
Tässä SAKKY botin asettelu tiedostot, Domain, Nlu ja Stories. Domainissa on kaikki tekstit mitä botti 

näyttää, voitte muokata kaikkea missä on lause/kappale alkaa joko ”- text” tai ”title” sanalla.  

Nlu ja Stories ovat lähinnä tiedoksi, niitä ei tarvitse eikä saa muuttaa. Nlu on tiedosto, jossa RASA opetetaan 

yleistämään kysymykset, joihin botin pitää osata vastata. Siinä on siis esimerkkejä kysymyksistä, Rasa 

tarvitsee 2-3 esimerkkiä, pystyäkseen tekemään yleistykseen. Stories tiedostossa taas määritellään 

keskustelun kulku, jos on siis sen tyyppinen botti, että keskustelussa on polku, kaikissa ei ole. 

DOMAIN 

intents: 
  - tervetuloa 
  - maksaako_opetus 
  - mitä_aloja_voi_opiskella 
  - millä_kielillä_voit_opiskella 
  - oleskelulupa 
  - milloin_haen_opiskelijaksi 
  - mitä_liitteitä_minun_tulee_liittää_hakemuksen_yhteyteen 
  - voinko_hyödyntää_hyväksilukea_aikaisempia_opintoja 
  - missä_opetus_järjestetään 
  - milloin_saan_tietää_pääsenkö_opiskelemaan 
  - opiskelupaikan_vastaanotto_Wilmassa 
  - tunnukset_ja_salasanat_Moodle_Wilma 
  - mitä_opiskelutarvikkeita_pitää_ostaa 
  - missä_voin_asua_opintojeni_aikana 
  - opiskelijan_tuet 
  - startti_opintoihin_Savon_ammattiopistossa 
  - opiskelijan_lomakkeet 
  - yhteystiedot_yleinen_haku 
  - yhteydenottopyyntö 
  - opiskelijalle_tärkeitä_yhteystietoja 
  - jätä_kysymys 
  - palautetta 
  - haluan_opiskelijaksi 
  - olen_uusi_opiskelija 
  - olen_jo_opiskelija 
  - yhteystiedot 
  - en_löytänyt_etsimääni 
  - tarvitsen_apua 
  - guidance_and_help 
  - tarvitsen_apua_hakemiseen 
  - kulkuyhteydet 
 
responses: 
 
## aloitus menu 
  utter_tervetuloa_menu: 
  - text: "Valitse alla olevista vaihtoehdoista sopivin" 
    buttons: 
    - title: "Haluan opiskelijaksi" 
      payload: "/haluan_opiskelijaksi" 
    - title: "Olen uusi opiskelija" 
      payload: "/olen_uusi_opiskelija" 
    - title: "Olen jo opiskelija" 
      payload: "/olen_jo_opiskelija" 
    - title: "Yhteystiedot" 
      payload: "/yhteystiedot" 
    - title: "En löytänyt etsimääni" 
      payload: "/en_löytänyt_etsimääni" 
    - title: "Tarvitsen apua" 
      payload: "/tarvitsen_apua" 
    - title: "Guidance and help" 
      payload: "/guidance_and_help" 
 
 
## haluan opiskelijaksi menu 
  utter_haluan_opiskelijaksi_menu: 



  - text: "Valitse alla olevista vaihtoehdoista vastaus tai kirjoita kysymys" 
    buttons: 
    - title: "mitä aloja voi opiskella?" 
      payload: "/mitä_aloja_voi_opiskella" 
    - title: "Millä kielillä voit opiskella?" 
      payload: "/millä_kielillä_voit_opiskella" 
    - title: "Maksaako opetus" 
      payload: "/maksaako_opetus" 
    - title: "Milloin haen opiskelijaksi?" 
      payload: "/milloin_haen_opiskelijaksi" 
    - title: "Missä opetus järjestetään?" 
      payload: "/missä_opetus_järjestetään" 
    - title: "Tarvitsen apua hakemiseen?" 
      payload: "/tarvitsen_apua_hakemiseen" 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
 
