OPISKELIJAN OPAS

OPPILAITOKSEN

ESITTELY

Sijainti, kulkuyhteydet ja pysäköinti

Jyväskylän palvelualan opisto sijaitsee

Koulun pihalta löytyy

Kypärämäen kaupunginosassa,

pysäköintipaikkoja autoille.

osoitteessa Salokatu 20, 40630
Jyväskylä.
Matkaa keskustasta kertyy n. 4 km.
Linja-autoyhteydet keskustasta:
Jyväskylän Liikenteen bussit no 1 ja 2.
Vastaavasti kaupunkiin päin pääsee
Erämiehenkadun pysäkiltä.

Koulun kotisivu: www.jypao.fi
Sähköposti: info@jypao.fi
Koulun vaihde: 040 758 1500

OPISKELU
ja oppimisympäristöt

Jyväskylän palvelualan opistossa voi opiskella perustutkinnon tai tutkinnon
osia. Koko tutkinnon laajuus on yhteensä 180 osaamispistettä ja
opiskeluaika vaihtelee.
* ravintola- ja catering- alan perustutkinto
osaamisala KOKKI
* puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
osaamisala KODINHUOLTAJA
osaamisala TOIMITILAHUOLTAJA
Tutkinnon muodostumiseen pääset tutustumaan skannaamalla QR-koodin:
Ravintola- ja catering-ala:

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala:

OPISKELU JA
OPPIMISYMPÄRISTÖT

TYÖELÄMÄ

OPPILAITOS
VERKKOYMPÄRISTÖ
ITSENÄINEN
OPISKELU

OPINTOJEN
RAHOITUS JA
OPISKELUAIKA
Opiskelija voi hakea rahoitusta
opintoihin. Rahoitus voi toteutua
opintotukena, työmarkkinatukena tai
jonkun muun rahoitusmuodon kautta.
Opintojen rahoituksen aika ei ole sama
asia kuin opintojen kesto. Opintojen
kesto määräytyy yksilöllisen
suunnitelman mukaisesti.
Lukuvuoden työ- ja loma-ajat löytyvät
oppilaitoksen kotisivuilta www.jypao.fi->
Opiskelija intra -> Opiskelijalle-kohdasta.

PALVELUT
opiskelijalle

Opiskelijaravintola
Lipstikka
Opiskeluhuolto
Opiskelijaravintola
Lipstikka tarjoaa
lounasruokia,
kahvilapalveluita
opiskelijoille sekä
muille asiakkaille.
Lipstikan
aukioloaikataulut ja
ruokalistat löydät
koulun www-sivuilta.

Erityisopetus
Opiskeluhuollon
tavoitteena on edistää

Erityisopetuksen

opiskelijoiden

tavoitteena on

hyvinvointia ja

tukea opiskelijan

viihtyisyyttä. Tavoitteena

oppimista ja

on turvallinen ja

hyvinvointia.

terveellinen
opiskeluympäristö.
Oppilaitoksen
opiskeluhuoltoon kuuluu
terveydenhuolto-,
psykologi- ja
kuraattoripalvelut. Lisää
aiheesta löydät koulun
www-sivuilta.

Opinto-ohjaus

Opintotoimisto

Opinto-ohjauksen

Opintotoimisto palvelee

tavoitteena on kasvun

opiskelijoita koulupäivinä

ja kehityksen

klo 9.00 - 14.00 välisenä

tukeminen, opiskelun

aikana.

ja urasuunnittelun

Opintotoimistosta saat
opintoihisi liittyviä
todistuksia ja apua mm.
opintojen rahoitukseen
liittyvien lomakkeiden
täyttämisessä.

ohjaus. Opiskelijoiden
Opiskelijaterveydenhuolto,
Sepänkatu 3 B, Jyväskylä

opinto-ohjaukseen
osallistuu Jyväskylän
palvelualan opiston
koko henkilöstö.

