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Yleiset ehdot koulutuksiin liittyen. 

 

 

Suomen Gemmologinen Seura ry. (jatkossa SGS) järjestää gemmologian peruskursseja (jatkossa 

peruskurssi tai kurssi) sekä gemmologian diplomikursseja (jatkossa diplomikurssi tai kurssi), jotka 

tähtäävät diplomigemmologin tutkintoon (D.G.Fin.). Seuraavassa on esitelty yleiset ehdot koulutuksen 

järjestämiseen ja koulutuksiin osallistumiseen. Koulutuksen tilaajasta käytetään jatkossa termiä oppilas. 

Ilmoittautuminen kurssille: Kurssista kiinnostuneen oppilaan tulee ilmoittaa kiinnostuksensa lähettämällä 

viesti sähköpostiin info@gemmoseura.fi tai ottamalla yhteyttä kurssin vetäjään. Kun kurssin päivämäärä ja 

hinta on julkaistu, niin kaikkia kiinnostuksensa ilmaisseita henkilöitä informoidaan ja varsinainen 

ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä ilmoittautumislomake ja maksamalla sen jälkeen 

ilmoittautumismaksu eräpäivään mennessä. Etukäteinen yhteydenotto sähköpostitse tai kurssin vetäjään 

ennen ilmoittautumisajan alkamista ei ole edellytys kurssille osallistumiselle, vaan ilmoittautuminen on 

mahdollista suoraan täyttämällä ilmoittautumislomake ja suorittamalla ilmoittautumismaksu edellä 

kuvatulla tavalla. Kurssille otetaan ilmoittautumislomakkeen täyttäneitä ja ilmoittautumismaksun 

maksaneita oppilaita ilmoittautumisjärjestyksessä kurssiesitteessä mainittu maksimimäärä. Jälki-

ilmoittautumisia ilmoittautumisajan päätyttyä ei hyväksytä. 

Maksut: Kaikki kurssimaksut on maksettava kokonaisuudessaan ennen kurssin alkua, ellei erillistä 

osamaksusopimusta ole tehty. Hakemusta kurssille ei hyväksytä, ellei kurssimaksuja ole maksettu eräpäivään 

mennessä. Kurssimaksut sisältävät kurssimateriaalin, lukukausimaksut, seuran jäsenyyden kurssin ajaksi, 

instrumentit, harjoittelukivet, kokeet ja kokeiden arvostelun sekä todistuksen tai diplomin kurssin 

hyväksyttävästi suorittaneille. Kurssien hinnat tarkistetaan joka lukuvuosi. Kurssimateriaali luovutetaan 

oppilaalle vasta, kun kurssin kaikki maksut on suoritettu. Mahdollisien suorien perintäkulujen lisäksi peritään 

korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos kurssi joudutaan peruuttamaan SGS:sta johtuvasta syystä, maksetaan 

kaikki oppilaiden maksamat maksut takaisin täysimääräisenä. 

Osamaksu: Poikkeustapauksissa voidaan erikseen sopia osamaksusta, jolloin oppilaan on maksettava kaikki 

kurssimaksut sovitussa aikataulussa ilmoitettuun viimeiseen eräpäivään mennessä.  

Osallistumisen peruutus: Oppilaalla on oikeus peruuttaa ilmoittautumisensa kurssille 14 kalenteripäivän 

kuluessa ilmoittautumislomakkeen rekisteröintipäivästä ilmoittamalla tästä kirjallisesti SGS:lle. 

Peruutuksista, jotka oppilas on todistetusti tehnyt 14 päivän kuluessa ilmoittautumisen rekisteröintipäivästä 

ja ennen kurssin alkamispäivää, palautetaan 100 % oppilaan suorittamista kurssimaksuista. Peruutuksista, 

jotka oppilas on todistetusti tehnyt 14 päivän kuluessa ilmoittautumisen rekisteröintipäivästä, mutta kurssin 

alkamispäivän jälkeen, peritään oppilaan jo suorittamista kurssimaksuista 25 % peruutusmaksu. 

Kurssimateriaalia ei voida kuitenkaan luovuttaa oppilaalle, ellei sovittuja kurssimaksuja ole suoritettu. Jos 

oppilas on vastaanottanut kurssimateriaalin, peritään kurssimaksuista 50 % peruutusmaksu. Jos peruutus 

tehdään yli 14 päivän kuluttua ilmoittautumisen rekisteröintipäivästä, kurssimaksun hyvitystä ei myönnetä. 

Siirto seuraavalle kurssille on mahdollista Force Majeure-tapauksissa. 

Osallistuminen: Oppilaan odotetaan osallistuvan kaikille lähiopetuspäiville ja suorittavan kaikki kurssilla 

annetut tehtävät ja toiminnot niille asetetussa määräajassa. Jos osallistuminen lähiopetuspäiviin ja/tai 

kurssilla annettujen tehtävien suorittaminen määräajassa jäävät alle 50 %, oppilas voidaan poistaa kurssilta 

ilman kurssimaksun hyvitystä. Lopputenttiin osallistuakseen oppilaan on tehtävä kaikki kurssilla annetut 
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tehtävät ja toiminnot niille asetetussa määräajassa. Oppilaiden tulee noudattaa SGS-kurssin alussa 

annettavia ohjeita poissaolojen suhteen. Mahdollisista etukäteen tiedossa olevista poissaoloista tulee 

ilmoittaa kurssin vetäjälle etukäteen.  

