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Sampo sosiaalisessa mediassa:         

https://twitter.com/Sampo_kouluttaa
https://www.linkedin.com/company-beta/6837334/
https://www.youtube.com/results?search_query=saimaan+ammattiopisto
https://www.instagram.com/saimaanammattiopistosampo/
https://www.facebook.com/SaimaanammattiopistoSampo
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Tervetuloa Saimaan ammattiopisto Sampoon! 
 

 

Hyvä ammattiopiskelija. Olet nyt aloittamassa ammattiopintojasi. Tänä aikana opit tulevan ammattisi perus-

teet. Täydelliseksi ammattilaiseksi sinun ei vielä opiskeluaikana tarvitse tulla. Yhteinen tavoitteemme on, 

että ammattiin valmistuttuasi osaat perusasiat ja olet saanut riittävät valmiudet työelämässä pärjäämiseen 

ja ammattiosaamisen syventämiseen opintojen jälkeen. 

 

Suhtaudu opiskeluusi vakavasti ja ota kaikki se oppi, jonka tämä oppilaitos voi sinulle tarjota. Sinulla itselläsi 

on päävastuu oppimisesta ja opintojesi etenemisestä. Kaikkien oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvien teh-

tävänä on tukea sinua ammattiosaamisen hankkimisessa. Työelämässä pärjäävät parhaiten ne, jotka ovat 

valmiita työskentelemään työelämän vaatimusten mukaisesti ja oppimaan uusia asioita. Ole ylpeä omasta 

ammattialastasi, sillä osaavia kädentaitajia ja tekijöitä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. 

 

Muista, että sinulla on myös jatko-opintomahdollisuudet. Tämä vaihtoehto kannattaa pitää mielessä alusta 

lähtien. 

 

Koko henkilöstön puolesta toivotan sinulle antoisaa opiskeluaikaa!  

 

Antti Lehmusvaara 

rehtori 
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Opiskeluun liittyviä käytännön asioita 
 

Lukuvuoden työ- ja lomapäivät 

Syyslukukausi  Imatra   11.8.–21.12.2017 

Lappeenranta   14.8.–21.12.2017 

 

Kevätlukukausi Imatra   8.1.–30.5.2018 

Lappeenranta  8.1.–31.5.2018 

    

 

Lomat ja vapaapäivät 

   Syysloma  23.10.–27.10.2017 

   Itsenäisyyspäivä  6.12.2017 

   Joululoma   22.12.2017- 5.1.2018 

   Talviloma   26.2.–2.3.2018 

   Pääsiäinen   30.3.–2.4.2018 

   Vappu    1.5.2018 

   Helatorstai   10.5.2018 

 

Valmistumispäivät 

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

mistumispäivät ovat kuukauden viimeisenä arkipäivänä. 

 

Valmistujaisjuhlat ovat 

- elo-joulukuussa 2017 tutkinnon suorittaneille torstaina 21.12.2017 klo 11  

 Lappeenrannassa Pohjolankatu 10 auditoriossa ja  

 Imatralla Koulukatu 5 auditoriossa 

- tammi-maaliskuussa 2018 tutkinnon suorittaneille perjantaina 29.3.2018 klo 10  

 Lappeenrannassa Pohjolankatu 10 auditoriossa ja  

 Imatralla Koulukatu 5 auditoriossa 

- huhti-toukokuussa 2018 tutkinnon suorittaneille  

 keskiviikkona 30.5.2018 klo 10 ja klo 13 Imatralla Kulttuuritalo Virrassa ja  

 torstaina 31.5.2018 klo 10 ja 13 Lappeenrannassa Lappeenranta-salissa 

- kesä-heinäkuussa 2018 tutkinnon suorittaneille koulutusalat järjestävät tilaisuudet erikseen. 

 

Oppilaitoksen www-sivut 

Oppilaitoksen www-sivujen osoite on www.edusampo.fi. Sieltä löydät kaikille Saimaan ammattiopisto Sam-

pon opiskelijoille tarkoitetut palvelut ja tiedot (Opiskelijalle-sivu), mm. opetussuunnitelmat sekä vinkkejä 

opiskeluun ja työssäoppimiseen, ohjaus- ja tukihenkilöiden yhteystiedot, Sampopajan yhteystiedot sekä ai-

kataulut. Sivuilla on myös tarvittavat lomakkeet. 

 

Wilma 

Wilma on oppilaitoksesi käyttämä opiskelijatietojärjestelmä https://wilma.edusampo.fi/. Sinä ja huoltajasi löy-

dätte sieltä lukujärjestykset, tiedotteet sekä voitte seurata opintojesi etenemistä (eHops) ja poissaolojasi. 

Wilmassa voit laittaa pikaviestejä mm. opettajille, opinto-ohjaajalle, terveydenhoitajalle sekä kuraattorille. 

Huom! Pidäthän Wilma- tunnuksesi hyvässä tallessa: tarvitset niitä säännöllisesti. 

 

Sampo somessa 

Seuraa Sampoa sosiaalisessa mediassa: Instagramissa, Facebookissa, Twitterissä, YouTubessa ja  

http://www.edusampo.fi/
https://wilma.edusampo.fi/
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LinkedInissä. 

 

Päivittäinen työskentely ja pukeutuminen 

Noudata alusta alkaen tarkasti lukujärjestystä. Saavu oppitunneille täsmällisesti ja asianmukaisesti varus-

tautuneena. Mikäli alalla on sovittu työasun käytöstä, sitä käytetään aina työtunneilla. Saat käyttöösi yhden 

työasun työkenkineen ensimmäisten kouluviikkojen aikana oppilaitokselta. Pukeudu myös liikuntatunneille 

tarkoituksenmukaisesti. 

