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Opiskelijat ja huoltajat
Opiskelijamateriaaleista ja tarvikkeista perittävät maksut ja muut opiskelijalta perittävät maksut
1.8.2018 alkaen Lapin koulutuskeskus REDUssa ja Lapin Urheiluopistossa
Kuntayhtymän hallituksen kokouksen 2.2.2018, § 4 päätöksen mukaisesti on kuntayhtymässä yhdenmukaistettu käytännöt opiskelijalta perittävistä maksuista. Käytäntö on yhdenvertainen kaikille
opiskelijoille.
1) Perusopiskelupaketti hankitaan jokaiselle opiskelijalle koulutuksen järjestäjän toimesta (sisältää
mm. nimineula, kansio, paperia aloituspaketissa, kynä, pyyhekumi, viivain). Perusopiskelupaketti on maksuton myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnon sekä oppisopimuskoulutuksen
opiskelijalle.
2) Materiaalimaksu 1 x vuodessa 60,00 euroa/opiskelija (opiskelutarvikkeet, paperit, monisteet,
välinevuokraukset, yms.). Poikkeuksena Lentokoneasentajakoulutus, jossa oppimateriaali on
pääasiassa väri- ja mustavalkokopioina, materiaalimaksu on 1 x vuodessa 100,00 euroa/opiskelija.
3) Vaatteet ja turvavälineet; opiskelijalle voidaan hankkia yksi logolla varustettu kesätyöasu ja yksi
talvityöasu. Opiskelija maksaa itse hankinnasta 30 % (alv 0 % hinnasta) ja pitää vaatteet ja kengät itsellään koulutuksen päätyttyä. Vaatteiden ja kenkien täydennyshankinnasta opiskelija
maksaa 70 % (alv 0 % hinnasta) ja pitää vaatteet ja kengät itsellään koulutuksen päätyttyä.
Opiskelija vastaa vaatteiden ja kenkien huollosta ja kunnosta itse.
4) Työvälineet (työvälineet, -kalut, pakit yms.) opiskelijalle voidaan hankkia opiskelun edellyttämät tarvikkeet. Opiskelija maksaa itse hankintahinnasta 30 % (alv 0 %) ja pitää työvälineet itsellään koulutuksen päätyttyä.
5) Omaehtoisena ja oppisopimuskoulutuksena järjestettävissä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa opiskelijamaksu on;
a) Ammattitutkinnoissa 200,00 euroa/tutkinto.
b) Erikoisammattitutkinnoissa 400,00–500,00 euroa/tutkinto.
c) Liikunnan ja valmennuksen ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opiskelijamaksu on 1.000,00 – 2.500,00 euroa/tutkinto. (Urheiluopistoverkoston toteuttamissa liikunnan ja valmennuksen ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa nykyiset
järjestämisluvat edellyttävät yhteistyötä urheiluopistojen kesken koskien myös opiskelijamaksuja.
d) Valtionosuusjärjestelmän ulkopuolella olevat koulutukset, joihin ei saada valtion
avustusta, hinnoitellaan erikseen.
Opiskelijamaksu kattaa opinnoista aiheutuvat materiaali-, kopiointi- ja TVT- kustannukset. Opinnoissa tarvittavat oppikirjat, työasut ja suojavarusteet opiskelija hankkii
itse. Omaehtoisessa ja oppisopimuskoulutuksessa opiskelijamaksun voi maksaa
myös työnantaja.
6) Passi- ja korttikoulutukset (sis. todistuksen), jotka eivät sisälly opiskelijan tutkintoon tai tutkinnon osaan, ovat opiskelijalle maksullisia. Hinta määräytyy sen hetkisen hinnoittelun mukaisesti.
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Majoittuminen

1) Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ylläpitämissä asuntoloissa majoittuva opiskelija maksaa
sähkömaksun 30,00 euroa lukuvuodessa. Maksua ei palauteta. Mikäli opiskelija majoittuu lyhyemmän ajan, maksuperusteena käytetään 3,00 euroa/kuukausi.
2) Opiskelijalta perittävä takuuraha on 100,00 euroa/lukuvuosi. Lyhytaikaisessa majoituksessa
takuurahan perimisessä käytetään harkintaa. Takuuraha palautetaan majoittumisen päätyttyä,
mikäli opiskelija ei ole aiheuttanut vahinkoa asumisaikanaan tiloille, kiinteistölle tai irtaimistolle. Majoittumisessa mahdolliset vahingonteot arvioidaan ja vahingonteosta voidaan periä
vahingonteon kustannusarvion mukainen maksu. Opiskelija vastaa omalta osaltaan järjestyssääntöjen mukaisesta toiminnasta majoitustiloissa.
3) Lyhytaikainen majoittuminen asuntolassa maksaa ammatillisen lisäkoulutuksen (ammatti- ja
erikoisammattitutkinnot) ja oppisopimuskoulutuksen opiskelijalle 50,00 euroa/hlö/vrk 1 hh ja
35,00 euroa/hlö/vrk 2 hh. Hinta sisältää vuode- ja liinavaatteet sekä pyyhkeet. Pidempikestoinen majoittuminen on mahdollista kuukausivuokralla.

Lisätietoja: REDU Opiskelijapalvelut Leila Hurtig, leila.hurtig@redu.fi

Lapin koulutuskeskus REDU, Taisto Arkko, rehtori
Lapin Urheiluopisto Ritva Pekkala, rehtori

