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Hyvä opiskelija! 
Tervetuloa opiskelemaan Järviseudun ammatti-instituuttiin merkonomin tai IT -tukihenkilön tutkintoa. Jami on n. 

500 opiskelijan ammatillinen oppilaitos Etelä-Pohjanmaalla Järviseudulla. Merkonomeja ja IT-tukihenkilöjä kou-

lutetaan sekä Alajärvellä että Alavudella. Lisäksi Jamilla on toimipisteet Alajärven Kurejoella, Lappajärvellä ja 

Vimpelissä. Koulutustoimintaa järjestetään myös mm. Lapualla ja Kauhavalla. 

Ammatillinen perustutkinto Jamin Alajärven/Alavuden toimipisteessä antaa sinulle vahvat ja käytännönläheiset 

perustaidot kaupan- ja hallinnon ja IT-alan työtehtäviin. Erillishakuna toteutettuja eSports-opintoja on tarjolla va-

linnaisina opintoina sekä merkonomi- että datanomikoulutukseen valituille opiskelijoille. Nämä Jamilla tarjolla 

olevat eSports -liiketalouden ja kilpapelaamisen opinnot ovat valtakunnallisesti herättäneet suurta kiinnostusta, 

eikä niitä vastaavan laajuisina vielä löydy muualta.  

Perustutkinto on mahdollista opiskella Jamilla tiiviimmässä ajassa. Peruskoulun päättäneellä opinnot suunnitel-

laan kestävän 2,5 vuotta. Jos sinulla on aikaisempi tutkinto, opiskeluaikasi lyhenee noin vuodella. Myös kaksois-

tutkinto on mahdollinen sekä Alajärvellä että Alavudella lähellä olevan lukion kanssa. Muistathan, että ammatilli-

nen perustutkinto antaa sinulle oikeuden jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. 

Opiskelu Jamissa koostuu opinnoista oppilaitoksessa sekä työpaikalla oppimisesta. Osa opinnoista suoritetaan 

monimuotoisesti ja verkossa. Tiimioppimisen työskentelytapoja hyödynnetään opetuksessa, mikä tarkoittaa sitä, 

että opiskelija ottaa enemmän vastuuta omasta oppimisesta ja asioita opitaan yhdessä ja ryhmässä. Työpaikalla 

oppiminen on keskeinen osa opintoja. Opintojen alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämis-

suunnitelma HOKS. Uskomme, että itse tekemällä opiskelijat oppivat parhaiten ja pyrimmekin siihen, että opin-

not suoritetaan yhä enemmän tekemällä kuin istumalla. Viime vuosina opiskelijat ovat osana opintojaan järjestä-

neet mm. Outload Lan –tapahtuman, Syysjamit tapahtuman, osallistuneet yrittäjien yhteisiin markkinointitem-

pauksiin sekä tehneet lukuisia asiakaspalvelutöitä. 

Jamissa opiskelu on turvallista ja opiskelijoista pidetään hyvää huolta. Oppimisympäristö on viihtyisä ja koko 

henkilökuntamme huolehtii siitä, että opiskeluilmapiiri on myönteinen ja kannustava. Olethan sinä yhtenä Jami-

laisena mukana rakentamassa tätä hyvää ilmapiiriä. Merkonomit ja IT-tukihenkilöt sijoittuvat työelämässä usein 

palvelualoille. Tästä syystä huomaavaisuus, palvelualttius, erilaisuuden hyväksyminen, täsmällisyys ja hyvä käy-

tös ovat Alajärven ja Alavuden toimipisteessä keskeisiä asioita, joita vaalimme.  

Tutustu heti opintojen alussa tähän oppaaseen ja selvitä itsellesi, mitä asioita tutkintoosi kuuluu. Oppaasta löydät 

myös tärkeät yhteystiedot ja aikataulut. Ryhmänohjaajasi ja opettajasi kertovat sinulle tarkemmin ensimmäisten 

viikkojen aikana opintojen sisällöstä ja käytännön toteutuksesta. Ole myös itse aloitteellinen ja kysy rohkeasti 

opettajaltasi, ryhmänohjaajaltasi tai koulutuspäälliköltä, jos joku asiaa jää sinulle epäselväksi. Koko henkilökun-

tamme on täällä sinua varten. Opintojen edetessä huolehdi omalta osaltasi siitä, että kaikki kurssit tulevat suoritet-

tua ajallaan. Jos tarvitset opintoihisi erityistä tukea tai tarvitset muuta tukea, erityisopetus ja muut opiskelijatuki-

palvelut ovat käytettävissäsi. Niistä löydät tarkempaa tietoa tässä oppaasta. 

 

Alkava lukuvuosi tuo tullessaan henkilöstömuutoksia. Elokuun alusta alkaen 

Alajärven ja Alavuden toimipisteitä luotsaa eteenpäin koulutuspäällikkö Suvi 

Kohtala. 
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Järviseudun ammatti-instituutti 

Järviseudun ammatti-instituutti eli JAMI on Järviseudun kuntien omistama oppilaitos, joka on virallisesti aloitta-

nut toimintansa 1.8.2003. Olemme n. 500 opiskelijan ammatillinen oppilaitos Etelä-Pohjanmaan Järviseudulla. 

Koulutamme osaajia 15 ammatilliseen perustutkintoon Alajärvellä, Alavudella, Lappajärvellä ja Vimpelissä. Li-

säksi koulutusta järjestetään myös mm. Kauhavalla ja Lapualla. 

Alajärven ja Alavuden toimipisteen tutkinnot 

Järviseudun ammatti-instituutin Alajärven ja Alavuden toimipisteissä on mahdollista suorittaa sekä merkonomin 

että IT-tukihenkilön tutkinto. Peruskoulupohjainen opiskelu kestää noin 2,5 vuotta ja ylioppilaan tai muun amma-

tillisen tutkinnon suorittaneen 1,5-2 vuotta. Ammatillisen perustutkinnon suorittanut saa tutkinnon suoritettuaan 

yleisen jatko-opintokelpoisuuden, mikä tarkoittaa sitä, että hän voi hakea opiskelemaan mihin tahansa yliopistoon 

tai korkeakouluun. 

Alajärven toimipisteen koulupäivä ja ruokailu 

Alajärven toimipisteen koulupäivä alkaa pääasiallisesti kello 8.00 ja päättyy kello 14.00. Oppituntien ajat 

selviävät alla olevasta taulukosta. Aihe tai opettaja saattaa vaihtua kesken kaksoistuntien, jolloin pidetään noin 2 

minuutin jaloittelutauko. Jaloittelutauon aikana ei saa poistua koulurakennuksesta.  

Ruoka tarjotaan kerran päivässä klo 11.25-11.50. Ruokailu tapahtuu viereisessä koulukeskuksen ruokalassa itse-

palveluperiaatteella, johon kuuluu, että astiat palautetaan niille osoitettuihin paikkoihin. Ruokailu on maksuton. 

Toimistosta voit noutaa ruokalippuja, joita vastaan voit ruokailla koulupäivinä ruokalassa. Ruokalippu tulee eh-

dottomasti jättää laskutuksen takia. Mikäli sinulla on erityisruokavalio, ilmoita siitä heti opintojen alussa toi-

mistoon ja ruokalan henkilökunnalle. Varaudu esittämään lääkärin tai terveydenhoitajan todistus erityisruokava-

liostasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppilaskunnan ylläpitämä Cafe`Jamin on auki välituntisin. Kahvilassa myydään kahvia, makeisia ja virvokkeita 

sekä koulutarvikkeita.  
  

 

 

 

 

TUNTI  

1 8:00-8:45 

 TAUKO 

2 9:00–9:45 

 TAUKO 

3-4 9:55-11:25 

 RUOKAILU 11:25-11:50 

5 12.15–13.00 

6 13.15–14.00 
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Alavuden toimipisteen koulupäivä ja ruokailu 

Alavuden toimipisteessä koulupäivä alkaa pääsääntöisesti kello 8.00 ja päättyy 14.00. Ruokailu tapahtuu 

Alavuden yläkoulun ruokalassa 10.8. alkaen päivittäin täsmälleen klo 11.30. Siirtymisille on varattu mennen tul-

len 10 min. Ruokailu on maksuton ja ruokailu tapahtuu merkitsemällä päivittäin nimilistaan ruksi laskutusta var-

ten. Koska ruokala palvelee suurta opiskelijamäärää, on erittäin tärkeää, että opiskelijat noudattavat ruokailuai-

koja täsmällisesti.  