 

Vastuu työvälineistä 

Olet vastuussa käyttämistäsi työvälineistä. Jos käyttämässäsi laitteessa ilmenee vikaa, ilmoita asiasta välit-

tömästi opettajalle! Mikäli työväline rikkoutuu sinun tahallisesta huolimattomuudestasi, siitä voidaan periä 

korvausta. Noudata aina annettuja työturvallisuusohjeita! 

 

Poissaolot 

Edellytämme sinulta täsmällistä ja säännöllistä osallistumista opetukseen. Jos sairastut, ilmoita asiasta vii-

pymättä vastuuopettajalle.  Yli kolmen päivän sairauspoissaoloista on toimitettava lisäksi terveydenhoitajan- 

tai lääkärintodistus vastuuopettajalle viimeistään palattuasi kouluun.  

 

Lupa etukäteen tiedossa olevalle poissaololle (poissaololupa) voidaan myöntää pätevästä syystä. Lupaa voit 

anoa poissaoloanomuslomakkeella, jonka löydät nettisivulta: http://www.edusampo.fi/opiskelijalle/yhtei-

set_palvelut/oppaat_ohjeet_lomakkeet tai saat opintotoimistosta. Palauta täytetty lomake vastuuopettajalle. 

Jos olet poissa koulusta, olet velvollinen omalla ajallasi hankkimaan puuttuvan ammatillisen osaamisen. 

Vastuuopettaja tarkentaa läsnäolo-ohjeistusta opintojen alussa. 

 

Lukujärjestykset 

Lukujärjestyksen löydät Wilmasta. Koulupäivät ovat yleensä 4–8-tuntisia. Osa opiskelusta on koulussa ta-

pahtuvaa lähiopetusta, verkkokursseja, osa itsenäistä opiskelua sekä työpaikoilla ja muissa oppimisympä-

ristöissä tapahtuvaa opiskelua. Muutokset lukujärjestyksissä ovat mahdollisia eli kannattaa seurata Wilmaa 

säännöllisesti.   

 

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet 

Opiskelijalla on oikeus 

- turvalliseen opiskeluympäristöön 

- saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta 

- yhteen maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä 

- osallistua koulutuksen kehittämiseen 

- saada opetussuunnitelman tavoitteita vastaavat aikaisemmin suoritetut opinnot tai muutoin hankittu 

osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi 

- tulla kuulluksi ennen opintoihin tai asemaansa olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä  

- saada tarvitsemansa erityisopetuksen palveluja. 

 

Opiskelijalla on velvollisuus 

- osallistua opetukseen, jollei siitä ole myönnetty vapautusta 

- käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa annettuja ohjeita 

- suorittaa opintoihin liittyvät tehtävät tunnollisesti 

- täydentää omat muuttuneet tiedot (osoite, puhelinnumero, huoltajan tiedot) Wilmaan. Muutokset teh-

dään kohdassa Lomakkeet: omat tiedot.  Huom! osoitetiedot eivät päivity Sampon rekisteriin, vaikka 

olisit tehnyt virallisen muuttoilmoituksen 

- ilmoittaa poissaolosta vastuuopettajalle 

http://www.edusampo.fi/opiskelijalle/yhteiset_palvelut/oppaat_ohjeet_lomakkeet
http://www.edusampo.fi/opiskelijalle/yhteiset_palvelut/oppaat_ohjeet_lomakkeet
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- suorittaa opinnot tutkinnon laajuutta vastaavassa ajassa tai enintään vuotta pidemmässä ajassa 

- noudattaa salassapitovelvollisuutta työssäoppimisen aikana.  

 

Pääasiallinen vastuu opiskelun edistymisestä on Sinulla itselläsi. 

 

Kustannukset 

Opetus on maksutonta, mutta joudut hankkimaan koulutarvikkeesi, työvaatteesi, oppikirjasi ja osan työväli-

neistä itse. 

 

Ruokailu 

Koulupäivinä saat maksuttoman lounaan. Käytä etu hyväksesi! Mikäli tarvitset erityisruokavaliota, täytä sii-

hen vaadittava lomake http://www.edusampo.fi/opiskelijalle/yhteiset_palvelut/oppaat_ohjeet_lomakkeet 

ja toimita se huoltajan tai terveydenhoitajan allekirjoittamana opiskelijaravintolan keittiöön lukuvuoden 

alussa.  

 

Ruokailuun mennessäsi näytä Kela-, mopo- tai ajokortti tai opiskelijaravintolan oma ruokailukortti, jotta hen-

kilöllisyytesi tunnistetaan. Noudata ruokailussa hyviä käytöstapoja: ruokailemaan ei mennä päällysvaat-

teissa eikä päähineissä, vaan ne jätetään naulakoihin. Palauta ruokailuastiat lähtiessäsi astianpalautuslin-

jastoon. 

 

Työssäoppimisen ajalta voit saada ateriakorvauksen, jos työssäoppimispaikka ei tarjoa sinulle ateriaa. Ate-

riakorvausta haetaan jälkikäteen, työssäoppimisen ohjaava opettaja antaa asiasta tarkemmat ohjeet.  

 

Ammatillisen perustutkinnon rakenne 

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Vuoden aikana saavutettava osaaminen 

vastaa keskimäärin 60 osaamispistettä, ja tutkinnon suorittamiseen kuluu noin kolme vuotta. Opintoihin si-

sältyy vähintään 35 osp työssäoppimista. Opiskelu on osaamisperusteista, opiskelijalla on mahdollisuus yk-

silölliseen tarvitsemansa osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen. Osaamisperusteisuuden periaate on, 

että muualla hankittu osaaminen tunnustetaan ja tunnistetaan mahdollisuuksien mukaan osaksi tutkintoa.  

 

Tutkintoon sisältyy 
- ammatillisia tutkinnon osia 135 osp 
- yhteisiä tutkinnon osia 35 osp 
- vapaasti valittavia tutkinnon osia 10 osp 

 
1 osp = 17–19 tuntia lähiopetusta + lisäksi itsenäistä työskentelyä, kotitehtäviä sekä muita arvioitavia tehtä-

viä.  