  utter_mitä_aloja_voi_opiskella: 
  - text: "Meillä on laaja valikoima eri aloja. Lisätietoja vaihtoehdoista voit 
katsoa https://www.sakky.fi/hakijalle/koulutusalat" 
    buttons: 
    - title: "Palaa edelliseen" 
      payload: "/haluan_opiskelijaksi" 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
  utter_millä_kielillä_voit_opiskella: 
  - text: "Savon ammattiopiston opetuskieli on suomi. Suomen kielen taito 
tarkistetaan tai testataan kaikilta hakijoilta, joiden äidinkieli on muu kuin 
suomi. Hakijaa, jonka kielitaitoa ei ole todettu riittäväksi, ei voida valita 
koulutukseen. Kielitaitovaatimus on tutkintokohtainen ja vaadittu taitotaso 
vaihtelee välillä A2-B2. Tutkintojen kielitaitovaatimukset 
https://www.sakky.fi/sites/default/files/kuvat/tutkintojen_kielitaitotasovaatim
ukset_perustutkinnot.pdf \n  Maahanmuuttajaopiskelijat \n  Sakkyn 
opiskelijoilla tulee olla riittävä suomen kielen osaaminen. Järjestämme 
kielitestin noin kerran kuukaudessa. Kielitestiin kutsutaan ne hakijat, joiden 
kielitaitoa ei ole voitu todeta todistuksista.  Toimita hakutoimistoon todistus 
kielitaidostasi (esim. YKI-todistus, peruskoulun päättötodistus tai 
tutkintotodistus). Ilmoitamme sinulle tarvitseeko sinun osallistua 
kielitestiin." 
    buttons: 
    - title: "Palaa edelliseen" 
      payload: "/haluan_opiskelijaksi" 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
  utter_maksaako_opetus: 
  - text: "Perustutkinto-opiskelu ja oppisopimuskoulutus on maksutonta. 
Opiskelutarvikkeet ja mahdolliset työasut joudut joillakin aloilla kustantamaan 
itse. Ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa on tutkintomaksu." 
    buttons: 
    - title: "Palaa edelliseen" 
      payload: "/haluan_opiskelijaksi" 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
  utter_milloin_haen_opiskelijaksi: 
  - text: "Yhteishaku on kerran vuodessa aina helmi-maaliskuun vaihteessa 
(www.opintopolku.fi). Jatkuvan haun kautta voit hakea opiskelijaksi ympäri 
vuoden." 
    buttons: 
    - title: "Palaa edelliseen" 
      payload: "/haluan_opiskelijaksi" 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
  utter_missä_opetus_järjestetään: 
  - text: "Opetusta järjestetään usealla eri kampusalueella Varkaudessa, 
Kuopiossa Toivalassa, Rissalassa ja Iisalmessa. Opintosi tapahtuvat yhdellä 
näistä kampusalueista sen mukaan, minne olet hakenut. Oppimisympäristöinä 
toimivat oppilaitos-, työelämä- sekä verkko-oppimisympäristöt." 
    buttons: 
    - title: "Palaa edelliseen" 
      payload: "/haluan_opiskelijaksi" 



    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
  utter_tarvitsen_apua_hakemiseen: 
  - text: "Tähän tekstiä, kiitos" 
    buttons: 
    - title: "Palaa edelliseen" 
      payload: "/haluan_opiskelijaksi" 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
## 
 
## uusi opiskelija menu 
  utter_olen_uusi_opiskelija_menu: 
  - text: "Valitse alla olevista vaihtoehdoista vastaus tai kirjoita kysymys" 
    buttons: 
    - title: "Milloin saan tietää pääsenkö opiskelemaan" 
      payload: "/milloin_saan_tietää_pääsenkö_opiskelemaan" 
    - title: "Opiskelupaikan_vastaanotto" 
      payload: "/opiskelupaikan_vastaanotto_Wilmassa" 
    - title: "Voinko hyödyntää hyväksilukea aikaisempia opintoja" 
      payload: "/voinko_hyödyntää_hyväksilukea_aikaisempia_opintoja" 
    - title: "Mitä opiskelutarvikkeita minun pitää ostaa?" 
      payload: "/mitä_opiskelutarvikkeita_pitää_ostaa" 
    - title: "Missä voin asua opintojen aikana?" 
      payload: "/missä_voin_asua_opintojeni_aikana" 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
 
