................................................................26

7. Terveydenhoito ja työturvallisuus ..........................................................27 
Tapaturmien ja äkillisten sairauksien hoito ......................................................................27
Terveydenhoito ..............................................................................................................27
Työsuojelu .....................................................................................................................27
Vakuutukset ..................................................................................................................28
Päihteet ja tupakointi .....................................................................................................28

8. Opiskelijatoiminta ..............................................................................30
Opiskelijatoiminnan koordinaattori ................................................................................30
Opiskelijayhdistys STAO ry ja opiskelijakunnat ................................................................30
Tuutoritoiminta ..............................................................................................................30
VERSO-toiminta .............................................................................................................32
SAKKI ja OSKU ..............................................................................................................33
Kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta ................................................................33

9. Opintososiaaliset etuudet .....................................................................34
Opintotuki .....................................................................................................................34
Koulumatkatuki ja matkaliput ........................................................................................34

10. Stadin ammattiopiston toimipaikat ........................................................36

3



Minulle tärkeitä henkilöitä 

Ryhmänohjaaja

Puhelin

Sähköposti

Opinto-ohjaaja

Puhelin

Sähköposti

Kuraattori

Puhelin

Sähköposti

Opiskelijan opas4



1. Tervetuloa opiskelemaan! 

Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan Stadin ammattiopistoon! 
Haluamme antaa sinulle osaamista, jota tulet tarvitsemaan sekä työ- että muussa 

elämässäsi. Päätuotteemme on ammatti, jolla voit työllistyä opintojesi jälkeen, joskus jo 
niiden aikana ja vielä tulevaisuudessakin.

Elokuussa 2015 otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnal-
lisiin perustutkintojen perusteisiin. Sen myötä lukuvuosi on jaettu neljään jaksoon, joiden 
aikana suoritetaan jokin tutkintoon kuuluva moduuli. Modulointi mahdollistaa yksilöl-
lisen etenemisen opinnoissa. Moduuli voi koostua esimerkiksi ammatillisesta tutkinnon 
osasta, johon on integroitu yhteisiä tutkinnon osia. Moduloinnin avulla voimme tarjota 
Sinulle myös valinnaisia opintoja.

Stadin ammattiopistossa voit suorittaa tutkinnon osia eri tavoin. Voit suorittaa niitä 
sekä koulussa että työpaikalla. Työpaikalla opiskelu on tapahtuu työssäoppimisena tai 
oppisopimuksena alan työtä tehden. Pyrimme myös tunnistamaan aikaisempaa osaa-
mistasi. Olet voinut hankkia sitä esimerkiksi aiemmissa opinnoissa, kesätöissä tai muulla 
tavoin. Tavoitteemme on toimia koulussakin kuten työelämässä, jotta saat mahdollisem-
man oikean tuntuman alan työstä. Vuorovaikutus-, yhteistyö- ja tiimityötaitoja on hyvä 
oppia koko kouluajan.

Työelämä muuttuu kovalla vauhdilla. On tärkeää, että opit koulussa myös elinikäisen 
oppimisen avaintaitoja ja työssä tarvittavaa yleistä työelämäosaamista. Niiden avulla 
pystyt päivittämään osaamistasi silloinkin, kun työelämässä edellytetään uudenlaista 
osaamista, mitä tutkinnossasi ei ehkä ole ollut. 

On tärkeää, että osoitat sitkeyttä ja tahdonvoimaa suorittamalla tutkinnon loppuun. 
Työelämä erityisesti arvostaa sitä ja se tarjoaa sinulle jatko-opiskelumahdollisuuden 
eteenpäin. Jos jostain syystä koet, ettet olekaan oikealla alalla, keskustele siitä pikimmi-
ten ryhmänohjaajan ja /tai opinto-ohjaajan kanssa. Stadin ammattiopistossa tarjotaan 
myös toinen mahdollisuus silloin, kun ensimmäinen ei heti onnistu nappiin. Voimme 
silloin miettiä yhdessä vaihtoehtojasi jatkaa opintoja Stadin ammattiopistossa. 

Toivon, että viihdyt koulussa ja löydät täältä hyviä kavereita ja ystäviä, joiden kanssa 
on mukavaa opiskella, tehdä työtä ja viettää vapaa-aikaa. Kuulemme mielellämme 
kehittämisehdotuksia opiskeluusi liittyen, jotta voimme kehittää oppimisympäristöjäm-
me ja opetustamme. Perusteltu ja asiallinen palaute on aina tervetullutta. Koko Stadin 
ammattiopiston henkilöstö on täällä juuri Sinua varten.

Tapaamisiin,
Leena Mäkelä
rehtori
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2. Opiskelun aloitus 

Lukuvuoden työ- ja lomapäivät
Löydät lukuvuoden ajat verkkosivuiltamme  
http://www.hel.fi/www/ammatillinen/fi/opiskelijalle/.

Valmistumispäivät 
Opiskelija voi valmistua joustavasti lukuvuoden kuluessa, kun tutkintoon  
vaadittavat opinnot on tehty.

Löydät valmistumisjuhlien ajat verkkosivuiltamme  
http://www.hel.fi/www/ammatillinen/fi/opiskelijalle/.

Lukujärjestykset  
Lukujärjestykset löydät myös osoitteesta http://okresurssi.edu.hel.fi.

Koulupäivät ovat yleensä 6–8-tuntisia. Osa opinnoista on koulussa tapahtuvaa  
lähiopetusta, osa itsenäistä opiskelua. Muutokset lukujärjestyksessä ovat  
mahdollisia. 

Opintotoimisto
Kaikissa toimipaikoissa on opintotoimisto, joka palvelee opiskelijoita luku-
vuoden aikana. 

Opintotoimistosta saat muun muassa opiskelutodistuksen ja opintoihin ja 
opintoetuuksiin liittyviä lomakkeita, esimerkiksi opintotukea, koulumatkatukea, 
HSL:n, VR:n tai Matkahuollon opiskelija-alennusta tai SAKKI ry:n opiskelija-
korttia varten. 

Ilmoita opintotoimistoon, jos yhteystietosi muuttuvat. 
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Opintotoimiston yhteystiedot ammattiopiston verkkosivuilta 
www.stadinammattiopisto.fi >  Yhteystiedot.

Stadin ammattiopiston hakutoimisto
Hakutoimistosta saa tietoa ja ohjausta koulutuksista ja niihin hakeutumisesta. 