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteisten tutkinnon osien jakautuminen: pakolliset 19 osp ja valinnaiset 
16 osp. Tarkempi opiskelijakohtainen kuvaus opintojen koostumuksesta löytyy Wilman e-hopsista. 
 
  

http://www.edusampo.fi/opiskelijalle/yhteiset_palvelut/oppaat_ohjeet_lomakkeet
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Yhteiset tutkinnon osat 35 osp 

 
 Pakolliset 

 19 osp 
Valinnaiset  
16 osp 

1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp 8 osp 3 osp 

Äidinkieli 5 0-3 

Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 0-3 

Vieras kieli, englanti 2 0-3 

2. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp 6 osp 3 osp 

Matematiikka 3 0-3  

Fysiikka ja kemia 2 0-3 

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen 1 0-3 

3. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp 5 osp 3 osp 

Yhteiskuntataidot 1 0-3 

Työelämätaidot 1 0-3 

Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 0-3 

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 0-3 

4. Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp 2 osp (alojen 
valitsemat) 

5 osp 

Kulttuurien tuntemus  0-3 

Taide ja kulttuuri  0-3 

Etiikka  0-3 

Psykologia  0-3 

Ympäristöosaaminen  0-3 

Osa-alueita yllä olevista kohdista 1-3   

 

 

Osaamisen tunnustaminen 

Osaamisen tunnustamisella poistetaan opintojen päällekkäisyyttä ja lyhennetään koulutusaikaa. Muualla 

suorittamasi opinnot (hankittu osaaminen) voidaan tunnustaa eli lukea osaksi opintoja, jos ne ovat tavoitteil-

taan ja keskeisiltä sisällöiltään opetussuunnitelman osaamistavoitteiden mukaisia. Vastuuopettaja käy opin-

tojen alussa kanssasi hops-keskustelun, jossa kartoitetaan aiempi osaamisesi. Osaamisen tunnustamisen 

ohjeistus ja lomakkeet löytyvät myös Sampon Opiskelijalle-nettisivulta (www.edusampo.fi). 

 

Sampopaja 

Sampopajassa (Koulukatu 5 ja Pohjolankatu12) on mahdollisuus tehdä opintoihin liittyviä tehtäviä ohjatusti. 

Yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät Sampon Opiskelijalle-nettisivulta ja Wilman tiedotteista.  

 

Erityisopetus ja tukiopetus 

Sinulla on tarvittaessa oikeus saada erityisopetusta. Kerro vastuuopettajallesi, mikäli sinulla on ollut tai on 

vaikeuksia oppimisessa (esim. matematiikka ja kielet) tai sinulla on jokin oppimista hidastava tai muutoin 

haittaava tekijä (esim. lukihäiriö). Sinulle voidaan laatia henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 

suunnitelma (hojks), niin voit saada enemmän tukea opintoihisi. Erityisen tuen suunnittelusta ja hojksin 

laatimisesta vastaa erityisen tuen ohjaaja eli erityisopettaja. Erityisopettajien yhteystiedot löydät osoit-

teesta http://www.edusampo.fi/opiskelijalle/nuorten_palvelut/ohjaus-_ja_tukipalveluhenkilot 

 

Kaksoistutkinto (lukio) 

Ammatillisen tutkinnon rinnalla voit suorittaa myös ylioppilastutkinnon eli ns. kaksoistutkinnon. Kaksoistut-

kinnon suorittaminen vaatii innostusta, aikaa ja sitoutumista pitkäjänteiseen opiskeluun. Kaksoistutkinto ja 

ammatillinen tutkinto on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa, mutta opiskeluaika saattaa myös piden-

tyä enintään vuodella.  

 

http://www.edusampo.fi/
http://www.edusampo.fi/opiskelijalle/nuorten_palvelut/ohjaus-_ja_tukipalveluhenkilot
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Aiempi opintomenestyksesi äidinkielessä, englannissa, ruotsissa ja matematiikassa on oltava vähintään tyy-

dyttävää, mielellään hyvää tasoa. Kaksoistutkinnon suorittamisesta tiedotetaan lukuvuoden alussa. 

 

Kansainvälisyys 

Sinulla on mahdollisuus painottaa opinnoissasi kansainvälisyyttä. Näin kehityt toimimaan kansainvälisissä 

toimintaympäristöissä sekä kotimaassa että ulkomailla ja saat valmiuksia jatko-opintoihin hakeutumisessa. 

Opintovalinnoissa painottuvat vieraiden kielten ja kulttuuriopinnot sekä suoritetaan yksi työssäoppimisjakso 

ulkomailla. Lisätietoa saat kansainvälisyyskoordinaattori Jaana Hokkaselta p. 040 865 6739. 

 

Vakuutukset 

Opiskelijoille on otettu lakisääteinen tapaturmavakuutus, joka on voimassa oppituntien lisäksi koulumatkoilla, 

liikuntatunneilla, työssäoppimispaikoilla ja opetussuunnitelman mukaisilla opintokäynneillä. Tapaturman sat-

tuessa sinun tulee käydä opintotoimistossa täyttämässä tapaturmailmoitus. 

 

Opiskelun tuki 

Opintojesi etenemistä tuetaan koko opintojesi ajan. Vastuuopettaja/opettaja ja opinto-ohjaaja käyvät kans-

sasi ohjauskeskusteluja. Tarvittaessa opiskelusi tukemiseksi kutsutaan koolle monialainen asiantuntija-

ryhmä. Tässä kokouksessa voi olla mukana vastuuopettajasi, huoltajasi (mikäli olet alaikäinen) ja tarvittavat 

asiantuntijat. 

