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1. TERVETULOA OPISKELEMAAN PSK-AIKUISOPISTOON!

Tässä Opiskelijan oppaassa kerromme Sinulle oppilaitoksestamme, toimintamme periaatteista, käytännön toimintatavoista ja palveluista. Uskomme, että oppaasta on Sinulle hyötyä, joten perehdy siihen tarkasti. Voit kuitenkin aina kääntyä henkilökuntamme puoleen, kun Sinulla on jotain kysyttävää!
Koulutuksesta on tullut yhä tärkeämpi edellytys työelämässä ja yleensä yhteiskunnassa toimimiselle.
Se parantaa työntekijän kykyä kehittyä omassa työssään, lisää valmiuksia jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä parantaa mahdollisuuksia liikkua työmarkkinoilla ammatista, työpaikasta ja alueelta toiseen. Työtehtävissä vaaditaan entistä enemmän monipuolista ammatillista osaamista, kommunikaatiotaitoja sekä tieto- ja viestintätekniikan hallintaa.
On sanottu, että opiskelu on tehokkainta silloin, kun se on hauskaa. Haluamme luoda opiskeluasi tukevan rennon, palvelualttiin ja kaikin puolin tuloksellisen opiskeluympäristön. Arvostamme toiminnassamme ja opiskelussamme toisten huomioon ottamista, avoimuutta, rehellisyyttä, vastuuntuntoa
ja sisäistä yrittäjyyttä.
Toivotamme onnea ja menestystä opiskeluissasi!
Toivottaa PSK-Aikuisopiston henkilökunta
Yhteystiedot: Opintotoimisto toimisto@psk.fi 08 3120 711
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2. YLEISTÄ AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA
2.1 Ammatillisen koulutuksen tavoitteet ja tehtävät
Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin sekä edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä tukea elinikäistä oppimista. Tavoitteena on, että opiskelijat saavat ammatillisen perustutkinnon edellyttämän osaamisen
ja ammattitaidon sekä valmiuksia yrittäjyyteen.
Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on tarjota opiskelijoille valmiutta ja osaamista toimia muuttuvassa työelämässä ja yhteiskunnassa. Ammatillisessa koulutuksessa tavoitteena onkin kouluttaa osaajia paitsi tämän päivän, myös tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Tavoitteena on, että opiskelijoilla
on koulutuksen jälkeen hyvän oman ammattialansa hallinnan lisäksi myös laajat yleiset työelämätaidot sekä valmiudet itsensä kehittämiseen ja uuden oppimiseen.
Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija sijoittuu koulutuksen jälkeen joko työelämään tai jatko-opintoihin. Ammatillinen tutkintoon johtava koulutus antaa opiskelijoille valmiudet
sekä kelpoisuuden jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa, tiede- ja taidekorkeakouluissa ja yliopistoissa.
2.2 Tutkinnot ja koulutukset
Työelämä muuttuu, ammatteja syntyy ja katoaa. Teknologia kehittyy, ansaintalogiikat uudistuvat.
Opiskelijoiden tarpeet yksilöityvät. Osaamista uudistetaan läpi työuran.
Tämän vuoksi myös ammatillista koulutusta on uudistettu 1.1.2018 alkaen. Lisäksi perustutkintokoulutusten tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden perusteita uudistetaan
1.8.2022 alkaen.