Oppituntien aikataulu selviää oheisesta taulukosta. 

 

tunti  

1&2 8.15–9.45 

3&4 9.55–11.25 

lounas 11.25-12.15 

 5 12.15-13.00 

6 13.00-13.45 
 

Opintosihteerin palvelut 

Opintotoimisto Alajärvellä on auki maanantaista torstaihin klo: 7.45-14.30. Perjantaisin toimisto on suljettu. 

Opiskelija-asioita hoitaa opintosihteeri Marketta Raatikainen. Alavuden toimipisteen opiskelijat voivat ottaa 

yhteyden opintosihteeriin joko puhelimitse (06) 2412 7112 tai sähköpostitse: marketta.raatikainen@jamin.fi 

  

Lukuvuoden jaksotus ja lukujärjestykset 
Lukujärjestykset tehdään jaksoittain. Lukuvuodessa on kuusi jaksoa seuraavasti: 

Jakso Aika Jakson pituus viikkoina 
1 3.8.-17.9.20 6 viikkoa + 4 pv 

2 18.9.-5.11.20 6 viikkoa (syysloma 12.-18.10) 

3 6.11.-18.12.20 6 viikkoa+1 pv (6.12. Itsenäisyyspv,) 

JOULULOMA 19.12.20-3.1.21 4.-5.1. etäpäiviä 

4 4.1.-19.2.21 6 viikkoa + 4 pv 

5 20.2.-9.4.21 5 viikkoa + 3 pv (talviloma 1.-7.3.21) 

6 10.4.-28.5.20 
  6 viikkoa + 3 pv (2.-5.4. Pääsiäinen, 13.-
14.5. Helatorstai+vapaa) 

 

Lukujärjestykset löytyvät Jamin verkkosivuilta (www.jamin.fi) kohdasta ”Opiskelijalle”.  

 

 

 

 

 

mailto:marketta.raatikainen@jamin.fi
http://www.jamin.fi/
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Ryhmänohjaajat  
  

Alajärven toimipiste  Alavuden toimipiste  

M1 Maija Viljanmaa 044 465 7113   M1T Liisa Raivio  044 465 7155 

M2 Kari Kiikkala 050 437 0037 M2T Liisa Raivio  044 465 7155 

M3   Maija Viljanmaa 044 465 7113 M3T Liisa Raivio  044 465 7155 

D1 Mikko Kalijärvi 050 371 7349   D1T Tapani Ala-Mutka  040 728 8007 

  D2 Suvi Kohtala  040 481 4132 D2T Tapani Ala-Mutka  040 728 8007 

  D3 Suvi Kohtala 040 481 4132 D3T Tapani Ala-Mutka  040 728 8007 

M&D esport Mikko Kalijärvi 050 371 7349     

      

 

Ryhmänohjaaja tekee opintojen alussa ryhmänsä jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämis-

suunnitelman (HOKS), jota päivitetään opintojen edetessä. HOKS:n yhteydessä tehdään mahdolliset osaamisen 

tunnistamiset ja tunnustamiset kohdassa ”Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen” mainitulla tavalla. Suunni-

telmat hyväksyy koulutusalajohtaja. Ryhmänohjaaja perehdyttää sinut opintoihisi ja toimii tukihenkilönäsi opin-

toihisi liittyvissä asioissa koko opintojesi ajan. 

Työpaikalla oppiminen  

Työpaikalla oppimisen määrä ja ajankohdat sovitaan HOKS:ssa. Pääsääntöisesti ryhmät menevät työpaikoille sa-

maan aikaan. Nämä sovitut ajankohdat lukuvuonna 2020–2021 löytyvät tämän oppaan loppupäässä olevista liit-

teistä. Työpaikalla oppimista ohjaava opettaja antaa lisätietoa työpaikalla oppimisen käytännön järjestelyistä. Yli-

oppilaiden ja muun tutkinnon jo aiemmin suorittaneiden kohdalla työpaikalla oppimisen ajankohdat vaihtelevat 

yksilöllisesti. 

 

Opintojen suunnittelu ja osaamisen arviointi 

Opetussuunnitelmat ja HOKS 

Tutkinto on tavoitteellinen, laaja-alainen opintojen kokonaisuus, joka antaa pätevyyden johonkin ammatillista 

asiantuntemusta edellyttävään alueeseen tai ammattiin. Lähtökohtana ovat työelämän ja yhteiskunnan vaatimuk-

set. Ammatillinen perustutkinto antaa opiskelijalle jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopis-

toon. Koulutuksen laajuus määritellään käsitteillä opintovuosi ja osaamispisteet. Opintovuosi tarkoittaa opis-

kelijan 40 viikon työpanosta. Työviikossa on 40 tuntia työtä. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen perus-

tutkinto edellyttää vähintään 180 osaamispisteen laajuista opetussuunnitelman mukaista oppimista.    

Tutkinto koostuu tietystä määrästä suoritettuja osaamispisteitä riippumatta siitä, mikä on kunkin opiskelijan käyt-

tämä aika kyseisen tutkinnon, tai sen osan suorittamiseen. Toisen asteen opiskelu on päätoimista opiskelua, jo-

ten se edellyttää opetustapahtumaan osallistumista. Myös opintotuki määrää, että opintojen laajuus on vähintään 

4,5 osp opiskelukuukautta kohti ja lähiopetuksen määrä vähintään 25 tuntia viikossa. Tavanomaisten kotitehtä-

vien tekoon käytettyä aikaa ei oteta huomioon koulutuksen viikkotyömäärää arvioitaessa. 

Tutkinto muodostuu opintokokonaisuuksista, joista osa on osaamisalaan liittyviä pakollisia tutkinnon osia ja osa 

suuntautumisen mukaan valittavia tutkinnon osia. Lisäksi tutkintoon kuuluu yhteisiä opintoja. Pakolliset tutkin-

non osat ovat yleissivistäviä ja ammatillisia opintoja, jotka sisältyvät jokaisen opiskelijan opinto-ohjelmaan. Va-

linnaiset tutkinnon osat on valittu oppilaitoskohtaiseen opetussuunnitelmaan suuntautumisen mukaisesti. Ne 
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voivat olla sekä ammatillisia että yleissivistäviä opintoja. Opetus ja osaamistavoitteet perustuvat ammatillisesta 

koulutuksesta annettuun lainsäädäntöön ja valtakunnallisiin ammatillisten tutkintojen perusteisiin.  

Ajantasaisen ammatillista koulutusta koskevan lainsäädännön löydät OKM:n sivuilta: 

https://minedu.fi/lainsaadannon-uudistukset 

Valtakunnalliset ammatillisen tutkinnon perusteet ja rakenteet löydät opintopolun eperusteista:  

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/kooste/ammatillinenkoulutus?hakutyyppi=perusteet  

Valtakunnallisten tutkinnon perusteiden pohjalta laaditaan oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat, joissa otetaan 

huomioon ne tarpeet, jotka alueellinen ja paikallinen elinkeinoelämä sekä yhteiskunta edellyttävät. 

Opiskelija itse valitsee oman opinto-ohjelmansa opetussuunnitelmien pohjalta. Se kirjataan ryhmänohjaajan toi-

mesta laatimaan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS), joka laaditaan jokaiselle 

opiskelijalle opintojen alussa. Vastuu opinto-ohjelman toteutumisesta on opiskelijalla. HOKS tehdään sähköiseen 

opiskelijahallintojärjestelmään (Wilma) ja sitä päivitetään vuosittain ja aina tarvittaessa. HOKS:an kirjataan mm. 

tiedot tutkinnon suorittamisen kannalta oleellisesta opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta ja sen huomioon otta-

misesta, tutkinnon perusteiden mukainen puuttuva osaaminen ja sen hankkimistavat, osaamisen kehittymisen ja 

osoittamisen tiedot sekä mahdolliset yksilölliset ohjaus- ja tukitoimet.  

Aikaisemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tehdään HOKS:n laadinnan yhteydessä ja kirjataan 

Wilmaan. 