 

Opiskelijakunta 

Opiskelijana kuulut opiskelijakuntaan, jonka hallitus valitaan syksyllä. Opiskelijakunta järjestää lukuvuoden 

aikana erilaisia tapahtumia, mm. koulukuvauksen sekä virkistys- ja tutustumismatkoja. Toiminnasta tiedote-

taan Wilmassa ja ilmoitustauluilla. 

 

Ryhmänedustaja  

Jokaisesta ryhmästä valitaan lukuvuoden alussa ryhmänedustaja. Ryhmänedustajatoiminnalla lisätään 

opiskelijoiden osallisuutta ja vaikuttamista opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelijakunnan ohjaaja kutsuu 

ryhmänedustajat koolle ennen johtoryhmän tapaamisia. 

 

Ryhmänedustaja 

 toimii oman ryhmän yhteyshenkilönä oppilaitoksen sisällä sekä tiedottaa ajankohtaisista asioista. 

 tekee yhteistyötä ryhmänohjaajan kanssa mm. erilaisten opiskeluun liittyvien kyselyjen käsittelyssä. 

 tapaa koulutuspäällikköä pari kertaa lukuvuoden aikana. 

 

Tuutori 

Sinulla on mahdollisuus valita tuutoritoiminta osaksi opintoja. Tuutorit ohjaavat ja opastavat uusia opiskeli-

joita, järjestävät oppilaitoksen yhteisiä tilaisuuksia yhdessä henkilökunnan kanssa sekä edustavat ja esitte-

levät Sampon koulutuksia peruskouluissa ja muissa tapahtumissa. Henkilökunnasta valitut tuutoriohjaajat 

vastaavat tuutoreiden kouluttamisesta ja ohjaamisesta.  

 

Ajoneuvojen paikoitus 

Ajoneuvot saa paikoittaa ainoastaan opiskelijoille osoitetuille paikoille. Henkilökunnan tai muiden lähellä ole-

vien yritysten ja oppilaitosten parkkipaikoille ei saa pysäköidä. Virheellisestä pysäköinnistä seuraa pysäköin-

tivirhemaksu. Polkupyörät jätetään pyörätelineisiin tai niiden lähettyville, jos telineisiin ei mahdu. 
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Tupakointi ja päihdyttävät aineet 

Saimaan ammattiopisto Sampo on savuton oppilaitos yhdessä lähiympäristön oppilaitosten kanssa. Tupa-

kointi on kielletty oppilaitosten välisellä alueella. Kielto perustuu lakiin (L698/2010), jonka nojalla tupakointi 

ja tupakkatuotteiden (nuuska ja sähkötupakka) käyttö, hallussapito ja myynti on kielletty oppilaitosten sisä- 

ja ulkoalueilla. Päihdyttävien ja huumaavien aineiden tuonti, hallussapito ja nauttiminen sekä niiden vaiku-

tuksen alaisena oleminen on kielletty.  

 

Asuminen 

Opiskelija-asuntoja Lappeenrannassa:  

Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö – LOAS 

Laserkatu 1 C, 53850 Lappeenranta, puh. 05 668 2800  

asuntotoimisto(at)loas.fi, www.loas.fi 

 

Opiskelija-asuntoja Imatralla: 

Imatran YH-Rakennuttaja Oy  

Esterinkatu 10, 55100 Imatra, puh. 05 235 2810 tai 05 235 2800 

opiskelija-asunnot(at)imatran-yh.fi, http://www.imatran-yh.fi/asunnot/opiskelija-asunnot-2/ 

 

Ruokolahdella metsäalan opiskelijoille on tarjolla oppilaitoksen asuntola.  

 

Opintotuki ja koulumatkatuki 

Sinulla on mahdollisuus hakea valtion opintotukea. Opintotukiasiat voit hoitaa sähköisesti osoitteessa 

www.kela.fi. Opinnot-näytön valintalistalta sinun on valittava oppilaitokseksi Saimaan ammattiopisto Sampo. 

Lomake löytyy myös Kelan sivuilta tai opintotoimistosta. Palauta täytetty lomake liitteineen oppilaitoksen 

opintotoimistoon tai Kelan toimistoon. Huomioithan, että opintotuki edellyttää sinulta päätoimista opiskelua. 

Oppilaitos on velvollinen seuraamaan opintojesi etenemistä ja ilmoittamaan tarvittaessa asiasta Kelaan.  

 

Oikeus opintotukeen alkaa sen kuukauden alussa, jota edeltävänä kuukautena olet täyttänyt 17 

vuotta (lapsilisää ja opintotukea ei makseta samanaikaisesti). 

 

Mikäli päivittäinen koulumatkasi on vähintään 10 km yhteen suuntaan ja kustannukset yli 54 euroa kuukau-

dessa, sinulla on mahdollisuus hakea ja saada Kelan koulumatkatukea. Hakulomakkeita ja esitteitä saat 

oppilaitoksen opintotoimistosta ja Kelan paikallistoimistoista. Opintotoimiston henkilökunnalta saat lisätietoa 

ja he avustavat tarvittaessa lomakkeiden täytössä. Myös kuraattori neuvoo talouteen ja raha-asioihin liitty-

vissä kysymyksissä. Lisätietoja löydät osoitteesta http://www.kela.fi/opiskelijat 

 

Alennukset vapaa-ajan matkustamiseen 

VR sekä Matkahuolto myöntävät juna-/linja-autoliikenteen matkalipuista 45–55 %:n opiskelija-alennuksen yli 

17-vuotiaille opiskelijoille. Alennusta varten tarvitset VR:n / Matkahuollon opiskelijakortin. Korttia varten tar-

vitset valokuvan sekä opiskelijatodistuksen, jonka saat opintotoimistosta (mainitse VR tai Matkahuolto pyy-

täessäsi opiskelijatodistusta). Kortin lunastat asemalta. Alennuksen saat myös Sakki ry:n kortilla, josta saat 

lisätietoja oppilaskunnalta. Alle 17-vuotiaat matkustavat puoleen hintaan lastenlipulla. 