  utter_milloin_saan_tietää_pääsenkö_opiskelemaan: 
  - text: "Valinnasta ilmoitamme sähköpostilla ja tekstiviestillä hakijoille." 
    buttons: 
    - title: "Palaa edelliseen" 
      payload: "/olen_uusi_opiskelija" 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
  utter_opiskelupaikan_vastaanotto_Wilmassa: 
  - text: "Kirjaudu wilmaan ja klikkaa yläpalkista kohtaa Lomakkeet. Jos 
Lomakkeet-kohta ei näy, löydät sen kolmen pisteen takaa." 
    buttons: 
    - title: "Palaa edelliseen" 
      payload: "/olen_uusi_opiskelija" 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
  utter_voinko_hyödyntää_hyväksilukea_aikaisempia_opintoja: 
  - text: "Opintojesi alussa laadit yhdessä tutoropettajan kanssa 
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Samalla selvitetään 
aikaisemmin hankkima osaamisesi joka voidaan sisällyttää osaksi tutkintoasi." 
    buttons: 
    - title: "Palaa edelliseen" 
      payload: "/olen_uusi_opiskelija" 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
  utter_mitä_opiskelutarvikkeita_pitää_ostaa: 
  - text: "Hankinnoista ja kustannuksista kerrotaan Wilmassa olevissa 
alakohtaisissa tiedotteissa tai valintakirjeen liitteessä" 
    buttons: 
    - title: "Palaa edelliseen" 
      payload: "/olen_uusi_opiskelija" 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
  utter_missä_voin_asua_opintojeni_aikana: 
  - text: "Hei, mahtava juttu! Opiskelijoille on tarjolla eri vaihtoehtoja 
asumiseen. Sakkyn opiskelijoiden on mahdollista hakea asumispaikkaa 
asuntolasta.  Voit oman tilanteesi mukaan hakea vuokra-asuntoa myös muualta. 
URL-monivalinta; Tässä lisätietoa asumiseen. Monivalinta \n Asuntola Sakkylla 
on asuntola Toivalan kampuksen yhteydessä, Haapamäentie 1. Matkaa Kuopiosta on 
noin 15 km. Liikkumaan pääsee linja-autolla. Lisätietoa Vilkku-palvelusta. 
(saako tähän APIn kautta vilkun aikatauluhaun?) Lisätietoja saa Toivalan 
asumispalveluohjaajalta, puh. 044 785 3092 \n Kuopas https://www.kuopas.fi/  \n 
Niiralankulma https://www.niiralankulma.fi/  \n Asumisen ABC 



https://nal.fi/asumisen-abc/ (saako tämän APIn kautta?) \n Uusi kuopiolainen  
https://opiskelijankuopio.fi/" 
    buttons: 
    - title: "Palaa edelliseen" 
      payload: "/olen_uusi_opiskelija" 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
## 
 
## Olen jo opiskelija  menu 
  utter_olen_jo_opiskelija_menu: 
  - text: "Valitse alla olevista vaihtoehdoista vastaus tai kirjoita kysymys" 
    buttons: 
    - title: "Opiskelijan_tuet?" 
      payload: "/opiskelijan_tuet" 
    - title: "Tunnukset ja salasanat Moodle sekä Wilma" 
      payload: "/tunnukset_ja_salasanat_Moodle_Wilma" 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
 
  utter_opiskelijan_tuet: 
  - text: "Opiskelujen etenemiseen on saatavilla tukea. 
https://www.kela.fi/opintotuki" 
    buttons: 
    - title: "Palaa edelliseen" 
      payload: "/olen_jo_opiskelija" 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
  utter_tunnukset_ja_salasanat_Moodle_Wilma: 
  - text: "Valintapäätöksessä on kerrottu käyttäjätunnus ja salasana Wilmaan. 
Salasana on suositeltavaa vaihtaa ensimmäisen kirjautumisen jälkeen. Tallenna 
uusi salasanasi huolellisesti..  \n Säilytä valintapäätöskirje opintojen alkuun 
saakka Moodleen pääset kirjautumaan valintapäätöksessä kerrotulla 
alkuperäisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla." 
    buttons: 
    - title: "Palaa edelliseen" 
      payload: "/olen_jo_opiskelija" 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
## 
 
