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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yh 104 §

Kuntayhtymän johtaja:
Kokous on kutsuttu koolle hallintosäännön mukaisesti ja se on
päätösvaltainen kuusijäsenisenä.

Yh 104 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________

Hallituksen jäsen
Sirkka-Liisa Anttila
Kati Fonsell´-Laurila
Markku Leppälahti
Katja Ojala
Jukka Perälä
Klaus Ruisvaara
Riitta Ryhtä
Johanna Rämö
Ossi Stenholm
Simo Vehmaa
Tapio Virtanen

paikalla
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Valtuuston pj. ja varapj:t
Eino Järvinen, pj
Maria Orzech
Simo Pärssinen

paikalla
x
x

Varajäsen
Johanna Häggman
Olla-Riitta Aarikka
Kari Leppälahti
Tiia Räsänen
Allan Lunden
Vesa Niininen
Eevi Haho
Sirpa Suomi
Turkka Mali
Jaana Lehtonen
Risto Aaltonen

paikalla
-
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTO
Yh 105 §

Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän
verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.
Kuntayhtymän johtaja:
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat.

Yh 105 §

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Leppälahti ja Riitta Ryhtä.
Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin torstai
13.12.2018, jonka jälkeen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kuntayhtymän verkkosivuilla. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen
toimisto toimistoaikana klo 9-15.
Asialistalle päätettiin lisätä käsiteltäväksi pykälä 117 Microsoft
EES-sopimus.

____________
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TYÖYHTEISÖSELVITYKSEN TULOKSET JA JATKOTOIMENPITEET
Yh 106 §

Koulutuskuntayhtymän henkilöstö työskentelee ammatillisen koulutuksen lainsäädännön muutoksen vuoksi melkoisessa muutospaineessa. Laki tuli voimaan 1.1.2018 ja yhdisti prosessit, toimintatavat, lomakkeet ja raportoinnin
nuorten, aikuisten, oppisopimusten ja tutkintoon johtavan työvoimakoulutuksen
osalta. Myös rahoitusjärjestelmä, opiskelijahallintojärjestelmä ja opettajien
vuosityöaika ovat tuoneet isoja muutoksia. Taustalla on edelleen myös organisaatioiden yhdistymisprosessi.
Kuntayhtymän hallitus päätti (74§ 2018) hankkia Työterveyslaitokselta työyhteisöselvityksen laatimisen. Palvelu sisälsi henkilöstökyselyn toteuttamisen,
haastatteluja sekä palautekeskustelut. Palvelun kokonaishinta on 17.600€ +
alv.
Kokouksessa kuultiin Työterveyslaitoksen edustajien kertomana työyhteisöselvityksen palaute. Jatkotoimenpiteiksi sovittiin johtoryhmän valmennus, henkilöstöhallinnon ohjeiden päivittäminen, koulutuskuntayhtymän yhteisten tavoitteiden kirkastaminen koko henkilöstölle sekä hallituksen seminaarin järjestäminen strategian päivittämiseksi.
Kuntayhtymän johtaja:
Merkitään tulokset ja jatkotoimenpiteet tiedoksi.

Yh 106 §

Päätös:

Hyväksyttiin.
Tapio Virtanen ja Jukka Perälä poistuivat pykälän käsittelyn aikana.
Ossi Stenholm saapui pykälän käsittelyn aikana.

____________

______________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

LOUNAIS-HÄMEEN
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Yhtymähallitus

Kokouspäivä

107 §

10.12.2018

Sivu

5

Liite

1

ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN PÄIVITTÄMINEN
Yh 107 §

Asuntolan järjestyssäännöt on laadittu ammatillisesta koulutuksesta annetun
lain (531/2017) mukaan ja ne on otettu käyttöön 1.1.2018. Säännöt vaativat
kuitenkin pientä päivitystä: aiemmissa säännöissä kohdat 2§ ja 3§ on koettu
tulkinnanvaraisiksi. Lisäksi kohtaan 5§ lisätään läsnäolotaulun käyttö.
Asuntolanhoitaja-termin tilalle vaihdetaan uusi tehtävänimike asuntolanohjaaja.
Päivitetyt asuntolan järjestyssäännöt kokousmateriaalin liitteenä.
Kuntayhtymän johtaja:
Hyväksytään asuntolan järjestyssäännöt käyttöön 1.1.2019 alkaen.

Yh 107 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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MENETTELY OPISKELUOIKEUDEN PERUUTTAMISTA JA PALAUTTAMISTA KOSKEVASSA ASIASSA JA KURINPITOASIASSA
Yh 108 §

Lain ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 mukaan opiskelijalle annettavasta
kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja
palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta
sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin. Korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta
erottamisesta ja asuntolasta erottamisesta päättää rehtori (yhtymähallitus
122§ 2017).
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa monijäsenisessä toimielimessä tulee olla
ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja
opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimeen lisäksi tutkinnon suorittajan koulutussopimustyöpaikan tai oppisopimuskoulutuksen osalta työnantajan edustajan.
Toimielimen puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoita edustava jäsen. Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa.
Toimielimen äänivaltaiset jäsenet toimivat virkavastuulla. Koulutuksen järjestäjä päättää toimielimen toimintatavoista ja päätöksenteosta.
Hallituksen puheenjohtaja:
Nimetään toimielimeen vuosille 2019-2021 koulutuksen järjestäjän edustajaksi rehtori Maaria Silvius (puheenjohtaja), opiskelija
huollon edustajaksi Sari Saukoniemi, opettajien edustajaksi Marko Ruusiala, työelämän edustajaksi Petri Yli-Jaakkola ja opiskelijaedustajaksi toimielimen oppilaitosedustajien esittämä opiskelija.
Hyväksytään toimielimen (opiskelijan oikeusturvatoimikunta) toimintatapoja ja päätöksentekoa koskeva toimintaohje.

Yh 108 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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AMMATILLISEN OHJAAJAN TOIMI
Yh 109 §

Ammatillisen ohjaajan toimi (sosiaali- ja terveysala sekä liiketoiminta-ala) on
ollut avoimena Kuntarekryssä, TE-toimiston sivuilla sekä kuntayhtymän kotisivuilla ajalla 26.10.- 12.11.2018. Hakijoilta edellytettiin soveltuvaa tutkintoa sekä kokemusta nuorten ja/tai aikuisten opiskelijoiden ohjaamisesta.
Hakemuksia tuli 27 ja haastatteluun kutsuttiin 11 henkilöä. Haastattelijoina
toimivat vs. koulutuspäällikkö ja koulutusalavastaava. Hakijat ja haastatteluun
kutsutut esitellään tarkemmin kokouksessa.
Kuntayhtymän johtaja:
Ottaen huomioon hakijoiden välillä suoritetun ansiovertailun
sekä haastatteluissa esiin tulleet että tehtävän menestykselliseksi hoitamiseksi vaadittavat seikat, tehtävään esitetään valittavaksi edellä mainituista seikoista syntyneen kokonaisarvion perusteella ohjaustoiminnan artenomi Laura Flankkumäki
ja hänen varalleen lähihoitaja Susanna Santahuhta.

Yh 109 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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9-PAIKKAISEN PIKKUBUSSIN HANKINTA
Yh 110 §

Kuntayhtymän henkilökuljetuksiin käytettävä ajoneuvokalusto on uusimistarpeessa ja vuoden 2018 hankintoihin on talousarvion investointiosassa varattu
20 000 euron määräraha 9-paikkaisen käytetyn bussin hankintaan. Hankinta
kilpailutettiin Cloudia pienhankintaportaalissa avoimena kilpailutuksena. Tarjouksia tuli yksi, Renting Rentals Finland Oy:n tarjous. Sekä tarjoaja että tarjous täyttivät hankinnalle asetetut kriteerit.
Renting Rentals Finland Oy tarjosi vuosimalli 2014 Ford Transit Custom ajoneuvoa hintaan 20 000 euroa. Auto on otettu käyttöön 23.1.2015 ja sillä on
ajettu 133 000 km. Auto on ollut vuokrauskäytössä. Matkailuautoksi rekisteröity ajoneuvo oli ikäänsä ja käyttöönsä nähden erittäin siistissä kunnossa ja se
palvellee kuntayhtymän tarpeita pitkään.
Kuntayhtymän johtaja:
Hankitaan tarjouksen mukainen Ford Transit Custom hintaan
20.000,- € alv 0 % Renting Rentals Finland Oy:ltä.

Yh 110 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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YHDISTELMÄUUNIEN HANKINTA
Yh 111 §

Catering-osastolle on vuoden 2018 talousarvion investointiosassa suunniteltu
hankittavaksi kaksi yhdistelmäuunia. Uunien hankintaan on talousarviossa varattu 10.595,- euron määräraha.
Tarjouspyyntö julkaistiin Claudia-järjestelmässä 16.10.2018 ja tarjoukset tuli
jättää 31.10.2018 mennessä. Valintaperusteena oli alin hinta.
Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta:
Dieta Oy 10.204,32 € alv 0 %
Metos Oy Ab: 9.316,72 € alv 0 %
Molemmat tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä vaaditut kriteerit.