 

Opiskelijakortti 

Opiskelijana voit hankkia haluamasi opiskelijajärjestön kortin käyttöösi. Opiskelijakortilla voit mm. saada 

alennusta erilaisista tapahtumista, matkustamisesta ja yritysten palveluista. Lisätietoja http://osku.info/ tai  

https://sakkiry.fi/opiskelijakortti/ 

 

 

http://www.loas.fi/
http://www.imatran-yh.fi/asunnot/opiskelija-asunnot-2/
http://www.kela.fi/
http://www.kela.fi/opiskelijat
http://osku.info/
https://sakkiry.fi/opiskelijakortti/
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Opintotoimistojen yhteystiedot 
Opintotoimistosta saat mm. opiskelutodistuksen sekä opintoihin ja opintoetuuksiin liittyviä lomakkeita esim. 

opintotukea ja koulumatkatukea varten. http://www.edusampo.fi/opiskelijalle/yhteiset_palvelut/opintotoimistot 

 

 
Henkilöstön yhteystiedot  
www.edusampo.fi/yhteystiedot 

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@edusampo.fi 

Kuraattoreilla ja terveydenhoitajilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi 

 

 

Ohjaus- ja tukipalvelut 
 

Vastuuopettaja ja opinto-ohjaajat 

Vastuuopettaja on lähin opastajasi, jonka kanssa voit keskustella kaikista koulutyöhösi liittyvistä asioista. 

Opinto-ohjaajilta saat neuvoja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä, esim. opintojen etenemisessä, valin-

noissa ja jatko-opinto- tai urasuunnittelussa.  

 

Opinto-ohjaajat 

       

Lappeenranta Imatra 

- liiketalous 
- tieto- ja viestintätekniikka 
- valma (valmentava koulutus) 
 

Leila Pärnänen 
p. 040 136 4691 
Pohjolankatu 10 

- hius- ja kauneudenhoitoalat 
- hotelli-, ravintola- ja catering-ala 
- kaksoistutkinnon ohjaus 
- liiketalous 
- puhdistuspalveluala 
- sosiaali- ja terveysala 

Virpi Miettinen 
p. 040 550 1621 
Koulukatu 5 

- kiinteistönhoitoala 
- kotoutumiskoulutus 
- luonnonvara-ala 
- pintakäsittelyala 
- rakennusala 
- talotekniikka 

- turvallisuusala 

Tiina Koskela 
p. 040 861 0230 
Pohjolankatu 10 

- laboratorioala 
- prosessiteollisuus 
- puuala 
- rakennusala 
- sähkö- ja automaatiotekniikka 
- talotekniikka 

- Valma A (valmentava koulutus) 

Pirjo Saravirta  
p. 040 830 9436 
Koulukatu 5 

- elintarvikeala 
- hiusala 
- hotelli-, ravintola- ja catering-ala 
- kone- ja tuotantotekniikka 

Sanna Suviranta 
p. 0400 798 262   
Pohjolankatu 12 

- autoala 
- kone- ja tuotantotekniikka 
- kotoutumiskoulutus 
- logistiikka 
- Valma B (valmentava koulutus) 

Anssi Martikainen  
(paikalla ma, ti ja 
ke) 
p. 0400 559 692 
Koulukatu 5 

- autoala 
- kaksoistutkinnon ohjaaja 
- logistiikka 
- prosessiteollisuus 
- sähkö- ja automaatiotekniikka 
- tieto- ja tietoliikennetekniikka 

(ICT) 

Asta Sillanpää 
p. 0400 764 559 
Pohjolankatu 12 

Ruokolahti 

- metsäala 

 
Tiina Koskela 
p. 040 861 0230 

- käsi- ja taideteollisuusala 
- sosiaali- ja terveysala 
 

Katri Huittinen 
p. 040 136 4685 
Armilankatu 40 

  

 

sähköposti: etunimi.sukunimi@edusampo.fi 

 

http://www.edusampo.fi/opiskelijalle/yhteiset_palvelut/opintotoimistot
http://www.edusampo.fi/yhteystiedot
mailto:etunimi.sukunimi@edusampo.fi
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Oman alasi opinto-ohjaajan lisäksi opintojesi aikana tukenasi ovat kuraattori ja psykologi sekä opiskeluter-

veydenhuolto. Löydät heidän yhteystietonsa Sampon Opiskelijalle-nettisivulta:  

http://www.edusampo.fi/opiskelijalle/nuorten_palvelut/ohjaus-_ja_tukipalveluhenkilot 

 

Kuraattori 

Kuraattori auttaa kaikissa opiskeluun, oppimiseen, kouluyhteisöön sopeutumiseen, asumiseen, rahankäyt-

töön sekä ihmissuhteisiin ja vapaa-ajanviettoon liittyvissä kysymyksissä. Kuraattorin kanssa voit selvitellä 

sekä henkilökohtaisia että opiskeluun liittyviä asioita. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia. 

 

Psykologi 

Psykologi osallistuu opiskelijan psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen ja oppimisvalmiuksien kartoittamiseen 

ja hän on tarvittaessa mukana kriisityössä. 

 

Opiskeluterveydenhuolto ja hammashuolto 

Katso terveydenhuollon yhteystiedot http://edusampo.fi/opiskelijalle/yhteiset_palvelut/terveydenhuolto-si-

vuilta. 

 

Lappeenrannassa akuuteissa sairausasioissa palvelee terveydenhoitajan avovastaanotto maanantaista-

perjantaihin klo 8–11 ilman ajanvarausta osoitteessa Rakuunamäki, Kasarmikatu 9, talli 1, hoidontarpeen 

arviointi. Imatralla on avovastaanotto maanantaista perjantaihin klo 8–11, Koulukatu 5.  

