
 

                          Tiedote 2021–2022  

Tervetuloa opiskelemaan! 

Tässä tiedotteessa on yleisiä ohjeita opintoihisi. 
 

Koronatilanne 

Savon ammattiopiston koronajohtoryhmä kokoontuu maanantaina 19.7.  
Tiedotamme koronatilanteesta ja mahdollisista toimenpiteistä heti kokouksen jälkeen opiskelijoita Wilma-
tiedotteella, Internet-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa. 
 
Jos käyt kesällä ulkomailla, suosittelemme, että olet karanteenissa 14 päivää ennen kuin tulet kouluun. Jos sinun 
täytyy olla karanteenissa, ilmoita siitä puhelimella, sähköpostilla tai Wilma-viestillä koululle.  
 

 

Työjärjestys 

Koulupäivät alkavat yleensä klo 8 ja päättyvät klo 16 mennessä. Koulupäivät voivat olla eri pituisia. Näet oman 
työjärjestyksesi Wilmassa.  
 
Kun sinulla on työharjoittelu, eli olet työelämässä oppimisen jaksolla, noudatat oman alasi työehtosopimuksen 
mukaista työaikaa. 
 

 

Kouluruokailu 

Saat yhden ilmaisen aterian jokaisena koulupäivänä Savon ammattiopiston lounasravintolassa. Kun sinulla on 
työelämässä oppimisen jakso, saat myös silloin ilmaisen aterian jokaisena työpäivänä. Kun menet syömään koulun 
lounasravintolaan, sinun täytyy todistaa henkilöllisyytesi. Voit todistaa henkilöllisyytesi Kela-kortilla, ajokortilla, 
mopokortilla tai henkilökortilla. Kortissa täytyy olla viivakoodi. Jos opiskelet oppisopimuksella tai 
työvoimakoulutuksessa, kouluruokailu ei ole sinulle ilmainen. 
 
Koulun lounasravintolassa on joka päivä tarjolla lounas ja kasvislounas. Jos sinulla on lääkärin määräämä 
erityisruokavalio, sinun täytyy ilmoittaa siitä koulun lounasravintolaan. Sinun pitää täyttää 
erityisruokavalioilmoitus. Voit tulostaa ilmoituksen Wilmasta. Voit myös hakea ilmoituksen koulun 
lounasravintolasta tai opiskelijapalvelupisteestä. Vie erityisruokavalioilmoitus ja lääkärintodistus koulun 
lounasravintolaan.  
 
 

Pidempi oppivelvollisuus ja opintojen maksuttomuus 

Opetus on kaikille opiskelijoille ilmaista. Jos sinua koskee pidempi oppivelvollisuus, koulutus on sinulle kokonaan 
maksutonta. Pidempi oppivelvollisuus koskee sinua, jos olet syntynyt vuonna 2005 ja olet päättänyt peruskoulun 
Suomessa keväällä 2021. Pidempi oppivelvollisuus päättyy, kun täytät 18 vuotta. Saat kuitenkin opiskella 
ilmaiseksi, kunnes täytät 20 vuotta. Koulu maksaa tai lainaa sinulle oppimateriaalit, opiskeluvälineet, työvälineet 
ja työvaatteet.  
 
Jos pidempi oppivelvollisuus ei koske sinua, sinun täytyy ostaa itse oppimateriaalit, opiskeluvälineet, työvälineet 
ja työvaatteet. Joissakin tutkinnoissa opiskelijan täytyy maksaa myös erilaisia viranomaismaksuja. Voit katsoa 
lisätietoa hankinnoista Wilmasta, tutkintokohtaisista tiedotteista (yläreunan kohta Lomakkeet). 
 