Sturenkatu 18–22, A-talo, 3. krs
PL 3905, 00099 Helsingin kaupunki
puh. 09 310 89318 
hakutoimisto@stadinao.fi

Hakutoimisto muuttaa syksyllä 2016 osoitteeseen Hattulantie 2.  
Tarkemmat tiedot verkkosivuilta.

Käyttäjätunnukset
Opintojen alussa saat tietokoneiden käyttäjätunnuksen ja oman sähkö- 
posti-osoitteen allekirjoitettuasi käyttäjäsopimuksen. Käyttäjätunnusta  
tarvitaan kirjautuessa sähköpostiin www.outlook.com/stadinao.fi,  
verkko-oppimisympäristö https://fronter.com/helsinki ja opiskelijaliittymä  
WinhaWilleen https://winhawille.edu.hel.fi.

Sähköposti
Stadinao.fi -sähköposti on opiskelun ajan työsähköpostisi. Se on ammatti-
opiston virallinen tiedotuskanava, seuraa sitä siis päivittäin. Muista siivota 
postilaatik kosi säännöllisesti, muutoin viestisi palautuvat lähettäjälle. 

Fronter
Stadin ammattiopistossa on käytössä sähköinen oppimisympäristö Fronter,   jota 
hyödynnetään lähi- ja etäopetuksessa. Sinut perehdytetään opintojen alussa 
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oppimisympäristön käyttöön. Voit kirjautua Fronteriin osoitteessa  
https://fronter.com/helsinki. Linkki on myös ammattiopiston verkkosivuilla. 

Kulunvalvonta
Saat lukuvuoden alussa henkilökohtaisen kulkukortin ja mahdollisesti avaimen. 
Ryhmänohjaaja opastaa lukuvuoden alussa niiden käytön. 

Olet vastuussa oman kulkukorttisi ja avainten käytöstä. Älä päästä muita henki-
löitä sisään omalla kulkukortillasi. Jos kadotat kulkukortin tai -avaimen, joudut 
korvaamaan sen. Ilmoita kulkukortin katoamisesta aina toimipaikkasi koulu-
isännälle. 

Ruokailu
Kaikissa toimipaikoissa on opiskelijaravintola ja kahvila. Opiskelijoille on tarjolla 
yksi maksuton lounasateria päivässä. Tarjolla on joka päivä myös kasvisvaihto-
ehto. Viikoittain on kaikille yksi yhteinen kasvisruokapäivä.

Tarkista 
WinhaWillestä 
omien tietojesi 
ajantasaisuus!
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Lounas syödään useimmiten oman ruokailuvuoron aikana. Ruokailussa nouda-
tetaan hyviä tapoja: jokainen odottaa vuoroaan ja ruokailee ilman ulkovaatteita 
ja -päähinettä.

Opiskelijaravintolat ja kahvilat tiedottavat aukioloajoistaan toimipaikoissa.

Opiskeluvälineet ja -kustannukset 
Opintojensa aikana opiskelijat hankkivat itse esimerkiksi oppikirjoja, kansioita, 
muistiinpanovälineitä sekä henkilökohtaisia työvälineitä. Osassa tutkinnoista 
työvaatteet ja -kengät saa oppilaitoksen puolesta. 

Vastaat itse opintokäynteihin liittyvistä kustannuksista. 

Tarkemmat ohjeet ja listan hankittavista työvaatteista, työvälineistä, oppi-
kirjoista ja muista mahdollisista kustannuksista saat opintojen alussa.

Opiskelijakortti
Hakulomakkeen vapaaehtoista SAKKI ry:n tai OSKU ry:n opiskelijakorttia varten 
saat opintotoimistosta. Kortit ovat maksullisia, mutta saat niillä useita alennuk-
sia ja etuja. 

Opiskelijakorttihakemuksen voit tehdä netissä www.sakki.fi.

Pukukaapit
Työasua tarvitseville opiskelijoille on oppilaitoksen tiloissa lukolliset pukukaapit, 
joiden avaimet anne taan opintojen alussa. Joissakin toimipaikoissa tuot oman 
lukon avaimineen pukukaappisi oveen. Opiskelijat vastaavat pukuhuoneen 
järjestyksestä. Ilmoita pukuhuoneessa tapahtuneesta ilkivallasta välittömästi 
opettajalle tai kouluisännälle. 
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Rahaa tai arvotavaraa ei kannata jättää pukukaappeihin, sillä koulu ei 
 korvaa kadonnutta omaisuutta.

Kirjasto 
Ammattiopiston kirjasto palvelee viidessä toimipaikassa. Kirjastoista voit 
lainata ammatti- ja oppikirjoja sekä sanakirjoja, ammattiopistossa tehtyjä 
opinnäyte töitä sekä aikakausi- ja ammattilehtiä. Lisäksi kirjastoissa on tieto-
koneita opiskelijoita varten.

Kirjastokortin saat täyttämällä hakemuksen ja sitoutumalla noudattamaan 
kirjaston sääntöjä. Kirjaston aineistotietokanta on selattavissa ammattiopiston 
verkkosivujen kautta. Verkkosivuilla voit myös uusia lainasi ja tehdä varauksia 
lainassa olevaan aineistoon. 

Kirjastojen yhteystiedot:
Hattulantie, puh. 040 334 8987, olo.hattulantie@stadinao.fi
Lehtikuusentie, puh. puh. 040 334 8987, olo.lehtikuusentie@stadinao.fi
Meritalo, puh. 09 310 84047, olo.meritalo@stadinao.fi 
Prinsessantie, puh. 09 310 84047, olo.prinsessantie@stadinao.fi
Savonkatu, puh. 09 310 84309, olo.savonkatu@stadinao.fi 
Vilppulantie, puh. 040 334 8987, olo.vilppulantie@stadinao.fi

Kestävä kehitys
Ammattiopistossa toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti  
ja opiskelijat ovat toiminnassa aktiivisesti vaikuttamassa. Lisätietoja saat  
ryhmänohjaajaltasi.

Kodin ja koulun yhteistyö 
Aloittavien opiskelijoiden kotiväelle järjestetään vanhempainiltoja syys- 
lukukaudella ja jatkavien opiskelijoiden kotiväelle lukuvuoden aikana.
Tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan syyslukukauden alussa. 
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WinhaWilho -liittymä
Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden huoltajat voivat seurata opiskelijoiden opinto-
jen etenemistä WinhaWilho-huoltajaliittymän kautta. Huoltajat näkevät myös 
päiväkirjanäkymässä huollettavansa poissaolot.

Huoltajat saavat käyttäjätunnuksen postitse syys-lokakuussa. 