 

Lappeenrantalaisten hammashuoltopalveluista vastaa Keskushammashoitola (Pohjolankatu 14) ja imatra-

laisten Mansikkalan hammashuolto (Kauppakatu 7). Ulkopaikkakuntalaiset hakeutuvat omatoimisesti omien 

kuntiensa hammashuoltopalveluihin. Alle 18-vuotiaiden hammashuolto on maksutonta.  

 

 

Saimaan ammattiopisto Sampo 
 

Saimaan ammattiopisto Sampon toimipisteet ovat Lappeenrannassa, Imatralla ja Ruokolahdella. Nuoriso- 

ja aikuisopiskelijoita on yhteensä noin 4200. 

 

Rehtori on kuntayhtymän johtaja Antti Lehmusvaara. Tulosyksiköitä on viisi, ja niiden johtajat ovat:  

 

Tekniikan ala Apulaisrehtori Sakari Kivimäki 

Palvelu-, sosiaali- ja terveysala Apulaisrehtori Anne Poutanen 

Ohjaus- ja tukipalvelut Palvelujohtaja Riitta Moilanen 

Talous- ja hallintopalvelut Talous- ja hallintojohtaja Sari Salopelto 

Henkilöstö-, laatu-, hanke- ja  

kansainvälisyyspalvelut 

Kuntayhtymän johtaja, rehtori Antti Lehmusvaara 

 

Tekniikan ala sekä Palvelu-, sosiaali- ja terveysala jakautuvat vastuuyksiköiksi, joiden esimiehinä toimi-

vat koulutuspäälliköt: 

 

Palvelu-, sosiaali- ja terveysala 

Imatra, Lappeenranta: kotoutumiskoulutus  Aulikki Kuittinen 

Lappeenranta: liiketalous sekä tieto- ja viestintätekniikan ala  Päivi Toivari 

Lappeenranta: matkailu-, ravitsemis- ja talousala sekä elintarvikeala  Katri Leppänen 

http://www.edusampo.fi/opiskelijalle/nuorten_palvelut/ohjaus-_ja_tukipalveluhenkilot
http://edusampo.fi/opiskelijalle/yhteiset_palvelut/terveydenhuolto-sivuilta
http://edusampo.fi/opiskelijalle/yhteiset_palvelut/terveydenhuolto-sivuilta
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Imatra: matkailu-, ravitsemis- ja talousala 

Imatra: liiketalouden ala 

Lappeenranta, Imatra: puhdistuspalveluala 
Susanna Fennander 

Imatra: sosiaali- ja terveysala 

Lappeenranta, Imatra: hius-ja kauneudenhoitoala, valma  Marika Lehvonen 

Lappeenranta: sosiaali- ja terveysala  Helena Kiuru 

 

Tekniikan ala 

Lappeenranta, Imatra: autoala 

Imatra: logistiikka 

Ruokolahti: metsäala 
Ari Turunen 

Lappeenranta, Imatra: kone- ja tuotantotekniikka  Kari Pääkkönen 

Lappeenranta: käsi- ja taideteollisuusala ja yhteiset tutkinnon osat  Reeta Niemi 

Lappeenranta, Imatra: prosessiteollisuus, sähkö- ja laboratorioalat 

Lappeenranta: tieto- ja tietoliikennetekniikka  Leena Ojamaa 

Imatra: rakennus-, puu- ja pintakäsittelyala, talotekniikka-ala ja yhteiset tutkin-

non osat  Vesa Markkanen 

Lappeenranta: rakennus- ja pintakäsittelyalat, talotekniikka, turvallisuusala, 

puutarhatalous, vesihuolto- ja kiinteistönhoitoalat, ympäristörakentaminen  

 
Kirsi Kouvo 
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1. Johdanto 
 

Työturvallisuus on niin tärkeä asia, että sen noudattamisesta on säädetty laki. Meidän jo-

kaisen velvollisuus on tämän lain noudattaminen. Tähän ohjevihkoseen on koottu keskei-

simmät työturvallisuuteen liittyvät asiat. Tämän lisäksi jokaisella opintoalalla on omat, tar-

kentavat työturvallisuusohjeet. 

 

Meillä kaikilla on oikeus ja velvollisuus vaatia turvallinen työ- ja opiskeluympäristö. Omalla toiminnallamme 

pystymme vaikuttamaan moniin asioihin, jotka edesauttavat asiaa. Ei siis ole arkuutta tai heikkoutta nou-

dattaa annettuja turvallisuusohjeita. Ammattiopiston opiskelijat ovat tulevia ammattilaisia kukin omalla alal-

laan ja heidät tunnistaa siitä, että he noudattavat turvallisia työtapoja ja toimivat joka tilanteessa siten, ett-

eivät tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheuta itselleen tai muille vaaraa. 

 

Mitä enemmän työskentelytilassa on: 

 pyöriviä, leikkaavia tai hiovia koneita, 

 kuumia laitteita, 

 teräviä välineitä 

 tilassa liikkuvia tai työskenteleviä ihmisiä 

 sitä suurempi tapaturman riski on olemassa. 

 

Tämän vuoksi jokaisen on noudatettava riittävää huolellisuutta ja tarkkuutta liikkumisessa sekä koneiden, 

laitteiden ja työvälineiden käsittelyssä. Meidän oma toimintamme vaikuttaa niin omaan kuin kaikkien mui-

denkin samassa työtilassa työskentelevien turvallisuuteen. 

 

Oppilaitos on vakuuttanut opiskelijat koulutyön ja -matkojen osalta. Mikäli opiskelija ei noudata annettuja 

ohjeita tai käytä työssä vaadittavia turvalaitteita ja suojavälineitä ja aiheuttaa itselleen tai toiselle tapatur-

man, hän voi joutua korvausvelvolliseksi. Nämä samat ohjeet pätevät myös työssäoppimisjaksoilla. Noudata 

ehdottomasti myös niitä ohjeita, jotka saat omassa työpaikassasi. 

 

Opettele toimimaan näiden ohjeiden avulla, niin opiskelusi ja tulevat työvuodet sujuvat turvallisemmin. 