HOKS
henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

Jokaiselle ammatillista tutkintoa

Samalla suunnitellaan tarvittavat

tai tutkinnon osaa suorittavalle

ohjaus- ja tukitoimet.

opiskelijalle laaditaan oma,

Suunnitelman laatiminen

henkilökohtainen osaamisen

aloitetaan heti opintojen alussa ja

kehittämissuunnitelma (HOKS).

sitä päivitetään koko opintojen

Suunnitelmassa tunnustetaan

ajan. Koulutuksessa keskitytään

opiskelijan aiempi osaaminen ja

puuttuvan osaamisen

suunnitellaan, millaista

hankkimiseen.

osaamista opiskelija tarvitsee
sekä miten sitä hankitaan eri
oppimisympäristöissä.

NÄYTÖT JA ARVIOINTI
Opintoihin kuuluvat näytöt. Näytössä opiskelija näyttää
käytännön työtehtäviä tekemällä, kuinka hyvin hän on
saavuttanut tutkinnon osan keskeisen ammattitaidon
tai osaamisen. Näytöt tehdään työpaikalla oppimisen
yhteydessä ja niitä arvioi opettaja sekä
työpaikkaohjaaja. Yhteisten tutkinnon osien
suorittamiseksi vaadittava osaaminen voidaan
tarvittaessa osoittaa myös muulla tavoin.
Opiskelijan osaamista arvioidaan monipuolisesti
tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin nähden.
Ammatillisten tutkinnon osien osalta arvioinnin tekee
ammatinopettaja yhdessä työelämäarvioijan kanssa.
Opiskelija arvioi myös omaa osaamistaan
itsearvioinnilla. Tutkinnon osan suorittamisesta kertyy
osaamispisteitä (osp).

TODISTUS
Kun opiskelija on suorittanut kaikkien tarvittavien
tutkinnon osien näytöt ja yhteiset tutkinnon osat, hän
saa tutkintotodistuksen (180 osp).
Opiskelija voi opiskella myös vain osan tutkinnosta,
jolloin hän saa todistuksen suoritetuista opinnoista
(vähemmän kuin 180 osp).

PALAUTE
Opiskelijoilta kerätään opintojen aikana palautetta
valtakunnallisen ARVO-palautejärjestelmän avulla.
Ammatillista perustutkintoa suorittavat opiskelijat
vastaavat opintojen alussa aloitusvaiheen AMISpalautteeseen ja opintojen lopussa päättövaiheen
AMIS-palautteeseen. Saat palautteeseen
henkilökohtaisen vastauslinkin.

VAIKUTTAMINEN JA
OSALLISTUMINEN
Vaikuttaminen tarkoittaa opiskelijan osallistumista
omien opintojen suunnitteluun sekä oppilaitoksen
toiminnan kehittämiseen. Omaa opiskelua
suunnitellaan HOKS-keskusteluissa opettajien kanssa
koko opintojen ajan.
Kaikki oppilaitoksen opiskelijat kuuluvat
opiskelijakuntaan ja heitä edustaa opiskelijakunnan
hallitus. Opiskelijat valitsevat opiskelijakunnan
hallituksen.

OPISKELIJAN
VELVOLLISUUDET
Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/17
94 § Opiskelijan velvollisuudet
Opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen
osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti
opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen
osoittamiseen, jollei hänen poissaololleen ole
perusteltua syytä. Opiskelijan on suoritettava
tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
Opintojen tavoitteena on työelämätaitojen oppiminen.
Opintojen aikana toimitaan työelämän pelisääntöjen
mukaisesti.

WILMA
Oppilaitoksessa on käytössä sähköinen Wilma-järjestelmä,
jossa on esimerkiksi opiskelijan työjärjestys ja
opiskelusuunnitelma (HOKS). Myös yhteydenpitoa voidaan
hoitaa Wilma-viestien avulla. Jokaiselle opiskelijalle
laaditaan omat Wilma-tunnukset opintojen alussa. Linkki
Jypaon Wilma-järjestelmään löytyy koulun kotisivuilta.