Itsenäisyys, omien käsien jäljen 
näkeminen, hyvä luokkahenki, 

koko ajan uutta opiskeltavaa.  
Siinä tärkeimmät syyt miksi  

viihdyn niin hyvin.
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Tutkinnon rakenne
Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osp (osp = osaamispiste). 
Tutkinnon suorittamisaika on 2–3 vuotta. 
  

3.  Opiskelu Stadin ammattiopistossa 

Ammatillinen perustutkinto 180 osp

Ammatillisen tutkinnon osat 135 osp
• työssäoppiminen 30 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Kaikkien ammatillisten perustutkintojen rakenne on samanlainen. Osaamista 
arvioidaan pääasiassa ammattiosaamisen näytöillä. Tutkintojen yksityiskoh-
taisemmat tavoitteet, sisällöt, laajuus, valinnaisuus ja opintojen eteneminen 
kerrotaan opetussuunnitelmassa. Opintoihin sisältyy opinto-ohjausta.

Opintojen alussa ryhmänohjaajat esittelevät tutkintosi opetussuunnitelman ja 
rakenteen.

Lukuvuoden aloitus
Lukuvuoden alussa ryhmänohjaaja ottaa vastaan opiskelijat. Jatkavat opiskelijat 
saavat tiedon lukuvuoden aloituksesta ryhmänohjaajilta edellisenä keväänä. 
Opinto-oikeus on vain läsnäolevilla opiskelijoilla.
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Lupaa opiskelun myöhäisempään aloittamiseen voi hakea erityisen perustel-
luista syistä. Lisätietoa saat elokuun alusta alkaen toimipaikkasi opintotoimis-
tosta ja kuraattoreilta.

Alkukartoitukset 
Opintojen alkaessa kartoitetaan kaikkien aloittavien opiskelijoiden oppimis-
valmiuksia. Alkukartoitus koostuu matemaattisesta ja kielellisestä sekä mah-
dollisesti ammatillisesta osasta. Kartoituksia hyödynnetään henkilökohtaisen 
opiskelusuunnitelman laatimisessa.

HOPS 
Opintojen alussa kaikki opiskelijat laativat ryhmänohjaajan avustuksella 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPSin. Se auttaa sinua suunnit-
telemaan opintojasi, arvioimaan omia suorituksiasi sekä tavoitteitasi. HOPSiin 
on mahdollista sisällyttää vaihtoehtoisia opintopolkuja, joita voivat olla muun 
muassa laajennettu työssäoppiminen, avoimien opintojen opiskelu sekä x+y 
-malli, jossa osa opinnoista tapahtuu oppisopimuksella. HOPSista sekä opinto-
jen tavoitteista, etenemisestä ja arvioinnista voit keskustella ryhmänohjaajasi ja 
opinto-ohjaajasi kanssa. 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Ennalta hankittu osaaminen, kuten aiemmin suoritetut opinnot tai työkoke-
mus, voidaan sisällyttää osaksi ammatillista tutkintoasi, mikäli osaamisesi on 
opetussuunnitelman mukaista. Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista 
haetaan lomakkeella, jonka saat opettajaltasi tai opinto-ohjaajaltasi. He myös 
ohjaavat sen täyttämisessä.

Jos oppilaitosten arvosana-asteikot eroavat toisistaan, osaamisen tunnustava 
oppilaitos muuntaa arvosanat ja määrittelee vastaavuuden eduksesi. 

Aktiiviselle löytyy aina paikka.
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Arvosanat muunnetaan seuraavasti

 

Opiskeluaika
Tutkinnon suorittaminen kahdessa/kolmessa vuodessa edellyttää, että 
opiskelet lukuvuoden aikana noin 60 osp (= osaamispistettä). Kun etenet 
lukujärjestyk sesi mukaisesti noin 15 osp/ jakso, pysyt tässä aikataulussa. 

Vain perustellusta syystä toimialarehtori voi myöntää suoritusaikaan pidennystä.

WinhaWille
Voit seurata opintojesi etenemistä sähköisessä opiskelijahallintojärjestelmä 
WinhaWillessä, josta löydät myös oman HOPSisi. Opettajat kirjaavat järjestel-
mään opintosuoritusten ja ammattiosaamisen näyttöjen arviointitiedot sekä 
läsnäolotiedot. Saat WinhaWillestä myös opintosuoritusotteesi.
 
Tarvittaessa voit pyytää opintosuoritusotteen myös ryhmänohjaajaltasi tai 
opinto toimistosta. 

Pääset järjestelmään osoitteessa https://winhawille.edu.hel.fi. 

Käytössä oleva  
asteikko (1–3)

Aikaisempi amma-
tillisen koulutuksen 
asteikko (1–5)

Lukion asteikko
(4–10)

Kiitettävä 3 Kiitettävä 5 Erinomainen 10
Kiitettävä 9

Hyvä 2 Hyvä 4
Hyvä 3

Hyvä 8
Hyvä 7

Tyydyttävä 1 Tyydyttävä 2
Tyydyttävä 1

Kohtalainen 6
Välttävä 5
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Jatko-opinnot 
Ammatillinen perustutkinto (180 osp) antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden 
ammatti-, tiede- ja taidekorkeakouluihin. Työkokemuksen kartuttua voit hakea 
opiskelemaan myös aikuiskoulutukseen ammatti- tai erikoisammattitutkintoa.

Voit kysyä lisää jatko-opintomahdollisuuksista opinto-ohjaajaltasi. Lisätietoa 
jatko- opinnoista löydät myös osoitteesta www.opintopolku.fi ja jatko- 
opintoja tarjoavien oppilaitosten omilta nettisivuilta.

Kansainvälisyys
Stadin ammattiopistosta lähtee vuosittain opiskelijoita työssäoppimisjaksolle 
ulkomaille tai kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Yhtä lailla ammattiopisto 
ottaa vuosittain vastaan vaihto-opiskelijoita ympäri maailmaa. Ulkomaanjakso  
kerryttää oman ammattialan osaamista, kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien 
tuntemusta. 

Käytännön hommien 
näkeminen ja tekeminen 
avartaa ja monipuolistaa 

käsitystä ammatista.
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Ulkomaanjaksoille opiskelijat valitaan muun muassa opintomenestyksen 
perusteella. Stadin ammattiopistolla on sopimuspaikkoja eri puolilla maailmaa,  
esimerkiksi Saksassa, Tsekeissä ja Kiinassa. Lisäksi voit itse hakea paikkaa 
 haluamastasi maasta. Paras aika lähteä ulkomaanjaksolle on toisena tai 
kolmantena opintovuotena. Pääsääntöisesti ulkomaan jaksoilla edellytetään 
18-vuoden ikää. Voit kysyä tarkempia tietoja ryhmänohjaajaltasi ja opinto-
ohjaajaltasi, mikäli olet kiinnostunut kansainvälisestä toiminnasta. 