 

 

2. Järjestysohjeet 
 

Jokainen ammattiopiston opiskelijan tulee tutustua koulun järjestyssääntöihin. Sääntöjen tarkoituksena on 

aikaansaada turvallinen ja viihtyisä työympäristö. Mikäli liikennesääntöjä ei olisi, liikkuminen teillä olisi to-

della vaarallista. Myös koulun sääntöjen rikkominen tai noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaratilan-

teita. Jokainen voi omalta kohdaltaan vaikuttaa ammattiopiston työturvallisuuteen. 

 

Noudata ehdottomasti seuraavia ohjeita: 

 

o Pysäköi kulkuneuvot vain niille osoitetuille paikoille 

 väärin pysäköidyt kulkuneuvot voivat estää hälytysajoneuvojen pääsyn tarvitta-

vaan paikkaan 

 

o Käytäville ei varastoida tavaroita eikä niissä säilytetä laukkuja ja reppuja siten, että 

ne estävät kulkemisen 

 tulipalon sattuessa poistuminen rakennuksista voi hankaloitua käytävien ollessa 
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täynnä tavaraa 

 

o Käytävät ja etenkin rappukäytävät eivät ole löhöämistä varten 

 liikkuminen hätätilanteessa voi olla hankalaa, mikäli käytävillä ”nukutaan” 

 

o Työsaleissa ja luokissa työvälineet säilytetään niille kuuluvissa paikoissa 

 vältytään turhalta etsimiseltä, ja kompastumiset vähenevät 

 

o Huomattuasi ylimääräisiä aineita lattialla poista ne välittömästi tai pyydä siistijä pai-

kalle 

 poistetaan liukastumisvaara 

 

o Myrkyt ja vaaralliset kemikaalit tulee säilyttää niille varatuissa paikoissa 

 estetään myrkkyjen ja vaarallisten aineiden aiheuttamat vaaratilanteet. 

 

o Roskat ja jätteet oikeille paikoille (lajitteluohje) 

 lisätään työympäristön viihtyvyyttä ja turvallisuutta 

 

o Suojalaitteiden ja varoituskilpien poistaminen on ehdottomasti kielletty 

 vältytään työtapaturmilta 

 

o Liiallinen juokseminen ja hosuminen lisäävät tapaturmariskiä, joten säästä ener-

giasi liikuntatunneille, ei työsaleihin eikä koulun käytävillä leikkimiseen 

 

 

 

 

 

3. Koulu- ja työmatkat 
 

Koulu- ja työmatkat aiheuttavat eniten tapaturmia. Suurin osa näistä johtuu kiireestä ja hätäilystä. Kaatu-

miset ja liukastumiset matkan aikana voit välttää varaamalla riittävästi aikaa koulu- ja työmatkoihin eten-

kin liukkaalla ja pimeällä kelillä. 

 

Oppilaitoksen alueella ja lähikadulla liikkuessasi ota huomioon vilkas liikenne sekä nou-

data voimassa olevia nopeusrajoituksia. Koulujen sisäpihoilla on liikennettä, välillä run-

saastikin, joten ota tämä huomioon siellä liikkuessasi. Väistä aina työssä olevaa traktoria, 

ettet esim. liukastu traktorin tai peräkärryn alle. Muista aina huomioida traktorit, mahdol-

liset muut työkoneet sekä yleinen liikenne koulualueen läheisyydessä. 

 

Liiku käytävissä ja portaikoissa rauhallisesti, jotta vältyt tapaturmilta. Oma ryntäilysi saattaa aiheuttaa muille 

vaaratilanteita. Varo myös käytäville avautuvia ovia. Lasiovet voivat rikkoutua ja muut ovet aiheuttavat vam-

moja, mikäli niihin törmää vauhdilla. 

 

Muista maltti kotiin lähtiessäsi. Pihalta kadulle törmäily voi koitua vaaraksi – liikut sitten jalan, polkupyö-

rällä, mopolla tai autolla. Liikkuessasi ota aina muut huomioon, näin et aiheuta kenellekään ylimääräistä 

tapaturmariskiä. 
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4. Henkinen työsuojelu  
 

Jotta työympäristö on mahdollisimman viihtyisä ja turvallinen, siihen liittyy oleellisesti 

myös henkinen hyvinvointi. Tähän vaikuttaa suuresti se, millainen on luokkahenki. Otta-

malla luokkakaverit huomioon ja hyväksymällä jokaisen erilaisuus luodaan hyvä luokka-

henki ja turvataan hyvät edellytykset täysipainoiselle oppimiselle. Luokassa tai työyhtei-

sössä esiintyvä kiusaaminen, henkinen tai fyysinen, voivat muodostua esteeksi oppimi-

selle. 

 

Kiusaaminen missään muodossa ei ole sallittua. Jokainen, joka tuntee tulleensa kiusatuksi jollain ta-

valla, on velvollinen ilmoittamaan asiasta vastuuopettajalle, jollekin toiselle opettajalle tai opinto-ohjaajalle. 

Kiusaamiseen on puututtava heti ja siitä on uskallettava puhua ennen kuin tilanne pahenee. 

 

 

5. Työasu ja suojavarusteet 
 

Työssä käytetään aina työasua. Siisti ja asiallinen työasu on yksi ammattilaisen tunnusmerkki. Joillakin 

aloilla työasun käyttäminen on jopa asetuksilla määritelty. Jotta työsi sujuisi parhaalla mahdollisella ta-

valla, pidä mielessä seuraavat asiat: 

 

o Työasu on oikean kokoinen ja siisti 

 liian suuri työvaate voi tarttua kiinni koneisiin ja laitteisiin 

 työ sujuu joutuisasti ja turvallisesti 

o Hanki asianmukaiset työkengät 

 vältytään liukastumisilta, jalan päälle putoavien esineiden aiheuttamilta vammoilta, seiso-

misesta johtuvilta selkävaivoilta 

o Työpuku on ehjä 

 repaleiset hihansuut ja lahkeet voivat tarttua koneisiin ja laitteisiin 

o Sormukset, rannekkeet ja riipukset ovat vaarallisia 

 voivat tarttua koneisiin ja laitteisiin tai voivat aiheuttaa sähköiskuja ja palovammoja tai  

aiheuttaa hygieniariskin 

o Nimilappu rinnassa kertoo hyvästä asiakaspalvelusta 

o Mikäli työn suoritus vaatii suojavälineitä, niitä on ehdottomasti käytettävä. 