Kuntayhtymän johtaja:
Hankitaan yhdistelmäuunit Metos Oy Ab:ltä kokonaishintaan
9.316,72 € alv 0 %. Hankintaperusteena alin hinta.
Yh 111 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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LASKUTYÖURAKOITSIJOIDEN SOPIMUSTEN OPTIOVUODEN 2019 KÄYTTÖ
Yh 112 §

Forssan kaupungin yhdyskuntalautakunta (12.10.2016, § 72) on valinnut laskutyöurakoitsijat vuodelle 2017. Hankintaan sisältyy myös optiot vuosille 2018
ja 2019. Näiden käytöstä päätetään vuosittain erikseen.
Putkiurakoitsijaksi valittiin Tammelan Vesi- ja Lämpö Oy, ilmastointiurakoitsijaksi Air-Tikki Oy ja sähköurakoitsijaksi KJR-Asennus Oy. Kaupunki on varannut kaikille kaupunkikonserniin liittyville tahoille ja toimijoille mahdollisuuden
liittyä mukaan puitesopimukseen.
Yhtymähallitus päätti 13.12.2017 § 98, että kuntayhtymä liittyy laskutyöurakoitsijoita koskevaan puitesopimusmenettelyyn ja valitsi em. urakoitsijat vuodelle
2017.
Forssan kaupungin yhdyskuntalautakunta on kokouksessaan 10.10.2018
päättänyt option käytöstä vuodelle 2019.
Kuntayhtymä päättää osaltaan laskutyöurakoitsijoita koskevaan puitesopimukseen sisältyvän optiovuoden käyttämisestä vuodelle 2019.
Kuntayhtymän johtaja:
Kuntayhtymä päättää käyttää laskutyöurakoitsijoita koskevaan
puitesopimusmenettelyyn sisältyvän optiovuoden 2019.

Yh 112 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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JÄRJESTELYERÄT 1.1.2019 LUKIEN
Yh 113 §

OVTES:n järjestelyerän suuruus on 0,9 % ja sen jakamista on käsitelty
19.11.2018 järjestetyssä neuvottelussa, johon osallistuivat Maaria Silvius, Toni
Lääveri, Seija Luoto, Outi Roos, Ismo Varis ja Tanja Paassilta. Järjestelyerän
osalta päädyttiin esittämään sen käyttämistä henkilökohtaisiin lisiin sekä koulutusalavastaavien ja koulutuspäälliköiden tehtäväkohtaisen palkan korottamiseen.
KVTES:n järjestelyerän suuruus on 1,2 % ja sen jakamista on käsitelty
19.11.2018 järjestetyssä neuvottelussa, johon osallistuivat Maaria Silvius, Toni
Lääveri, Elina Kaislasalo ja Tanja Paassilta. Järjestelyerän osalta päädyttiin
esittämään sen käyttämistä tehtäväkohtaisten palkkojen tason tarkistamiseen
ja yhdenmukaistamiseen sekä henkilökohtaisiin lisiin.
TS:n järjestelyerän suuruus on 1,2 % ja sen jakamista on käsitelty
19.11.2018 järjestetyssä neuvottelussa, johon osallistuivat Maaria Silvius, Toni
Lääveri ja Tanja Paassilta. Järjestelyerän osalta päädyttiin esittämään sen
käyttämistä tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamiseen ja henkilökohtaiseen
lisään.
Kuntayhtymän johtaja:
Hyväksytään työehtosopimusten mukaisen järjestelyerän
jakaminen paikallisissa neuvotteluissa sovittujen esitysten
mukaisesti 1.1.2019 lukien.

Yh 113 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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VUODEN 2019 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET
Yh 114 §

Ehdotus vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi on esitetty liitteenä. Täytäntöönpano-ohjeisiin sisältyy myös sisäisen valvonnan suunnitelma.
Tulosalueiden johtajilla on laskujen hyväksymisoikeus v. 2019. Lisäksi ruokapalveluesimiehellä on yksikkönsä laskujen hyväksymisoikeus voimassa olevan
ohjeistuksen mukaisesti.
Tulosalueiden johtajien on huolehdittava siitä, että heidän alaisuudessaan
toimivat tuntevat ohjeiden sisällön ja noudattavat ohjeita.
Kuntayhtymän johtaja:
Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi.

Yh 114 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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MAKSUT VUODELLE 2019
Yh 115 §

Hallintosäännön 56 §:n mukaan yhtymähallitus päättää maksuista ja niiden
yksityiskohtaisista perusteista. Kuntayhtymän yhteistoimintaryhmällä on ollut
mahdollisuus kommentoida esitystä vuoden 2019 hinnastoksi.
Ravintolahintoja on päivitetty käyttäen perusteena veroviranomaisen määrittelemiä ravintoetuarvoja vuodelle 2019. Tilojen vuokria on tarkistettu kiinteistön
ylläpitokustannusten nousua vastaavasti. Lisäksi hinnastossa on tarkistettu
laskutettavien erien arvonlisäkäsittelyä verohallinnon uusien ohjeistusten mukaisiksi.
Ehdotus hinnastoksi 1.1.2019 lukien on esitetty liitteenä.
Kuntayhtymän johtaja:
Hyväksytään liitteenä oleva hinnasto vuodelle 2019.

Yh 115 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________

______________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

LOUNAIS-HÄMEEN
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Yhtymähallitus

116 §

Kokouspäivä

Sivu

10.12.2018

14

Liite

5

PÄÄTÖKSET, KIRJELMÄT JA TIEDOTUKSET
Yh 116 §

•
•
•
•

viranhaltijapäätökset ajalta 1.-30.11.2018
Forssan ammatti-instituutin kansainvälisyysstrategia
Talousjohtajan päätös 29.11.2018 myyntisaamisten kirjaamisesta luottotappioksi vuosilta 2017-2018. Myyntisaamisia poistetaan kuntayhtymän
kirjanpidosta yhteensä 9266,74 €. Luettelo nähtävissä kokouksessa
sisäisen tarkastuksen raportti tiedoksi

Kuntayhtymän johtaja:
Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi.
Yh 116 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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MICROSOFT EES-SOPIMUS
Yh 117 §

Kuntayhtymä on ollut mukana AMKE-yhteistyön kautta neuvotelluissa Microsoftin EES-sopimuksissa (School Agreement) vuodesta 2012 alkaen. Nykyinen sopimus on jatkovuodella ja päättyy vuoden vaihteessa. Uutta sopimusta
neuvoteltiin ensin yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa viime
vuonna, mutta toisen asteen ja korkeakoulujen tarpeiden yhteensovittaminen
ei onnistunut. Microsoftin kanssa päästiin sopimukseen jatkovuodesta ja
OSEKK ja Riveria valtuutettiin neuvottelemaan AMKEn edustajina uudesta sopimuksesta Microsoftin kanssa.
AMKE:n hallitus on 12.11.2018 hyväksynyt EES-pääsopimuksen ajanjaksolle
1.1.2019 – 31.12.2021 ja toimitusjohtaja on allekirjoittanut sen 16.11.2018.
Jokainen koulutuksenjärjestäjä hyväksyy tähän liittyvän EES liittymäsopimuksen. Sopimus kattaa koulutuksenjärjestäjän kaiken toiminnan. Koulutuksenjärjestäjä voi tällä sopimuksella lisensoida myös omistamansa osakeyhtiöiden
toiminnan siinä tapauksessa, että omistaa yhtiön kokonaan.
Uusi sopimus perustuu Microsoftin online-tuotteisiin (M365). Tällä sopimuksella hankitaan henkilökunnalle tietyn tasoiset lisenssit (A3+ATP, tai A5) ja opiskelijat saavat automaattisesti käyttöoikeuden vastaaviin tuotteisiin, jotka henkilökunnalle on tilattu. Hinnoittelu perustuu edelleen vuosivuokraan ja tilauksen
sisältöä ja määrää pystytään tarkistamaan vuosittain henkilökuntamäärää vastaavaksi. Vuoden 2019 vuosivuokra on noin 28 000 euroa, joten arvio kolmen
vuoden sopimuksen arvosta on noin 84 000 euroa.
EES-liittymäsopimus tulee hyväksyä ja palauttaa allekirjoitettuna tämän vuoden aikana. Varsinaista sopimusasiakirjaa ei kuitenkaan ollut vielä saatavissa.
Sopimus tulee allekirjoittaa sähköisesti. Kuntayhtymän puolesta sopimukset
allekirjoittaa kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja yhdessä, mutta kyseisen
sopimuksen voi allekirjoittaa vain yksin.

Kuntayhtymän johtaja:
Hyväksytään AMKE:n kilpailuttama EES liittymäsopimus ja
valtuutetaan kuntayhtymän johtaja allekirjoittamaan sopimus
tarvittaessa sähköisesti yksin.
Yh 117 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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MUUTOKSENHAKU KOKOUKSEN 10.12.2018 PÄÄTÖKSISTÄ
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 104-106, 114-116
Koska päätöksistä voidaan tehdä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 107-113, 117
Oikaisuvaatimus
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (julkisissa
hankinnoissa hankintaoikaisun) 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista
osoitteella:
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
yhtymähallitus
PL 12, 30101 Forssa
Pykälät: 107-113, 117
Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella (kunnallisvalitus) 30
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista:
Pykälät: Valitusviranomainen:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus, PL 640, 13111 Hämeenlinna
Seuraaviin päätöksiin voi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 44 §:n
2 momentin mukaan hakea muutosta kirjallisella valituksella (hallintovalitus) 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Pykälät: Valitusviranomainen:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 150, 13101 Hämeenlinna
Hankintapäätöksen saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi
Muutoksenhakija voi - §:n osalta vedota hankintalain vastaiseen menettelyyn ja
saattaa asiaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun sai
tietoonsa tarjouskilpailun ratkaisun perusteluineen.
Markkinaoikeuden osoite:
Markkinaoikeus, Erottajakatu 1-3, PL 118, 00131 Helsinki
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje, valitusosoitus ja ohje markkinaoikeudelle tehtävästä hakemuksesta liitetään pöytäkirjanotteeseen.