SORA-lainsäädäntö ja soveltuvuus alalle
Tietyillä aloilla on laissa määriteltyjä soveltuvuusehtoja tai rajoituksia opiskele-
maan valituille. SORA-lainsäädäntö on lyhenne sanoista soveltumattomuuden 
ratkaisuja, ja se koskee muun muassa opiskelijan terveydentilaan ja rikos-
taustaan liittyviä soveltuvuusehtoja. 

Kelpoisuusrajoituksia ja -ehtoja sovelletaan kuitenkin vain niissä tilanteissa, 
 joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liitty-
västä syystä osallistua koulutukseen. SORA-lainsäädännön tavoitteena on 
parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä. Opiskelu-
oikeuden peruuttaminen on mahdollista lainsäädännön perusteella. 

Aito työympäristö 
kiinnostaa, samoin se, että 
työssäoppimisjakson avulla 
voi löytyä kesätyöpaikka.
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Lainsäädännön nojalla opiskelijan tulee esittää rikostaustaote ryhmäohjaajal-
leen ennen ensimmäistä työssäoppimisen jaksoa. Rikostaustaote ei saa olla  
6 kuukautta vanhempi. 

Lainsäädäntö koskee seuraavien alojen opiskelijoita: 
• hammastekniikan perustutkinto
• logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen koulutusohjelma
• lääkealan perustutkinto
• sosiaali- ja terveysalan perustutkinto.

Turvallisuusselvitys turvallisuusalan opiskelijoilla
Oppilaitos pyytää turvallisuusselvityksen poliisiviranomaiselta turvallisuusalan 
opiskelijaksi hyväksytyistä. Valinta on ehdollinen, kunnes opiskelijaksi otettu on 
esittänyt lääkärinlausunnon alalle soveltuvuudesta (T-lomake) sekä poliisiviran-
omainen on todennut hakijan turvallisuusalalle sopivaksi.

Kun käy koulussa, niin kannattaa 
käydä kunnolla. Luovuttaa ei kannata.
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4. Arviointi

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Arvioinnissa on kaksi osaa: oppimisen arviointi ja osaamisen arviointi.

Oppimisen arviointi on jatkuvaa, koko opiskelun ajan tapahtuvaa suullista
ja kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Oppimisen arvioinnin tavoite
on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen tulee vielä oppia, jotta
tutkinnon osaan vaadittava osaaminen saavutetaan. Arvioinnin avulla tuetaan
ja motivoidaan opiskelijaa ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saa-
vuttamisessa ja kehitetään opiskelijan itsearviointitaitoja. Oppimisen arviointi 
kirjataan opintosuoritusrekisteriin merkinnöillä S (suoritettu) ja T (täydennet-
tävä). Näiden lisäksi voidaan kirjata sanallista palautetta oppimisestasi. 
 T-merkinnän kohdalle kirjataan suunnitelma oppimisen täydentämisestä.

Osaamisen arvioinnilla mitataan, miten hyvin olet saavuttanut ammatillisten,  
yhteisten ja vapaasti valittavien tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset 
ja osaamistavoitteet. Ammatillisissa tutkinnon osissa osaamisesi arvioidaan 
 ammattiosaamisen näytöillä. Osaamisen arvioinnin perusteella annetaan tutkin-
non osien arvosanat tutkintotodistukseen. Näytöistä saat näyttötodistuksen, 
joka on osa tutkintotodistusta.

Käytössä oleva arviointiasteikko
• kiitettävä (3)
• hyvä (2)
• tyydyttävä (1).

Osassa vapaasti valittavia opintoja voidaan osaaminen arvioida asteikolla 
 hyväksytty (H) /hylätty.
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Osaamisen osoittamisen uusiminen ja arvosanan korottaminen
Mikäli et saavuta osaamisen arvioinnissa tutkinnon osan vähimmäistavoite-
tasoa, merkitään se arviointimuodolla hylätty. Tällöin sinulle järjestetään mah-
dollisuus täydentää osaamistasi ja uusia ammattiosaamisen näyttö ja/tai muut 
hylätyt suoritukset. 

Jos haluat korottaa hyväksyttyä arvosanaa, ota ensimmäiseksi yhteyttä arvi-
oinnin antaneeseen opettajaan. Hän ohjeistaa sinua hyväksytyn suorituksen 
korottamisessa.

Arvioinnin oikaisu
Voit pyytää arvioinnin oikaisua opettajalta, muulta arviointipäätöksen tehneeltä 
henkilöltä tai rehtorilta 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tietoosi arvi-
oinnin tulokset ja perusteet. Oikaisua voi pyytää suullisesti tai kirjallisesti. 

Mikäli olet tyytymätön oikaisupyynnön jälkeiseen arviointipäätökseen, voit 
hakea arvioinnin oikaisua kirjallisesti ammattiosaamisen toimikunnalta. Tämä 
pyyntö tehdään 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksen oikaisu-
pyyntöösi. Oikaisupyyntöön tulee liittää kopio oppilaitoksessa tehdystä päätök-
sestä sekä asiaan liittyvät todistusliitteet. 

Oikaisupyynnöt lähetetään osoitteeseen:
Helsingin kaupungin kirjaamo
Opetusvirasto, Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja
Ammattiosaamisen toimikunnan puheenjohtaja Tero Purosuo
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki

Ei tarvitse istua vain penkillä,  
vaan voi tehdä käsillään asioita.
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Ammattiosaamisen toimikunta voi velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin, 
jos oppilaitoksen arviointipäätös on ilmeisen virheellinen. Ammattiosaamisen 
toimikunnan päätöksestä ei voi valittaa.

Tutkinnon osan suorittaminen
Ensisijaisena tavoitteena on koko tutkinnon suorittaminen. Halutessasi voit kui-
tenkin suorittaa jonkin tutkinnon osan tai joitakin osia ja tavoitella työelämään 
siirtymistä. Tällöin laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suoritta-
misesta. Tarkemmat ohjeet saat omalta ryhmänohjaajaltasi ja opettajiltasi.