## Yhteystiedot menu 
 
  utter_yhteystiedot_menu: 
  - text: "Valitse alla olevista vaihtoehdoista vastaus tai kirjoita kysymys" 
 
## Hakupalvelut, Ohjauspalvelut 
 
## 
 
  utter_oleskelulupa: 
  - text: "Oleskelulupa tarkistetaan kaikilta opiskelijoilta, joiden 
kansalaisuus on muu kuin EU-maa. Riittää, että oleskelulupahakemus on 
vireillä." 
    buttons: 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
 
  utter_mitä_liitteitä_minun_tulee_liittää_hakemuksen_yhteyteen: 
  - text: "Hakemukseen tulee liittää aina peruskoulun tai lukion päättötodistus 
sekä lisäksi kaikki ne todistukset, joita haluat hakemuksessasi huomioitavan, 
kuten työtodistukset." 
    buttons: 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
 
  utter_kulkuyhteydet: 
  - text: "Bussiaikatauluhaku Miina selvittää voiko tähän hakea tiedon suoraan 
Vilkun tiedostoista (hakutoiminto) Reittiopas Kuopio kuopio.digitransit.fi" 
    buttons: 



    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
 
  utter_startti_opintoihin_Savon_ammattiopistossa: 
  - text: "Starttipäivien aloituspaikka ilmoitetaan valintapäätöskirjeessä, 
jonka saat sähköpostitse. Tähän voisi imaista tiedot Moodlen 
starttimateriaaleista suoraan. Opintojen aloitus; mistä ovesta sisälle, missä 
lounasravintola sijaitsee" 
    buttons: 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
 
  utter_opiskelijan_lomakkeet: 
  - text: "Monivalinta, \n Opintosuoritusote \n  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RlmMlm6kBEyNrLj193Wswj2a838
CMk1Mp2afW0gAYGRUMk1PQzFQUFJBTUJKRFRETFBBMDJHN1ozSC4u \n Opiskelutodistus 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RlmMlm6kBEyNrLj193Wswj2a838
CMk1Mp2afW0gAYGRUN04xTkpIT1JHRzNKUE04VUNQQVVERzFYNS4u \n In english Tähän enkku 
tekstiä! \n peruspaketti https://www.sakky.fi/kuntayhtyma/english \n 
https://sway.office.com/vtk5xbjnH79orMup?ref=Link&loc=endofstory " 
    buttons: 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
 
  utter_guidance_and_help: 
  - text: "Tähän tekstiä, kiitos" 
    buttons: 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
 
  utter_yhteystiedot_yleinen_haku: 
  - text: "Tähän tekstiä, kiitos" 
    buttons: 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
 
  utter_yhteydenottopyyntö: 
  - text: "Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä pikimmiten. 
Yhteydenottolomake; nimi, sähköposti, puhelinnumero" 
    buttons: 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
 
  utter_opiskelijalle_tärkeitä_yhteystietoja: 
  - text: "https://www.sakky.fi/opiskelijalle/opiskelijapalvelupisteet" 
    buttons: 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
 
  utter_jätä_kysymys: 
  - text: "Jätä tänne kysymyksesi, niin voimme opettaa sen botillemme. Avoin 
kysymys:" 
    buttons: 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
 
  utter_palautetta: 
  - text: "Palautteesi on tärkeää! Voit jättää palautetta lomakkeen kautta. 
Linkki palautelomakkeeseen." 
    buttons: 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
 
  utter_kerro_huolesi_botille: 
  - text: "Tähän tekstiä, kiitos" 
    buttons: 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
 
  utter_opiskelu_huolto: 



  - text: "Tähän tekstiä, kiitos" 
    buttons: 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
 
  utter_avoin_vastausmahdollisuus: 
  - text: "Tähän tekstiä, kiitos" 
    buttons: 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
### 
  utter_default: 
  - text: "Valitettavasti En tiedä mitä tarkoitat, yritä uudestaan 
muotoilemalla kysymys uudestaan" 
    buttons: 
    - title: "palaa alkuun" 
      payload: "/tervetuloa" 
 
session_config: 
  session_expiration_time: 60 
  carry_over_slots_to_new_session: true 

