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1 JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITE 

 

Järjestyssääntöjen tavoitteena on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, 

viihtyisä sekä oppimisen kannalta tuloksellinen opiskelu- ja työympäristö. 

 

2 OPPILAITOKSEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN SOVELTAMISALUE 

 

Järjestyssäännöt koskevat SASKY koulutuskuntayhtymän opiskelijoita. Lisäksi on 

noudatettava koulutusalakohtaisia toimintaohjeita ja turvallisuusmääräyksiä sekä vi-

ranomaisten antamia määräyksiä. 

 

Järjestyssäännöt ovat voimassa SASKY koulutuskuntayhtymän ammatillisissa oppi-

laitoksissa. Niitä on noudatettava henkilökohtaisen opetuksen kehittämissuunnitel-

man mukaisissa opinnoissa. 

 

Järjestyssäännöt koskevat myös oppilaitoksen järjestämiä varsinaisen opiskeluajan 

ulkopuolella pidettäviä tilaisuuksia ja opiskelijoiden koulun tiloissa järjestämiä tapah-

tumia, joissa opiskelijat edustavat oppilaitosta. Opiskeluun välittömästi liittyväksi ti-

laisuudeksi katsotaan oppilaitoksen järjestämä tilaisuus oppilaitoksen alueen ulko-

puolella kouluaikana sekä oppilaitoksen toimesta sen alueella järjestetty tilaisuus 

kouluajan ulkopuolella. 

 

Henkilökohtaisen opetuksen kehittämissuunnitelman mukaisessa opiskelussa työ-

paikoilla opiskelijat noudattavat työpaikan toimintaohjeita ja määräyksiä sekä hyviä 

käytöstapoja. 

 

Oppilaitosasuntolassa on omat järjestyssäännöt. 

 

3 OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 

 

Opiskelija oikeudet ja velvollisuudet määritellään laissa ammatillisesta koulutuksesta 

531/2017. 

 

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 

 

Opiskelijan tulee noudattaa järjestyssääntöjä sekä opetukseen, työturvallisuuteen, 

ergonomiaan, kestävään kehitykseen ja käyttäytymiseen liittyviä ohjeita. 



 

 

 

Opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä sellaista opetusta ja ohjausta, 

joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaa-

timusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen sekä tukee opiskelijoiden kehitystä 

hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi.  

 

Opiskelijan opiskeluoikeus päättyy, kun hän on suorittanut sen tutkinnon tai tutkinnon 

osan tai osat taikka koulutuksen, johon hänet on tässä laissa säädetyn mukaisesti 

otettu opiskelijaksi, tai kun hänet on katsottu eronneeksi. 

 

Opiskelijalla on oikeus väliaikaisesti keskeyttää opiskeluoikeutensa siksi ajaksi, kun 

hän on suorittamassa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) 

tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista pal-

velusta taikka saa sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaista sairauspäivärahaa 

taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Lisäksi opiskeluoikeus voidaan opiskelijan 

pyynnöstä väliaikaisesti keskeyttää muusta perustellusta syystä. Oppilaitoksen reh-

tori päättää keskeytyksen hyväksymisestä. 

 

Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos on ilmeisestä, että hänen tarkoituksenaan ei ole 

osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiseen opetuk-

seen ja näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen eikä hän ole esittänyt pois-

saololleen perusteltua syytä. Opiskelija katsotaan eronneeksi myös silloin, kun hän 

itse ilmoittaa koulutuksen järjestäjälle kirjallisesti eroamisestaan. 

 

4 PÄIVITTÄISEN TYÖSKENTELYN ERI TILANTEET 

 

Opiskelijan on osallistuttava henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman 

mukaiseen opetukseen ja niihin liittyviin siivous- ja järjestystehtäviin sekä oppilaitok-

sen muuhun toimintaan, ellei hänelle ole erityisestä syystä myönnetty vapautusta. 

Poissaolokäytänteistä on annettu erillinen ohjeistus. 

 

Oppitunnit alkavat ja päättyvät lukujärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana, ellei 

opettaja opetusjärjestelyiden kohdalla muuta poikkeavaa ilmoita. Työelämässä nou-

datetaan työpaikan työaikoja. Opiskelijan on noudatettava erillisiä tietoturvaohjeita ja 

tietoverkon käyttösääntöjä. 

 

Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan poistaa opetustilanteesta jäljellä olevan oppi-

tunnin ajaksi tai enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi. Opiskelijan poistamisesta 

ja sen syystä tehdään merkintä Wilman ohjauslehdelle. 

 

Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja henkilökunnan antamia ohjeita sekä 

ruokailuaikoja. Päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa ja valmentavassa 



 

 

koulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina 

opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan 

läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Oppisopimuskou-

lutuksessa, työvoimakoulutuksessa sekä henkilöstökoulutuksessa olevalla opiskeli-

jalla ei ole oikeutta maksuttomaan ateriaan. 