 

Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita: 

o Kuulosuojaimia, 

 kun melun taso ylittää 85dB 

o Hengityssuojaimia, 

 kun työskentelet pölyävässä työssä 

o Suojalaseja,  

 kun käsittelet vaarallisia kemikaaleja, vahvoja pesuaineita sekä, jos silmät joutuvat voimak-

kaalle valolle alttiiksi (hitsaus) tai silmiin voi joutua vieraita esineitä (sorvaus, hiominen) 

o Käsineitä, 

 kun käsittelet kuumia esineitä, syövyttäviä kemikaaleja, vahvoja pesuaineita tai esineitä, 

joissa on leikkaavia särmiä 

o Kypärää, 

 kun on vaarana, että päähäsi putoaa esineitä (rakennustyömaat). 
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6. Paloturvallisuus 
 

o Yleinen siisteys ja järjestys sekä toimiva jätehuolto miellyttävät ihmisiä sekä ovat tär-

keä osa palonehkäisyä. 

o Eri puolille koulua on sijoitettu erilaisia alkusammuttimia. 

o Palon syttyessä on toimittava nopeasti. 

o Tutustu alkusammutuskalustoon ja niiden käyttöön opettajasi johdolla. 

 

Huom!  

Palo-ovia ei saa lukita auki-asentoon millään väliaikaisella toimenpiteellä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Henkilöturvajärjestelmä 
 

Sampossa on käytössä henkilöturvajärjestelmä, jolla opastetaan henkilökuntaa ja opiskelijoita erilaisten 

vaaratilanteiden sattuessa. Järjestelmä toimii matkapuhelimien välityksellä. Henkilökunta on saanut kou-

lutuksen siitä, kuinka toimitaan, jos turvailmoituksia tulee puhelimiin.  

 

Kaikkien on tutustuttava kiinteistökohtaisiin pelastussuunnitelmiin. Vastuuopettaja käy kiinteistökohtaiset 

pelastussuunnitelmat läpi ryhmänsä kanssa. 
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8. Toiminta onnettomuustilanteissa 
 

 

 

1. Pelasta vaarassa olevat 
 
 

2. Tee hätäilmoitus numeroon 112  
 lähimmästä puhelimesta tai omalla kännykälläsi 
 Koulullamme on myös paloilmoituspainikkeita, joista hälytys välittyy auto-

maattisesti paloasemalle. Riko lasi ja paina palohälytintä. 
 

 
Kerro: 

 Mitä on tapahtunut? 
 Missä onnettomuus on tapahtunut? 
 Onko ihmisiä loukkaantunut tai vaarassa? 
 Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin. 
 Lopeta puhelu vasta, kun saat siihen luvan. 
 Toimi annettujen ohjeiden mukaan. 
 

 
3. Sammuta käyttäen lähinnä alkusammutinta. 

 
 

4. Rajoita palo sulkemalla ovet ja ikkunat. 
 
 

5. Opasta. 
 

  

 

 

 

         112  

yleinen hätänumero 
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9. Ensiapu 
 

Tapaturman sattuessa vaaditaan nopeita toimia uhrin auttamiseksi. Ensiapukurssi antaa valmiuk-

sia toimia onnettomuustilanteissa. Aina ei kuitenkaan ole paikalla ensiapukurssin käyneitä, joten 

kuka hyvänsä voi joutua auttamaan loukkaantunutta. 

 

Tutustu omassa työpisteessäsi opettajasi kanssa seuraaviin asioihin: 

 

o Missä on lääkekaappi ja mitä se sisältää? 

o Missä on silmänhuuhtelupullot sekä sammutusvälineet ja miten niitä käytetään? 

o Missä on sähkölaitteiden hätäkatkaisijat ja sähkölaitteiden pääkytkin? 

 

Ohjeita tapaturman varalle: 

 

o Tapaturman sattuessa pysäytä kone tarvittaessa tai sammuta virrat pääkytkimestä. 

o Hälytä apua mahdollisimman nopeasti, yleinen hätänumero 112 

o Mikäli opettaja ei ole paikalla, hälytä terveydenhoitaja. 

o Kerro mahdollisimman tarkkaan, mitä on tapahtunut ja tarkka sijainti. 

o Auta uhria kykyjesi mukaan nopeasti. 

o Tarkista, hengittääkö uhri. Jos ei, tarkista hengitysteiden avoimuus. 

o Älä liikuta loukkaantunutta, ellei se ole välttämätöntä, ei etenkään uhria, joka on  

pudonnut. 

o Sido suuret verenvuodot. 

 

 

 

o Jos loukkaantunut ei hengitä, aloita paineluelvytys (30/2) 

 paina rintalastaa alaspäin 30 kertaa 

 avaa hengitystie, sulje autettavan sieraimet ja puhalla 2 kertaa 

 jatka rytmillä 30:2, kunnes ensihoito ottaa vastuun tai autettava vir-

koaa 

 jos teitä on kaksi, vuorotelkaa 

 

 

 

o Laita tajuton kylkiasentoon.  

 

o Mikäli loukkaantunut on tajuissaan eikä hänellä ole suuria verenvuotoja, paras apu on 

rauhoitella häntä ja kertoa että apua on tulossa. 

 

 

 

 

 

 

 