HOKS:n yhteydessä selvitetään, onko opiskelijalla tarvetta erityiseen tukeen ja kirjataan suunnitelma erityisen 

tuen toimista Wilmaan. Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairau-

den tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea. 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Jos opiskelijalla on tutkinnon osaamistavoitteita vastaavaa aikaisempaa osaamista, se voidaan tunnistaa ja tunnus-

taa opetushallituksen määräyksen OPH-501-2018 mukaisesti, joka perustuu ammatillisesta koulutuksesta annet-

tuun lakiin (531/2017) ja asetukseen (673/2017). Tavoitteena on estää päällekkäisyyksiä ja lyhentää tutkintojen 

suorittamisaikaa. Esimerkiksi aikaisempi tutkinto lyhentää opiskeluaikaa noin vuodella. Opiskelija hankkii oppi-

laitoksessa vain tutkinnon perusteita vastaavan puuttuvan osaamisen, jota hänellä ei vielä ole.  

Tutkinnon kannalta oleellinen opiskelijan aikaisempi osaaminen selvitetään opintojen alussa. Opiskelija voi anoa 

tutkinnon osaamistavoitteita vastaavasta aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista kirjallisesti sii-

hen tarkoitetuilla lomakkeilla. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa kopiot koulu- ja työtodistuksista, joihin hake-

muksessa viitataan.  

Voimassa olevien tutkintojen perusteiden mukaan suoritettuja tutkinnon osia voidaan tunnustaa osaksi tutkintoa, 

mikäli suoritettavan tutkinnon perusteet sen mahdollistavat. Vastaavasti myös muiden viranomaisten arvioimat ja 

todentamat suoritukset samoin kuin korkeakouluopinnot ja lukio-opinnot tunnustetaan. Ei-voimassa olevien tut-

kinnon perusteiden mukaisista suorituksista tai vastaavista muiden viranomaisten arvioimista ja todentamista 

opinnoista toimitetaan osaamisen arvioijille tieto tunnustamista varten. Jos arvioijat toteavat osaamisen olevan 

ajantasaista ja vastaavan suoritettavan tutkinnon osan tai osien sisältöä, osaaminen tunnustetaan. Muun tutkintoon 

soveltuvan osaamisen osalta opiskelijan tulee osoittaa osaamisensa näytössä. Osaaminen osoitetaan vain siltä 

osin, kuin sitä ei ole aiemmin arvioitu ja todennettu. Osaamisen tunnustaminen merkitään Wilmaan. 

https://minedu.fi/lainsaadannon-uudistukset
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/kooste/ammatillinenkoulutus?hakutyyppi=perusteet
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Wilma 

Wilma on Jamilla käytettävä opiskelijahallintojärjestelmä. Kun opiskelija aloittaa opintonsa oppilaitoksessa, hä-

net kirjataan Wilmaan oppilaitoksessa opiskelevaksi opiskelijaksi. Wilmaan merkitään kaikki opiskelijan opinto-

jen suunnittelua (HOKS), opiskelua/opiskelutapaa (päätoimisuus, koulutussopimus/oppisopimus) ja osaamisen 

arviointia (suoritukset, näytöt ja arvioinnit) koskevat asiat. Lainsäädäntöön perustuvan valtakunnallisen Koski-

palvelun kautta valtakunnalliseen tietovarantoon siirtyvät opiskelijan suorituksista laissa määrätyt asiat, jotka ovat 

muiden viranomaisten (esim. Kela, Te-palvelut, Migri) käytössä lainsäädännön määrittelemällä tavalla. Opiskeli-

jan tiedot tulee olla Wilmassa aina ajan tasalla. Opettajat vastaavat tietojen kirjaamisesta Wilmaan. Opiskelija on 

vastuussa siitä, että pitää opettajan/oppilaitoksen ajan tasalla opiskelijaa ja opintoja koskevissa tiedoissa ja toimit-

taa tarvittavat dokumentit oppilaitokselle.  

Osaamisen arviointi 

Osaamisen arviointi on suunnitelmallista toimintaa ja perustuu ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön ja arvi-

oinnista annettaviin opetushallituksen ohjeisiin. Koulutuksen järjestäjä laatii osana laadunhallintajärjestelmäänsä 

suunnitelman osaamisen arvioinnin toteuttamisesta (OATS), johon kirjataan tutkintokohtaisesti arvioinnin toteut-

tamisen periaatteet.  

Osaamisen arvioinnissa arvioidaan, miten opiskelija hallitsee tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset am-

mattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Opiskelijan osaamista arvioidaan vertaamalla sitä tutkinnon tai koulu-

tuksen perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin ja asetettuihin kriteereihin. Arvi-

ointi kattaa kaikki tutkinnon tai koulutuksen osien ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. 

Osaamista arvioidaan monipuolisesti ja siinä käytetään ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä sekä huomi-

oidaan ala- ja tutkintokohtaiset erityispiirteet tutkinnon perusteiden mukaisesti. Osaamista arvioidaan tutkinnon 

tai koulutuksen osittain sekä yhteisten tutkinnon osien osalta myös osa-alueittain. Osaamisen arviointi merkitään 

Wilmaan. 

Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä käytännön työtehtävissä työpaikalla. Näyttö järjestetään, kun opiskelija 

on hankkinut näytössä vaadittavan osaamisen opiskelemalla tai tekemällä alan töitä. Opiskelijalla voi myös olla 

aikaisemmin hankittua osaamista. Näytöt suunnitellaan tutkinnon osittain ja niiden suunnittelussa ja toteuttami-

sessa on aina noudatettava tutkinnon perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia, osaamistavoitteita ja am-

mattitaidon osoittamistapoja. Osaamisen osoittamisen tilanteessa opiskelija näyttää, kuinka hyvin hän on saavut-

tanut tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon ja osaamisen. Näyttö voidaan jakaa tehtäväksi useammassa 

työpaikassa. Yhdestä tutkinnon osasta voi näin ollen olla yksi tai useampi näyttötilaisuus, jossa osaamista osoite-

taan. Toisaalta yhdessä näytössä voidaan myös osoittaa useaan tutkinnon osaan liittyvää osaamista, mikäli osaa-

minen ilmenee ja osaaminen on suunniteltu osoitettavaksi samanaikaisesti usean tutkinnon osan osalta. 

1.8.2018 lähtien ammatillisen perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien osa-aluei-

den hyväksytty osaaminen arvioidaan käyttäen asteikkoa 1—5. Ennen 1.1.18 opintonsa aloittaneet arvioidaan 

vanhan asteikon (1-3) mukaisesti. Ammatillisen perustutkinnon yhteiset tutkinnon osat arvioidaan asteikolla hy-

väksytty/hylätty. Yhteisestä tutkinnon osasta saa arvosanan hyväksytty, kun kaikki sen suorittamiseksi edellytetyt 

osa-alueet on hyväksytysti suoritettu. Yhteisten tutkinnon osan osa-alueille annetaan arvosana asteikolla 1—5.  

Erityistä tukea saavan opiskelijan osalta ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaista osaamisen arviointia 

voidaan mukauttaa laatimalla opiskelijalle yksilöllinen osaamisen arviointi. Osaamisen arviointia voidaan mu-

kauttaa vain siinä määrin, kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen välttä-

mätöntä. Mukautetussa arviointiasteikossa käytetään asteikkoa 1—5 siten, että mukautetun asteikon korkein arvo-

sana 5 on alempi kuin tutkintokoulutuksen opiskelijan osaamisen arviointiasteikon mukainen arvosana 1. Jos 

osaamisen arviointia on mukautettu, opiskelijan osaaminen arvioidaan mukautetun arviointiasteikon lisäksi sanal-

lisesti. 
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Arvioijat ja arvioinnista päättäminen 

Ammatillisten tutkinnon osien osaamisen arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät koulutuksen järjestäjän 

nimeämät kaksi arvioijaa. Arvioijista toinen on pedagogisesti pätevä ja kelpoinen opettaja tai erityisestä syystä 

muu koulutuksen järjestäjän edustaja ja toinen työelämän edustaja. Opettaja suunnittelee ammattitaidon ja osaa-

misen osoittamisen yksilöllisesti tutkinnon osittain yhdessä opiskelijan kanssa ja ne kirjataan HOKSiin. Työpai-

kalla tehtävä näyttö suunnitellaan yhdessä työnantajan kanssa. Opettaja perehdyttää työelämän edustajat ja muut 

yhteistyötahot näyttöjen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä arviointiin. Jos arvioitavan kokonaisuuden ammatti-

taitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin liittyvä osaaminen osoitetaan useassa osassa erillisissä näytöissä, tutkin-

non osan arvosana muodostetaan kokonaisuuden perusteella arvioijien päätöksellä. Vähintään toisen arvioijista 

tulee olla paikalla yksittäisessä näytössä. 