______________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Nämä järjestyssäännöt on laadittu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017)
mukaisesti. Järjestyssäännöt koskevat kaikkia asuntolassa asuvia henkilöitä sekä heidän vieraitaan.
Asuntolassa asuvan opiskelijan on huolehdittava siitä, että hänen vieraansa noudattavat asuntolan
järjestyssääntöjä. Järjestyssääntöjen lisäksi opiskelijoiden tulee noudattaa nettietikettiin,
kestävään kehitykseen ja käyttäytymiseen liittyviä ohjeita.
Järjestyssäännöillä edistetään asuinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Sääntöjen
tavoitteena on myös turvata asuntolayhteisön toimivuus ja antaa yhteisön jäsenille tietoa heidän
oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.
Järjestyssääntöjä noudatetaan asuntolarakennuksessa ja sen piha-alueilla. Asuntolatoiminnasta
vastaa asuntolanohjaaja. Asuntolatoiminnan järjestämiseen osallistuu lisäksi oppilaitoksen muuta
henkilökuntaa ja ulkopuolisia toimijoita. Henkilökunnan tehtävänä on auttaa ja tukea asukkaita
arjen taidoissa ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa, vastata asukkaiden kanssa yhdessä paikan
viihtyvyydestä ja vapaa-ajantoiminnasta, valvoa sääntöjen noudattamista sekä tukea asukkaiden
opintojen etenemistä.
Jokainen asukas ja alaikäisen kohdalla myös asukkaan huoltaja(t) ovat asuntolasopimuksen
allekirjoittaessaan hyväksyneet asuntolan järjestyssäännöt ja sitoutuneet noudattamaan niitä.
1§
Käyttäytyminen
Opiskelijan tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti. Opiskeluyhteisössä jokaista kohdellaan
tasa-arvoisesti riippumatta sukupuolesta, iästä, kielestä, alkuperästä, uskonnosta, vakaumuksesta,
terveydentilasta, vammaisuudesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.
Henkinen ja ruumiillinen kiusaaminen, väkivaltainen käyttäytyminen, vihapuhe, nettikiusaaminen,
opiskelun estäminen tai häirintä ovat ankarasti kiellettyjä.
2§
Asuminen
Asuntolassa käyttäydytään asiallisesti kaikkia kohtaan ja toisten asukkaiden huomioon ottaminen
on jokaisen velvollisuus. Asuntolan kaikissa tiloissa tulee välttää melua ja muuta häiriötä
aiheuttavaa toimintaa, jotta asumis- ja opiskelurauha säilyvät.
Asumisoikeuden edellytyksenä on, että opiskelija osallistuu säännöllisesti oppilaitoksen
opetukseen. Opintojen tulee edetä opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
Asuntolassa saa asua viikonloppuisin ja lomapäivinä ainoastaan opiskeluun liittyvästä syystä
asuntolanohjaajan antamalla luvalla.

Jokainen asukas on oman vakuutusturvansa piirissä kaikissa asumiseen ja vapaa-aikaan liittyvissä
tilanteissa. Poikkeuksena on asuntola-asumisen arjen taitojen moduli, joka kuuluu osaksi opintoja.
Tällöin on voimassa oppilaitoksen opiskelijoita koskeva vakuutus.
Asuntolan hiljaisuus alkaa klo 22.30 ja päättyy klo 06.00. Asukkaiden tulee olla omissa
asunnoissaan hiljaisuuden aikana.
3§
Siisteyden ylläpitäminen
Asuntolan ja sen ympäristön siisteydestä huolehtiminen kuuluu kaikille asukkaille. Asukkaat ja
asuntolanohjaaja sopivat siivouskäytänteistä asumisen alkaessa yhdessä.
Asunto on pidettävä siistinä. Asuntolanohjaaja tarkistaa säännöllisesti huoneiden siisteyden.
Asuntolanohjaaja tekee huoneiden siisteys- ja kuntotarkastuksen asuntolasopimuksen päättyessä.
Siivouksen toistuva laiminlyönti, tahallinen sotkeminen sekä tilojen ja kaluston rikkominen
johtavat kurinpitotoimenpiteisiin tai asuntolapaikan menettämiseen.
Asunto on tyhjennettävä henkilökohtaisista tavaroista loma-ajoiksi, samoin pidempien työpaikalla
tapahtuvan oppimisen jaksoilla, koska asunto voidaan tällöin ottaa muuhun käyttöön.
4§
Asuntolan omaisuudesta huolehtiminen
Asuntolan omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuuden vahingoittumisesta tai
katoamisesta on ilmoitettava välittömästi asuntolanohjaajalle.
Oppilaitos ei vastaa asukkaiden henkilökohtaisesta omaisuudesta.
5§
Turvallisuus
Jokaisen on noudatettava annettuja turvallisuusohjeita.
Asuntolan piha-aluetta, yleisiä tiloja ja sisäänkäyntiä valvotaan tallentavalla kameralla
turvallisuuden lisäämiseksi.
Asuntolan alueella tapahtuvassa liikenteessä on noudatettava erityistä varovaisuutta sekä
liikenneopasteita. Ajoneuvot pysäköidään niille varatuille paikoille.
Turvallisuussyistä asukas on velvollinen ilmoittamaan asuntolanohjaajalle, mikäli hän on poissa
asuntolasta yön yli. Alle 18-vuotiaan kohdalla ilmoituksen tekee opiskelijan huoltaja. Läsnäolotaulu
pitää jokaisen asukkaan pitää ajan tasalla itse laittamalla oman magneettinsa oikeaan kohtaan.
Vaihtoehdot ovat asuntolassa, asioilla, kotona.
Jokainen asukas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi kaikissa asuntolassa tapahtuneista
häiriöistä ja epäkohdista asuntolanohjaajalle tai oppilaitoksen muulle henkilökunnalle.

6§
Avaimet
Asuntolan avaimet luovutetaan asukkaalle, kun sopimus on allekirjoitettu. Avaimen luovutuksesta
peritään pantti. Avaimen luovuttaminen toiselle henkilölle on kielletty.
Jos avain katoaa, asukas on velvollinen kustantamaan uuden avaimen teettämisen. Yöllisestä, klo
23 -06 välisenä aikana tapahtuvasta ovien avaamisesta veloitetaan asukkaalta erillinen korvaus.
7§
Tupakointi
Tupakoinnissa noudatetaan yleistä tupakkalakia. Tupakointi on kielletty asuntolan alueella, samoin
sähkötupakka ja nuuskan käyttö.
8§
Alkoholi, huumeet ja muut päihteet
Päihdyttävien aineiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen
asuntolan alueella sekä asumiseen liittyvissä tilaisuuksissa on kielletty. Oppilaitos voi velvoittaa
opiskelijaa esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, mikäli on perusteltua syytä
olettaa, että asukas on huumausaineiden vaikutuksen alaisena tai että asukkaalla on riippuvuus
huumeista.
9§
Vaaralliset aineet sekä aseet
Terä- ja ampuma-aseiden ja voimankäyttövälineiden, ilotulitteiden sekä vaarallisten aineiden
tuominen asuntolan alueelle on kielletty.
10 §
Vierailijat
Vierailuaika asunnoissa päättyy klo 21.30. Vieraat eivät voi olla asuntolassa ilman huoneen
haltijaa. Yövieraita ei asuntolassa sallita.
11 §
Lemmikkieläimet
Lemmikkieläinten tuonti asuntolaan ei ole sallittu.

12 §
Arjen taitojen moduli
Asuntolassa järjestetään arjen taitojen moduli uusille asukkaille. Moduli sisältyy asuntolassa
asuvien HOKS:aan ja sen suorittaminen hyväksytysti on asuntolapaikan pitämisen edellytyksenä.
13 §
Vapaa-aika
Asuntolassa järjestetään vapaa-ajantoimintaa sekä oppilaitoksen tiloissa, että sen ulkopuolella.
Asuntolanohjaaja tiedottaa toiminnasta asukkaille. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista.
14 §
Seuraamukset rikkomuksista
Opiskelijan rikkoessa asuntolan järjestyssääntöjä, voidaan keskustelun/kuulemisen jälkeen antaa
kirjallinen huomautus, kirjallinen varoitus tai erottaa opiskelija asuntolasta määräajaksi. Ennen
alaikäisen opiskelijan erottamista on kuultava myös hänen huoltajaansa.
Jos tuomioistuin on tuominnut opiskelijan rangaistukseen, ei hänelle saa samasta syystä määrätä
kurinpitorangaistusta. Opiskelija voidaan kuitenkin erottaa opiskelija-asuntolasta määräajaksi tai
jäljellä olevien opintojen ajaksi, jos se opiskelijan tekemän rikoksen tai siihen liittyvien seikkojen
perusteella on perusteltua.
Asuntolasta erottamisesta korkeintaan kolmen kuukauden ajaksi päättää rehtori. Pidemmästä
ajasta tai kokonaan erottamisesta päättää koulutuksen järjestäjän asettama kurinpitotoimielin.
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1.

Yleistä

SORA-säädökset ja -määräykset käsittelevät ammatillisessa koulutuksessa opiskeluun
soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja. Niiden keskeisenä tavoitteena on antaa tietoa ammatilliseen
koulutukseen opiskelijaksi pyrkiville ja opiskelijoille, opinto-ohjaajille ja opettajille sekä koulutuksen
järjestäjille eri koulutusaloille sijoittuvien säädöksissä lueteltujen tutkintojen edellyttämistä terveydentilaja toimintakykyvaatimuksista. Tavoitteena on myös antaa koulutuksen järjestäjille riittävästi perusteita
opiskelijaksi ottamista koskevaa päätöksen tekoa varten sekä parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen
työelämän turvallisuutta.