Lähde: https://minedu.fi
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2.2.1 Tutkintokoulutus
Ammatillisella tutkintokoulutuksella tarkoitetaan sellaista ammatillisen osaamisen hankkimiseksi tarvittavaa koulutusta, jonka tavoitteena on ammatillisen tutkinnon tai ammatillisen tutkinnon osan tai
osien suorittaminen.
Ammatillisia tutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot.
Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella.
Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka
on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.
Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa,
joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.
Ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen sekä tutkintojen
osien mitoituksen peruste on osaamispiste. Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Ammattitutkintojen laajuus on 120, 150 tai 180 osaamispistettä. Erikoisammattitutkintojen
laajuus on 160, 180 tai 210 osaamispistettä.
Ammatilliset tutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista. Tutkinnossa tai tutkinnon mahdollisissa osaamisaloissa on vähintään yksi pakollinen ammatillinen tutkinnon osa ja vähintään yksi
valinnainen ammatillinen tutkinnon osa.
Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy yhteisiä tutkinnon osia, jotka ovat:
1) viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen;
2) matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen; ja
3) yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.
2.2.2 Muu kuin tutkintoon johtava koulutus
PSK – Aikuisopistossa järjestetään myös muuta kuin tutkintokoulutusta:
työvoimakoulutuksella tarkoitetaan koulutusta, johon opiskelijat valitaan työ- ja elinkeinoviranomaisen toteaman koulutustarpeen perusteella
henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan tietyn työnantajan henkilöstölle järjestettävää
koulutusta, joka on osin työnantajan rahoittamaa
ammatillisena koulutuksena voidaan järjestää myös ammatillista osaamista syventävää
tai täydentävää koulutusta, jonka tavoitteena ei ole tutkinnon tai sen osan suorittaminen
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3. PSK-AIKUISOPISTON ESITTELY
PSK-Aikuisopiston (entiseltä nimeltään Pohjois-Suomen Koulutuskeskus) toiminta on säädetty ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa ja asetuksissa. PSK- Aikuisopisto toimii opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena oppilaitoksena. PSK-Aikuisopisto on yksityinen Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus,
jonka ylläpitäjänä toimii vuonna 1990 perustettu Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö.
PSK-Aikuisopiston toimipiste sijaitsee Oulussa osoitteessa Veteraanikatu 2, rakennukset K2 ja K4.
PSK-Aikuisopisto järjestää erityisesti aikuisille suunnattua ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta. Koulutusaloina ovat kauppa ja hallinto, luonto- ja ympäristöala, johtaminen ja asiantuntijuus,
yrittäjyys sekä sosiaali- terveysala. Tarjoamme koulutuspalveluja opiskelijoille, jotka haluavat vahvistaa ammatillista osaamistaan ja laajentaa ammattitaitoaan. Työelämälle tarjoamme räätälöityjä koulutuksia kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.
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4. TUTKINNON SUORITTAMINEN PSK-AIKUISOPISTOSSA
PSK-Aikuisopistossa voit suorittaa seuraavat perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnot:
4.1. Perustutkinnot
Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon saavuttamiseksi tarvittavat tiedot ja taidot. PSK-Aikuisopistossa voit suorittaa seuraavia ammatillisia perustutkintoja:
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luontoalan osaamisala, luonto-ohjaaja
Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
4.2. Ammattitutkinnot
Ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää yleensä alan peruskoulutusta tai sitä vastaavia tietoja ja
lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin 3 vuoden työkokemusta. PSK-Aikuisopistolla voit
suorittaa seuraavia ammattitutkintoja:
Liiketoiminnan ammattitutkinto, Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala
Liiketoiminnan ammattitutkinto, Liiketoiminnan palveluiden osaamisala
Liiketoiminnan ammattitutkinto, Taloushallinnon osaamisala
Yrittäjän ammattitutkinto
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
4.3. Erikoisammattitutkinnot
Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien osaaminen. Tutkinnot ovat
suunnattu henkilöille, joilla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä
syventäviä opintoja ja noin 5 vuoden työkokemus. PSK-Aikuisopistolla voit suorittaa seuraavia erikoisammattitutkintoja:
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto
4.4. Lyhyt- ja täydennyskoulutus
Tutkintoon johtavien koulutusten lisäksi koulutustarjonnassamme on myös ajankohtaisia lyhyt- ja
täydennyskoulutuksia. Koulutukset antavat jo olemassa olevalle ammatilliselle osaamiselle täydennystä ja päivitystä.
4.5. Räätälöidyt koulutukset työelämän tarpeisiin
PSK järjestää myös yrityksille räätälöityjä koulutuksia. Koulutusten sisältö, kesto ja toteutustapa suunnitellaan tietyn yrityksen tai organisaation tarpeisiin ja tavoitteisiin sopiviksi. Koulutus voi olla lyhytkestoinen täsmäkoulutus tai laajempi koulutuskokonaisuus. Koulutukset suunnitellaan valmiiden koulutuspakettiemme pohjalta tai täysin asiakasorganisaation tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Tällaisia
koulutuksia ovat esimerkiksi erilaiset ensiapukoulutukset.
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5. OPETUKSEN TOTEUTTAMISMUODOT
Opiskelu toteutetaan koulutuksesta riippuen joko kokopäiväisenä opetuksena tai työn ohessa monimuoto-opiskeluna päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Useimpiin koulutuksiin sisältyy lähiopetuksen
ohella etäopetusta sekä ohjattua itsenäistä opiskelua, joka tapahtuu osittain verkko-oppimisympäristössä.
Tutkinto suoritetaan henkilökohtaistamissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Jos sinulla on jo tarvittava osaaminen, voit suorittaa tutkinnon osoittamalla osaamisesi näytöissä työpaikoilla.
Ammatillinen koulutus mahdollistaa yhä joustavampien oppimispolkujen toteuttamisen. Voit hankkia opiskelemasi tutkinnon mukaista osaamista oppisopimukseen tai koulutussopimukseen pohjautuen työssä tai yhdistellä näitä molempia tapoja joustavasti opintojesi aikana.
5.1 Koulutussopimus
Koulutussopimus on ei-työsopimussuhteinen työpaikalla tapahtuvan oppimisen muoto, joka on kestoltaan joustava. Siinä opiskelijalle ei makseta palkkaa tai muuta vastiketta, eikä työnantaja saa koulutuskorvausta. Koulutussopimus tehdään kirjallisesti jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti tutkinnon
osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Koulutussopimus tehdään koulutuksen järjestäjän ja
työpaikan edustajan välillä ja sopimus annetaan tiedoksi opiskelijalle.
Koulutuksen järjestäjä vastaa tavoitteellisesta ja ohjatusta koulutuksesta. Opiskelijalle nimetään
aina työpaikalta vastuullinen työpaikkaohjaaja. Työelämässä oppiminen suunnitellaan aina yhdessä
työpaikan edustajan kanssa osana henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS), joka
liitetään osaksi oppi- tai koulutussopimusta.
Opiskelijalla ei voi teettää mitä töitä tahansa. Opiskelija on työpaikalla oppimassa HOKS:ssa sovittuja
asioita, joten hänen pitää saada tehdä juuri niitä työtehtäviä, joissa asiat voi oppia.
5.2 Oppisopimus
Oppisopimuskoulutus on tehokas tapa kehittää omaa ja työpaikan osaamista. Oppisopimuksella
voit kouluttautua kokonaan uuteen ammattiin tai laajentaa osaamista uusille tehtäväalueille työn
ohessa. Opiskelu on työelämälähtöistä, sillä suurin osa koulutuksesta tapahtuu työpaikalla. Työpaikalla järjestettävää koulutusta täydentää oppilaitoksen antama tietopuolinen opetus. Tietyillä ehdoilla myös yrittäjät voivat kehittää ammatillista osaamistaan oppisopimuskoulutuksessa.
Oppisopimuskoulutuksessa pääosa osaamisesta hankitaan työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden. Osaamista täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä. Oppisopimuskoulutus pohjautuu työsuhteeseen, joten työnantaja maksaa palkan opiskelijalle. Työnantaja voi saada koulutuskorvausta, jos opiskelijan ohjaamisesta aiheutuu työnantajalle kustannuksia. Oppisopimus voidaan
solmia joko koko tutkintoon johtavaksi tai tutkinnon osaan/ osiin johtavaksi.
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6. OPISKELUN ALKAESSA
6.1 Opiskelun rahoitus
Opintoihin voi saada taloudellista tukea oppilaitokseen hyväksymisen jälkeen ja opiskelu on päätoimista. Tukea voi saada peruskoulun jälkeisiin opintoihin.
Tuen saaminen riippuu seuraavista opiskelijan taustoista:
 peruskoulun jälkeisiä opintoja aloittavat nuoret
 työssä olevat
 työttömät
 maahanmuuttajat ja
 erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat
Opintojen rahoitus kannattaa selvittää ennen opiskelun aloittamista. Tukea kannattaa hakea heti,
kun opiskelupaikan saannista on ilmoitettu.
Hyödyllisiä linkkejä:






Kelan pikaopas: https://www.kela.fi/opiskelijat-pikaopas
Aikuisopiskelijan etuudet: https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/
Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html
Maahanmuuttajien koulutus: https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/koulutusta-maahanmuuttajille
Kuntoutusraha ja osakuntoutusraha: https://www.kela.fi/kuntoutusraha

6.2 Opiskelijan vakuutusturva
PSK-Aikuisopisto on vakuuttanut kaikki koulutuksessa olevat opiskelijansa työtapaturmien varalta. Vakuutusturva korvaa oppitunneilla ja työelämässä järjestetyn koulutuksen aikana sattuneet tapaturmat.
6.3 Opiskelijan terveydenhuolto
PSK-Aikuisopistossa päätoimisesti tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeleville opiskelijoilla on
oikeus kaupungin/kunnan järjestämään opiskelijaterveydenhuoltoon. Jos opiskelijalla on opiskelun
perusteella oikeus opintotukeen, opiskelija kuuluu opiskeluterveydenhuollon piiriin. Jos opiskelijat
ovat työsuhteessa koulutuksen aikana, he kuuluvat työterveyshuollon piiriin. Oppisopimusopiskelijoille työnantaja järjestää työterveyshuollon palvelut.
Opiskeluterveydenhuolto: Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoilla on mahdollisuus varata aika
maksuttomaan terveystarkastukseen osoitteesta https://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/opiskeluterveydenhuolto tai soittamalla 08 5584 6310 klo 8-13.30. Opiskeluterveysasema sijaitsee osoitteessa: Kotkantie 3 B 4 (Kotkantien kampusalue), Oulu.
Opiskelijan sairaanhoito: Kiireellisissä sairauksissa ja tapaturmissa voi arkisin hakeutua hyvinvointikeskuksen
akuuttivastaanotolle.
Löydät
eri
alueiden
vastaanotot
osoitteesta
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https://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/hoitajien-ja-laakareiden-vastaanotto. Kiireettömissä tapauksissa voit varata vastaanottoajan puhelimitse omalta terveysasemaltasi tai hyvinvointikeskuksesta.
Lääkärin vastaanottokäynneistä sairausasioissa peritään 18 vuotta täyttäneeltä käyntimaksu
(20,90€/käynti) kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa. Perumatta tai käyttämättä jääneestä ajasta peritään sakkomaksu (51,50€). Peru aikasi viimeistään aikaa edeltävänä arkipäivänä puhelimitse.
Päivystys: ilta, yö- ja viikonloppupäivystys toimii Oulun seudun yhteispäivystyksessä. Osoite: OYS, Kajaanintie 50, A1-ovi. Ennen päivystykseen hakeutumista tulee soittaa yhteispäivystyksen maksuttomaan palvelunumeroon 116 117 tai ottaa yhteyttä chatin kautta osoitteessa https://www.etapalvelut.fi/authentication.
Mielenterveyspalvelut: Mielenterveyteen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä opiskelijaterveydenhuoltoon. Tarvittaessa voidaan ohjata psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle. Kriisistilanteissa ja
äkillisissä mielenterveyden ongelmissa voit mennä hyvinvointikeskuksen akuuttivastaanotolle ilman
ajanvarausta.
Opiskelijahuollon kuraattori- ja psykologipalvelut: Oulun kaupungin opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut toimivat osana PSK:n opiskelijahuoltoa. Palvelu on tarkoitettu ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijoille. Kuraattori- ja psykologipalveluiden tavoitteena on edistää opiskelijoiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja tukea opintojen sujuvaa etenemistä. Voit olla opiskeluhuoltoon yhteydessä, jos mieltäsi painaa jokin asia esim. ihmissuhteisiin, jaksamiseen tai opiskeluun
liittyen. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.
Voit ottaa yhteyttä soittamalla, tekstiviestillä tai sähköpostilla. Voit myös pyytää kouluttajaa olemaan
yhteydessä kuraattoriin tai psykologiin ajan varaamiseksi.
Yhteystiedot:
Koulukuraattori
Sanna Pärssinen
sanna.parssinen@ouka.fi
p. 040 632 6595

Psykologi
Hannele Huhta
hannele.huhta@ouka.fi
p. 040 6497324

Päihdepalvelut: Päihdehoitoon tullaan päihdepäivystyksen kautta. Päihdepäivystys toimii ilman ajanvarausta ma-to klo 8-15.30 ja pe klo 8-15, Yrttipellontie 6. Ennen päivystykseen hakeutumista sinun
kannattaa soittaa mielenterveys- ja päihdepalveluiden puhelinpalveluun puh. 0447035940.
Suun terveydenhuolto: Oulun kaupungin suun terveydenhuolto järjestää opiskelijoiden hammashoidon. Keskitetty ajanvaraus puh. 08 55846430 ma – to klo 8 – 16 ja pe klo 8 – 15.
Maahanmuuttajaopiskelijat kotoaikana kuuluvat maahanmuuttajapalvelujen piiriin. Osoite Hanhitie 15,
90150 Oulu. Kotoajan jälkeen he käyttävät oman terveyskeskuksen palveluja.
Tarkempaa tietoa löydät osoitteesta Oulun kaupungin opiskeluterveydenhuolto:
https://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/opiskeluterveydenhuolto
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6.4 Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma
PSK-Aikuisopistossa opiskelu toteutuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS)
mukaisesti. Opiskelija laatii HOKS:n yhdessä kouluttajan kanssa. HOKS:ssa opiskelijan osaaminen, tutkinnon perusteet, sekä työpaikan työtehtävät on sovitettu yhteen. HOKS:ssa huomioidaan opiskelijakohtaisesti aiemmin hankittu osaaminen, tarvittava osaaminen ja tavat miten tämä osaaminen hankitaan, näytöt, ohjaus ja tuki. Suunnitelmaa päivitetään opintojen aikana.
HOKS on työväline, jota tarvitsevat kaikki osapuolet; opiskelija, kouluttaja, työnantaja sekä työpaikkaohjaaja.