 

Liikuttaessa oppilaitoksen piha- ja tiealueilla on noudatettava nopeusrajoituksia ja 

muita annettuja ohjeita. Pysäköinti suoritetaan sille varatuilla alueilla. 

 

Oppilaitoksen eri ammattialoilla on noudatettava kyseisen alan tilojen käytöstä an-

nettuja ohjeita. Opiskelijan on korvattava kustannukset aiheuttamastaan turhasta hä-

lytyksestä. 

 

Opiskeluun sekä ruokailuun varatuissa tiloissa tulee ulkovaatteet ja päähineet riisua. 

Soittimien ja matkapuhelimen käytöstä opetuksen aikana päättää henkilökunta tilan-

teen mukaan. Matkapuhelimella tai muulla välineellä kuvaaminen koulun oppimisym-

päristöissä koulupäivän aikana on kielletty ilman henkilöstön lupaa.  

 

SASKY koulutuskuntayhtymän kaikilla jäsenillä on oikeus työrauhaan. Oppilaitoksen 

alueella noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymistapoja. 

 

Henkinen ja fyysinen kiusaaminen, uhkailu, väkivaltainen käyttäytyminen, opiskelun 

estäminen, häirintä sekä rasistinen tai muuten loukkaava käyttäytyminen ja pukeutu-

minen on kielletty. 

 

Teräaseiden, kuten puukko, ja muiden aseiden hallussapito, säilyttäminen ja käyttä-

minen oppilaitoksen alueella on kielletty. Opiskeluun liittyviä työkaluja voidaan käyt-

tää opetustilanteessa. 

 

Jokainen opiskelija on osaltaan vastuussa opiskelu- ja työyhteisön ilmapiiristä sekä 

hyvinvoinnista ja on velvollinen ilmoittamaan henkilöstölle, mikäli havaitsee jotain 

poikkeavaa. 

 

5 TUPAKOINTI JA PÄIHTEET 

 

Tupakka ja tupakkatuotteiden (mm. nuuska) sekä savuttomien tupakkatuotteiden 

käyttö on oppilaitoksen alueella kielletty tupakkalain (549/2016) nojalla.  

 

Alkoholin ja huumeiden hallussapito ja käyttäminen sekä niiden vaikutuksen alaisena 

esiintyminen on kielletty. Jokainen opiskelija ja henkilöstöön kuuluva on velvollinen 

puuttumaan asiaan, jos tekee alkoholin tai huumeiden käyttöön liittyviä havaintoja. 

Alkoholin ja huumeiden hankintaa ja käyttöä säädellään lailla ja asetuksella 



 

 

(alkoholilaki 1102/2017 ja –asetus 22.2.2018/151 sekä huumausainelaki 

30.5.2008/373 ja –asetus 28.8.2008/543) 

 

Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä kos-

kevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausai-

neiden vaikutuksen alaisena koulutukseen kuuluvissa käytännön tehtävissä oppilai-

toksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä tai että opiskelijalla on riippu-

vuus huumeista.  

 

6 TURVALLISUUS JA TAPATURMAT 

 

Työturvallisuusmääräyksiä ja – ohjeita on ehdottomasti noudatettava ja tarvittavat 

suojavälineet on pidettävä käyttökelpoisina ja helposti saatavilla. 

 

Opiskelijoiden velvollisuus on ilmoittaa havaitsemistaan työturvallisuuteen liittyvistä 

puutteista välittömästi oppilaitoksen henkilökunnalle. 

 

Opiskelijalla on oltava oppilaitoksen ohjeiden mukaiset työasut, henkilösuojaimet, 

suojavarusteet, suojapäähineet, työjalkineet, urheiluvarusteet ja tunneilla tarvittavat 

opiskelutarvikkeet.  

 

Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävässä koulutuksessa opis-

kelijan työturvallisuudesta vastaa työnantaja. 

 

Tapaturman sattuessa asiasta on ilmoitettava välittömästi opettajalle, terveydenhoi-

tajalle tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle. Mahdollisuuksien mukaan annetaan en-

siapu ja ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon. Tapaturmasta tehdään aina tapaturmail-

moitus oppilaitoksen toimistossa. 

 

Opiskelijan on noudatettava hätätilanteessa pelastussuunnitelman ohjeita.  

 

7 OPPILAITOSTEN OMAISUUS 

  

Oppilaitosten omaisuutta ja materiaaleja tulee käsitellä huolellisesti ja vastuullisesti 

sekä ammattimaisesti ja taloudellisesti. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoami-

sesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain mukaisesti. Op-

pilaitoksen omaisuudeksi katsotaan kaikki kiinteä ja irtainomaisuus (mm. luokkien ja 

työopetuksen kalusto, opetusvälineet, koneet, laitteet, pukukaapit). 