SORA-säädöksiä sovellettaessa Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä toimitaan seuraavien
periaatteiden mukaisesti:
•

turvallisuus (asiakkaan, potilaan, alaikäisen, liikenteen, opiskelijan itsensä sekä opiskelu- ja työyhteisön
turvallisuus) sekä turvattomuutta aiheuttavien tilanteiden ennaltaehkäisy

•

esteettömyys oikeus opiskella on ensisijaista (terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä puute harkitaan
yksilöllisesti opiskelijaksi ottamisen yhteydessä ja asiaa tarkastellaan sen mukaan, suoriutuuko opiskelijaksi
hakeutuva opintojen käytännön tehtävistä ja työpaikalla tapahtuvasta opiskelusta, kun otetaan huomioon
alaikäisen, potilaan, asiakkaan ja liikenteen turvallisuus)

•

yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus (kohtelussa ja asioita ratkaistaessa)

•

opiskelijan oikeusturva (koulutuksen järjestäjän vastuullisuus päätöksenteossa, päätösten perustelut,
dokumentointi ja muutoksenhaku)

•

yhteistoiminnallisuus ja monipuolinen asiantuntemus (yhteistyö perusopetuksen, opinto-ohjauksen,
vanhempien/huoltajien, muiden koulutuksen järjestäjien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden
kanssa)

•

asioista tiedottaminen, ongelmien ennaltaehkäisy

•

opiskelijan ohjaus ja tukeminen.

SORA-säädökset ja muut määräykset:
•
•
•
•
•

Laki ammatillisesta koulutuksesta (L 531/2017)
Rikosrekisterilaki (L 770/1993)
Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta (L 956/2011)
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta (VNA 673/2017)
Muut voimassa olevat asiaan liittyvät säädökset ja määräykset.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä SORA-tutkintoihin kuuluvat seuraavat järjestämisluvan
OKM/34/531/2017 mukaiset tutkinnot:
•
•

Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
3

•
•
•
•

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto
Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain keskeiset SORA-säännökset koskevat opiskelijaksi ottamisen
perusteita, esteettömyyttä ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä, opiskelijaksi ottamiseen liittyvää
tiedonsaantia, opiskeluoikeuden peruuttamista, opiskeluoikeuden peruuttamiseen liittyvää tiedonsaantia,
opiskeluoikeuden palauttamista, huumausainetestausta, kurinpitoa, menettelyä opiskeluoikeuden
peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa sekä kurinpitoasiassa, arkaluonteisten tietojen
käsittelyä, julkisuutta ja tietojensaantioikeutta sekä muutoksenhakua.

2.

Toimielimen toimiala ja nimi

Opiskeluoikeus ja kurinpitoasioita käsittelevän toimielimen nimi on opiskelijan oikeusturvatoimikunta.
Toimikunnalle kuuluu L 531/2017 ja VNA 673/2017 mukainen opiskeluoikeuden peruuttaminen ja
palauttaminen, määräaikainen erottaminen, asuntolasta erottaminen sekä opiskeluoikeuden pidättäminen.

3.

Soveltamisala

Toimintasääntöä sovelletaan Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän opiskelijan oikeusturvatoimikunnan
päätöksenteko- ja kokousmenettelyissä.

4.

Toimielimen asettaminen ja vastuualue

4.1 Toimielimen asettaminen
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus asettaa monijäseniseen opiskelijan
oikeusturvatoimikuntaan koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden
edustajat. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä
nimeää toimielimeen lisäksi opiskelijan koulutussopimustyöpaikan tai oppisopimuskoulutuksen osalta
työnantajan edustajan. Koulutuksen järjestäjä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut
jäsenet ja varajäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Toimielimen puheenjohtajaksi tulee nimetä
muu kuin opiskelijoita edustava jäsen.

4.2 Kokoonpano
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän opiskelijan oikeusturvatoimikunnalle kuuluu L 531/2017 ja VNA
673/2017 mukainen opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen, määräaikainen erottaminen
(enintään vuosi) sekä opiskeluoikeuden pidättäminen.
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Toimielimeen kuuluvat toimintakaudella 2019-2021 koulutuksen järjestäjän edustajana rehtori Maaria
Silvius (puheenjohtaja), opiskelijahuollon edustaja Sari Saukoniemi, opettajien edustaja Marko Ruusiala,
työelämän edustaja Petri Yli-Jaakkola ja opiskelijaedustajaksi toimielimen oppilaitosedustajien esittämä
opiskelija. Puheenjohtaja nimeää uuden opiskelijajäsenen opiskelijan vaihtuessa kesken toimintakauden.
Tarvittaessa toimikuntaan voidaan kutsua asiantuntijajäseniä.
Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjän edustajana
puheenjohtaja nimeää toimielimeen lisäksi tutkinnon suorittajan koulutussopimustyöpaikan tai
oppisopimuskoulutuksen osalta työnantajan edustajan.
Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on
läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Jäsenten esteellisyyteen sovelletaan, mitä hallintolain
(434/2003) 27–29 §:ssä säädetään. Toimielimen äänivaltaiset jäsenet toimivat virkavastuulla.
Opiskelijan oikeusturvatoimikunnalla on nimetty sihteeri. Käsiteltävien asioiden arkaluontoisuudesta ja
henkilökohtaisuuden takia kokouksen asiakirjoja tulee käsitellä vain niiden henkilöiden, joita asia koskee
(henkilötietolaki 523/1999).

4.3 Toimielimen vastuualue ja tehtävät
Opiskelijan oikeusturvatoimikunnan tehtävänä on
1.

päättää opiskelijan opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta

2.

päättää opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta

3.

päättää opiskelusta pidättämisestä.

Työvoimakoulutuksen keskeyttämistapauksissa menetellään kuten laissa julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta 916/2012 säädetään.

Kokousmenettelyt
5.1 Kokouksen koolle kutsuminen, aika ja paikka
Opiskelijan oikeusturvatoimikunnan kokouksen koollekutsujana toimii puheenjohtaja. Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävä asia. Kutsu toimitetaan postitse, puhelimitse tai
sähköpostitse. Kurinpidollisissa ja opiskeluoikeudellisissa asioissa kutsu toimitetaan välittömästi,
viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Muissa ei-kiireellisissä asioissa seitsemän (7) päivää ennen
kokousta. Opiskelijan oikeusturvatoimikunnan kokoukset voidaan toteuttaa myös sähköisenä kokouksena.

5.2 Kokouksen laillisuus
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet toimielimen jäsenistä on läsnä.
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5.3 Läsnäolo toimikunnan kokouksissa
Esityslistalla olevaa asiaa käsiteltäessä paikalla voi olla kuultavana opiskelija ja/tai hänen huoltajansa.
Puheenjohtaja voi pyytää tarvittaessa kokoukseen asiantuntijoita ja asianosaisia. He eivät voi osallistua
varsinaiseen asian käsittelyyn. Opiskelijajäsen voi olla läsnä ja käyttää puhevaltaa opiskelijan
opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä kurinpitoasioita käsiteltäessä.

5.4 Esittely
Asiat päätetään toimikunnan kokouksessa puheenjohtajan esittelystä. Ennen opiskelijan erottamista
oppilaitoksesta kurinpitorangaistuksen syynä oleva teko tai laiminlyönti on yksilöitävä. Ennen
opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen tekemistä on hankittava asiaa koskeva tarpeellinen
asiantuntija- ja muu selvitys. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviraan on ilmoitettava tieto
vireillä olevasta terveydenhuollon opiskelijaa koskevasta opiskeluoikeuden peruuttamisprosessista.
Opiskelijalle ja hänen huoltajalleen on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.
Jos toimikunnan jäsenet ovat yksimielisiä, voidaan kokoukseen tuoda uusi asia esityslistan ulkopuolelta
kokouksen käsiteltäväksi. Lisäksi toimielin voi päättää, ottaako se kiireelliset asiat käsittelyyn esityslistan
ulkopuolelta.

5.5 Esteellisyys
Jäsenten esteellisyyteen sovelletaan, mitä hallintolain (434/2003) 27–29 §:ssä säädetään. Kokouksessa läsnä
olevan on ilmoitettava esteellisyydestään asian käsittelyyn. Opiskelijan oikeusturvatoimikunnan
puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys
toimielimen ratkaistavaksi.

5.6 Kokouksen pöytäkirjan laatiminen, tarkistaminen ja nähtävänä pitäminen
Kurinpitorangaistuksista, opiskeluoikeuden peruuttamista ja opiskelusta pidättämisestä tulee antaa
kirjallinen päätös ja lain 951/2011 35§:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut toimenpiteet tulee kirjata. Samalla kun
opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja määräaikaisesta erottamisesta päätetään, on päätettävä päätöksen
toimeenpanosta lainvoimaa vailla olevana ja täytäntöönpanon alkamisen ajankohdasta. Valviralle on
annettava tieto terveydenhuollon opiskelijaa koskevasta opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksestä ja
perusteluista samoin kuin opiskeluoikeuden palauttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijaksi pyrkivän
ja opiskelijan terveydentilaa koskevia tietoja sekä opiskelija rikosrekisteriotetta saavat käsitellä vain ne,
jotka valmistelevat tai tekevät päätöksen opiskeluoikeuden peruuttamisesta, opiskeluoikeuden
palauttamisesta tai kurinpidosta tai antavat lausuntoja niistä.
Koulutuksen järjestäjän tulee säilyttää arkaluontoiset tiedot erillään muista henkilötiedoista. Arkaluontoiset
tiedot poistetaan rekisteristä välittömästi, kun niiden säilyttämiselle ei ole enää lakisääteisten tehtävien
edellyttämää perustetta, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua tietojen merkitsemisestä rekisteriin.
Pöytäkirjan kirjoittaa sihteeri. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sen varmentaa kokouksessa valitut
pöytäkirjantarkastajat. Allekirjoitettu pöytäkirja säilytetään arkistointisäännön mukaan. Opiskelijan
oikeusturvatoimikunnan pöytäkirjat ovat salaisia.

