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Tiedote 8.8.2022 perustutkintokoulutuksessa aloittavalle opiskelijalle

Koulutusala
Opintotoimisto
Opintosihteeri
Koulutuspäällikkö
Rehtori

Matkailuala, Matkailualan perustutkinto
Opintie 3, Oppi 4 rakennus, 87100 Kajaani, 040 165 0010
Tiina Silvennoinen, tiina.silvennoinen@kao.fi, 044 421 4038
Mari Karjalainen
Anu Kuosmanen

Opiskelu
Opiskelu alkaa 8.8.2022 klo 9.00 osoitteessa Opintie 3, 87100 Kajaani. Kokoontuminen OPPI 4
-rakennuksen pääoven läheisyyteen.
Ota mukaan oikeaksi todistettu kopio päättötodistuksesta ja virallinen henkilötodistus
ensimmäisenä päivänä. Valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes todistus on tarkistettu.

Opiskelupaikan vastaanottaminen
Vastaanota opiskelupaikka sähköpostissa saamasi linkin kautta valintapäätöksessä mainittuun
päivämäärään mennessä, muuten menetät opiskelupaikkasi. Mikäli et onnistu vastaanottamaan
paikkaa tai haluat perua jo aiemmin saamasi opiskelupaikan, ole yhteydessä sähköpostiin
opintotoimisto@kao.fi.
Opinnot ja lomat jaksottuvat opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Oppivelvollinen ja opiskelun maksuttomuus
Oppivelvollinen = nuori, joka suorittaa perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisena 1.1.2021 tai
sen jälkeen. Jos nykyinen perusopetuslain mukainen oppivelvollisuus on päättynyt ennen
1.1.2021, henkilö ei ole oppivelvollinen.
Opiskelijalle maksuttomia ovat:
• opetus (kaikille maksutonta)
• päivittäinen ruokailu (kaikille maksutonta)
• opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit sekä tietokone (oppivelvollisille
maksutonta). Tietokone luovutetaan oppivelvollisille opiskelujen alussa erikseen
ilmoitettavan aikataulun mukaan.
• opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -jalkineet (oppivelvollisille maksutonta)
• vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat/Kela, koulumatkatuki (oppivelvollisille
maksutonta)
• asuminen oppilaitoksen asuntolassa (kaikille maksutonta)
• joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset (oppivelvollisille
maksutonta).
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Opiskelijan Wilma-tunnukset
Oppilaitoksessamme käytetään Wilma-viestintäjärjestelmää. Saat käyttäjätunnuksen Wilmaan
kirjautumiseen tekstiviestillä 1. – 5.8.2022. Wilmaan pääset kirjautumaan osoitteessa
kao.inschool.fi. Lue lisätietoa www.kao.fi > Koulutukset > Ohjeita aloittavalle opiskelijalle. Käy
tarkistamassa kohdassa lomakkeet omat henkilö- ja yhteystiedot sekä lisää IBAN
tilinumero. Tallennathan myös huoltajien yhteystiedot heti opintojen alussa.

Huoltajan Wilma-tunnukset
Huoltaja saa huoltajan käyttäjätunnuksen luomiseen tarvittavan avainkoodikirjeen sähköpostilla
elokuun aikana. Kirjautumisen jälkeen huoltaja antaa Wilmassa luvan oppivelvolliselle tietokoneen
luovutusta varten.

Ruokailu
Perustutkintoa suorittavat opiskelijat saavat kouluaterian maksutta koulun opiskelijaravintolassa.
Sinun on esitettävä Kela- tai mopo-/ajokorttisi ruokailussa saadaksesi maksuttoman aterian.

Terveydenhuolto
Terveydenhoitajilla on vastaanotto opiskelijaterveydenhuolto VITALissa, Ketunpolku 1, TIETO 1,
87100 Kajaani. Kaikki vastaanotto ainoastaan ajanvarauksella. Puhelinajat ajanvaraukseen ma-pe
klo. 7.30–8.00 ja klo 12.00–13.00. Terveydenhoitajan p. 044 7974894.

Asuntolapaikka Kainuun ammattiopistosta
Oppilaitoksessamme on maksuton opiskelija-asuntola. Asuntolapaikat on tarkoitettu ensisijaisesti
oppivelvollisille, joilla päivittäin kulku oppilaitokseen ei ole mahdollista. Asuntolapaikkaa voit hakea
sähköisesti osoitteessa www.kao.fi > Koulutukset > Ohjeita aloittavalle opiskelijalle. Mikäli sinulla ei
ole mahdollisuutta tehdä hakemusta sähköisesti, ota yhteyttä opintosihteeriin. KAOn kotisivuilta
löydät myös tietoa asuntola-asumisesta. Asuntolapaikka on haettava 30.6.2022 klo 15.00
mennessä. Saat tiedon asuntolapaikasta viikolla 27.