7. OPISKELU PSK-AIKUISOPISTOSSA
Opinnoissa etenemisen kannalta on tärkeä omaksua itselle sopiva opiskelutekniikka. Opiskelu on
täyttä työtä. Tutustu opiskelukavereihisi niin, että voit tarvittaessa saada heiltä apua opinnoissasi
esim. poissa ollessasi.
Lähiopetusta annetaan päivällä, illalla tai toisinaan myös viikonloppuisin. Osa opetuksesta toteutetaan etä- ja /tai monimuoto-opetuksena. Opetusmenetelmät vaihtelevat perinteisestä luokkaopetuksesta itsenäiseen työskentelyyn ja tiedonhakuun.
Verkko-opiskelu tuo joustavuutta opiskeluun. PSK-Aikuisopistossa on käytössä Office 365 sekä
Moodle -verkko-oppimisalusta. Kouluttajat käyttävät verkko-oppimisalustoja koulutuksissaan tarpeen mukaan mm. materiaalin jakoon, tehtävien palauttamiseen, keskusteluihin ja ryhmätehtäviin.
Opintojen alussa saat kouluttajaltasi ohjeet verkkoympäristön käytöstä sekä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. Verkko-oppimisympäristön osoite löytyy PSK-Aikuisopiston www-sivulta:
https://www.psk.fi/opiskelijalle/tyokalut.html

7.1 Työaika
Päivittäinen opiskeluaika lähiopetuksen sisältää 7 – 8 oppituntia (a 45 min), kaksi kahvitaukoa sekä
lounastauon klo 8.00 ja 16.00 välillä. Iltaopiskeluun sisältyy tavallisesti 4 – 5 oppituntia klo 17.00 –
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20.15 välillä. Joissakin koulutuksissa opiskellaan toisinaan myös lauantaisin. Tarkemmat aikataulut
sovitaan kouluttajan kanssa koulutuksen alussa.
Oppilaitoksemme ovi avautuu arkipäivisin klo 7.30. Liikuntarajoitteisille on esteetön kulku.
Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa noudatetaan työpaikan työaikoja ja -sääntöjä.