6

6. Valitusoikeus ja muutoksenhaku
Hallintoasioissa tehdystä päätöksestä saa valittaa hallintomenettelylain 598/1982 ja hallintolainkäyttölain
586/1996 säädösten mukaisesti. Ennen muutoksenhakua opiskelija voi neuvotella asiastaan päätöksen
tehneen henkilön tai toimielimen kanssa.
Päätökseen, joka koskee kirjallista varoitusta, määräaikaista erottamista, asuntolasta erottamista tai
opiskelusta pidättämistä tai ammatillisen koulutuksen lain 100, 101, 102 ja 104 §:ssä säädettyä etua ja
oikeutta, opiskelija voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään. Muutoksenhaku (601/2005, 44 §). Muutosta päätökseen haetaan valittamalla
Aluehallintovirastoon 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu opiskelijan/huoltajan tiedoksi.
Muutoksenhakuosoite: Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, Birger Jaarlin katu 15, PL 150, 13101
Hämeenlinna.
Opiskeluoikeuden peruuttamista tai palauttamista koskevissa asioissa muutosta saa hakea valittamalla
opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan (L 956/2011). Muutosta tulee hakea 14 päivän kuluessa siitä, kun
päätös on annettu tiedoksi opiskelijalle sekä hänen huoltajalle.
Muutoksenhaku: Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta, PL 29, 00023 Valtioneuvosto

7. Muut säännöt
7.1 Nimenkirjoitusoikeus ja asiakirjojen allekirjoittaminen
Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielimen, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän opiskelijan
oikeusturvatoimikunnan päättämät asiat, annettavat lausunnot ja huomautukset allekirjoittaa toimielimen
puheenjohtaja.

7.2 Toimikunnan jäsenten palkkiot
Opiskelijan oikeusturvatoimikunnan koulutuskuntayhtymän ulkopuolisille jäsenille maksetaan palkkiota
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti (Luottamushenkilöiden
kokouspalkkiot 31.5.2017 § 22).

7.3 Voimaantulo
Tätä toimintaohjetta noudatetaan 1.1.2019 alkaen.
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Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

HINNASTO 2019
ATERIAPALVELUT
Henkilökuntahinnat
Henkilökunnalle myönnetään maksutapaetua, kun maksamisessa käytetään henkilökuntakorttia.
etuhinta
henkilökortilla
6,60

Lounas

muu maksutapa
6,90

Kevytlounas

4,00

4,20

Opiskelijalounas

4,95

5,10

Kahvi

1,00

1,00

Aamupuuro

0,40

0,50

Lounaan hinnoittelu perustuu ateriaedun verotusarvoon.

Ulkopuoliset asiakkaat
Lounas

8,20

Kevytlounas

5,00

Lounas – eläkeläinen (klo 12-13)

7,50

Kevytlounas –eläkeläinen (klo 12-13)

4,50

Kahvi ja yksi makea tai suolainen

5,50

Tilauslounas tarjoiltu/kabinetti

alkaen 12,00

Tilauksesta erikseen saatavilla myös esim. aamiainen, brunssi tai päivällinen
(Ateriapalveluiden hinnat sisältävät arvonlisäveron, mikäli kyseessä on verohallinnon ohjeistuksen mukaan
arvolisäverollinen myynti.)

TILAVUOKRAT 1.8.2018
Luokkatilat (alv 24 %)
Teorialuokka

17,00 euroa/tunti

ATK-luokka

45,00 euroa/tunti
285,00 euroa/pvä (7 – 8 h)
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Auditorio

36,00 euroa/tunti
250 euroa/pvä (7 - 8 h)

Ravintolatila (alv 24 %)
Ammattikeittiö

45,00 euroa/tunti

Kabinetti (40 henk.) /ruokasalin pienempi osa (60 henk.) 150,00 euroa
Iso ruokasali (180 – 250 henk.)

350,00 euroa

Ravintolakeittiö ja pieni jaettu ruokasali + kabinetti

300,00 euroa

Ammattikeittiö ja iso jaettu ruokasali

500,00 euroa

Ammattikeittiö ja koko ruokasali

750,00 euroa

Liikuntasali (alv 10 %)
Käyttötunti

34,00

Lukuvuosi /käyttötunti ma-to klo 17 – 21

585,00

Lukuvuosi /käyttötunti muuna aikana

467,00

Talousjohtaja voi erityisin perustein myöntää enintään 50 %:n alennuksen tilavuokrista. Oppilaitoksen
sisäisenä veloitusperusteena käytetään 50 % em. taksoista (alv 0 %) v. 2019.

ASUNTOLA 1.1.2019
Vuorokausi

€/vrk

Asuntolan yksiö

51,50

Asuntolan kaksio

82,50

Kuukausi

€/kk

Asuntolan yksiö

275,00

sis.sähkön

Asuntolan kaksio

350,00

sis.sähkön

Talonmiehen asunto/solu

165,00

Majoitustoimintaan sovelletaan 10 %:n arvonlisäverokantaa. Vuokrat sisältävät arvonlisäveron.
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Muut maksut (sis. alv 24 %)

e/krt

Vesimaksu/hlö/kk

25,00

Saunamaksu / hlö / saunakerta

1,00

Pesukoneen käyttö / koneellinen

1,00

Vuodepaikan liinavaatekorvaus

8,50

HONKAPIRTTI JA HONKASAUNA 1.1.2019
Honkapirtti (alv 24%)

euroa

ensimmäinen vuorokausi

290,00

lisävuorokausi

100,00

Honkasauna ja kokoustila (alv 24 %)

185,00

Henkilökunta-alennus Honkapirtin ja Honkasaunan hinnoista on 30 %. Vuokraaja vastaa tilojen
asianmukaisesta käytöstä ja siivouksesta ennen pois lähtöään. Mikäli vuokraajan jälkeen tilat joudutaan
siivoamaan kuntayhtymän toimesta, veloitetaan siivouksesta 200,- euroa. Halutessaan vuokraaja voi tilata
siivouspalvelun 100,- euron hintaan.
Yhtymähallitus on 10.6.2003 päättänyt, että FAI:n henkilöstö voi maksutta järjestää saunaillan kaksi kertaa
vuodessa Honkapirtin sauna- ja kokoustiloissa.

HONKAMÖKKI 1.1.2019
Honkamökkiä vuokrataan kuntayhtymän henkilökunnan ja luottamushenkilöiden majoituskäyttöön ympäri
vuoden. Hinnat sisältävät 10 %:n arvonlisäveron.
Honkamökin vuokrahinnasto

1.5.-30.9.

1.10.-30.4.

Viikkovuokraus pe klo 12 – pe klo 10

250 euroa

200 euroa

Osa-viikkovuokraus ma klo 12 – pe klo 10

200 euroa

150 euroa

Viikonloppu pe klo 12 – su klo 22

100 euroa

100 euroa

Yksittäinen vuorokausi klo 12 - 11

50 euroa

50 euroa

Sesonkiaika:
Viikkovuokraus pe klo 12 – pe klo 10

350 euroa

Osa-viikkovuokraus ma klo 12 – pe klo 10

250 euroa

Viikonloppu pe klo 12 – su klo 22

150 euroa

Yksittäinen vuorokausi klo 12 - 11

70 euroa
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Sesonkiajaksi katsotaan uusivuosi, talviloma, pääsiäinen, vappu, helatorstai, juhannus, syysloma ja
joululoma. Sesonkiajat arvotaan hakijoiden kesken. Kahtena peräkkäisenä vuonna ei sama henkilö voi saada
samana sesonkiaikana mökkiä vuokralle, jos muitakin halukkaita on.
Vuokraaja vastaa mökin asianmukaisesta käytöstä ja siivouksesta ennen pois lähtöään. Mikäli vuokraajan
jälkeen tilat joudutaan siivoamaan kuntayhtymän toimesta, veloitetaan siivouksesta 200,- euroa.
Halutessaan vuokraaja voi tilata siivouspalvelun 100,- euron hintaan.

AJONEUVOT 1.8.2019
Arvonlisäverosyistä oppilaitoksen autoja ei luovuteta yksityiskäyttöön.
Veloitusperuste:

sis. alv

Peräkärryn käyttö/vrk

24 %

5,00 e

Autolämmityspaikka

24 %

60,00 e

Oppilaitoksen sisäisenä veloitusperusteena käytetään henkilöautojen/pakettiautojen/pikkubussien osalta
82 % KVTES:n henkilöauton km-korvauksesta.

PUHELIMET
Matkapuhelimien yksityiskäytön veloitus perustuu molemminpuoliseen luottamukseen. Laskuttajaa varten
tulee yksityisten numeroiden eteen laittaa 151. Matkapuhelimien yksityiskäyttö veloitetaan suoraan
käyttäjiltä 151-tiedoilla todellisten kustannusten mukaan. Työnantajan mahdollisesti kustantamia
tietoliikenneyhteyksiä ei käytetä yksityiskäyttöön.

LASKUTUSLISÄ 1.1.2019
Laskutuslisä/lasku (alv laskun pääverokannan mukaisesti)

3,00

Opiskelijoilta laskutettavien oppikirja- ja suojavaatelaskujen osalta laskutuslisä on 2,00 euroa. Laskutuslisä
ei koske asuntojen vuokrien toistuvaislaskutusta eikä autopaikkalaskutusta.

ASIAKIRJOJEN LUNASTUS JA LÄHETYSKULUT 1.1.2019
Asiakirjoista peritään maksuja valtuuston päättämien periaatteiden mukaisesti.
Asiakirjamaksut tavanomaisen tiedon antamisesta
Tavanomaisen tiedon antamisesta perittävä sivukohtainen maksu (pöytäkirjanote, kopio tai muu tuloste)
peritään sivukohtainen maksu
Oikeaksi todistamaton jäljennös
• Mustavalkoinen jäljennös A4: 0,50 €/sivu
• Mustavalkoinen jäljennös A3 1,00 €/sivu
• Värillinen jäljennös A4: 1,00 €/sivu
• Värillinen jäljennös A3: 2,00 €/sivu
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Oikeaksi todistettu jäljennös (esim. pöytäkirjan ote)
• Mustavalkoinen jäljennös A4: 2 €/sivu
• Mustavalkoinen jäljennös A3 3,00 €/sivu
Todistusjäljennös liitteineen
• Oikeaksi todistamaton jäljennös 10 €
• Oikeaksi todistettu jäljennös 20 €
Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään
seuraavat kiinteät perusmaksut, joka on porrastettu tiedonhaun vaativuuden mukaisesti:
•
•
•

normaali tiedonhaku (työaika alle 2 h) 10 €
vaativa tiedonhaku (työaika 2-5 h) 20 €
hyvin vaativa tiedonhaku (työmäärä > 5 h) 30 €.