Tutkintotodistus 
Tutkintotodistus muodostuu näyttötodistuksesta ja päättötodistuksesta. Saat 
tutkintotodistuksen, kun olet suorittanut kaikki tutkinnon osat hyväksytysti. 
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5. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäytyminen
Stadin ammattiopiston toimintaperiaatteena on toiset huomioon ottava, 
kunnioit tava ja hyvä käytös. Epäasialliseen käyttäytymiseen puututaan aina. 
Kaikki uhkaukset johtavat välittömästi toimenpiteisiin. Kerro heti tietoosi 
tulleista uhkauksista tai kiusaamisesta henkilökunnalle. Asiasi käsitellään aina 
luottamuksellisesti.

Oppituntien alkaminen ja poissaolot
Oppitunnit alkavat lukujärjestyksen mukaisesti. 

Ilmoita sairastumisestasi tai muusta poissaolostasi aina ryhmänohjaajalle 
tai opettajalle. Yli 3 päivän sairauspoissaolosta tulee näyttää lääkärin- tai 
terveyden hoitajan todistus ryhmänohjaajalle. 

Stadin ammattiopiston loma-ajat löydät verkkosivujen opiskelijainfosta. Mikäli 
tarvitset lupaa olla poissa koulusta näiden loma-aikojen ulkopuolella, toimita 
kirjallinen loma-anomus ryhmänohjaajalle hyvissä ajoin, huomioiden hakemuk-
sen käsittelyajan. Muistathan, että sinun tulee itse selvittää ennen lomaa, mitä 
poissaoloaikanasi opiskellaan ja tehdä annetut tehtävät.

Lomakkeen löydät osoitteesta 
www.stadinammattiopisto.fi > Opiskelijan sivut. 

Opintojen keskeyttäminen ja oppilaitoksesta eroaminen 
Mikäli harkitset opintojesi keskeyttämistä tai koulusta eroamista, keskustele 
aina ensin ryhmänohjaajasi, opinto-ohjaajasi tai kuraattorin kanssa. Voitte  
 yhdessä miettiä mitä eri vaihtoehtoja sinulla on jatkaa opintojasi Stadin 
ammatti opistossa. 
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Jos keskeytät opintosi tai eroat koulusta, ota heti yhteyttä kuraattoriin ja täytä 
kirjallinen keskeyttämis- tai eroilmoitus. Jos olet alaikäinen, lomakkeeseen tarvi-
taan myös huoltajasi allekirjoitus. 

Muista luovuttaa oppilaitoksen oppimateriaalit, työvälineet, avaimet ja kirjasto-
aineistot ryhmänohjaajallesi. Jos olet hukannut ammattiopiston omaisuutta, se 
täytyy korvata.

Ilmoita Kelaan opintotilanteesi muutoksesta.

Toimialarehtori voi katsoa opiskelijan eronneeksi koulusta, mikäli hän on ollut 
poissa opetuksesta ilmoittamatta ja ilman pätevää syytä tai jos on ilmeistä, ettei 
hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja.

Ilkivalta
Ilkivallasta koituvat kustannukset maksaa vahingon aiheuttaja. Ilmoita havaitse-
mastasi ilkivallasta aina kouluisännille.

Puhelimen käyttö
Puhelimen käyttö henkilökohtaisten asioiden hoitamiseen on kielletty oppitun-
neilla. Vastatessasi ammattityöluokan puhelimeen ilmoita ryhmäsi ja nimesi.

Salassapitovelvollisuus
Sinun tulee pitää salassa oppilaitoksessa tai työssäoppimisen jaksolla 
tietoosi tulleet asiat, mikäli niiden luonne näin vaatii.
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6. Tukea opiskeluusi 

Opiskeluhuolto
Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää oppimistasi, terveyttäsi ja hyvinvointiasi 
opiskelun aikana. Opiskelijahuolto huolehtii myös oppilaitosyhteisön hyvinvoin-
nista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskelu-
huoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona.

Yhteystiedot löydät nettisivuiltamme osoitteesta 
www.stadinammattiopisto.fi > Yhteystiedot > Opiskelijahuolto.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto
Yhteisöllinen opiskeluhuolto edistää opiskelijoiden osallisuutta, oppimista, 
 hyvinvointia ja terveyttä. Lisäksi se seuraa ja kehittää opiskeluyhteisön hyvin-
vointia sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. 

Toimipaikan hyvinvointiryhmä vastaa opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämi-
sestä ja arvioinnista yhteisöllisen opiskeluhuollon osa-alueet huomioon ottaen. 
Ryhmää johtaa apulaisrehtori tai koulutuspäällikkö. Opetushenkilöstön lisäksi 
ryhmään kuuluu erityisopettaja, opinto-ohjaaja, kuraattori, psykologi, terveyden-
hoitaja ja opiskelijajäseniä. Ryhmään voi kuulua myös huoltajien edustaja.

Yksilökohtainen opiskelijahuolto 
Yksilökohtaisella opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijan käytössä olevia 
palveluja, joita ovat
• opiskeluterveydenhuolto
• opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut
• yksittäistä opiskelijaa koskeva monialainen opiskeluhuolto, jota toteutetaan 

tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa ja 
hänen suostumuksellaan.
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Ryhmänohjaaja
Opintojen alussa opiskelijat jaetaan ryhmiin, joilla on omat ryhmänohjaajansa. 
Ryhmänohjaajasi perehdyttää sinut ammattiopiston toimintaan, tiloihin sekä 
ammattiin ja sen opiskeluun. Ryhmänohjaaja ohjaa sinua opinnoissasi, tiedot-
taa tapahtumista ja toiminnasta, seuraa opintojesi etenemistä sekä läsnä- ja 
poissaolojasi. Hän vastaa myös yhteydenpidosta huoltajiisi.

Opinto-ohjaaja
Opinto-ohjaajasi tukee ja auttaa sinua koko opintojesi ajan. Hän ohjaa ja 
 neuvoo sinua opintojesi etenemisessä sekä muun muassa jatko-opintoihin 
liittyvissä asioissa. Voit sopia tapaamisajan opinto-ohjaajasi kanssa henkilö-
kohtaisesti, puhelimitse tai sähköpostilla. Keskustelut opinto-ohjaajan kanssa 
ovat luottamuksellisia.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot löydät Stadin ammattiopiston nettisivuilta 
www.stadinammattiopisto.fi > Yhteystiedot > Opinto-ohjaajat. 