Koulumatkatuki
Koulumatkatuki korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia. Voit saada koulumatkatukea
ensisijaisesti julkisella liikenteellä matkustamiseen tai koulukuljetukseen. Jos et voi käyttää julkista
liikennettä tai koulukuljetusta, voit saada tukea itse järjestettyyn kulkutapaan, esimerkiksi omalla
autolla kulkemiseen. Voit palauttaa koulumatkatukihakemuksen opintotoimistoon 25.7.2022
alkaen. Katso myös ohjeet koulumatkatuen hakemiseen.
Mikäli sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen (oppivelvollinen), voit saada tukea, jos
päivittäinen koulumatkasi yhteen suuntaan on vähintään 7 km. Mikäli sinulla ei ole oikeutta
maksuttomaan koulutukseen, voit saada tukea, jos koulumatkasi on yhteen suuntaan vähintään
10 km. Koulumatkatuen myöntää KELA. Täytä koulumatkatukihakemus ja toimita se
opintotoimistoon, josta saat tarvittavan todistuksen Waltti-liikenteen tai Matkahuollon bussikorttia
varten.
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Opintotuki
Kelan verkkosivuilta www.kela.fi saat tietoa ja voit hoitaa siellä opintotukeen liittyviä asioitasi. Laita
hakemuksen liitteeksi kopio valintapäätöksestäsi. Paperisia hakemuksia saat Kelalta tai
oppilaitoksestamme.

Opiskelijakortti ja opiskelija-alennukset
Opiskelijana sinun on mahdollista hankkia opiskelijajärjestön kortti, joka sisältää monenlaisia
alennuksia mukaan lukien Matkahuollon ja VR:n alennuksen (www.sakkiry.fi ja www.osku.fi). Mikäli
tarvitset opiskelijakortin vain matkustamista varten, voit vaihtoehtoisesti tietyin edellytyksin hankkia
Matkahuollon ja VR:n oman opiskelijakortin (www.matkahuolto.fi). Opiskelijakorttia varten tarvitset
opiskelutodistuksen, jonka voit pyytää koulun alkaessa opintosihteeriltä.

Opiskelukustannukset
Matkailualan perustutkinto

Oppivelvollinen

Ei oppivelvollinen

Oppivelvollinen = nuori, joka suorittaa
perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisena
1.1.2021 tai sen jälkeen. Jos nykyinen
perusopetuslain mukainen oppivelvollisuus on
päättynyt ennen 1.1.2021, henkilö ei ole
oppivelvollinen.
Työkengät, maksuton
Työkengät, maksullinen.
Työturvallisuusvaatimukset täyttävät jalkineet
maksavat noin 100 €. (Voi hankkia etukäteen.
Tulee olla umpikärkiset, nilkkaremmi sekä
soveltua keittiötyöskentelyyn. Jalkine-esittelijä
tulee oppilaitokseen 9.8 esittelemään jalkineita,
jolloin ne voi hankkia)
Asiakaspalvelutyövaatteet (työhousut, paita, TTyövaatteet, maksuton
paita, päähine, etuliina), soveltuvat; keittiö, sali,
puhdistuspalvelut, maksullinen.
Ulkoiluasu (puku, kerrasto, hanskat,
vaelluskengät) Työvaatteet oppilaitoksen
yhteishankintana elokuussa oppilaitoksessa,
yhteishinta noin 400 € maksullinen
Oppikirjat ja oppimateriaali, maksuton
Tietokone, maksuton
Huomioitahan, että hygienian vuoksi emme
suosittele näkyvien lävistyksien ja irtoripsien

Oppikirjat ja oppimateriaali, maksullinen
(n. 50–150 € /vuosi)
Tietokone, maksullinen
(perustietokone oman harkinnan mukaan)
Huomioitahan, että hygienian vuoksi emme
suosittele näkyvien lävistyksien ja irtoripsien
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ottamista. Kynsilakka sekä rakennekynnet ovat ottamista. Kynsilakka sekä rakennekynnet ovat
kielletty ammattityöskentelyssä ravintola- ja
kielletty ammattityöskentelyssä ravintola- ja
catering-alan työtehtävissä.
catering-alan työtehtävissä.