Lisäksi peritään kultakin sivulta voimassa oleva kopiointimaksu.
Asiakirjojen postittamisesta peritään postiennakkomaksun lisäksi käsittelymaksu 3,00 e. Postimaksua ei
peritä, mikäli asiakirjasta ei peritä maksua.
Maksuista ei peritä viranomaissuoritteena arvonlisäveroa.
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Johdanto
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on arvostettu kansainvälinen toimija ja haluttu
yhteistyökumppani sekä monikulttuurinen ammatillinen oppilaitos, joka toimii verkostoituneesti
Suomessa ja ulkomailla. Vakiintuneen kansainvälisen toiminnan tuloksena opiskelijoilla ja
henkilöstöllä on valmiudet toimia menestyneesti kansainvälisissä toimintaympäristöissä.
Kuntayhtymän tavoitetila 2020 (visio): Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on sivistyksen,
koulutuksen ja osaamisen kehittämisen edelläkävijä seudullisesti ja valtakunnallisesti.
Keskeisimmiksi arvoiksi toiminnassa on valittu seuraavat:
1. edelläkävijyys; aktiivisen kansainvälisyyden avulla saamme uusia ideoita, toimintamalleja ja
parhaita käytäntöjä yhteistyökumppaneiltamme ulkomailta.
2. asiakaslähtöisyys; opiskelija on meille keskiössä ja kansainvälinen polku toteuttaa yksilöllisesti
opiskelijan osaamisen kehittymistä työelämää ja mahdollisia jatko-opintoja varten.
Toteutamme kansainvälisyystä toimintaa siten, että alueen yrityksen ovat siinä mukana.
Pyrimme kouluttamaan kansainvälisiä osaajia alueen elinkeinoelämän tarpeisiin.
3. ammatillisuus; jaamme ammatillista osaamistamme kv- verkostossamme ja kehitymme koko
ajan itse. Haluamme toteuttaa kv- yhteistyötä laadukkaasti, pitkäkestoisesti ja ammatillisesti.
4. yhteiskunnallinen vastuu ja kestävä kehitys; kansainvälisyys organisaatiossamme on osa
sosiaalisen kestävän kehityksen parantamista. Työssäjaksaminen ja työn ilo lisääntyvät.
Kansainvälisyyttä ja liikkuvuusmahdollisuuksia toteutetaan tasapuolisesti tarjoten
mahdollisuuksia myös sosiaalisesti heikommassa asemassa oleville. Kotikansainvälisyyden
avulla toteutamme yhteiskunnallista vastuutamme lisätä suvaitsevaisuutta ja
maahanmuuttaja- taustaisten henkilöiden integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.
5. taloudellisuus ja tuloksellisuus; kansainvälinen toiminta suunnitellaan huolellisesti pitkän
tähtäimen tavoitteet huomioiden. Suunnittelun perustana käytetään ajantasaista tietoa eri
alojen ja opiskelijoiden tarpeista, henkilökunnan kehittymistarpeista, sekä yrityselämän
toiveista. Liikkuvuusjaksot pyritään suunnittelemaan mahdollisimman taloudellisesti, jotta
osallistujien kulut pysyvät kohtuullisina. Yhteistyökumppanit valitaan
taloudellisuuden/tuloksellisuuden perusteella.

Työelämän kansainvälisen osaamisen tarve kasvaa
Ammatillisessa koulutuksessa kansainvälisyyden tavoitteena on, että opiskelija oppii tulemaan
toimeen monikulttuurisessa työympäristössä, kasvaa suvaitsevaisuuteen, osaa kieliä ja tuntee
muiden maiden kulttuuria. Jatkossa kansainvälinen osaaminen tulee laajenemaan ja se lisääntyy
entisestään harrastuksissa, verkossa ja erilaisissa sosiaalisissa ryhmissä. Nykypäivän nuoret ovat
jatkuvassa vuorovaikutuksessa erilaisten globaalien vertaisryhmien kanssa. Uteliaisuus ja kiinnostus
maailman suuria kysymyksiä kohtaan lisääntyvät. Tulevaisuuden kansainvälinen osaaja on
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ennakkoluuloton, ihmisten erilaisia tarpeita ymmärtävä ja hän osaa tehdä yhteistyötä monenlaisissa
eri ryhmissä. Aktiivinen yhteistyö seudun yritysten kanssa mahdollistaa osaamistarpeiden
kartoittamisen ja siten oppilaitos voi helpommin kouluttaa tulevaisuuden osaajia työelämän
kansainväliset osaamistarpeet huomioiden.

Kansainvälinen osaaminen
Perinteisesti kansainvälinen osaaminen on nähty muodostuvan seuraavista elementeistä;
•
•
•
•
•
•
•
•

liikkuvuus
kielitaito
suvaitsevaisuus
kulttuurien tuntemus
kansainvälisyys vapaa-ajalla lisääntyy
verkostoituminen ja kontaktit
kyky työskennellä monenlaisten ihmisten kanssa
digitalisaation hyödyntäminen eri tavoin esim. pelit, yhteisöt, sosiaalinen media

Laaja kansainvälinen osaaminen tarkoittaa edellä mainittujen asioiden lisäksi
•
•
•
•
•

kykyä ajatella omaa kokemuspiiriään laajemmin
laajoja verkostoja poikki toimialojen
taitojen oppimista ja kasvattamista myös vapaa-ajalla
toimimista monenlaisissa yhteisöissä riippumatta sijainnista tai kielestä
globaalin median seuraamista

Työelämässä painotetaan lisäksi luovuutta, verkostoitumistaitoja, kiinnostusta uusia asioita kohtaan
ja laaja-alaista ajattelua. Suomalaiset työnantajat näkevät kansainväliseen osaamiseen kuuluvan
myös empatiataidot, sitkeyden, ongelmanratkaisukyvyn, hyvän itsetunnon, itsevarmuuden ja
luotettavuuden. Ylipäätään erittäin tärkeää on, että työntekijällä on vahvat vuorovaikutustaidot.

Kansainvälisen toiminnan kuvaus eri toimintatasoilla
Koulujen kansainvälisyyden toimintamuodot voidaan esittää kolmiona, jossa tasojen koko voidaan
rinnastaa toimintaan osallistuvien määrään. Kuvio ja esitys koulujen kansainvälisyyden eritasoista
löytyvät kokonaisuudessaan Opetushallituksen sivuilta
http://www.oph.fi/download/126469_Kansainvalisyydentasotkouluissa082010.pdf
Kolmion alimmalla tasolla on kansainvälisyys asenteina, uskalluksena ja ymmärryksenä. Nämä
ominaisuudet ovat yksilötason ominaisuuksia. Toisella tasolla on kotikansainvälisyys, jolla
tarkoitetaan niitä kansainvälistymisen keinoja, joita voidaan toteuttaa omassa oppilaitoksessa ja sen
lähiympäristössä mm. tutustumalla oman alueen kieliin ja eri kulttuureihin. Käytännössä tämä
onnistuu tutustumalla ulkomaalaistaustaisiin opiskelijoihin ja opettajiin, osallistumalla kansainvälisiin
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tapahtumiin ja työskentelemällä kansainvälisissä yrityksissä. Virtuaalimaailma tarjoaa myös hyviä
mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen.
Kolmannella tasolla oleva kansallinen ja seudullinen kansainvälisyys on esimerkiksi oppilaitosten
yhteistyötä kv-toiminnan järjestämiseksi ja kv-hankkeiden tulosten levittämistä. Myös vierailut
kulttuurikeskuksiin ja oppilaitoksiin, sekä muihin sidosryhmiin, jotka tekevät kansainvälistä
yhteistyötä, ovat esimerkkejä seudullisesta ja kansallisesta kansainvälisyydestä.
Ylimmällä tasolla oleva liikkuvuus tarkoittaa opiskelijoiden ja henkilökunnan työpaikalla
järjestettävää koulutusta, tai vaihtojaksoja sekä vierailuja ulkomaille. Liikkuvuuden tavoitteena on
lisätä kielitaitoa, itseluottamusta, sopeutumiskykyä, vastuuntuntoa, työllistettävyyttä ja
kulttuurienvälisten taitojen kehittymistä. Liikkuvuus tuo osallistujalle myös omakohtaista kokemusta
erilaisena- olemisesta uudessa kulttuurissa ja kieliympäristössä.
Kolmion kaikki tasot liittyvät oleellisesti opetuksen kaikkiin eri vaiheisiin ja muotoihin.