 
 

 

https://sakky.inschool.fi/
https://sakky.inschool.fi/
http://www.sakky.fi/


Wilma, Office 365 ja Moodle 

Wilma on opetuksen internetpalvelu. Savon ammattiopistolla on oma Wilma-järjestelmä. Käytät Wilmaa 
opintojesi aikana. Wilmasta voit tarkistaa esimerkiksi omat tiedot, työjärjestyksen, opettajien viestit ja 
opintosuoritukset. Wilmasta löydät myös koulun henkilöstön yhteystietoja. Saat Wilmassa henkilökohtaisia 
viestejä ja kaikille opiskelijoille tarkoitettuja tiedotteita. Voit käyttää Wilmaa tietokoneella. Voit ladata Wilma-
sovelluksen myös puhelimeen.  
Jos olet alaikäinen, myös huoltajasi saa käyttöoikeuden Wilmaan. Huoltaja saa Wilma-tunnukset, kun opintosi 
alkavat. Huoltajan Wilman käyttöoikeus päättyy, kun täytät 18 vuotta. Huoltajan Wilman käyttöoikeus voi jatkua 
pidempään, jos haluat ja annat siihen luvan.  
 
Savon ammattiopistolla on käytössä Office 365 -ohjelmisto. Siihen kuuluu esimerkiksi sähköposti, Teams, 
OneDrive, Word ja PowerPoint. Voit käyttää Office 365 -ohjelmistoa koulussa. Voit myös ladata sen ilmaiseksi 
omalle tietokoneellesi kotona.  
 
Moodle on verkko-oppimisalusta. Savon ammattiopistolla on oma Moodle-oppimisalusta. Moodlessa on 
oppimateriaaleja. Voit myös palauttaa Moodleen tehtäviä. Voit käyttää Moodlea koulussa ja kotona.  
 
Wilma-tunnuksesi on valintapäätöksessä. Office 365 ja Moodle-tunnuksesi saat opintojen alussa. 
 
 

Tietoa opiskelijalle 

Savon ammattiopiston nettisivuilla on Opiskelijoille-sivukokonaisuus. Sivuilla on tietoa ajankohtaisista asioista, 
tapahtumista ja opiskelua tukevista palveluista.  
 
 

Tietoa huoltajalle 

Savon ammattiopiston nettisivuilla on Huoltajille-sivu. Sivulla on tietoa ajankohtaisista asioista, tapahtumista ja 
opiskelua tukevista palveluista. Voit vaikuttaa sisältöön osallistumalla kyselyymme. 
 
 

Nikotiiniton Savon ammattiopisto 

Savon ammattiopisto on nikotiiniton koulu. Se tarkoittaa, että tupakointi, nuuskan ja sähkötupakan käyttö on 
kielletty. Kielto koskee koulun sisätiloja, ulkoalueita, opiskelija-asuntolaa, ajoneuvoja ja tapahtumia. 
 
 

Opintotuki 

Kun aloitat opinnot Savon ammattiopistossa, voit hakea opintotukea, oppimateriaalilisää ja asumistukea Kelalta. 
Opintotukea maksetaan kuukausilta, joissa on vähintään 18 opiskelupäivää. Voit arvioida opintotuen Kelan 
laskurilla: onko sinulla oikeus opintotukeen ja kuinka paljon voit sitä saada. Hae opintotukea Kelan sivuilla. 
 

 

Koulumatkatuki 

Jos sinulla on oikeus maksuttomiin opintoihin ja jos koulumatkasi pituus yhteen suuntaan on yli 7 kilometriä, 
koulumatkat ovat sinulle ilmaisia. Saat Kelan koulumatkatukea. Sinulla ei ole omavastuuta.  
 
Jos sinulla ei ole oikeutta maksuttomiin opintoihin ja jos koulumatkasi pituus yhteen suuntaan on yli 10 
kilometriä, voit saada Kelan koulumatkatukea. Jotta voit saada koko kuukauden tuen, ehtona on, että matkasi 
maksavat yli 54 € kuukaudessa. Silloin maksat matkoista itse 43 € kuukaudessa. Jotta voit saada puolet koko 
kuukauden tuesta, ehtona on, että matkasi maksavat yli 27 € kuukaudessa. Silloin maksat matkoista itse 21,50 
euroa € kuukaudessa. 
 

http://www.sakky.fi/opiskelijalle
http://www.sakky.fi/huoltajille
https://bit.ly/3hT3m7H
http://www.kela.fi/laskurit
http://www.kela.fi/laskurit
https://www.kela.fi/asiointi


 

 
 

 
Voit saada koulumatkatukea matkapäivien mukaisesti: 

o jos matkapäiviä on vähintään 15, opiskelija saa koko kuukauden tuen 
o jos matkapäiviä on 10–14, opiskelija saa puolet tuesta 
o jos matkapäiviä on alle 10, ei ole oikeutta koulumatkatukeen. 