Opiskelijan itsearviointi 

Oman osaamisen arviointi on tärkeä taito, jota tarvitaan myös työelämässä. Opiskelijalle annetaan mahdollisuus 

itsearvioinnin tekemiseen. Itsearviointi ei kuitenkaan vaikuta osaamisen arviointiin eikä siten annettavaan arvosa-

naan. 

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu  

Opiskelijalla on oikeus pyytää osaamisen arvioinnin tarkistamista arvioijilta 14 päivän kuluessa siitä ajankoh-

dasta, kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada tietoonsa osaamisen arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden 

soveltaminen omaan näyttösuoritukseensa tai muuhun suoritukseen. Arvioinnin tarkistamista voi pyytää vain ar-

vioijien tai arvioijan päättämästä arvosanasta. Arvioinnin tarkistamista on pyydettävä kirjallisesti. Tutkintokoulu-

tuksen opiskelijalla on oikeus pyytää oikaisua arvioinnin tarkistuspyynnön perusteella annettuun päätökseen. Tut-

kintokoulutuksen opiskelija voi pyytää arvioijien tarkistuspyyntöön antamaan päätökseen edelleen oikaisua työ-

elämätoimikunnalta. Oikaisua pyydetään kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

Tämä edellyttää, että arvosanoja vastaavat vaatimustasot esitetään kunkin opintokokonaisuuden alkaessa. Opiske-

lijoille annetaan jatkuvasti palautetta edistymisestä.  Opiskelijoilla on myös oikeus saada tietää omalta osaltaan 

arviointitulosten perusteet.  

Opintokortit ja tutkintotodistus  

Opettajat merkitsevät opintojakson päätteeksi arvioinnit suoritetuista kursseista opiskelijahallintojärjestelmään 

(Wilma). Opiskelija voi tulostaa ajan tasalla olevan opintokortit suorittamistaan opinnoista Wilmasta tai pyytää 

opintokorttia opintotoimistosta tai ryhmänohjaajalta. Opintokortit jaetaan opiskelijoille lukukauden päättyessä. 

Opintojen päätteeksi, kun kaikki HOKSn mukaiset opinnot (tutkinnon osat tai tutkinto) opinnot ja näytöt on suori-

tettu hyväksytysti, opiskelijalle myönnetään tutkintotodistus suoritetuista opinnoista (tutkinnon osat tai tutkinto). 

Tutkintotodis-tuksen kirjoittamisessa noudatetaan ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön perustuvaa OPH:n 

määräystä OPH-54-2018. 

 
Valmistuneiden merkonomien ja datanomien nimet julkaistaan sanomalehdissä sekä vuosikertomuksessa, 
jollei opiskelija sitä kiellä ilmoittamalla siitä Alajärven toimipisteen kansliaan. 

 

Opiskeluun liittyviä käsitteitä 

Oppisopimus 

Ammatillista perustutkintoa voi opiskella oppilaitoksessa päivämuotoisesti tai monimuotoisesti ja työpaikalla op-

pisopimuksella. Uuden lainsäädännön myötä on mahdollista myös yhdistellä edellisiä tutkinnon suorittamistapoja 

siten, että suorittaa osan tutkinnosta (esim. yhden tutkinnon osan) oppisopimuksella. Käytännössä oppilaitosmuo-
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toisessa koulutuksessa oleville tämä tarkoittaa sitä, että palkallisen työssäoppimisen ajalle solmitaan oppisopi-

mus. Oppisopimus rinnastetaan työsopimukseen ja edellyttää siten aina työpaikkaa. Mikäli sinulla on kiinnostusta 

tehdä osa tutkinnosta oppisopimuksella, kerro siitä ryhmänohjaajallesi HOKSin yhteydessä.  

Etäopiskelu ja verkko-opinnot 

Etäopiskelu ja verkkopalvelujen ja –oppimisympäristöjen hyödyntäminen joustavoittaa opintoja ja mahdollistaa 

henkilökohtaiset opintopolut. Jamilla on kehitetty verkko-opetusta viime vuosien aikoina erityisesti merkonomi- 

ja datanomitutkinnoissa ja osa opinnoista – joissakin tapauksissa kaikki teoriaopinnot, voidaan suorittaa verkossa. 

etänä verkko-oppimisalustaa (It`s Learning) ja muita verkkopalveluja (Office 365) hyödyntäen. Etäopiskelu 

suunnitellaan HOKS:n yhteydessä. Jokaiselle opiskelijalle tulee lukuvuoden aikana etäopiskelupäiviä. Etäpäivät 

merkitään lukujärjestykseen ja ne ovat työpäiviä. Näille päiville voidaan kuitenkin myöhemmin sopia tarvittaessa 

lähipäiviä, esimerkiksi projekteihin liittyen. 

Jamilla on käytössä It`s Learning verkko-oppimisalusta, johon jokainen opiskelija pääsee kirjautumaan omilla 

oppinet-tunnuksilla, jonka opiskelija saa heti, kun hänet on kirjattu opiskelijaksi. It`s Learning on verkkosovel-

lus, johon opiskelija pääsee niin kotikoneelta kuin kännykältä/tabletilta, mikäli on asentanut laitteeseensa sopivan 

aplikaation. Opettajat ohjaavat opiskelijaa ohjelman käytössä. Jami tarjoaa jokaiselle opiskelijalle opintojen 

ajaksi myös Office 365-paketin ladattavaksi omalle kotikoneelleen. Lataus onnistuu kirjautumalla oppinet –tun-

nuksilla Officeen.  

Tiimioppiminen 

Tiimityöskentely ja tiimioppiminen ovat osa nykypäivän työelämään. Tiimivalmentajan oppaan mukaan ”Tii-

mioppiminen on yhteistoiminnallinen, vuorovaikutuksellinen ja vastuullinen oppimismetodi, jossa kaikki tiimin 

jäsenet vaikuttavat oppimiseen. Jokaisella tiimin jäsenellä on vastuu omasta ja yhteisestä oppimisesta. Tiimioppi-

minen muistuttaa työelämän toimintatapaa, koska yhä useammassa työtehtävässä tarvitaan yhteistyö-, johtamis- 

ja vuorovaikutustaitoja. Tiimioppimisessa vastuu oppimisesta on jokaisella tiimin jäsenellä, opettajan siirtyessä 

oppimisen mahdollistajaksi/tukijaksi toimien tiimin valmentajana.” 

Jami on kirjannut yhdeksi tavoitteekseen ottaa käyttöön ja kehittää tiimioppimisen työskentelytapoja niin opetuk-

sessa kuin henkilökunnan työskentelyssä. Tiimiopetukseen on nimetty kehittämisryhmä, joka aloittaa työnsä 

1.8.18. Tiimioppimisen työskentelytapoja otetaan käyttöön opetuksessa alkavan lukuvuoden aikana. 

Työpaikalla oppiminen 

Työpaikalla oppiminen on keskeinen osa ammatillisia opintoja. Työpaikalla oppimisen määrä ja ajankohta määri-

tellään henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS). Yleensä työpaikalla oppimista tehdään 

vähintään 30 osp.  

Pääsääntöisesti työpaikalla oppiminen tehdään oppilaitoksen ulkopuolella alan yrityksissä. Opiskelija etsii itse 

työpaikan ensisijaisesti 100 km:n säteellä oppilaitoksesta työssäoppimisen valvonnan järjestämisen vuoksi. Oh-

jaava opettaja hyväksyy työpaikan. Työpaikalla oppimisesta tehdään tarvittavat sopimukset (koulutussopimus 

tai oppisopimus), eikä työskentelyä saa aloittaa, ennen kuin sopimus on tehty. Mikäli työpaikalla oppimisesta 

solmitaan koulutussopimus, opiskelijalle ei makseta palkkaa ja opiskelija on vakuutettu työskentelyn ajaksi kou-

lun puolesta. Työpaikalla oppimisesta voidaan myös solmia oppisopimus, mikä tarkoittaa, että opiskelija työsken-

telee työsopimuksella työnantajalle ja saa palkkaa. Työsuhdetta koskevat silloin työsopimuslainsäädännön ehdot 

ja vakuutusturvasta vastaa työnantaja. Kummassakin tapauksessa työpaikalla oppiminen tehdään opetussuunnitel-

man tavoitteiden mukaisesti ja ohjatusti. Työpaikalla noudatetaan alan työehtosopimusta mm. työaikojen suhteen.  