7.2 Työpaikalla järjestettävä koulutus
Työpaikalla järjestettävä koulutus on olennainen osa ammatillista koulutusta ja sen merkitys on korostunut viime vuosien aikana. Koulutuksen lähtökohtana on sekä koulutussopimuksissa että oppisopimuksissa tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet sekä opiskelijoiden oppimistarpeet.
Työpaikalla järjestettävä koulutus tukee opiskelijan HOKS:ssa suunniteltua oppimista ja on myös työpaikan näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Kouluttaja on sekä opiskelijan että työpaikkaohjaajan tukena koulutusta suunniteltaessa ja toteutettaessa. Työpaikalla järjestettävä koulutus toteutetaan
aina ennen kuin opiskelijan osaamista arvioidaan näytöissä, eli työpaikalla järjestettävä koulutus on
aina tavoitteellista ja ohjattua oppimista.
Työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta tehdään aina kirjallinen koulutussopimus. Koulutussopimuksen aikana työnantaja ei saa maksaa opiskelijalle palkkaa. Sen sijaan oppisopimuskoulutus pohjautuu työsuhteeseen ja työnantaja maksaa opiskelijalle palkan. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana opiskelija noudattaa työpaikan sääntöjä esim. vaitiolovelvollisuudesta ja työpaikan työajoista. Sairaus- tai muista poissaoloista opiskelijan tulee ilmoittaa sekä kouluttajalle että työpaikalle.
7.3. Läsnä- ja poissaolot
Opiskelija osallistuu koulutukseen HOKS:ssa sovitun mukaisesti. Sairastumisen (oma tai alle 10v. lapsi)
vuoksi 1 – 3 päivän poissaolosta pääsääntöisesti riittää oma ilmoitus oppilaitokseen joko kouluttajalle
tai PSK:n toimistoon. Etukäteen tiedossa olevasta poissaolosta on sovittava kouluttajan kanssa. Pidemmistä poissaoloista on esitettävä lääkärintodistus tai muu luotettava todistus kouluttajalle. Poissaoloista huolimatta opiskelijan on kyettävä saavuttamaan opintotavoitteet. Asiattomat poissaolot voivat johtaa koulutuksen keskeyttämiseen.
Opiskelun voi joutua keskeyttämään esimerkiksi elämäntilanteessa tapahtuneiden muutosten takia.
Tällaisessa tilanteessa opiskelijan tulee välittömästi ottaa yhteys kouluttajaan ja sopia hänen kanssaan menettelytavoista. Käytännössä opiskelija täyttää lopettamisilmoituksen ja oppilaitos kirjoittaa
hänelle erotodistuksen.
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7.4 Opiskelutarvikkeet
Koulutuksen alussa opiskelijoille annetaan muistiinpanovälineet, jotka ovat opiskelijoille maksuttomia. Oppikirjat ym. annetaan joissakin koulutuksissa koulutuksen ajaksi käyttöön kuittausta vastaan
ja ne tulee palauttaa opintojen päätyttyä tai keskeytyessä. Palauttamatta jääneet tai vahingoittuneet
tavarat tulee korvata PSK-Aikuisopistolle.
7.5 Yhteystietojen päivittäminen
Ilmoita yhteystietojen muuttumisesta toimistoon ja kouluttajalle mahdollisimman pian.
7.6 Tupakointi
Tupakointi ja sähkötupakointi on kielletty Kasarmin alueella ja muissa oppimisympäristöissä.
8. OPINNOISTA
8.1 Opetussuunnitelmat
Tutkintotavoitteisissa koulutuksissa käytetään toteuttamissuunnitelman pohjana valtakunnallisia ammatillisten tutkintojen perusteita. Tutkinnon perusteista käy ilmi koulutuksen tavoitteet, laajuus ja
opintojaksot keskeisine tavoitteineen. Toteuttamissuunnitelma säätelee koulutuksen toteutusta.
Suunnitelman pohjalta laaditaan koulutuskohtaiset aikataulut.
Koulutusajat määräytyvät ammatillisissa koulutuksissa aina Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.
8.2 Osaamisen arviointi ja tutkinnon suorittaminen
Ammatilliset tutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Erilaisin opinnoin, työkokemuksella ja harrastuksista hankittu osaaminen voidaan virallisesti tunnistaa ja tunnustaa (Laki
ammatillisesta koulutuksesta 531/2017). Voimassa olevat tutkintonimikkeet ja tutkintojen e-perusteet löytyvät https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi.
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Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa osaaminen arvioidaan käyttäen asteikkoa 1 – 5.
1 = tyydyttävä
2 = tyydyttävä
3 = hyvä
4 = hyvä
5 = kiitettävä
Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osat arvioidaan asteikolla hyväksytty/ hylätty.
Näytöt arvioivat:
 työntekijä arvioija
 kouluttaja arvioija