Käyttäytyminen: Opiskelijoiden odotetaan aina noudattavan kurssin alussa esitettyjä käytäntöjä ja 

menettelytapoja ja toimivan asianmukaisesti kaikissa luokissa ja vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, 

opettajien ja henkilökunnan kanssa. Sääntöjen ja käytäntöjen vastaisesta menettelystä seurauksena voi olla 

oppilaan erottaminen kurssilta ja seuraavien kurssien hakemusten hylkääminen. Vastaavaa asianmukaista 

käytöstä edellytetään kurssin opettajilta ja mahdolliselta muulta henkilökunnalta. 

Kotitehtävät, harjoitustyöt ja arviointi: Kurssin sisältö ja arviointimenetelmät esitetään oppilaalle kurssin 

aloitustilaisuudessa ja johdannon aikana. Oppilaan on suoritettava määräajan kuluessa kurssitehtävät, jotka 

vaikuttavat lopulliseen arvosanaan. On yksinomaan oppilaan vastuulla varmistaa, että hän ymmärtää kurssin 

vaativuuden, kurssiin tarvittavan ajankäytön ja suorittaa annetut tehtävät annettuun päivämäärään 

mennessä. Kotitehtävät, harjoitustyöt ja tentit tehdään kynällä ja paperilla, ellei oppilaalla ole 

lääkärintodistusta, joka osoittaa, että näiden välineiden käyttäminen ei ole mahdollista. 

Tietosuoja: Kurssiin ilmoittautumalla ja osallistumalla oppilas vakuuttaa ymmärtävänsä, että SGS:llä on 
oikeus ottaa yhteyttä oppilaaseen, tämän työnantajaan taikka muuhun oppilaan kurssimaksuja rahoittavaan 
tahoon kurssitoimintaan tai kurssimaksujen laiminlyöntiin liittyen. Tällainen viestintä voi tapahtua 
puhelimitse, kirjeellä, sähköpostilla tai muulla sopivalla tavalla. Suomen Gemmologinen Seura ry ylläpitää 
jäsenrekisteriä. Jäsenten henkilötietoja käytetään liittyen jäsenmaksuihin, tiedottamiseen sekä muuhun 
yhteydenpitoon. Suostumus henkilötietojen käytöstä on peruutettavissa koska tahansa olemalla yhteydessä 
Suomen Gemmologiseen Seuraan. 

Ajantasainen tietosuojalausunto on luettavissa osoitteesta www.gemmoseura.fi 

Koulutus ja tenttipaikka: Peruskurssilla tutustutaan gemmologian perusasioihin mm. termistöön, yleisimpiin 

jalokiviin ja niiden käsittelyihin, jäljitelmiin sekä tutkimuslaitteisiin. Kurssin aikana oppilas voi pohtia omia 

edellytyksiä ja tavoitteitaan gemmologian saralla. 

Diplomikurssilla syvennetään ja harjoitellaan peruskurssilla opittuja asioita sekä teoriassa että käytännössä. 
Diplomikurssin suorittaneet saavat oikeuden käyttää nimikettä diplomigemmologi, (D.G.Fin.). Kurssille 

osallistuminen edellyttää gemmologian peruskurssin hyväksyttyä suorittamista. 

 SGS toteuttaa koulutusta pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla, mutta kurssiin voi kuulua opetuspäiviä myös 

muissa kaupungeissa Suomessa. Koulutus toteutetaan pääosin luentoina ja harjoituksina lähikoulutuspäivien 

yhteydessä.  

Henkilötietojen muuttaminen: Oppilaan on ilmoitettava SGS:lle välittömästi kaikista henkilötietojen 

muutoksista, mukaan lukien asuinpaikan, osoitteen, nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen 

muutokset. Ilmoitukset muutoksista tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen info@gemmoseura.fi. 

Oppilaan vastuulla on varmistaa, että hänen henkilötietonsa on ilmoitettu SGS:lle ajantasaisesti.   

Kielivaatimukset: Kurssitoiminta järjestetään suomen kielellä. On oppilaan omalla vastuulla huolehtia siitä, 

että oppilaalla on riittävä suomen kielen luku- ja kirjoitustaito. Jos kurssin aloittamisen jälkeen havaitaan, 

että oppilas ei kykene suoriutumaan kurssista kielellisten puutteiden vuoksi, kurssin vetäjä järjestää oppilaan 

kanssa neuvottelutilaisuuden asiasta keskustelemiseksi. Mikäli neuvottelujen tuloksena oppilas päättää 

peruuttaa osallistumisensa kurssille, ei kurssimaksuja palauteta hänelle.  