Erityisopettaja ja lukiopettaja 
Erityis- ja/tai lukiopettaja tukee opiskelijaa, jolla on oppimisvaikeuksia. Erityis-
opettaja suunnittelee ammatillisten ja aineenopettajien sekä opinto-ohjaajien 
kanssa yksilöllisiä suorittamistapoja eri oppiaineisiin. Tarvittaessa erityisopettaja 
on myös opettajien työparina tunneilla. Lukiopetusta tarjotaan yksilöllisesti 
kielellisen kartoituksen perusteella. 

HOJKS
Jos tarvitset erityistä tukea opinnoissasi, sinulle laaditaan henkilökohtainen 
opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). HOJKS:iin kirjataan 
yhdessä opiskelijan ja tarvittaessa huoltajan kanssa erityisen tuen perusteet ja 
yksilölliset oppimistavoitteet sekä opetusjärjestelyt ja muut suunnitellut tuki-
toimet. 

Joka aamu on kiva tulla kouluun. Meillä 
on todella hyvä luokkahenki.
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Tukiopetus
Tukiopetusta saat tarvittaessa joko aineenopettajalta tai erityisopettajalta. Tuki-
opetuksen tarpeesta voit keskustella erityisopettajan, oman opettajasi, ryhmän-
ohjaajasi tai opinto-ohjaajan kanssa.

Opiskelijatukihenkilöt
Lisäksi sinua avustavat toimialojen omat opiskelijatukihenkilöt. Tietoa oman 
toimipaikkasi opiskelijatukihenkilöstä löydät Opiskelijahuolto-verkkosivulta. 

Kuraattori
Kuraattori tukee sinua asumiseen, toimeentuloon, opiskeluun sekä erilaisiin 
muuttuviin ja vaikeisiin elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä 
 kuraattoriin erityisesti silloin, jos harkitset opintojesi keskeyttämistä. Keskus-
telut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia. 
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Psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja
Voit hakeutua psykologin tai psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle henkilö-
kohtaisissa huolissasi, jotka liittyvät esimerkiksi opintoihin, ihmissuhteisiin tai 
vaikeisiin elämäntilanteisiin. Palvelut ovat luottamuksellisia ja opiskelijoille 
maksuttomia. 

Tukea ja tietoa psyykkiseen hyvinvointiin sekä tietoa erilaisista hyvinvointia 
 tukevista palveluista saat myös osoitteesta www.toisenasteenyhteys.fi. 
Sivujen sisällöstä vastaavat toisen asteen oppilaitosten kuraattorit, psykologit 
ja erityisopettajat. Sivustolta voit myös lähettää kysymyksiäsi sähköpostitse. 
Sivustolla on oma osio vanhemmille ja opettajille.

Urasuunnitteluohjaaja
Urasuunnitteluohjaajat tekevät Stadin ammattiopistossa etsivää nuorisotyötä. 
Urasuunnitteluohjaajalta saat apua jatkosuunnitelmien tekemiseen ja toteutta-
miseen, jos mietit alan vaihtoa, opintojen keskeyttämistä tai mikäli olet jo eron-
nut koulusta. Opintojen keskeyttämisen jälkeen urasuunnitteluohjaaja  auttaa 
tarvittaessa myös muissa asioissa, esimerkiksi asumiseen tai toimeen tuloon 
liittyen. Maksuton palvelu on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille.

Oppilaitospappi 
Papin kanssa voit jutella elämään ja opintoihin liittyvistä kysymyksistä sekä 
muista mieltäsi askarruttavista asioista. Oppilaitospapin ajantasaiset yhteys-
tiedot löydät opiskelijahuollon yhteystietojen kohdalta ammattiopiston verkko-
sivuilta www.stadinammattiopisto.fi > Yhteystiedot > Opiskelijahuolto.
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7. Terveydenhoito ja työturvallisuus

Tapaturmien ja äkillisten sairauksien hoito
Jos koulupäivän aikana sattuu tapaturma tai sairastut äkillisesti, mene koulun 
terveydenhoitajan vastaanotolle. Mikäli terveydenhoitaja ei ole paikalla, voit 
hakeutua oman asuinalueesi terveysasemalle tai koulua lähimpänä olevalle ter-
veysasemalle. Ilmoita tällöin asiasta aina opettajalle tai koulun henkilökunnalle. 

Terveysneuvontaa saat puhelimitse siitä kunnasta, jossa oma terveysasemasi on:

Helsinki: terveysneuvonta 24h, p. 09 310 10023
Espoo: katso tarkemmat tiedot www.espoo.fi/terveysneuvonta
Kauniainen, Kerava ja Kirkkonummi: 24h, p. 09 87 10023
Vantaa: katso tarkemmat tiedot www.vantaa.fi/terveysneuvonta.

Vakavissa tapauksissa tulee soittaa yleiseen hätänumeroon 112. 

Terveydenhoito
Stadin ammattiopistossa on sekä terveydenhoitajia että lääkäreitä opiskelijoita 
varten. Ensimmäisenä opiskeluvuonna terveydenhoitaja kutsuu sinut terveys-
tarkastukseen, jossa selvitetään opiskelun tai ammatissa toimimisen kannalta 
tärkeät seikat. 

Vastaanottoaika lääkärille varataan terveydenhoitajalta. 

Oppilaitoksessa ei ole omaa hammashoitolaa, joten opiskelijat käyttävät oman 
asuinalueensa hammashoitolan palveluita. 

Työsuojelu
Työsuojelun lähtökohtana on oikeiden työtapojen omaksuminen. Työtiloissa on 
pidettävä vaadittuja työasuja ja suojaimia. Työsuojeluun kuuluvat myös palo-
turvallisuus, riittävä valaistus, turvalliset työvälineet ja oikeat jalkineet. Koulu-
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tuksen alussa opettaja käy läpi työturvallisuuteen liittyvät asiat ryhmän 
kanssa.

Jos havaitset puutteita työturvallisuudessa tai huomaat jonkun joutuneen  
tapaturman uhriksi, ilmoita asiasta välittömästi opettajallesi. Opasta 
opiskelija tovereitasi, jos he toimivat ohjeiden tai määräysten vastaisesti.

Vakuutukset
Kaikki opiskelijat on vakuutettu opiskelun aikana sattuneiden tapaturmien 
varalta. Tapaturma korvataan, jos se on sattunut oppitunnilla, työssäoppi-
misen aikana, opintokäynneillä tai koulumatkalla. Koulumatkalla vakuutus 
on voimassa vain, mikäli matka on tapahtunut viivytyksettä ja suorinta, 
tavanomaista tietä. 

