
LAB OPISKELIJAPALVELUT
1. Ohjauksen malli ja opiskelijan etiikka (Jarkko Tuominen) 
2. Opintotoimisto (Anniina Vaarala)  
3. KV-palvelut (Miia Tuominen) 
4. Erityisopettaja (Juha Tiitta) 
5. Kampuspappi (Sonja Turunen)  
6. Opintopsykologi (Annika Brandt)  
7. MOVEO hyvinvointi- ja liikuntapalvelu (Markus Halonen) 
8. SELL Games 2020 (Linda Kankare)
9. Opiskeluterveydenhuolto (PHHYKY)  
10. LUT-tiedekirjasto (Riikka Sinisalo)  
11. ISS (Jenni Niutanen) 
12. Lahden kampuksen (Mukkulankatu 19) turvallisuusvideo 



Opiskelijapalveluiden palvelulupaus

Opiskelijapalveluissa me... 
• Palvelemme sinua ystävällisesti ja ammatillisesti
• Palvelemme sinua kampuksilla ja verkossa 
• Välitämme ja autamme sinua etsimään ratkaisuja
• Kehitämme palveluitamme yhteistyössä 

Näin autat meitä onnistumaan: 
• Seuraa viestintää, uutisia ja ohjeistuksia
• Tutustu käytettävissä oleviin palveluihin 
• Varaa tarpeeksi aikaa 
• Anna meille palautetta, auta meitä onnistumaan 



Opiskelijapalvelut LAB
OPISKELIJOIDEN ASIAKASPALVELU OPINTOJEN OHJAUS JA MUUT 

OPINTOJA TUKEVAT PALVELUT
OPISKELIJAN HYVINVOINTI

• Opiskeluun liittyvät käytännön 
asiat (opintotoimisto)

• Opiskeluoikeus
• Ilmoittautumiset (lukuvuosi, kurssi, 

tentti)
• Henkilötietojen ja kotikunnan

muutokset
• Todistukset (opiskelutodistukset, 

VR/matkahuolto, KELAn
ateriatukikortti, viralliset
opintosuoritusotteet)

• Tutkintotodistukset ja 
valmistumistilaisuudet

• Tapaturmailmoitukset
• Vilppiepäilyt

• Tutor opettajat
• Tutor opiskelijat
• Neuvonta ja ohjaus, uraohjaus
• OPS/HOPS, AHOT
• OPOt
• Erityisopettaja Juha Tiitta
• Kirjasto, Kielikeskus

• Kansainväliset palvelut

• Opiskelijakunta KOE

• Opiskelun tietojärjestelmät

• Opintopsykologi Annika Brandt 
• Kampuspappi Sonja Turunen 

(Lahti)
• Opiskelijaterveydenhuolto (Lahti 

PHhyky)
• MOVEO hyvinvointi ja 

liikuntapalvelu
• Opintotuki:http://www.kela.fi/opiskel

ijat

http://www.kela.fi/opiskelijat


Opiskelijan etiikka 

Käytä tietoa oikein
• luotettavan lähdemateriaalin etsiminen
• löydetyn tiedon asianmukainen käyttö
• tekijänoikeuksien huomioon ottaminen

Toimi sääntöjen mukaan
• Esim. tenttiohjeet
• Opettajien kurssia koskevat ohjeet
• Tutkintosääntö
• Jne.

Ole rehellinen ja reilu
• Vältä vilpin tai vääryyden tekemistä
• Toisten oikeudenmukainen kohtelu
• Oikeat perustelut hakemuksissa jne.



• Tenttivilppi:  esim. lunttaaminen, kielletyt välineet tentissä, tentin tekeminen toisen puolesta, matkapuhelin tentissä

• Vilpillinen toiminta oppimistehtävässä: tulosten sepittäminen tai vääristely, kielletty yhteistyö tai ulkopuolinen apu, 
vapaamatkustaminen ryhmätyössä

• Plagiointi: piittaamattomuus viittauskäytänteistä, kopiointi

• Valehteleminen, väärentäminen ja oleellisen tiedon kertomatta jättäminen: esim. vilpillinen vertaisarviointi, läsnäolotiedon 
väärentäminen, lisäajan pyytäminen väärin perustein jne.

• Opintosuorituksen arvioijaan vaikuttaminen tai sen yritys: esim. lahjonta, painostus, uhkailu, kiristäminen

• Häirintä ja sabotaasi: muiden opiskelijoiden opintosuorituksien haittaaminen esim. häiritsemällä tenttitilaisuutta tai tuhoamalla tai 
varastamalla toisten töitä.