Vammaistuki: Jos oppilaalla on oppimis-/terveysvaikeuksia, joiden vuoksi oppilas kokee tarvitsevansa 

lisätukea opintoihinsa tai tenttien suorittamisessa, oppilaan tulee lisätä nämä tiedot etukäteen 
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ilmoittautumislomakkeelle. Ilmoittautumisen yhteydessä oppilaan tulee toimittaa tuen tarvetta koskevaa 

ilmoitustaan osoittava asianmukainen asiakirjatodiste, kuten lausunto erityisopetustarpeesta, 

yksityiskohtainen kirje lääkäriltä tai muu asiaankuuluva asiakirja. SGS pyytää huomioimaan, että välttämättä 

opetustilaan ei aina ole esteetöntä pääsyä.  

Syrjimättömyys: Kurssilla ei hyväksytä opettajien, oppilaiden tai SGS:n taholta minkäänlaista syrjintää iän, 

kansalaisuuden, etnisen alkuperän, terveydentilan tai muun syyn suhteen.  

Lisäedellytykset: Kurssimme on suoritettava kerrotun määräajan kuluessa aloituspäivästä, mukaan lukien 

tentti. Jos kurssia ei suoriteta tämän ajan kuluessa, se on käytävä alusta alkaen uudelleen. Kurssiin liittyvät 

maksut tulevat tällöin uudelleen suoritettaviksi.  

- Ellei muuta ole sovittu, niin peruskurssin tentin jälkeen oppilaalle järjestetään puolen vuoden 

kuluessa tentin uusintamahdollisuus ja mahdollisuus vielä toiseen uusintaan seuraavan peruskurssin 

tentin yhteydessä. Peruskurssin tentin uusinnan hinta on 100 €. 

- Ellei muuta ole sovittu, niin diplomikurssin tentin jälkeen oppilaalle järjestetään puolen vuoden 

kuluessa tentin uusintamahdollisuus ja mahdollisuus vielä toiseen uusintaan seuraavan 

diplomikurssin tentin yhteydessä. Diplomikurssin uusinnan hinta on 200 € per kurssiosio. 

- SGS pidättää itsellään oikeuden uusinnan hinnan tarkistukseen. 

Jäsenyys: Kurssille osallistuva oppilas otetaan SGS:aan opiskelijajäseneksi. Opiskelijajäsenyys on maksuton. 

Kurssin jälkeen jäsenyys jatkuu harrastajajäsenyytenä, joka on maksullinen kurssin päättymisen jälkeen 

seuraavasta kalenterivuodesta alkaen. Oppilaan on noudatettava yhdistyksen säännöissä esitettyjä 

jäsenyyden ehtoja. Jos oppilas esiintyy gemmologina tai tekee kurssitoiminnan ulkopuolisia gemmologin 

lausuntoja tai aitoustodistuksia ilman asianmukaista diplomigemmologin tutkintoa, siitä seuraa välittömästi 

erottaminen kurssilta ja erottaminen Suomen Gemmologisesta Seurasta. Diplomigemmologiksi 

valmistumisen jälkeen harrastajajäsen voi halutessaan hakea SGS:n tutkijajäsenyyttä. 

Tenttikäytännöt: Jokaisen kurssin jälkeen järjestetään kurssin lopputentti. Peruskurssissa lopputentti 

koostuu kahdesta teoriaosuudesta. Diplomikurssilla lopputentti on kaksipäiväinen ja koostuu 

teoriaosuudesta ja käytännön osuudesta. Huomaa, että kaikki tentin edellytykset on täytettävä ennen 

kokeen suorittamista. Jokaisen oppilaan vastuulla on varmistaa, että annetut vaatimukset täyttyvät. Oppilaan 

vastuulla on ottaa tenttiin tarvittavat välineet ja laitteisto mukaansa. SGS pyrkii toimittamaan myös 

varalaitteita tenttiin, mahdollisesti rikkoutuneiden laitteiden sijaan lainattaviksi. 

Tenttipaperit: Kaikki tenttipaperit ovat SGS:n omaisuutta. Vastauspaperit eivät ole palautettavissa eikä niitä 

näytetä oppilaille korjattuina. Jos oppilas epäilee arvostelussa tapahtuneen virheen, voi hän tehdä asiasta 

kirjallisen reklamaation, jonka kurssin tentin opetustoimikunta käsittelee. Tenttien tuloksia ei julkisteta 

puhelimitse. 

Valitukset: SGS:lla on kurssitoimintaan liittyvä kirjallinen valitusmenettely, joka kuvataan kurssin aloituksen 

yhteydessä. 

Välilliset vahingot: SGS ei ole vastuussa mistään epäsuorista vahingoista, joita oppilaalle saattaisi aiheutua 

kurssille osallistumisen, opetustoiminnan, kurssimateriaalin, materiaalin tulkinnan tai muun syyn vuoksi. 

Hakeutumalla kurssille hakija vahvistaa hyväksyvänsä nämä ehdot ja noudattavansa niitä ja että kaikki 

SGS:lle annetut tiedot ovat rehellisiä sekä oikeita. 

Helsingissä 8.10.2021 