Opettaja valvoo työpaikalla oppimista käynneillä ja puhelimitse. Opiskelija pitää päiväkirjaa työpaikalla tehdyistä 

työtehtävistä ja saavutetusta osaamista opettajan kanssa sovitulla tavalla. Koulutussopimuksella työskentelevälle 
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(ei palkkaa, ei ilmaista ateriaa työantajan puolesta) opiskelijalle oppilaitos maksaa ruokarahaa, jota opiskelija 

anoo päiväkirjan mukaisilta työpäiviltä. Opettajaltasi saat lisää tietoa työpaikalla oppimisesta.  

Näytöt 

Opiskelijan ammatillinen osaaminen arvioidaan näytöissä. Näytössä opiskelija osoittaa työpaikalla käytännön 

työtehtävien kautta opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden mukaisen osaamisen, jonka työnantaja ja opettaja 

arvioivat. Jokaisesta suoritettavasta tutkinnon osasta pitää antaa vähintään yksi näyttö. Työpaikkaohjaaja ja oh-

jaava opettaja päättävät opiskelijan arvioinnista arviointikeskustelussa. Opiskelijalla on mahdollisuus itsearvioin-

tiin, joka ei kuitenkaan vaikuta näytöstä saatavaan arvosanaan. Jokaisesta tutkinnon osasta tulee antaa vähintään 

yksi näyttö. Näytöt tehdään pääsääntöisesti työpaikoilla työpaikalla oppimisen yhteydessä. Näyttö suunnitellaan 

yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa niin, että näyttötehtävä, osaamistavoitteet ja arviointi ovat opetussuun-

nitelman mukaiset. Näytöt arviointeineen kirjataan Wilmaan. 

 

Poissaolot 

Opettaja seuraa opiskelijoiden poissaoloja merkitsemällä ylös jokaisen poissaolotunnin, syyn poissaoloon ja sen, 

kuinka poissaolo korvataan. Mikäli opiskelija joutuu olemaan poissa esim. sairauden, kutsuntojen tai muun välttä-

mättömän asian takia, on hänen sovittava poissaolosta etukäteen sen aineenopettajan kanssa, jonka opetuksesta 

poissaolo tapahtuu ja sovittava, miten puuttuvat opinnot korvataan. Poissaolosta tulee myös sopia ryhmänohjaa-

jan kanssa. Äkillisissä tapauksissa (esim. sairastuminen) poissaolosta on ilmoitettava ryhmänohjaajalle. Koulu-

tusalajohtaja päättää yli 3 pv kestävistä poissaoloanomuksista. Sairauspoissaoloista tulee opiskelijan aina toimit-

taa terveydenhoitajan tai lääkärintodistus ryhmänohjaajalleen. 

Ryhmänohjaajat seuraavat opiskelijan poissaolotilannetta ja ryhtyvät jatkotoimenpiteisiin (keskustelut ryhmänoh-

jaajan, koulutusalajohtajan, opiskelijahuoltoryhmän ja vanhempien kanssa sekä mahdollisesti erityisopiskeluun 

ohjaus), mikäli poissaolot eivät pysy hallinnassa. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen säännöllisesti, oppilai-

tos on velvollinen ilmoittamaan siitä ensivaiheessa opintotukikeskukseen, mikä voi vaikuttaa opiskelijan opinto-

tuen saamiseen.  

Mikäli keskustelut eivät johda poissaolojen loppumiseen, asia käsitellään järjestyssääntörikkomuksena. Koulu-

tusalajohtaja antaa kirjallisen huomautuksen.  Rehtori päättää määräaikaisesta erottamisesta. Luvaton poissaolo 

kokeesta tuottaa koearvosanaksi hylätyn. Luvatta kesken päivää tapahtuviin poistumisiin suhtaudutaan erittäin 

ankarasti ja ne vaikuttavat välittömästi arviointiin. Toistuvat myöhästelyt käsitellään poissaoloina. 

Työpaikalla poissaolojen osalta noudatetaan pääsääntöisesti alan työehtosopimusta. Sairauspoissaoloista tulee 

toimittaa työnantajan vaatima todistus. Mikäli poissaoloja on paljon, voidaan vaatia todistus jokaisesta poissaolo-

päivästä. Mikäli poissaolopäiviä kertyy työpaikalla tehtävän oppimisjakson aikana yli 5 pv, tulee yli menevät päi-

vät korvata, että työpaikalla oppiminen voidaan arvioida. Tämä koskee myös sairauspoissaoloja. 

 

Eroaminen 

jos päätät erota oppilaitoksesta, sinun tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti lomakkeella, joka tulee henkilökohtaisesti 

esittää ryhmänohjaajalle ja sen jälkeen koulutusalajohtajalle. oppilaitoksen tulee saada selville eroamisen syy 

sekä ilmoittaa asiasta alaikäisen opiskelijan huoltajalle. tarvittaessa oppilaitos voi auttaa opiskelijaa myös amma-

tinvalinnanohjauksessa. oppilaitos on velvollinen ilmoittamaan opintojen keskeytymisestä/päättymisestä kelalle. 
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Erityisopetus 
Sinulla on mahdollisuus saada erityisopetusta jos:   

* peruskoulu on suoritettu mukautetun opetussuunnitelman mukaisesti  

* peruskoulun päättötodistus on erittäin heikko  

* peruskoulun suorituksia on tehty erityisopetuksessa  

* sinulla on vamma tai sairaus  

* sinulla on oppimisvaikeuksia (puhe-, lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet)  

* sinulla on sosiaalisia ongelmia  

* sinulla on sopeutumisongelmia tms.  

 

Erityisopetus annetaan ns. integroidusti, jolloin opiskelija on opetuksessa pääsääntöisesti muiden samaan aikaan 

aloittaneiden opiskelijoiden kanssa, mutta saa tämän lisäksi henkilökohtaista tukea ja opetusta omien tarpeidensa 

mukaisesti.  

Erityisopetuksen järjestämisestä päätetään HOKS:aa tehtäessä. HOKS:an kirjataan opiskelijalle sopivimmat oppi-

mistavat ja tarvittavat opetuksen tukitoimet. Tarvittaessa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan oppimistavoitteita 

tai arviointikriteerejä mukautetaan.  

Erityisopetuksesta vastaa Maija Viljanmaa p. 044 465 7113. Jos sinulla on tarvetta erityisopetukseen, kerro 

siitä ryhmänohjaajallesi tai erityisopettajalle.  Erityisopetus kannattaa aloittaa heti opintojen alussa. 

 

Opiskelijaterveydenhuolto Alajärven toimipisteessä  
Opiskelijoiden terveydenhuolto on järjestetty Alajärven terveyskeskuksen kanssa tehdyllä sopimuksella. Tervey-

denhoitajana toimii Marleena Kuoppa-aho, joka pitää vastaanottoa koululla pääsääntöisesti 3-4 x kuukaudessa. 

Tarkemmat vastaanottoajat löytyvät koulun ilmoitustaululta ja terveydenhoitajan huoneen ovesta. Muina aikoina 

terveydenhoitajan tavoittaa numerosta 040 508 3495 tai sähköpostilla marleena.kuoppa-aho@alajarvi.fi  

Terveydenhoitaja pyrkii tekemään terveystarkastuksen kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Opiskeluter-

veydenhuollon lääkärinä toimii Pirjo Kataja.  

Kaikki äkillistä hoitoa vaativat sairaudet/ tapaturmat hoidetaan Alajärven terveyskeskuksen päivystyksessä, puh: 

(06) 2412 7700. 

 

Opiskelijaterveydenhuolto Alavuden toimipisteessä  
Koulu- ja opiskeluterveydenhoitaja:  

Susanna Aho  

Kuusiolinna Terveys Oy 

puh. 040 839 8383   

susanna.aho@pihlajalinna.fi 
www.kuusiolinna.fi 

 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäri: Pauliina Kailajärvi  

Opiskelijat kutsutaan tekstiviestillä vastaanotoille. Ensimmäisen vuoden opiskelijat kutsutaan terveydenhoitajan 

vastaanotolle ja toisen vuoden opiskelijat kutsutaan lääkärin vastaanotolle. Muutokset opiskelijaterveydenhuol-

lossa ilmoitetaan Jamin Alavuden toimipisteen ilmoitustaululla.  

mailto:marleena.kuoppa-aho@alajarvi.fi
http://www.kuusiolinna.fi/
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Hammashoitolan tutkimukseen opiskelijalla on mahdollisuus päästä kerran opiskeluaikana. Alavuden hammas-

hoitola: Salmentie 10, 63300 Alavus, ajanvaraus ma – pe klo 8 – 15, puh. 06 2525 7982, kiireellisissä tapauksissa 

yhteydenotto mielellään klo 8 – 11. 