• Vilpin havaitseminen → asia tutkitaan (amkin virallinen prosessi). 

• Rangaistus: nuhtelu, kirjallinen varoitus, erottaminen.
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Opiskeluvilppi



OPISKELIJAPALVELUIDEN PALVELUKLINIKKA UUSILLE OPISKELIJOILLE  
Paikka: Opiskelijakunta KOEn järjestötila A153 @ Lahti kampus (13.1-31.1.2020) 
 

MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 

9.00 – 10.00 
     

10.00 – 11.00 
     

11.00 – 12.00 
     

12.00 – 13.00 
     

13.00 – 14.00 
OPINTOTOIMISTO - 

Todistusten 
tarkistus 

OPINTOTOIMISTO -
Todistusten tarkistus OPINTOTOIMISTO - 

Todistusten 
tarkistus 

OPINTOTOIMISTO – 
Todistusten tarkistus OPINTOTOIMISTO - 

Todistusten 
tarkistus 

MOVEO 
HYVINVOINTIPALVELU & 

TERVEYDENHOITAJAT 

KAMPUSPAPPI & 
OPINTOPSYKOLOGI 

14.00 – 15.00 
     

15.00 – 16.00 
     

 
 



OPINTOTOIMISTO
LAB Lahden kampus (A110)
Puh. 0294462500 (ma-pe 10-14)
studentservices@lab.fi
www.lab.fi

Saat opintotoimistoissa työskenteleviltä 
opintoneuvojilta ja korkeakoulusihteereiltä tietoa ja 
apua mm. opiskelun aloittamiseen, valmistumiseen 
ja opintosuorituksiin liittyvistä asioista.
Opiskelijapalveluista saat myös opiskeluun liittyvät 
dokumentit, kuten opiskelutodistukset ja 
opintosuoritusotteet.

http://lab.fi
http://www.lab.fi/


KANSAINVÄLISET PALVELUT

studentexchange@lamk.fi

• Opiskelijavaihto ulkomaille
• Harjoitteluvaihto ulkomaille
• KV intensiiviviikot
Tapaamisajat ti ja to klo 10-12, tila A137

Palvelut ja neuvonta mm. vaihtoon lähteville
opiskelijoille.

http://lamk.fi


ERITYISOPETTAJA
• LAB - ammattikorkeakoulussa on tarjolla erityisopettajan laaja-alaista tukea 

oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa. 
• Ole yhteydessä erityisopettajaan, jos tarvitset tukea oppimisen taitojen 

kehittämisessä, oppimisstrategioiden tunnistamisessa tai missä vain oppimiseen 
liittyvässä asiassa.

• Erityisopettaja vastaa myös lukitestauksesta ja tuen suunnittelusta.

https://lab.fi/fi/opiskelu/itseopiskelumateriaali
https://www.worddive.com/en/

Erityisopettaja
Juha Tiitta 
juha.tiitta@lut.fi
044 708 1687

https://lab.fi/fi/opiskelu/itseopiskelumateriaali
https://www.worddive.com/en/
http://lut.fi


KAMPUSPAPPI
Voit ottaa minuun yhteyttä, kun
• haluat jutella luottamuksellisesti elämäsi iloista tai suruista, sinä päätät aiheet!
• esim. aikuisrippikoulu, ristiäiset, häät tai vaikka kodin siunaaminen tulevat 

ajankohtaisiksi.

Kunnioitan jokaisen omaa vakaumusta, sinun ei siis tarvitse kuulua luterilaiseen 
kirkkoon voidaksesi ottaa yhteyttä. Palveluni ovat maksuttomia kaikille.

Sonja Turunen
+358 44 719 1203
sonja.turunen@evl.fi
A150

http://evl.fi


OPINTOPSYKOLOGI

Opiskelukyvyn tukeminen yksilöohjausten avulla. Opintopsykologin vastaanotolla 
voidaan keskustella esimerkiksi stressistä ja uupumuksesta, ajanhallinnasta ja 

aikaansaamattomuudesta, motivaatiosta ja opiskelutaidoista, jännittämisestä ja 
sosiaalisista haasteista sekä mielenterveyden oireista ja kuormittavista 
elämäntilanteista. Tapaaminen onnistuu myös puhelimitse tai verkon välityksellä.

Ajanvarauspyynnöt ja kysymykset sähköpostitse annika.brandt@lut.fi.