 

NLU 

## intent:tervetuloa 
- tervetuloa 
- terve tuloa 
## intent: haluan_opiskelijaksi 
- haluan opiskelijaksi 
## intent: olen_uusi_opiskelija 
- olen uusi opiskelija 
## intent: Olen_jo_opiskelija 
- olen jo opiskelija 
## intent: yhteystiedot 
- yhteystiedot 
## intent: en_löytänyt_etsimääni 
- en löytänyt etsimääni 
## intent: tarvitsen_apua 
- tarvitsen apua 
## intent: guidance_and_help 
- guidance and help 
 
## intent: tarvitsen_apua_hakemiseen 
- tarvitsen apua hakemiseen 
 
## intent: maksaako_opetus 
- mitä opetus maksaa? 
- maksaako opetus? 
- kuinka paljon opetus maksaa 
- mitä opiskelu maksaa? 
 
## intent: mitä_aloja_voi_opiskella 
- mitä voi opiskella? 
- mitä aloja voi opiskella? 
- mitä aloja voin opiskella savoniassa? 
- mitä teillä voi opiskella? 
 
## intent: millä_kielillä_voit_opiskella 
- mikä on opetuskieli? 
- millä kielillä voi opiskella? 
- mikä on kielitaitovaatimus? 
 
## intent: oleskelulupa 
- tarvitsenko oleskeluluvan 
- oleskelulupa 
- olen ulkomaalainen, tarvitsenko oleskeluluvan? 
- olen ulkomaalainen, voinko opiskella teillä? 
 



## intent: milloin_haen_opiskelijaksi 
- milloin voin hakea opiskelijaksi? 
- koska voi hakea opiskelupaikkaa? 
- koska on hakua-aika 
- koska on viimeinen haku-aika 
 
## intent: mitä_liitteitä_minun_tulee_liittää_hakemuksen_yhteyteen 
- mitä liitteitä minun tarvitsee lähettää? 
- tarvitseeko minun lähettää liiteitä 
- koska minun pitää lähettää liitteitä 
 
## intent: voinko_hyödyntää_hyväksilukea_aikaisempia_opintoja 
- voinko hyväksilukea aikaisempia opintoja? 
- aikaisempien opintojen hyväksiluenta? 
- hyväksiluenta 
 
## intent: missä_opetus_järjestetään 
- missä opetus järjestetetään? 
- järjestetäänkö opetus missä? 
- missä ovat opetuspaikat? 
 
## intent: milloin_saan_tietää_pääsenkö_opiskelemaan 
- milloin saan tietää pääsenkö opiskelemaan? 
- koska tulee tieto opiskelupaikasta? 
- koska varmistuu tieto opiskelupaikan saamisesta? 
 
## intent: opiskelupaikan_vastaanotto_Wilmassa 
- miten vastaanotan opiskelupaikan? 
- opiskelupaikan vastaanottaminen? 
 
## intent: tunnukset_ja_salasanat_Moodle_Wilma 
- salasana 
- tunnus ja salasana 
- moodle 
- wilma 
- mistä saan salanan? 
- mistä saan salasanat? 
- mistä saan käyttäjätunnukset? 
 
## intent: mitä_opiskelutarvikkeita_pitää_ostaa 
- mitä opiskelutarvikkeita minun pitää ostaa? 
- opiskelutarvikkeita? 
- mitä pitää ostaa? 
 
## intent: missä_voin_asua_opintojeni_aikana 
- missä voin asua opiskelun aikana? 
- missä asua opiskelun aikana? 
- asuminen opiskelun aikana? 
- opiskelun aikainen asuminen? 
 