Opiskelijahuolto 
Opiskelijahuolto toteutetaan oppilaitoksessa opiskeluhuoltosuunnitelman mukaisesti.   Tavoitteena on hyvinvoiva 

oppilaitosyhteisö ja opiskelijat. Opiskeluhuolto toteutetaan monialaisena yhteistyönä yhteistyössä sosiaali- ja ter-

veystoimen sekä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Uudistettuun opiskeluhuoltoon sisältyvät opetus-

suunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä kaupungin järjestämät koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. 

Uuden opiskelijahuoltolain mukaan kaupunki vastaa myös psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä. 

Opiskeluhuolto toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena yhteistyönä opiskelijoiden 

sekä heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. 

Opiskeluhuollon tavoitteena on tukea yhteisöllistä ja yksilöllistä hyvinvointia sekä terveellisen ja turvallisen oppi-

misympäristön syntymistä, edistää mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä, sekä edistää oppilaitosyhteisön hy-

vinvointia. Lisäksi opiskeluhuollon avulla tuetaan oppimista sekä tunnistetaan, lievennetään ja ehkäistään mah-

dollisimman varhain oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia. Opiskeluhuol-

toryhmä tukee opettajien, oppilaitoksen muun henkilökunnan, kuten esim. ryhmänohjaajan tai asuntolanhoitajan, 

sekä opiskelijoiden työtä. Poikkeaviin asioihin pyritään tarttumaan välittömästi. Tällaisia asioita ovat esim. pois-

saolot, oppimisvaikeudet, päihteiden käyttö, opiskelija-asuntolassa häirintä, poikkeava käytös tai terveydellisistä 

syistä johtuvat erikoisvaatimukset.  

Jokaisessa Jamin yksikössä on oma oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä, joka vastaa opiskeluhuollon käy-

tännön suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta. Ryhmään kuuluvat koulutusalajohtaja, terveydenhoitaja, 

sosiaalitoimen edustaja, nuorisotoimen edustaja, erityisopettaja ja opinto-ohjaaja sekä tapauskohtaisesti muista 

opettajia, vanhempia tai asuntolahoitaja. Opiskelijahuollon toteutumista seuraa rehtorin nimeämä opiskeluhuollon 

ohjausryhmä. Yksittäisen opiskelijan opiskeluhuoltoa koskevat asiat käsitellään oppilaitoksessa monialaisessa 

asiantuntijaryhmässä (Tuki-ryhmässä), jonka jäsenet nimetään tapauskohtaisesti opiskelijan tai hänen huoltajansa 

suostumuksella. Aloitteen moniammatillisen tuen saamiseksi voi tehdä opiskelija itse tai hänen huoltajansa tai 

esim. ryhmänohjaaja, kuraattori, terveydenhoitaja tai erityisopettaja. 

Koulukuraattori ja –psykologipalvelut 
Opiskelijan on mahdollista päästä tarvittaessa koulukuraattorin ja -psykologin vastaanotolle. Koulukuraattori ja -

psykologipalvelut Alajärvellä Jamin opiskelijoille järjestää Alajärven kaupunki opiskelijahuoltolain mukaisesti. 

Alavuden toimipisteessä palvelut järjestää Alavuden kaupunki. Vastaanottoajat ilmoitetaan oppilaitosten ilmoi-

tustaululla. 

Alajärvellä koulukuraattorina toimii: Antti Latvala p. 040 5349 442, antti.latvala@alajarvi.fi  

Alajärvellä koulukuraattorin vastaanotto oppilaitoksen terveydenhoitajan tiloissa kerran viikossa. 

Alajärvellä koulupsykologina toimii:  ilmoitetaan syksyllä 

Alavudella koulukuraattori ja –psykologipalvelujen tiedot ilmoitetaan oppilaitoksen ilmoitustau-

lulla. Kuraattorin vastaanotto toimii ajanvarauksella. Vastaanottoaika ja -paikka sovitaan tapauskohtaisesti. 

Alavuden kuraattoreiden yhteystiedot: 

Anne Paalanen p. 040 198 4189. Psykologipalvelut Osviitan kautta. 

 

mailto:antti.latvala@alajarvi.fi
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Opintojen rahoittaminen 

Opintotuki- ja matkakorvausasioissa opiskelijoita pyydetään kääntymään oman paikkakuntansa Kelan puoleen. 

Opintotukeen liittyviä oppaita voi kysyä ryhmänojaajalta ja opintosihteeriltä. Katso lisätietoa internetistä: 

www.kela.fi/opintotuki.     

 

Vakuutusturva 
Opiskelijat ovat vakuutettuja koulun puolesta teoria-, käytäntö- ja liikuntatuntien sekä työssäoppimisen ajaksi. 

Palkallisen työssäoppimisen aikana vakuutusturva määräytyy työsopimuksen kautta työnantajalle. Vapaa-ajan 

tapaturmien varalle opiskelijan on itse hankittava vakuutus.  

 

Hyvät tavat ja oppilaitoksen järjestyssäännöt 
Opiskelussa, ammatissa ja ylipäänsä elämässä kannattaa aina muistaa hyvät tavat. Kun arvostat toisia ihmisiä, 

niin sinuakin arvostetaan. Yleisen viihtyvyyden säilyttämiseksi Jamin Alavuden ja Alajärven toimipisteissä toi-

vomme opiskelijoiden ottavat huomioon seuraavat säännöt: 

Ole ystävällinen ja kohtelias muita ihmisiä kohtaan. Ota muut ihmiset huomioon. Vältä karkeaa kielen käyttöä ja 

kiroilua.   

Pääsääntöisesti oppitunneilla ei saa käyttää puhelinta. Puhelimet on oltava äänettömällä ja pois näkyvistä. Puheli-

mia saa käyttää ainoastaan opiskelutehtävien tekoon opettajan luvalla. Opettaja voi ottaa puhelimen haltuun oppi-

tunnin ajaksi, mikäli opiskelija kiellosta huolimatta käyttää kännykkää. 

Tietokoneen käyttö oppitunneilla muuhun tarkoitukseen kuin opiskelutehtäviin ei ole sallittu. Opettaja voi tark-

kailla oppituntien aikana opiskelijoiden tietokoneita Netcontrol-ohjelmiston avulla ja tarvittaessa estää koneen 

käytön.     

Tupakointi on kielletty koulun alueella. Kielto koskee myös sähkötupakkaa.  

Hyvän käytöksen poikkeamiin puututaan oppilashuollollisten toimenpiteiden ohella seuraavasti: 

Opettaja huomauttaa ja ojentaa suullisesti oppilasta ja tekee muistiinpanon asiasta.  

Jollei se auta, opettaja ja koulutusalajohtaja kuulevat opiskelijaa asiasta. Keskustelusta laaditaan muistio. Asian 

vakavuudesta riippuu, ilmoitetaanko kotiin. 

Tarvittaessa koulutusalajohtaja antaa huomautuksen, josta aina alaikäisen (alle 18 v.) huoltajille tiedoksianto ko-

tiin. Vakavammissa rikkomuksissa tai rikkomusten toistuessa rehtori antaa varoituksen. Myös määräaikainen 

erottaminen on mahdollista. 

 

Ympäristöasiat ja jätehuolto 
Oppilaitoksessamme noudatetaan voimassa olevan jätelain ja alueemme jätehuoltoyhtiön mukaisia määräyksiä jät-

teiden lajittelusta. Lisäksi oppilaitoksellamme on laatu- ja ympäristösertifikaatti, joka edellyttää mm. jätelajittelua 

ja energian säästämistä.  
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Oppilaitoksen tiloista löydät kunkin toimitilan jätelajitteluohjeet sekä energian säästöohjeet, joita tulee noudattaa. 

Jätelajittelu tehdään alueen jätehuoltomääräysten ja jätehuoltoyhtiön ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja löydät Mil-

lespakan sivuilta www.millespakka.fi Lisäksi jätelajittelusta ja energian säästämisestä tiedotetaan ympäristöalan 

opiskelijoiden ja ympäristövastaavan toimesta. Lisätietoja jätteiden lajittelusta saat ympäristövastaavalta: Henna 

Latvala, p. 040-3580 922. Opiskelijoille annetaan opintoihin kuuluvana perehdytys oppilaitoksen ympäristöasioi-

hin, kuten jätelajitteluun. 