Opintopsykologi 
Annika Brandt
annika.brandt@lut.fi
Palvelutila A146

http://lut.fi
http://lut.fi




MOVEO LAHTI
Laadukkaat, monipuoliset ja edulliset hyvinvointi- ja liikuntapalvelut korkeakouluopiskelijoille.

Osoite:
Niemenkatu 73
https://www.facebook.com/moveolahti/

Kuinka hankkia jäsenyyys: https://lutshop.lut.fi/MOVEO-Liikuntapalvelut
Kuntosali ja pallovuorot 25€/lukukausi ja ryhmäliikunta, kuntosali ja pallovuorot 50€/lukukausi

Ryhmäliikuntatunnit: https://avoinna24.fi/moveo

Palloilut: https://www.facebook.com/groups/864596510399100/?ref=nf_target&fref=nf

Liikunta-asiantuntija
Markus Halonen
markus.halonen@lut.fi 044-7085098

https://www.facebook.com/moveolahti/
https://lutshop.lut.fi/MOVEO-Liikuntapalvelut
https://avoinna24.fi/moveo
https://www.facebook.com/groups/864596510399100/%3Fref=nf_target&fref=nf
http://lut.fi


OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO

LAHDEN KAUPUNGINSAIRAALA: Masto -siipi 5. krs
Harjukatu 48, 15100 LAHTI

• Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat toteuttavat terveystapaamisia, hoidontarpeen arviointia 
sekä terveysneuvontaa ja –seurantaa. 

• Voit varata ajan terveydenhoitajallesi myös raskauden ehkäisyyn ja rokotuksiin liittyvissä asioissa.

• Terveydenhoitajan akuuttivastaanotolle voit varata ajan, jos sinulla on esim. flunssa, kurkkukipu, 
silmätulehdus, virtsatieinfektio-oireita (naiset). 

• Varaa aika vastaanotolle sähköisen ajanvarauspalvelun kautta tai puhelimitse omalta 
terveydenhoitajalta heti aamusta klo 8 – 9.

• Päivystävän lääkärin palvelut löytyvät omalta terveysasemalta.

• Kiireetön sairaanhoito: Pitkittyneissä tai kiireettömissä asioissa varaa aika omalle 
terveydenhoitajalle.

https://www.phhyky.fi/fi/perhe-ja-sosiaalipalvelut/lapsiperhepalvelut/opiskeluterveydenhuolto/

https://www.phhyky.fi/fi/perhe-ja-sosiaalipalvelut/lapsiperhepalvelut/opiskeluterveydenhuolto/raskauden-ehkaisy-ja-seksuaaliterveys/
https://oma.hyvis.fi/login
https://www.phhyky.fi/fi/perhe-ja-sosiaalipalvelut/lapsiperhepalvelut/opiskeluterveydenhuolto/ajanvaraus-ja-yhteystiedot/
https://www.phhyky.fi/fi/perhe-ja-sosiaalipalvelut/lapsiperhepalvelut/opiskeluterveydenhuolto/


LUT-TIEDEKIRJASTO
M19 -kampuksella tilat D246 ja C213

• Asiakaspalvelu ma-to 10-15, pe 12-17
• omatoimikirjasto kampuksen aukioloaikojen 

mukaan

Niemenkatu 73, toinen kerros
• Omatoimikirjasto

Tule käymään tai ota yhteyttä: kirjasto.lahti@lut.fi
Aineistot painettuna ja diginä: masto.finna.fi
Kirjasto verkossa: https://www.lut.fi/kirjasto
Hae kirjastokorttia! -> bit.ly/LUTkirjastokortti

Kirjasto – siitä tiedät!

http://lut.fi
http://masto.finna.fi/
https://www.lut.fi/kirjasto


Ravintolamme sijaitsee rakennuksen 1. kerroksessa. 2. kerroksessa, lähellä auditoriota 

löytyy kahvila.

• Avoinna ma-to 7.45-15.30 ja pe 7.45-15.00 (aukiolot vaihtelevat loma-aikoina)

• 6 erilaista lounasta hintaan 2,60 - 4,95. Lounas tarjolla 10.30-13.30

• Lounaalta löytyy 3 sydänmerkki- vaihtoehtoa

• Take away shop 24 / 7

• Kahvi ja tee 1 €

• Muista näyttää opiskelijakorttisi joka lounaan yhteydessä!

• Ota yhteyttä: ravintola.foodmarket@iss.fi
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ISKU CENTERIN 
RAVINTOLAPALVELUT



Kiitos!
Autamme sinut perille asti!