## intent: opiskelijan_tuet 
- mitä tukea voin hakea opiskelun aikana? 
- mistä haen tukea opiskelun aikana? 
- mistä voi hakea tukea opiskelun aikana? 
- opintotuki 
 
## intent: kulkuyhteydet 
- kulkuyhteydet 
- miten pääsen kampukselle 
- bussi 
- bussiaikataulu 
- aikataulu 
 
## intent: startti_opintoihin_Savon_ammattiopistossa 
- starttipäivä 
- ensimmäinen päivä 
- aloitus päivä 
- aloituspäivä 
 
## intent: opiskelijan_lomakkeet 



- opiskelijan lomakkeet 
- opintosuoritusote 
- opiskelutodistus 
- mistä saan opiskelutodistuksen 
- mistä saan opintosuoritusotteen 
 
## intent: guidance_and_help 
 
## intent: yhteystiedot_yleinen_haku 
 
## intent: yhteydenottopyyntö 
- yhteydenotto 
- yhteydenottopyyntö 
- miten voin jättää yhteydenottopyynnön 
- mihin voin jättää yhteydenottopyynnön 
 
## intent: opiskelijalle_tärkeitä_yhteystietoja 
- yhteystietoja 
- mistä saan yhteystiedot 
 
## intent: jätä_kysymys 
- avoin kysymys 
- jätä avoin kysymys 
- missä voin jättää kysymyksen 
- missä voin jättää avoimen kysymyksen 
 
## intent: palautetta 
- palaute 
- missä voin antaa palautetta 
- palautteen antaminen 
- palautteenanto 

 

STORIES 

## tervetuloa 
* tervetuloa 
  - utter_tervetuloa_menu 
 
 
## haluan opiskelijaksi menu 
* haluan_opiskelijaksi 
  - utter_haluan_opiskelijaksi_menu 
 
* mitä_aloja_voi_opiskella 
  - utter_mitä_aloja_voi_opiskella 
* millä_kielillä_voit_opiskella 
  - utter_millä_kielillä_voit_opiskella 
* maksaako_opetus 
  - utter_maksaako_opetus 
* milloin_haen_opiskelijaksi 
  - utter_milloin_haen_opiskelijaksi 
* tarvitsen_apua_hakemiseen 
  - utter_tarvitsen_apua_hakemiseen 
* mitä_liitteitä_minun_tulee_liittää_hakemuksen_yhteyteen 
  - utter_mitä_liitteitä_minun_tulee_liittää_hakemuksen_yhteyteen 
 
## uusi opiskelija menu 
* olen_uusi_opiskelija 
  - utter_olen_uusi_opiskelija_menu 
 
* milloin_saan_tietää_pääsenkö_opiskelemaan 
  - utter_milloin_saan_tietää_pääsenkö_opiskelemaan 
* opiskelupaikan_vastaanotto_Wilmassa 
  - utter_opiskelupaikan_vastaanotto_Wilmassa 
* voinko_hyödyntää_hyväksilukea_aikaisempia_opintoja 
  - utter_voinko_hyödyntää_hyväksilukea_aikaisempia_opintoja 
* mitä_opiskelutarvikkeita_pitää_ostaa 
  - utter_mitä_opiskelutarvikkeita_pitää_ostaa 



* missä_voin_asua_opintojeni_aikana 
  - utter_missä_voin_asua_opintojeni_aikana 
* startti_opintoihin_Savon_ammattiopistossa 
  - utter_startti_opintoihin_Savon_ammattiopistossa 
* kulkuyhteydet 
  - utter_kulkuyhteydet 
 
## Olen jo opiskelija  menu 
* olen_jo_opiskelija 
  - utter_olen_jo_opiskelija_menu 
 
* opiskelijan_tuet 
  - utter_opiskelijan_tuet 
* tunnukset_ja_salasanat_Moodle_Wilma 
  - utter_tunnukset_ja_salasanat_Moodle_Wilma 
 
## 
 
* missä_opetus_järjestetään 
  - utter_missä_opetus_järjestetään 
 
* opiskelijan_lomakkeet 
  - utter_opiskelijan_lomakkeet 
 
* yhteystiedot 
  - utter_yhteystiedot_yleinen_haku 
  - utter_opiskelijalle_tärkeitä_yhteystietoja 
 
* en_löytänyt_etsimääni 
  - utter_avoin_vastausmahdollisuus 
  - utter_palautetta 
 
* tarvitsen_apua 
  - utter_kerro_huolesi_botille 
  - utter_jätä_kysymys 
  - utter_yhteydenottopyyntö 
  - utter_opiskelu_huolto 
 
* guidance_and_help 
  - utter_guidance_and_help 

 