 

Alajärven toimipisteen yhteystiedot 
Järviseudun ammatti-instituutti, Alajärven toimipiste  
Hoiskontie 25 
62900 ALAJÄRVI 

(06) 2412 7112 

info@jamin.fi 

fax (06) 2412 7124   

sähköposti: etunimi.sukunimi@jamin.fi 
 

www.jamin.fi   

www.facebook.com/jamin.fi   

www.instagram.com/jamin.fi 

 

Langaton verkko:  

Käyttäjätunnus: JAMI Students 

Salasana: JAM1 Students 

 

 

 

 

 

Alavuden toimipisteen yhteystiedot 

Käyntiosoite: 
Järviseudun ammatti-instituutti Alavuden toimipiste 
Torikatu 1 
63300 ALAVUS 
 
Yhteydenotot suoraan Jamin opettajien ja muun henkilökunnan suoriin numeroihin. Sähköiset 
yhteydenotot em. Jamin osoitteisiin. Kaikki kirjeposti kehotetaan osoittamaan Alajärven toimi-
pisteeseen.  
 
 

Toimipisteiden henkilökunta 

 
Jamin henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@jamin.fi 

http://www.millespakka.fi/
mailto:info@jamin.fi
mailto:etunimi.sukunimi@jamin.fi
http://www.jamin.fi/
http://www.facebook.com/jamin.fi
http://www.instagram.com/jamin.fi
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 Koulutuspäällikkö: Puhelinnumero  
 

    
 

 Suvi Kohtala 040 481 4132 koulutuspäällikkö, tietojenkäsittely 
 

    

     

    
 

    
 

 Lehtorit Puhelinnumero Opetusaine 
 

 
Murtokangas Pekka 044 465 7106 Liikunta, terveystieto, tietojenkäsittely 

 

 
Raivio Liisa, merkonomien tutkintovastaava 044 465 7155 Yhteisiä opintoja, tuotetieto, markkinointi 

 

    
 

 Tuntiopettajat  Opetusaine 
 

    
 

 Ala-Mutka Tapani, IT-tukihenkilö tutkintovastaava 040 728 8007 
Tietoliikenne, tietojenkäsittely, matema-
tiikka 

 

    
 

    
 

    
 

 
Viljanmaa Maija 044 465 7113 

Yritystoiminta, asiakaspalvelu, 
 

 
markkinointi. erityisopetus  

   
 

    
 

 
Kiikkala Kari 050 4370037 

Yhteiskunnalliset aineet, oikeusoppi, 
 

 
taloushallinto  

   
 

    
 

 Kalijärvi Mikko 
050 575 0529 Tietojenkäsittely, multimedia  

   

   
 

    
 

 

Kielten opettajat lukiolta: 

Emmi Seppälä, englanti 

Päivi Höykinpuro, ruotsi   
 

 Sivutoimiset tuntiopettajat:   
 

 Pirjo Koivumäki 044 4657 154 

lukujärjestyssuunnittelu, Priimus/Wilma -

vastaava 
 

 Marja-Liisa Pitkänen  kielten opetus Alavuden yksikössä 
 

 
Muu henkilökunta:  Tehtävä:  

 Raatikainen Marketta 044 465 7141 Opintosihteeri 

 

 

 
Latvala Antti 

 

040 5349 442 Kuraattori 

 

 Kuoppa-aho Marleena 040 5083 495 Terveydenhoitaja 
 

 
Keskitalo Hilkka 

  

040 628 1900 Laitoshuoltaja 

 

 Sillanpää Elisa 040 631 9102 Laitoshuoltaja 
 

 Hiekka Pentti, ammattimies 

 
044 465 7114 Kiinteistönhoito 
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Lukuvuoden 2020 – 2021 työaika 

 

LUKUVUODEN   2020-2021

KOULUPÄIVÄT JA LUKUJAKSOT

ALAJÄRVEN TOIMIPISTE Päiväys 20.2.2020

PV KUUKAUSI JA VIIKONPÄIVÄ (=KOULUP.) KUUKAUSI JA VIIKONPÄIVÄ (=KOULUP.) PV

ELO SYYS LOKA MARR JOULU TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO   KESÄ

MA MA

TI 1 82 1 TI

KE 2 83 2 KE

TO 1 44 3 84 1 153 3 TO

PE 2 45 4 85 1 A 2 P 4 PE

LA 1 3 5 2 3 Ä 1 5 LA

SU 2 4 1 6 3 4 Ä 2 6 SU

MA 3 1 5 46 2 61 7 86 4 96 1 115 1 L 5 S 3 173 7 MA

TI 4 2 1 22 6 47 3 62 8 87 5 97 2 116 2 O 6 154 4 174 8 TI

KE 5 3 2 23 7 48 4 63 9 88 6 Lop 3 117 3 M 7 155 5 175 9 KE

TO 6 4 3 24 8 49 5 64 10 89 7 98 4 118 4 A 8 156 6 176 10 TO

PE 7 5 4 25 9 50 6 65 11 90 8 99 5 119 5 A 9 157 7 177 11 PE

LA 8 5 10 7 12 9 6 6 10 8 12 LA

SU 9 6 11 8 13 10 7 7 11 9 13 SU

MA 10 6 7 26 12 L 9 66 14 91 11 100 8 120 8 135 12 158 10 178 14 MA

TI 11 7 8 27 13 O 10 67 15 92 12 101 9 121 9 136 13 159 11 179 15 TI

KE 12 8 9 28 14 M 11 68 16 93 13 102 10 122 10 137 14 160 12 180 16 KE

TO 13 9 10 29 15 A 12 69 17 94 14 103 11 123 11 138 15 161 13 HT 17 TO

PE 14 10 11 30 16 A 13 70 18 95 15 104 12 124 12 139 16 162 14 18 PE

LA 15 12 17 14 19 16 13 13 17 15 19 LA

SU 16 13 18 15 20 17 14 14 18 16 20 SU

MA 17 11 14 31 19 51 16 71 21 J 18 105 15 125 15 140 19 163 17 181 21 MA

TI 18 12 15 32 20 52 17 72 22 O 19 106 16 126 16 141 20 164 18 182 22 TI

KE 19 13 16 33 21 53 18 73 23 U 20 107 17 127 17 142 21 165 19 183 23 KE

TO 20 14 17 34 22 54 19 74 24 L 21 108 18 128 18 143 22 166 20 184 24 TO

PE 21 15 18 35 23 55 20 75 25 U 22 109 19 129 19 144 23 167 21 185 25 PE

LA 22 19 24 21 26 23 20 20 24 22 26 LA

SU 23 20 25 22 27 24 21 21 25 23 27 SU

MA 24 16 21 36 26 56 23 76 28 L 25 110 22 130 22 145 26 168 24 186 28 MA

TI 25 17 22 37 27 57 24 77 29 O 26 111 23 131 23 146 27 169 25 187 29 TI

KE 26 18 23 38 28 58 25 78 30 M 27 112 24 132 24 147 28 170 26 188 30 KE

TO 27 19 24 39 29 59 26 79 31 A 28 113 25 133 25 148 29 171 27 189 TO

PE 28 20 25 40 30 60 27 80 29 114 26 134 26 149 30 172 28 190 PE

LA 29 26 31 28 30 27 27 29 LA

SU 30 27 29 31 28 28 30 SU

MA 31 21 28 41 30 81 29 150 31 MA

TI 29 42 30 151 TI

KE 30 43 31 152 KE

YHT. 21 22 17 21 14 19 20 18 20 18 0

YHT. 95 95

YHT. 190

(itsenäinen opiskelu)

Aloittavien opiskelijoiden kirjaaminen ja hoks-työn aloitus.