 



 

 

Mikäli opiskelija tahallaan vahingoittaa oppilaitosten omistamaa tai sen haltuun us-

kottua tai yhteisön jäsenten omaisuutta, hänen on korvattava se vahingonkorvauslain 

(412/74) mukaan. Jos vahinko on kahden tai useamman aiheuttama, tekijät vastaa-

vat vahingon korvaamisesta yhteisvastuullisesti. 

 

Oppilaitosten omaisuuden lainaamiseen on aina saatava lupa asianomaisesta omai-

suudesta vastaavalta henkilöltä. 

 

8 TYÖRAUHA JA KURINPITO 

 

Järjestyssääntöjen rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksissa noudatetaan, mitä on 

säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) ja sen perusteella anne-

tuissa asetuksissa.   SASKY koulutuskuntayhtymä oppilaitoksissa turvataan järjes-

tyssäännöillä kaikille turvallinen ja hyvä fyysinen, psyykkinen sekä sosiaalinen oppi-

mis- ja työympäristö. Järjestyssääntörikkomuksiin liittyvät kurinpitotoimet on kuvattu 

tarkemmin SASKY koulutuskuntayhtymän suunnitelmassa kurinpitokeinojen käyttä-

misestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. Oheisessa liitteessä kooste käytettä-

vistä kurinpitokeinoista.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 
 

Kurinpito Kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaus Toimivalta Huom! 

Poistaminen 

opetustilasta tai 

oppilaitoksen alueelta 

- häiritsevä käytös 
 
1150/2017 §85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Huoltajalle  Wilman 

ohjaus- 

lehdelle 

Opettajalla/koulutuspäälliköllä/rehtorilla/opinto

-ohjaajalla on yksin oikeus poistaa opiskelija, 

joka ei noudata suullista määräystä poistua 

opetustilasta sekä oppilaitoksen alueelta. 

 

Työnohjaaja/ koulutusohjaa/asuntolaohjaaja 

yhdessä em. virkamiesten kanssa. 

 

Voimakeinoja käytettäessä viranhaltijan 

apuna on oltava toinen oppilaitokseen 

henkilökuntaan kuuluva. 

Vastarintaa tekevä 

opiskelija voidaan 

poistaa käyttäen 

sellaisia opiskelijan 

poistamiseksi 

välttämättömiä 

voimakeinoja, joita 

voidaan pitää 

puolustettavina 

hänen ikänsä ja 

tilanteen vakavuus 

sekä tilanteen 

kokonaisarviointi 

huomioon ottaen.  

Annettava kirjallinen 

selvitys omalle 

esimiehelleen. 

Voimankäyttövälineit

ä ei saa käyttää.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Kurinpito Kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaus Toimivalta Huom. 

Kirjallinen varoitus 

- häiritsee opetusta 

- käyttäytyy 

väkivaltaisesti tai 

uhkaavasti 

- menettelee 

vilpillisesti tai 

muuten rikkoo 

oppilaitoksen tai 

muun 

opiskeluympäristö

n järjestystä 

- kieltäytyy 

huumausainetestiä 

koskevan 

todistuksen 

esittämisestä 

- on 

huumausainetestiä 

koskevan 

selvityksen 

perusteella 

käyttänyt huumeita 

muihin kuin 

lääkinnällisiin 

tarkoituksiin siten, 

että toimintakyky 

on heikentynyt 

 

1150/2017 §85 

 

 

 

 

 

Opiskelijaa 

ja huoltajaa 

Kirjallinen päätös 

valitusosoituksineen 

huoltajalle/opiskelijalle  

Dynastyyn Rehtori Yksilöitävä teko ja 

hankittava selvitys. 



 

 

 

Kurinpito Kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaus Toimivalta Huom. 

Määräaikainen 

erottaminen 

oppilaitoksesta tai 

asuntolasta, enintään 3 

kk. 

1150/2017 §85, §86 

Opiskelijaa 

ja huoltajaa 

Kirjallinen päätös 

valitusosoituksineen 

huoltajalle/opiskelijalle 

Dynastyyn Rehtori Yksilöitävä teko ja 

hankittava selvitys 

Määräaikainen 

erottaminen 

oppilaitoksesta, enintään 

1 v tai asuntolasta yli 3kk 

tai jäljellä olevien opintojen 

ajaksi. 

1150/2017 §85, §86 

Opiskelijaa 

ja huoltajaa 

Kirjallinen päätös 

valitusosoituksineen 

huoltajalle/opiskelijalle 

Dynastyyn Monijäseninen toimielin Yksilöitävä teko ja 

hankittava selvitys 

 