Kansainvälisyyspolku Forssan ammatti-instituutissa opiskelijoille ja henkilökunnalle
Kansainvälisyystoiminnan tavoitteena on vahvistaa opiskelijan itseluottamusta ja vastata työelämän
odotuksiin, opiskelijoiden yksilölliset tavoitteet huomioiden. Pärjätäkseen työelämässä ja maailmalla
opiskelijan tulee:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

omata selkeät tavoitteet tulevaisuudesta
olla empaattinen
ymmärtää kokonaisuuksia ja pystyä ratkomaan ongelmia
omata sitkeyttä ja positiivisuutta eli uskoa siihen mitä tekee, kykyä jatkaa tavoitteiden
saavuttamista vastoinkäymistä huolimatta
ajatella globaalisti ja ymmärtää kansainvälisten verkostojen tärkeys sekä niiden
hyödyntäminen
kykyä arvioida eettisiä päätöksiä
omata kykyä ja halua vaikuttaa omaan toimintaympäristöön
ymmärtää elinikäisen oppimisen periaatteet ja tuntea vastuuta oman ja koko tiimin
oppimisesta
olla utelias ja suvaitsevainen, yhteistyökykyinen, tuntea kiinnostusta uusia asioita kohtaan
halu ymmärtää vieraita kulttuureja ja olla sopeutuvainen
tulee välittää toisista sekä haluta jakaa tietoa, kokemuksia, ideoita ja ennen kaikkea innostua
uusista asioista

Opiskelijalla on mahdollisuus hankkia osaamista kansainvälisyydestä osana ammatillista
perustutkintoa henkilökohtaisella omalla kansainvälisyyden polulla. Kansainvälisyyden oma polku
lisää kansainvälisyyteen liittyviä tietoja ja taitoja sekä se tukee yksilöllisiä työelämävalmiuksia.
Kansainvälisyys on nykyaikaa ja se parantaa myös jatko-opiskeluvalmiuksia. Kansainvälisyyden oma
polku rakennetaan aina yksilöllisesti ja siinä on valittavana kolme eritasoista kokonaisuutta.
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1. Kansainvälisyyden peruspolku - pääpaino kotikansainvälisyydessä
(laajuus 2- 4 osp)
Sisältö: Kotikansainvälisyydellä tarkoitetaan kansainvälisten kokemusten hankkimista ja
vieraisiin kulttuureihin tutustumista kotimaassa. Opiskelija työskentelee omalla
ammattialalla maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kanssa ja toimii heidän Tutorina.
Opiskelija osallistuu myös vaihto-opiskelijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Opiskelija
osallistuu kv- infoon ja kv- päivään, jotka järjestetään oppilaitoksessa. Lisäksi opiskelija
toteuttaa vähintään yhden projektin monikulttuurisessa ryhmässä.
Sisältö;
1.
2.
3.
4.

Tutorina toimiminen eri kulttuurista tulevalle opiskelijalle 2 osp
Osallistuminen vaihto-opiskelijoiden/ulkomaisten vierailijoiden toimintaan 1 osp
Osallistuminen kv- infoon 0,5 osp
Osallistuminen kv- päivään 0,5 osp

2. Kansainvälisyyden jatkopolku – kieliä, projekteja ja työpaikalla järjestettävä koulutusjakso
ulkomailla /tutustumista (laajuus 6- 16 osp)
Sisältö: Opiskelija valitsee lisää kieliopintoja (vähintään 2 osp) ja osallistuu kvvalmennukseen (2 osp) Opiskelija osallistuu erilaisten kehittämisprojektien suunnitteluun ja
toteuttamiseen suuremmille osallistujamäärille esimerkiksi yhteistyössä
maahanmuuttajaopiskelijoiden ja vaihto-oppilaiden kanssa. Opiskelija suorittaa osan
työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta ulkomaisissa yhteistyöyrityksissä tai osallistuu
vaihto-oppilastoimintaan Tutorina. Opiskelija esittelee omia kokemuksiaan ulkomaan
vaihtojaksolta.

Sisältö;
1.
2.
3.
4.
5.

Lisäkieliopinnot minimi 2 osp
Kv-valmennuskurssi 2 osp sisältäen ulkomaan vaihtojakson raportoinnin muille
Kehittämishanke monikulttuurisessa ryhmässä 2 osp
Ulkomaan vaihtojakso 3 osp (pienryhmävierailu 14 päivää)
Ulkomaanjakso työpaikalla järjestettävä koulutus ulkomailla 6-10 osp (minimi 30
päivää kohteessa)

Kv- polku henkilökunnalle
1. toimiminen aktiivisesti verkostoissa eri kansainvälisyystoimijoiden kanssa kuten
hankkeissa ja kv- työryhmässä
2. kotikansainvälistymisen hyödyntäminen omassa opetuksessa ja verkostojen
luominen oppilaitoksen maahanmuuttajataustaisiin opiskelijoihin
3. opettajavaihto kansainvälisten hankkeiden kautta
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4. toimiminen Tutorina vieraileville opettajille ja opiskelijoille
5. kieli- ja kulttuuriopinnot

Opiskelijaliikkuvuus
Forssan ammatti-instituutin tavoitteena on lisätä jatkuvasti kotikansainvälistymistä ja
opiskelijaliikkuvuutta kaikilla koulutusaloilla. Opiskelijoita kannustetaan työpaikalla järjestettävään
koulutusjaksoon ulkomailla ja heille tarjotaan valmennusta esimerkiksi kieli- ja kulttuuriopinnoin
ennen jakson alkua.

Henkilöstön liikkuvuuden ja muun kansainvälisyysosaamisen kehittäminen
Henkilöstöä kannustetaan liikkuvuuteen ja kansainvälisyystaitojen kehittämiseen. Forssan ammattiinstituutti haluaa kasvattaa seudullista suvaitsevaisuutta, kiinnostusta ja kulttuuriosaamista niin
opiskelijoiden, kuin yrityselämänkin osalta. Tavoitteena on lisätä henkilöstön ulkomaanjaksoja
työelämäjaksojen, vierailujen ja täydennyskoulutusten avulla. Henkilöstön liikkuvuus ja kvverkostojen laajeneminen näkyy suoraan opiskelijoiden kv- mahdollisuuksien lisääntymisenä.
Uusia osallistujia pyritään saamaan mukaan kannustavalla esimiestyöllä ja eri vaihtoehdoista
tiedottamalla. Kieliosaaminen ja siihen liittyvät puutteet pyritään kartoittamaan ja tarjoamaan
henkilöille mahdollisuutta parantaa osaamistaan, jotta liikkuvuustavoitteeseen päästään.
Edellä mainitut kansainvälisyystaidot kuten suvaitsevaisuuden, verkostoitumisen, eettisyyden,
uteliaisuuden ja luovuuden lisääminen ovat oleellisia tavoitteita henkilöstön taitojen kehittämisessä.
Hanketoiminnalla pyritään mahdollistamaan mahdollisimman monen opettajan ulkomaanjakso ja
kansainvälistymismahdollisuudet kotimaassa esimerkiksi opiskelijaliikkuvuuden kautta silloin, kun
oppilaitoksemme toimii ulkomaisia opiskelijoita ja opettajia vastaanottavana organisaationa. Forssan
ammatti- instituutti tukee henkilöstöä kansainvälistymisessä tiedottamalla täydennyskoulutuksista,
hankkeista ja kielikoulutusmahdollisuuksista.
Forssan ammatti- instituutin tavoitteena on, että vuoteen 2021 mennessä henkilökunnan
vuosittainen kv-toimintaan (projektit, vaihtojaksot, vierailut, kv-yhteistyö sidosryhmien kanssa)
osallistumisen määrä olisi 15 % koko henkilöstömäärästä.

Yhteistyöverkosto ja kumppanuudet
Forssan ammatti- instituutin tavoitteena on muodostaa pitkäkestoisia kumppanuksia niin
ulkomaisten kuin kotimaistenkin kansainvälisyystoimijoiden kanssa. Vuodesta 2019 eteenpäin
kumppanuuksia pyritään selkeästi lisäämään ja löytämään lisää partnereita jokaiselle koulutusalalle,
jotta liikkuvuusmahdollisuudet olisivat mahdollisimman hyvät ja tasapuoliset koulutusalasta
riippumatta. Partnerit valitaan niin, että ne parhaiten hyödyttäisivät myös seudun yrityselämää ja
sitä kautta rakentaisivat kiinteitä kansainvälisiä kumppanuuksia.
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Päätoimialueena Forssan ammatti-instituutilla on Eurooppa. Myös laajentuminen Euroopan
ulkopuolelle kiinnostaa Forssan ammatti- instituuttia. Oppilaitoksella on kiinteät suhteet tällä
hetkellä Espanjaan, Italiaan, Tšekkeihin, Englantiin, Viroon ja Sloveniaan. Lisäksi nostoalan hankkeen
kautta on muodostunut kiinteät suhteet Kroatiaan.
Oppilaitoksemme kuuluu ja on kuulunut jo vuodesta 2000 lähtien Sotenet- verkostoon. Verkostolla
on useita kansainvälisyyshankkeita. Sotenet-verkosto on kahdeksan suomalaisen ammatillisen
oppilaitoksen muodostama kansainvälisyyteen tähtäävä kumppanuusverkosto. Sen kautta tehdään
paljon yhteistyötä ja asiantuntija- sekä opiskelijaliikkuvuutta ja on solmittu kumppanuuksia Saksan,
Kreikan, Hollannin, Iltalian, Espanjan, Englannin, Tanskan, Ruotsin, Viron, Belgian ja Ranskan kanssa.
Sotenetilla on sertifikaatti liikkuvuushankkeilleen ja nyt myös akkreditointi eli Mobility Charter.