 

Jos koulumatkojen määrä ja pituus ovat erilaisia joka viikko tai et voi käyttää julkista liikennettä, Kela voi maksaa 
sinulle tukea oman kulkutavan järjestämiseksi.  
 
Täytä hakemus koulumatkatuesta Kelan sivuilla. Voit myös hakea hakemuksen koulun opiskelijapalvelupisteestä. 
Palauta hakemus allekirjoitettuna koulun opiskelijapalvelupisteeseen. Kun koulu alkaa, koulun 
opiskelijapalvelupisteessä on ruuhkaa. Sen vuoksi sinun on hyvä täyttää ja palauttaa koulumatkatukihakemus jo 
ennen opintojen alkamista. Koulumatkatukihakemusten käsittely alkaa 26.7.2021. 
 
Sinun täytyy itse ilmoittaa Kelaan, jos opinnoissasi tapahtuu sellainen muutos, joka vaikuttaa koulumatkatuen 
maksamiseen. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi koulutussopimus/oppisopimus, opintojen keskeytys tai 
matkapäivien lukumäärän muutos. 
 
Kuopion ja Siilinjärven kaupunkiliikenteessä ja osassa maaseutuliikenteen linjoista käytetään Waltti-korttia. 
Tutustu myös Matkahuollon palveluihin.  
 
 

Opiskelija-asuntola 

Savon ammattiopistolla on opiskelija-asuntola Toivalan kampuksella osoitteessa Haapamäentie 1.  
Opiskelija-asuntola on noin 15 kilometriä Kuopiosta ja noin 10 kilometriä Siilinjärveltä. 
 
Jos haluat hakea asuntolapaikkaa, tulosta hakemus Wilmasta tai nettisivuilta.  
 

- Ensimmäisen kerran asuntolapaikkahakemuksia käsitellään 8.7.2021. Jos olet lähettänyt hakemuksesi 
ennen tätä, olet mukana tässä käsittelyssä. Kaikille asuntolapaikkaa hakeneille lähetetään vastauskirjeet. 
Seuraavan kerran asuntolapaikkahakemuksia käsitellään 26.7.2021 alkaen. 

- Opiskelija-asuntolan asunnot ovat kalustettuja soluasuntoja. Suurin osa on kahden hengen huoneita. 
Asuntolassa asuminen on perustutkinto-opiskelijalle maksutonta. 

- Opiskelija-asuntola on nikotiiniton ja päihteetön.  
 

Voit kysyä lisätietoja 26.7.2021 alkaen asumispalveluohjaajalta, puh. 044 785 3092.  
 

 

Opiskelija-asunnot 

Voit hakea yleisiä opiskelija-asuntoja tai yleisiä vuokra-asuntoja. Voit katsoa lisätietoja Wilman tiedotteesta tai 
asuntojen tarjoajien Internet-sivuilta: Kuopiossa Kuopas, Varkaudessa Wartalo ja Iisalmessa Petterin kulma. 
 
 

Opiskeluterveydenhuolto 

Sinut kutsutaan terveydenhoitajan terveystarkastukseen ensimmäisen opiskeluvuotesi aikana. Jos sinun täytyy 
käydä lääkärin vastaanotolla, terveydenhoitaja voi varata ajan opiskeluterveydenhuollon lääkärille. Jos olet alle 18 
vuotta, opiskeluterveydenhuolto on sinulle ilmaista. Terveystarkastukset ovat ilmaisia kaikille. Saat lisätietoja 
opiskeluterveydenhuollosta, kun opiskelu alkaa. Jos opiskelet oppisopimuksella, saat terveydenhuollon palvelut 
työterveyshuollosta. 
 