Luvaton poissaolo koe- tai uusintakoetilaisuudesta katsotaan kokeeseen osallistumiseksi. Poissaolo
sairauden johdosta ei vähennä osallistumismahdollisuuksia. Uusintakoetilaisuuksia järjestetään erikseen määriteltyinä ajankohtina.
8.4 Asiakaspalaute
Tutkintotavoitteisissa koulutuksissa opiskelijoita pyydetään antamaan sähköinen Amis-palaute käymästään koulutuksesta kaksi kertaa. Ensimmäinen palaute kerätään HOKS-keskustelun jälkeen ja toinen palaute näyttöjen arvioinnin jälkeen.
Työvoimahallinnon tilaamissa koulutuksissa koulutukseen osallistujat täyttävät yleensä sähköisessä
muodossa olevat työvoimahallinnon OPAL -palautekyselyt. Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella koulutuksia kehitetään jatkuvasti toimivimmiksi.
8.5 Todistukset
Koulutuksen päättyessä oppilaitos antaa opiskelijalle todistuksen, joka voi olla esim. tutkintotodistus
tai osallistumistodistus. Opintosuoritusotteen opiskelija saa pyytäessään sekä tutkintotodistuksen liitteenä.
LIITE: PSK- AIKUISOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
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PSK-Aikuisopiston järjestyssäännöt
Tarkoitus
Pyrimme tekemään opiskelemisesta ja työskentelystä PSK-Aikuisopistossa turvallista ja viihtyisää.
Tämä edellyttää yhteisiä käsityksiä käyttäytymisestä ja hyvistä tavoista sekä tietoa velvollisuuksista
ja oikeuksista. Parhaiten saavutamme tämän päämäärän, kun kaikki kouluyhteisömme jäsenet sitoutuvat niihin. PSK Aikuisopiston järjestyssääntöjen tarkoituksena on turvata opiskelu- ja työrauha,
opiskelu- ja työympäristön turvallisuus, viihtyisyys ja hyvä ilmapiiri sekä henkilöiden tasapuolinen
kohtelu. Nämä järjestyssäännöt täydentävät järjestystä ylläpitäviä Suomen lakeja sekä lakeja ammatillisesta koulutuksesta.
Soveltamisala
Järjestyssäännöt koskevat opiskelijoiden toimintaa kaikkialla PSK-Aikuisopistossa. Säännöt ovat voimassa kaikissa oppilaitoksemme tiloissa ja toimipisteissä. Lisäksi niitä noudatetaan opinto- ja työmatkoilla, yrityskäynneillä sekä opiskeluun liittyvissä virtuaaliopinnoissa ja sosiaalisessa mediassa.
Näiden periaatteiden lisäksi noudatetaan muita PSK-Aikuisopiston toiminnasta annettuja sääntöjä
ja ohjeita. Koulutuksen tilaaja voi antaa lisäksi omia koulutusta koskevia ohjeita ja säännöksiä.
Poissaolot
Lupa ennalta tiedossa olevaan poissaoloon on saatava etukäteen. Poissaolojen vaikutuksesta opiskelun jatkamiseen noudatetaan koulutuksen maksajan antamia ohjeita. Mikäli poissaolo on johtunut sairaudesta (yli 3 pv) on siitä toimitettava lääkärintodistus. Lyhyemmistä poissaoloista (1 – 3 pv)
opiskelijan tulee välittömästi ilmoittaa koulutuksen vastuukouluttajalle tai muulle PSK:n työntekijälle. Opiskelijan tulee säännöllisesti osallistua koulutus- ja opetussuunnitelman mukaiseen koulutukseen.
Käyttäytyminen
Hyvä käyttäytyminen edellyttää muiden ihmisten arvostamista ja kunnioittamista, erilaisuuden hyväksymistä, yhteisestä ympäristöstä huolehtimista sekä yhteisten sopimusten ja sääntöjen noudattamista. Nämä asiat näkyvät arjessa esim. yhteistyötaitoina, kohteliaina ja ystävällisinä sanoina ja
tekoina, toisista välittämisenä, oppimisympäristöjen viihtyisyytenä sekä hyvänä yhteishenkenä. Ongelma- ja ristiriitatilanteet selvitämme asiallisesti keskustellen. Noudatamme nollatoleranssia päihteiden, kiusaamisen, opetuksen häirinnän, uhkausten ja väkivallan osalta. Noudatamme työaikoja
emmekä häiritse myöhästymisillä muiden työrauhaa. Toimimme sopimusten ja ohjeiden mukaisesti.
Emme toimi vilpillisesti opinnoissa. Emme myöskään anna kännyköiden tai muiden laitteiden aiheuttaa häiriötä. Emme aseta esille loukkaavia tai häiritseviä kuvia, julkaisuja ja symboleja.
Atk-tilojen, tietokoneiden ja tietoliikenneyhteyksien käyttösäännöt
Tietokoneet on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelukäyttöön, joten opiskelutehtäviä tekevät opiskelijat
ovat etuoikeutettuja käyttämään atk-laitteita. Jos luokassa on opetus käynnissä, ilman kouluttajan
lupaa ei luokassa saa olla opetukseen kuulumattomia henkilöitä. Opetuksen ulkopuolisena aikana
luokassa voi työskennellä, mikäli asiasta on sovittu kouluttajan kanssa. Kouluttajan tiedottaa tästä
opintotoimistoon. Koneen käynnistykseen tulee käyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Oman käyttäjätunnuksen ja salasanan luovuttaminen toiselle henkilölle on ehdottomasti
kielletty.
o

Muihin tietokoneisiin tunkeutuminen on tietomurto eli toisen käyttäjän tunnuksen
käyttö ja tiedostojen lukeminen (koskee myös sähköpostia). Myös yritys on rangaistava teko (Suomen rikoslaki luku 38).
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o