Vakuutus on voimassa myös ulkomaille suuntautuvien opintomatkojen ja 
työssäoppimisjaksojen aikana. Oppilaitoksen vakuutukset eivät kuitenkaan 
ole voimassa, jos olet sairauslomalla. Pidempien sairauslomien ajaksi opinnot 
yleensä keskeytetään väliaikaisesti.

Päihteet ja tupakointi 
Päihtyneenä esiintyminen ja päihteiden käyttö tai hallussapito oppilaitoksessa 
tai sen alueella on ehdottomasti kielletty. Päihteiden käyttö on työturvallisuus-
riski. Ilmoita ammattiopiston alueella havaitsemastasi päihteiden käytöstä tai 
välityksestä koulutuspäällikölle, opettajalle tai opiskeluhuollon toimijalle (esim. 
terveydenhoitaja tai kuraattori). 

Opiskelija voidaan ohjata huumetestiin ja alkoholin puhalluskokeeseen 
työsuojelun ja järjestyksenpidon nimissä. Testit voivat olla tarpeellisia myös 
oikeusturvasi kannalta, sillä vakuutusturva ei ulotu tapaturmiin, jotka ovat 
tapahtuneet päihteiden vaikutuksen alaisena. 
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Stadin ammattiopisto on savuton oppilaitos, joka mahdollistaa oppimisen 
ja työskentelyn terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä. Tupakointi (myös 
sähkö tupakka) on oppilaitoksen alueella ja opiskeluun liittyvissä tilanteissa 
kielletty. Tupakointikielto perustuu lakiin toimenpiteistä tupakoinnin vähentä-
miseksi ja koskee kaikkia Stadin ammattiopistossa opiskelevia ja työskenteleviä. 
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 8. Opiskelijatoiminta

Opiskelijatoiminnan koordinaattori
Opiskelijatoiminnalla on koordinaattori, joka osallistuu ja on mukana kehit-
tämässä opiskelijatoimintaa: opiskelijakunnan hallituksen toimintaa, tuutori-
toimintaa ja VERSO-toimintaa. 

Opiskelijayhdistys STAO ry ja opiskelijakunnat
Stadin ammattiopistossa on opiskelijayhdistys Stadin ammattiin opiskelevat eli 
STAO ry, jonka jäseneksi voit halutessasi liittyä. Yhdistyksen tarkoituksena on edis-
tää opiskelijoiden osallisuutta, aktiivista toimintaa ja hyvinvointia. STAO ry:n asioita 
hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja sekä edustajat jokaisen toimi paikan 
opiskelijakunnan hallituksesta. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

Kaikissa Stadin ammattiopiston toimipaikoissa toimii opiskelijoiden muodos-
tama opiskelijakunta. Opiskelijakunnan ääntä käyttää opiskelijakunnan 
yhteisesti valitsema, toimipaikkakohtainen hallitus, joka valitaan vuoden vaih-
teessa. Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa 
ja kehittää  koulutusta. Opiskelijoita on kuultava ennen opintoihin tai muihin 
opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä.

Kysy lisää toiminnasta omalta opiskelijatoiminnan koordinaattoriltasi.

Tuutoritoiminta
Tuutoritoiminnan tavoitteena on tukea uusien opiskelijoiden opintojen alkua 
sekä edistää hyvän opiskeluilmapiirin syntymistä ja yhteistyötä koulutusyksiköi-
den välillä. Tuutoriopiskelija toimii opiskelijoiden ja opettajien välisenä yhteys-
henkilönä ja tiedottaa opiskelijoille tärkeistä asioista ja tapahtumista. 

Jos olet kiinnostunut toimimaan tuutoriopiskelijana, ota yhteyttä opiskelija-
toiminnan koordinaattoriin. Hän ohjaa opiskelijatuutoreita ja kehittää tuutori-
toimintaa yhdessä opiskelijoiden kanssa. 
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Apua saatiin aina 
tarvittaessa, eikä 
kisoihin lähteminen 
tuntunut millään 
lailla mahdottomalta. 

VERSO-toiminta
Opiskelijoiden välisiä ristiriitatilanteita voidaan selvittää VERSOn eli vertaissovit-
telun avulla. Vertaissovittelu on vaihtoehtoinen ja vapaaehtoinen tapa ratkaista 
opiskelijoiden välisiä ristiriitoja jo varhaisessa vaiheessa. Jos haluat kouluttautua 
vertaissovittelijaksi, saat lisätietoja ryhmänohjaajaltasi sekä opiskelijatoiminnan 
koordinaattoreilta.
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SAKKI ja OSKU
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry ja Suomen Opiskelija-
Allianssi – OSKU ry ovat ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien etujärjestö-
jä, jotka valvovat opiskelijoiden etua muun muassa koulutus- ja oikeusturva-
kysymyksissä sekä opintososiaalisissa asioissa. Lisäksi ne järjestävät jäsenilleen 
vapaa-ajan toimintaa. Järjestöjen jäseneksi liitytään henkilökohtaisesti. Järjestö-
jen kautta voit myös hankkia opiskelijakortin.

Kansallinen ja kansainvälinen  kilpailutoiminta
Stadin ammattiopistosta osallistuu vuosittain opiskelijoita muun muassa 
kansallisiin SAKUstars-kulttuurikilpailuihin ja Taitaja-ammattitaito -kilpailuihin 
sekä moniin muihin koulutusalakohtaisiin kilpailuihin. Kansallisten kilpailujen 
lisäksi kisataan kansainvälisellä tasolla EuroSkills- ja WorldSkills-kilpailuissa.

Kaikilla aloilla järjestetään syyslukukauden 
alussa ryhmäytymistapahtuma. Opiske-
lijoilla on myös mahdollisuus osallistua 
oman alansa kilpailuihin ja erilaisiin tapah-
tumiin. Saat tietoa alakohtaisista tapah-
tumista opintojesi alussa. Ryhmänohjaajat 
tiedottavat eri alojen kilpailutoiminnasta 
opintojen kuluessa. Lisäksi opiskelijatuutorit ja 
opiskelijakunta järjestävät tapahtumia ja tempauksia lukukausien aikana.

Ilmapiiri on  
suvaitsevainen ja 
monikansallinen.
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9. Opintososiaaliset etuudet

Opintotuki 
Voit saada opintoihisi opintotukea. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumis-
lisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintorahaa voi hakea 17 vuotta 
täytettyään. Asumislisää voit saada aiemminkin, mikäli asut itsenäisesti. Jos 
sinulla ei ole oikeutta asumislisään, voit hakea yleistä asumistukea.

Opintorahaa saava opiskelija voi saada myös valtiontakauksen opintolainaa var-
ten. Lainan korosta ja muista lainaehdoista pankki ja opiskelija sopivat keskenään.