 

http://www.kela.fi/
https://www.kela.fi/lomakkeet
https://waltti.fi/kaupungit/kuopio/
https://www.matkahuolto.fi/matkustajat/koulumatkatukilippu
https://sakky.fi/fi/opiskelijalle/opiskelijaelamaa/asuminen
https://sakky.fi/fi/opiskelijalle/opiskelijaelamaa/asuminen
http://www.kuopas.fi/
http://www.wartalo.fi/
http://www.petterinkulma.fi/


 

Opinto-ohjaus 
Sinulla on Savon ammattiopistossa oma opinto-ohjaaja. Hän auttaa sinua opinnoissasi, esimerkiksi 
henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) tekemisessä, aikaisemmin hankitun osaamisen 
tunnistamisessa ja tunnustamisessa, opintoihin liittyvien valintojen tekemisessä, jatko-opintoihin ja työelämään 
hakeutumisessa.  
 
 

Kuraattori ja psykologi 

Savon ammattiopistossa työskentelee kuraattoreita ja psykologeja. He tukevat opiskelijan hyvinvointia ja ovat 
vaitiolovelvollisuuksia. Kuraattoreiden ja psykologien palvelut ovat sinulle ilmaisia. Jos opiskelet oppisopimuksella 
tai työvoimakoulutuksessa, palvelut eivät ole sinulle ilmaisia.  
 
Voit ottaa yhteyttä kuraattoriin, jos sinulla on elämäntilanteeseen tai opiskelumahdollisuuksiin liittyviä 
kysymyksiä. Voit ottaa yhteyttä psykologiin, jos sinulla on opiskeluun liittyviä ongelmia, ihmissuhdevaikeuksia tai 
kriisitilanne. 
 

 
 

Nuorisolain mukainen ilmoitusvelvollisuus 

Nuorisolain (2010/693, 7 §) mukaan koulun täytyy antaa opiskelijan yksilöinti- ja yhteystiedot hänen kotikuntansa 
etsivälle nuorisotyölle. Tiedot annetaan, jos alle 29-vuotias nuori eroaa koulusta tai hänet katsotaan eronneeksi 
eikä hänellä ole tiedossa toista koulutus- tai työpaikkaa. 
 

 

Vakuutusturva 

Koululla on vakuutus opiskelijoiden tapaturmien varalta. Vakuutus koskee tapaturmia, jotka sattuvat koulussa, 
koulumatkalla tai työelämässä oppimisen jaksolla. 
 
 

Tilinumero, verkkopankkitunnukset ja veronumero 
Sinulla on hyvä olla oma pankkitili, koska silloin koulu voi maksaa erilaisia maksuja suoraan tilillesi. Kun sinulla on 
työelämässä oppimisen jakso, koulu maksaa tilillesi ateriakorvaukset. Koulu voi maksaa tilillesi myös 
oppisopimuksen etuuksia, ulkomaan jakson korvauksia ja stipendejä. Tallenna IBAN-tilinumero ja pankin BIC-
koodi Wilman henkilötietolomakkeelle. 
 
Savon ammattiopistossa on käytössä sähköinen allekirjoitus. Tarvitset sähköistä allekirjoitusta esimerkiksi 
koulutussopimusten tekemiseen. Koulutussopimus tarkoittaa sopimusta työelämässä oppimisen jaksosta. Voit 
tehdä sähköisen allekirjoituksen, jos sinulla on verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.  
 
Rakentamisen ja joidenkin teollisuuden alojen työelämässä oppimisen jaksoilla tarvitset opiskelijakortin, jossa on 
veronumero. Tallenna veronumero Wilman henkilötietolomakkeelle. 
 

 

Kuvallinen opiskelijakortti 

Kun opinnot alkavat, saat kuvallisen opiskelijakortin. Sinun täytyy pitää opiskelukortti mukana, kun opiskelet.  
 
Tarvitset opiskelijakorttia varten valokuvan itsestäsi. Voit ottaa valokuvan itse, mutta kasvojen täytyy näkyä 
selvästi. Lähetä valokuva sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@sakky.fi. Kirjoita sähköpostiviestiin oma 
nimesi, suorittamasi tutkinto (esimerkiksi talotekniikan perustutkinto) ja koulutusyksikkö (esimerkiksi Kuopio, 
Presidentinkatu 1). Koulu tekee opiskelijakortin sinulle. 