Verkossa työskentelyn periaate on, ettei käyttäjä saa aiheuttaa muille käyttäjille, tietokoneille, verkolle tai organisaatiolle haittaa tai vahinkoa.

o

Nimettömien kirjeiden, ketjukirjeiden, mainosten sekä automaattisesti leviävien tiedostojen lähettäminen on kielletty. Myös hyvien tapojen vastaisen ja epäsiveellisen
materiaalin säilytys, tulostamien, kopiointi ja levittäminen on kielletty.

o

Plagiointi on kielletty.

o

Internetistä tapahtuva peli-, musiikki- ja multimediatiedostojen imuroiminen on kielletty.

o

Huolimattoman koneiden käytön seurauksena vioittunut laitteisto on käyttäjän itsensä korvattava. Esimerkkinä juoman kaatuminen koneelle. Eväitä ja juomia ei saa
tuoda atk-luokkiin.

o

Kouluttajan koneet on tarkoitettu vain kouluttajien käyttöön.

o

Neuvottele vastuukouluttajan kanssa, jos haluat käyttää atk-luokkaa muulloin kuin
lähiopetuksen aikana.

o

Epäselvissä asioissa ota yhteys ICT-henkilöön

PSK Aikuisopiston omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Vahingon sattuessa on siitä ilmoitettava
välittömästi kouluttajalle tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle. Jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella on vahingon aiheuttanut korvausvelvollinen. PSK Aikuisopiston
omaisuutta ei saa luvatta viedä koulutustilojen ulkopuolelle. PSK:n luokissa ei saa ruokailla.
Päihteet, päihtymys ja tupakointi
Tupakointi ja sähkötupakointi on kielletty kasarmialueella ja muissa oppimisympäristöissä. Päihteiden käyttö, hallussapito ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen Kasarmin alueella tai PSK:n tilaisuuksissa kielletty. Jos opiskelijan epäillään olevan päihtynyt, hänet voidaan poistaa PSK-Aikuisopiston rakennuksista. PSK-Aikuisopisto voi velvoittaa opiskelijaa puhaltamaan alkometriin tai esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, mikäli on perusteltu syy epäillä opiskelijan olevan
päihteiden vaikutuksen alaisena opintoihin liittyvissä tehtävissä tai harjoittelussa tai mikäli opiskelijalla on riippuvuus huumeista. Noudatamme PSK-Aikuisopistossa varhaisen puuttumisen periaatetta. Puheeksi ottaminen ja hoitoonohjaus tapahtuvat erikseen sovittujen toimintamallien mukaisesti. Alkoholin tarjoilu ja nauttiminen on sallittu kuitenkin erikseen luvan saaneissa tapahtumissa
ja tilaisuuksissa. Se ei saa aiheuttaa mainituissa tilaisuuksissa häiriötä. Tupakointi ja sähkötupakointi
on kielletty kasarmialueella.
Pysäköinti ja pelastustiet
Ajoneuvot on pysäköitävä pysäköintipaikoiksi osoitetuille paikoille. Pelastustiet on pidettävä ehdottomasti vapaana ja esteettömänä. PSK-Aikuisopistolla ei ole tarjota opiskelijoille osoitettuja parkkipaikkoja. Julkisilla kulkuvälineillä lähimmäksi pääsee busseilla 21, 22 ja Citybussin linjalla A.
Hälytystilanteet
Hälytyksen tullessa kaikkien tulee toimia ohjeiden mukaan. Palohälytyksen sattuessa rakennuksesta
on siirryttävä välittömästi kokoontumispaikoille, kun kehotus siihen on annettu. Kasarmilla kokoontumispaikka on K2 ja K4 rakennusten välissä.
Seuraamukset rikkomuksista
Mikäli opiskelija rikkoo järjestyssääntöjä, häntä ohjataan ensisijaisesti neuvoin, ohjein ja keskustellen. Opiskelija keskustelee ensin vastuukouluttajan kanssa rikkomuksesta ja jos tilanne ei selviä, niin
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seuraavaksi hän keskustelee koulutuspäällikön kanssa. Jos nämä keinot eivät auta, rehtori voi antaa
opiskelijalle kirjallisen varoituksen. Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta
määräajaksi. Selvityksen jälkeen ja ennen asian ratkaisemista opiskelijalle varataan mahdollisuus
tulla kuulluksi asiassa. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama toimielin. Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan poistaa tilapäisesti oppimistilanteesta.
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