Kv-toiminnan tavoitteet ja kehittäminen
Forssan ammatti- instituutti haluaa olla edelläkävijä kansainvälisyyden ja sen mukanaan tuomien
maailmankansalaistaitojen tuottamisessa ja kehittämisessä. Kansainvälistymisen tavoitteet ovat
läsnä opetussuunnitelmissa, opetuksessa, työelämäyhteyksissä ja arkipäivän muissa toiminnoissa.
Henkilökunnalta edellytetään lähtökohtaisesti myönteistä suhtautumista ja kehittämishalukkuutta
kansainvälisyystaitojen lisäämisessä.
Forssan ammatti- instituutin tavoitteena on tarjota kaikille opiskelijoille kieli- ja kulttuuriopintoja,
teemapäiviä, materiaalia eri kielillä, yhteistyötä eri kulttuuritaustaisten opiskelijoiden ja opettajien
kanssa, suvaitsevaisuuskasvatusta ja mahdollisuuden vaihtojaksoihin ulkomailla.
Tavoitteena on lisätä pitkäkestoista opiskelijaliikkuvuutta ja opettajien kansainvälisiä vierailuja ja
muuta liikkuvuutta 10 % vuosittain.
Kaiken pohjalla on tavoite innostaa henkilökuntaa ja oppilaita kiinnostumaan kansainvälisyydestä ja
avaamaan mieltä uusille ihmisisille ja kulttuureille. Forssan seudulla on perinteisesti vähän muista
kulttuuritaustoista tulevia henkilöitä ja paljon suvaitsemattomia asenteita, joita on peritty jo
vuosikymmenten ajalta.
Tavoitteena vuodelle 2019 eteenpäin on saada vähintään kaksi liikkuvuushanketta ja 1-2 strategista
kumppanuushanketta. Lisäksi opettajien kansainvälisyystaitojen kehittämiseen panostetaan.
Kansainvälisyysosaaminen, erityisesti asennekasvatus ja kotikansainvälistymisen lisääminen ja niiden
kehittäminen otetaan osaksi henkilöstön kehittymissuunnitelmaa ja siihen kiinnitetään huomiota jo
rekrytointivaiheessa.
Forssan ammatti- instituutti pyrkii kehittämään aktiivisesti maahanmuuttajataustaisten
opiskelijoiden opintopolkuja ja profiloitumaan seudullisena osaajana maahanmuuttajien
kotouttamisessa ja työllistämisessä. Forssan ammatti-instituutti tarjoaa myös yrityksille erilaisia
mahdollisuuksia kehittää henkilöstönsä kansainvälisyysosaamista yrityskoulutusten muodossa.
Tavoitteena on myös akkreditoinnin saaminen Opetushallitukselta. Akkreditointiin tarvitaan riittävä
kokemus ja hyvin hoidetut hankkeet, sekä toimiva kv- strategia.
Opettajien kielitaito-osaamista kehitetään aktiivisesti esim. kv- leirillä. Kielivalikoimaan lisätään
Espanjan kielen alkeet. Lisäksi toimintaamme lisätään yhteisopettajuutta kielten opettajien kanssa.
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Tavoitteena on ECVET- toiminnan jalkauttaminen osaksi toimintaa alkaen vuodesta 2020. Tätä
tarkoitusta varten haetaan omaa KA2- hanketta. ECVET- on ammatillisessa koulutuksessa käytettävä
oppimistulosten eurooppalainen siirto- ja kerryttämisjärjestelmä, jonka avulla tuetaan muualla
suoritettujen opintojen tai muutoin hankitun osaamisen tunnistamista, tunnustamista ja
hyödyntämistä osana tutkintoja. Ecvetissä parannetaan tutkintojen ja opetussuunnitelmien
läpinäkyvyyttä, edistetään liikkuvuutta ja rajat ylittävää elinikäistä oppimista. Ecvet on toiminut
oppilaitoksemme Sotenet- verkostossa yli 6 vuotta. Sotenet- verkosto on aktiivisesti kehittänyt
arvioinnin lomakkeita. Sotenet- verkoston kautta haetaan vuonna 2019 myös uutta hanketta tähän
kehittämistyöhön.
SKILLS- valmentaminen on osa kansainvälistä toimintaa oppilaitoksessamme. Työskentelemme
aktiivisesti kotimaan Taitaja- valmentamisessa ja tavoitteena on vähitellen laajentaa opiskelijoiden
valmentamista kohti kansainvälistä SKILLS- toimintaa. Erasmus+- hankkeissa on jatkossa mahdollista
hakea rahoitusta valmennustoimintaan kansainvälisiä ammattitaitokilpailuja varten. Myös
henkilökunnan on mahdollista kouluttautua valmentamaan kansainvälisissä ammattitaitokilpailuissa.

Koulutusvienti mahdollisuutena
Vuoden 2018 alussa voimaan tullut lainsäädäntö antaa kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille
mahdollisuuden myydä ammatillista koulutusta joko koko tutkintoina tai tutkinnon osina ulkomaille.
Koulutuksen järjestäjä voi myydä EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisiin maihin niitä tutkintoja ja
tutkinnon osia, joihin sillä on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä järjestämislupa. OKM
kannustaa koulutuksen järjestäjiä koulutusviennin kokeiluihin.
Suomalainen ammatillinen toisen asteen koulutus on koulutusviennin kohdemaiden kontekstissa
ainutlaatuista. Laadukas, työelämälähtöinen ja eri elämäntilanteisiin sopiva koulutus tarjoaa lukuisia
mahdollisuuksia koulutusviennin kehittämiseen. Vajaat 30 ammatillista toisen asteen koulutuksen
järjestäjää on jo käynnistänyt koulutusvientikokeiluja eri maihin. Välkky-oppilaitokset ovat
käynnistäneet suunnittelun yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa koulutusviennin
käynnistämisestä. Ensimmäiseksi kartoituksen kohdemaaksi valikoitui Kiina.
HAMK on Välkky-verkoston yhteistyökokonaisuudesta vetovastuussa, mutta jokainen Välkkyoppilaitos tekee omat ratkaisunsa mukanaolosta ja mahdollisuuksista. Yhtenäisen verkoston turvin
mahdollisuuksia kuitenkin myös aukeaa. Kiinassa toimiminen vaatii erityisen vahvan paikallisen tuen
ja verkostot. Kuulumalla HAMKin delegaatioon nämä verkostot tulivat myös Forssan ammattiinstituutin käyttöön. HAMK ja sen kumppanit eivät siis ole suoraan yhteydessä kiinalaisiin
oppilaitoksiin eivätkä valmista materiaaleja suoraan oppilaitoksille. HAMKin ja kumppaneiden rooli
on toimittaa tuotteita, vastata niiden laadusta ja annettavista todistuksista.

Jatkotyöskentelyn toimintaperiaatteet
Toimintasuunnitelmakaudella toisen asteen ammatilliset oppilaitokset ja HAMK kehittävät yhdessä
Kiinan koulutusmarkkinoille Study Visit (opintovierailu)-tuotteen. Ehdotettu malli on seuraava:
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HAMK valmistaa yhdessä ammatillisen oppilaitoksen/oppilaitosten kanssa Study visit –tuotteen.
Opintovierailun laajuus on kaksi viikkoa, 3 opintopistettä. Ensimmäinen viikko on HAMKin
toteuttama ja otteeltaan teoreettisempi. Toinen viikko on toisen asteen kumppanin toteuttama ja
sisältää opettajien ja työelämäkumppanien opetuksen ja ohjauksen seuraamista ja tekemällä
oppimista. Opintovierailujen sisällöllisiä teemoja voisi esimerkiksi olla:
o Työssä oppimisen erilaiset muodot
o Kestävä tuotanto ja ympäristökasvatus, puhtaat elintarvikkeet
o Yrittäjyyskasvatus
o Erilaiset oppijat
o Ongelmaperusteinen, ilmiölähtöinen ja projektiperusteinen oppiminen ja opetus
o Koulutuksen kansainvälistymisen erilaiset muodot – miten kansainvälistää
ammatillista opiskelua?
o Aikuisopiskelu työelämäyhteistyössä
o Oppimateriaalinen monet muodot
o Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
o Sosiaali- ja terveysalan ammatit ja työ
o Hevosala (esim. terapia- ja kuntoutustoiminnassa)
o Teollisuus 4.0, automaatio, robotisaatio, tekoäly jne.
Mallia työstetään verkostossa ja laaditaan kokemusten perusteella jatkosuunnitelma.

Kansainvälisen toiminnan arviointi, seuranta ja parantaminen
Kansainvälisyystoiminnasta vastaa oppilaitoksen johto yhdessä kv- tiimin kanssa. Kv- tiimiin valitaan
edustajat kaikilta aloilta ja sen puheenjohtajana toimii kansainvälisyysvastaava. Kv- tiimi kokoontuu
noin kerran kuukaudessa. Kv- tiimin tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja koordinoida oppilaitoksen
kv- strategian toteutumista. Kv- tiimin tehtävänä on jakaa tietoa koko henkilökunnalle eri osastoilla,
innostaa mukaan uusia toimijoita ja ennen kaikkea saada mukaan opiskelijoita eri
toimintamuotoihin. Kv- tiimi raportoi tuloksista säännöllisesti oppilaitoksen johdolle. Kv- tiimiin
voidaan ottaa koko ajan mukaan uusia opettajia, jotka ovat innostuneita kehittämään kv- toimintaa.
Strategisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain sekä konsernin johtoryhmässä, että
pedagogisessa johtoryhmässä. Kansainvälisen toiminnan strategian ajantasaisuus tarkistetaan joka
kolmas vuosi. Kansainvälisen toiminnan prosessikuvaus viedään oppilaitoksen IMS- järjestelmään
riittävän laadun takaamiseksi.
Lisäksi kv-toiminnan tuloksia mitataan saatujen palautteiden pohjalta, joita tulee Opetushallitukselta
ja yhteistyökumppaneilta. Mobility Tooliin tulleet palautteet analysoidaan ja toimintaa kehitetään
jatkuvasti niiden pohjalta.

Rahoitusmahdollisuudet
Kansainvälistymisen mahdollistamiseen liittyy vahvasti Opetushallituksen (kansainvälinen liikkuvuus)
Erasmus+- rahoituksen KA1-, ja KA2- hankkeisiin. Kansainvälisiin hankkeisiin, joissa ei ole kyse
liikkuvuudesta vaan esimerkiksi oppilaitoksen ja yrityksen yhteistyöhankkeesta, on lisäksi
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mahdollisuus hakea rahoitusta Euroopan Unionin eri ohjelmista mm. rakennerahastot, EU:n
tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat sekä Euroopan komission suorarahoitus. Oppilaitoksella on lisäksi
oma vuosittainen budjettiosuus varattuna kv- toimintaan.
Kotikansainvälistymiseen ja kansainvälistymisen suunnitteluun on mahdollisuus hakea
Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen valtionavustusta.