Opintotuen saaminen edellyttää, että edistyt opinnoissasi riittävästi. Muutoin 
Kela voi keskeyttää opintotuen maksatuksen. Katso tarkempaa tietoa Kelan 
internetsivuilta www.kela.fi/opintotuki tai kysy neuvoa kuraattorilta.

Koulumatkatuki ja matkaliput
Voit saada Kelan koulumatkatukea, jos koulumatkasi pituus on vähintään 10 
kilometriä ja kustannukset ylittävät 54 euroa kuukaudessa. Lisätietoa löytyy 
osoitteesta www.kela.fi/koulumatkatuki. 

HSL:n matkalippu
Jos asut HSL-alueella, voit ostaa alennushintaisia lippuja henkilökohtaiselle 
matkakortillesi, kun tietyt edellytykset täyttyvät. Sinun on muun muassa oltava 
17 vuotta täyttänyt ja opiskelusi on oltava tutkintoon johtavaa ja päätoimista. 
Alennusta voit saada seudullisista  sekä vyöhykkeiden sisäisistä kausi- ja arvo-
lipuista. Lisätietoja löydät HSL:n verkko sivuilta www.hsl.fi.

Matkahuollon ja VR:n opiskelijakortti
Voit hankkia Matkahuollon ja VR:n yhteisen opiskelijakortin Matkahuollon 
toimipaikoista, lippuja myyviltä Matkahuolto-asiamiehiltä tai VR:n palveluase-
mien lipunmyynneistä. Korttia varten tarvitaan Matkahuollon ja VR:n yhteinen 
opiskelijatodistus, johon pyydetään oppilaitoksen varmennus.
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Aika on mennyt nopeasti, 
on kiva valmistua ammattiin.

Matkahuollon opiskelijaliput
Voit ostaa koulumatkatuetun lipun (opiskelijavuosilipun tai opiskelija-
seutu lipun) oppilaitoksen varmentamaa ostotodistusta vastaan. Osto-
todistuksen voit pyytää opintotoimistosta. Lisätietoja löytyy osoitteesta 
www.matkahuolto.fi/fi/matka/lipputuotteet/koulumatkatukilippu/.

VR:n matkalippu
Opiskelijana saat alennusta junalipuista, kun sinulla on esittää VR:n hyväksymä 
opiskelijajärjestön opiskelijakortti tai VR:n ja Matkahuollon yhteinen opiskelija-
kortti. Lisätietoa löytyy osoitteesta https://www.vr.fi/cs/vr/fi/opiskelijat.
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10. Stadin ammattiopiston toimipaikat

ABRAHAM WETTERIN TIEN  
TOIMIPAIKKA, HERTTONIEMI
Kone- ja metalliala sekä  
rakennusala (uudisrakentaminen)

Abraham Wetterin tie 4,  
00810 Helsinki

HOLKKITIEN TOIMIPAIKKA,  
ROIHUPELTO
Logistiikka
Holkkitie 5, 00880 Helsinki

ILKANTIEN TOIMIPAIKKA,  
ETELÄ-HAAGA
Autoala
Ilkantie 3, 00400 Helsinki

KULLERVONKADUN TOIMIPAIKKA, 
KÄPYLÄ
Painoviestintä ja  
prosessiteollisuus
Kullervonkatu 11, 00610 Helsinki

LATOKARTANONTIEN  
TOIMIPAIKKA, ALA-MALMI
Sosiaali- ja terveysala (lähihoitaja)

Latokartanontie 16,  
00700 Helsinki

LEHTIKUUSENTIEN TOIMIPAIKKA, 
LAAKSO
Sosiaali- ja terveysala (lähihoitaja) 
sekä välinehuoltoala
Lehtikuusentie 4,  
00270 Helsinki

MERITALON TOIMIPAIKKA,  
MERIHAKA
Hiusala, kauneudenhoitoala  
sekä tekstiili- ja vaatetusala  
Haapaniemenkatu 7-9,  
00530 Helsinki

Huom! Osa hiusalan ryhmistä opiskelee
Savonkadun toimipaikassa,jako tiedotetaan 
opiskelijoille syyslukukauden alussa.

MUOTOILIJANKADUN  
TOIMIPAIKKA, ARABIA
Audiovisuaalinen viestintä
Muotoilijankatu 3, 00560 Helsinki

MYLLYPURON TOIMIPAIKKA,  
MYLLYPURO
Kiinteistöpalvelut, pintakäsittely-
ala ja rakennusala (korjausrakentaminen)

Vuokkiniemenkatu 30 / Kontulantie 1, 
00920 Helsinki 
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ONNENTIEN TOIMIPAIKKA,  
KÄPYLÄ
Laboratorioala
Onnentie 18, 00600 Helsinki

PRINSESSANTIEN TOIMIPAIKKA, 
ROIHUVUORI
Elintarvikeala, hotelli-,  
ravintola- ja catering-ala  
sekä matkailuala
Prinsessantie 2, 00820 Helsinki

PÄLKÄNEENTIEN TOIMIPAIKKA, 
VALLILA
Turvallisuusala
Pälkäneentie 20,  
00510 Helsinki

SAVONKADUN TOIMIPAIKKA, 
PASILA
Hiusala 
Savonkatu 4,  
00520 Helsinki

Huom! Osa hiusalan ryhmistä opiskelee
Savonkadun toimipaikassa, jako tiedotetaan 
opiskelijoillesyyslukukauden alussa.

STURENKADUN TOIMIPAIKKA, 
VALLILA
Maanmittausala, puuala, tekninen 
suunnittelu, sähkö- ja automaatio- 
tekniikka, talotekniikka, tieto- ja 
tietoliikennetekniikka sekä  
verhoilu- ja sisustusala
Sturenkatu 18 (A- ja B-talo),  
00510 Helsinki

Sturenkatu 22 (C-talo),  
00510 Helsinki

Nilsiänkatu 3 (Taucherin talo ja  
Ruostetalo), 00510 Helsinki

Nilsiänkatu 6 (E-talo),  
00510 Helsinki

VILPPULANTIEN TOIMIPAIKKA, 
ALA-MALMI
Hammastekniikka, lääkeala sekä 
sosiaali- ja terveysala (lähihoitaja)

Vilppulantie 14, 00700 Helsinki
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Tilaa omille muistiinpanoille, ole hyvä!
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Stadin ammattiopisto
PL 3930, 00099 Helsingin kaupunki, vaihde 09 310 8415
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