Jatkavat ryhmät top/lähi (ryhmä/opettajakohtainen)

Jatkavat ryhmät aloittavat

Etäpäivä jatkavilla/alkavien perehdytys ja opettajilla suunnittelu

JAKSOJEN PITUUDET: (viikkoina)

JAKSO: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PITUUS: 6,8 6,0 6,2 6,8 5,6 6,6 yht.  38,0 viikkoa
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Tutkintokohtainen osa, merkonomi 

Merkonomitutkinnon lukusuunnitelmat 

2020MER RO Viljanmaa Maija (TYÖSSÄOPPIMASSA 6. JAKSO TAI SOPIMUKSEN MUKAAN) 
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2019MER RO Kiikkala Kari (TYÖSSÄOPPIMASSA 3. JAKSO JA 5-6 JAKSO TAI SOPIMUKSEN 

MUKAAN) 

 

 

 

 

2018MER RO Viljanmaa Maija (TYÖSSÄOPPIMASSA 3. JAKSO TAI SOPIMUKSEN MUKAAN) 
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2020MERAL RO Raivio Liisa (TYÖSSÄOPPIMASSA 6. JAKSO TAI SOPIMUKSEN MUKAAN) 
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2019MERAL RO Raivio Liisa (TYÖSSÄOPPIMASSA 5. JA 6. JAKSO TAI SOPIMUKSEN MU-

KAAN) 

 

 

 

2018MERAL RO Raivio Liisa (TYÖSSÄOPPIMASSA 3. JAKSO TAI SOPIMUKSEN MUKAAN) 
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Tutkintokohtainen osa, datanomi 

IT-tukihenkilö- ja datanomiryhmien lukusuunnitelmat 

2020DAT RO Kalijärvi Mikko (TYÖSSÄOPPIMASSA 6. JAKSO TAI SOPIMUKSEN MUKAAN) 
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2019DAT RO Kohtala Suvi (TYÖSSÄOPPIMASSA 5-6. JAKSO TAI SOPIMUKSEN MUKAAN)

 

 

 

 

 

2018DAT RO Kohtala Suvi (TYÖSSÄOPPIMASSA 3. JAKSO TAI SOPIMUKSEN MUKAAN) 

 

 

 

PK

O 

 

 

TAM/MUU1 

MUU1 

 
MUU1 

TAM/MUU1 

MUU1 

TAM/MUU1 
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2020DATAL RO Ala-Mutka Tapani (TYÖSSÄOPPIMASSA 6. JAKSO TAI SOPIMUKSEN MU-

KAAN) 

 
 

2019DATAL/2018DATAL RO Ala-Mutka Tapani (TYÖSSÄOPPIMASSA 1. JAKSO JA 5-6 JAK-

SOT TAI SOPIMUKSEN MUKAAN) 

 

 
 

 
 

PKO 

TAM 
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2020VDAT (TIEDOT ILMOITETAAN MYÖHEMMIN) 
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Luettelo käytetyistä oppikirjoista 

 
Kirjojen käyttö vaihtelee kursseittain. Joissakin aineissa käytössä pääosin oppikirjat, toisissa opettajan tuottama ja keräämä 
aineisto. Oppikirjoja hankitaan siis opettajan ohjeiden mukaan. 
 
Äidinkieli 1, 2 
Opettajan keräämä ja tuottama aineisto 

 
Ruotsi 
Klip Plus. Tiina Halonen - Ulla Kaukola  - Tuula-Riitta Virrankare. Wsoy 
 
Englanti 
Jackpot, Making the Most of Business English. Timonen Marja-Leena - Niskanen Terttu, WSOY 
 
Fysiikka ja kemia 
7 askelta fysiikkaan ja kemiaan 
 
Matematiikka 1, 2, 3 
Liiketalouden matematiikka. Leila Karjalainen 
 
Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 
Kansalaisena Suomessa ja Euroopassa, .Mirjam Koskela - Soile Passoja 
 
Tietokone tutuksi 1 
ja 2 Käsikirjana:  
Tietokoneen käyttötaito - A-korttitutkinto.  Outi Lammi,  Hannu Mäkelä  
ISBN: 978-951-0-37137-4 tai Tietokoneen  ajokorttikirja, Windows 7 ja Office 2010, Mika Keskikiikonen 

 
Talouspalvelujen tietojenkäsittely 1-4 
Käsikirjana: Tietokoneen  ajokorttikirja, Windows 7 ja Office 2010, Mika Keskikiikonen 
 
Kannattavuuden suunnittelun tietojenkäsittely 1-3 
Käsikirjana: Tietokoneen  ajokorttikirja, Windows 7 ja Office 2010, Mika Keskikiikonen 

 

Asiakaspalvelu 

Palvelun taitajaksi, Pakkanen-Korkeamäki-Kiiras, uusin painos 

 

Tuotetuntemus 
Tuotetuntemus, Lepola-Raivio. Optio 2000 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.docendo.fi/kirjailija/200
http://www.docendo.fi/kirjailija/200
http://www.docendo.fi/kirjailija/231
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Järviseudun ammatti-instituutin järjestyssäännöt 

 

A. SOVELTAMINEN 

Oppilaitoksen järjestyssääntöjä sovelletaan sekä oppilaitoksen alueella, koulutoiminnan yhteydessä että oppilaitoksen järjes-

tämissä tilaisuuksissa koulun ulkopuolella. 

 

1. Oppilaitoksen alueena pidetään koulun tonttia. 

 

2. Kouluaikana pidetään lukujärjestyksen mukaista työpäivää.. 

 

3. Opiskeluun välittömästi liittyväksi tilaisuudeksi katsotaan sekä oppilaitoksen järjestämä 

tilaisuus oppilaitoksen ulkopuolella kouluaikana että oppilaitoksen toimesta sen alueella 

järjestetty tilaisuus kouluajan ulkopuolella. 

 

B. SÄÄNNÖT PÄIVITTÄISEEN TYÖSKENTELYYN 

4. Opiskelijoiden tulee osallistua opetukseen HOKS:n mukaan. 

 

5. Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää läsnäoloa HOKS:ssa sovittuna opiskeluaikana. Suoritus hylätään, mikäli opis-

kelija ei läsnäolonsa osalta saavuta kurssin tavoitteita. 

 

6.  Opetustunnit alkavat ja päättyvät lukujärjestyksessä ilmoitettuna aikana. Päivittäiseen työskentelyaikaan voi tulla 

muutoksia yhteisten tapahtumien, opintomatkojen ym. myötä. Opiskelija on velvollinen osallistumaan näihin tapah-

tumiin myös lukujärjestyksestä poikkeavana aikana. Työpaikalla noudatetaan työpaikan työaikoja. Työpaikalla op-

pimisen ajankohdat määritellään HOKS:ssa ja koulutussopimuksessa/ oppisopimuksessa. 

 

7. Oppimistilannetta ei saa häiritä. Kännykän käyttö oppitunnilla on kielletty, ellei opettaja toisin määrää. Opettajalla 

on oikeus kerätä kännykät oppitunnin ajaksi pois, jos se häiritsee työskentelyä. Tämä sääntö koskee myös työpai-

kalla oppimista. 

 

8.  Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen pitämään sekä koulun sisätilat että ulkoalueet siistinä. Oppilaitoksessa 

noudatetaan alueen jätehuoltomääräyksiin perustuvaa jätelajittelua, josta ohjeet seinillä. 

 

9. Oppilaitoksen omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuuden katoamisesta tai rikkoutumisesta 

 tulee välittömästi ilmoittaa koulun henkilökunnalle. Tahallinen huolimattomuus ja ilkivalta aiheuttavat 

 korvausvelvollisuuden vahingonkorvauslain mukaan. 

 

10. Opiskelijan tulee noudattaa oppilaitoksen työturvallisuusohjeita ja –määräyksiä. Käytännön työtehtäviin esim. työs-

säoppimispaikalla pukeudutaan työn edellyttämällä tavalla turvallisuus huomioiden ja käytetään tarvittaessa suo-

jaimia. Tapaturmasta ja ilmeisestä tapaturman vaarasta on välittömästi ilmoitettava koulun henkilökunnalle sekä 

huolehdittava avun saamisesta. 

 

C. TUPAKOINTI, PÄIHTEET JA HUUMEET 

11. Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty 

 oppilaitoksen alueella. 

 

12.    Tupakointi on kielletty oppilaitoksen alueella. Alaikäisen henkilön tupakointi on tupakkalain ja – 

         asetuksen perusteella kielletty. 

 

13. Oppilaitoksen alueella hiljaisuus on kello 22.00 – 06.00. 

 

D. LIIKENNE 

14. Omilla ajoneuvoilla liikkuminen on sallittua ainoastaan pysäköintialueelle ja sieltä poistumiseen. 

 Huoltoajossa on noudatettava erityistä varovaisuutta. 

 

E. SEURAAMUKSET SÄÄNTÖJEN RIKKOMISESTA 

15. Opiskelijalle, joka ei noudata oppilaitoksen järjestyssääntöjä, voidaan määrätä kurinpitorangaistus 

 ammattioppilaitoksia koskevan lain 531/2017 85§ mukaan. Rangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja 

 opiskelijan erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi. 


