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Järjestyssäännöt Ammattiopisto Luovissa 

Järjestyssääntöjen tarkoitus 

Järjestyssäännöt on tarkoitettu Ammattiopisto Luovin opiskelijoille ja henkilökunnalle 
sekä oppilaitoksen alueella vieraileville. 

Järjestyssäännöt on laadittu yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa. 
Henkilökunnalle on tehty erikseen ohjeet menettelytavoista järjestyssääntörikkomusten 
suhteen. 

Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaitoksen alueella ja opiskeluun välittömästi 
liittyvissä olosuhteissa myös oppilaitoksen alueiden ulkopuolella. 

Oppilaitoksen alueeksi katsotaan ne tontit ja rakennukset, joilla opiskelijat ovat opetus-
suunnitelmien mukaisissa tehtävissä.  
 
Opiskeluun liittyviä tilanteita ovat esimerkiksi työssäoppiminen, opintoretket, 
oppilaitoksen järjestämät tilaisuudet, opiskelijoiden oppilaitoksen tiloissa järjestämät 
tilaisuudet ja tapahtumat, joissa opiskelijat edustavat oppilaitostaan. 
 
Järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata opiskelijoille turvallinen ja luottamuksellinen 
opiskelu- ja asumisympäristö, henkilökunnalle työrauha sekä viihtyisyys kaikille 
asuntolassa ja oppilaitoksessa toimiville. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 28§) 
 
Oppilaitoksen henkilökunnan tulee kaikissa toimissaan olla esimerkillään ja 
käytöksellään vahvistamassa järjestyssääntöjen mahdollistumista. Henkilöstöltä 
edellytetään tehtävän mukaista käyttäytymistä ja työsopimuksessa tarkemmin 
määriteltyä työskentelyä, salassapitoa ja yhteiskunnallista vastuuta. 
 
Sekä työntekijöille että opiskelijoille selvitetään näiden järjestyssääntöjen sisältö ja 
merkitys osana perehdyttämistä. 

Yleiset järjestyssäännöt 

1 § 
Kaikkien oppilaitosyhteisön jäsenten tulee työskennellä siten, että jokaisella yhteisön 
jäsenellä on työ- ja opiskelurauha. Kaikkien oppilaitoksen jäsenten tulee käyttäytyä niin, 
etteivät he toiminnallaan loukkaa toisten arvoja tai ihmisarvoa tai toimi muutoin lakien tai 
hyvien tapojen vastaisesti. 

2 § 
Opiskelijan tulee noudattaa oppilaitoksen järjestyssääntöjä sekä henkilökunnan antamia 
opetukseen, työturvallisuuteen ja käyttäytymiseen liittyviä ohjeita 
 
3 § 
Opiskelijalla on oikeus osallistua opiskelunsa suunnitteluun, henkilökohtaisen opetuksen 
järjestämistä koskevan suunnitelman laatimiseen, opetussuunnitelmatyöhön sekä 
oppilaitoksen järjestyssääntöjen laadintaan. 
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4 § 
Opiskelijalla on mahdollisuus saada opiskeluun kuuluvia tukipalveluja, jotka kulloinkin 
voimassa olevan lain ja asetusten mukaan hänelle kuuluvat. 

5 § 
Oppilaitoksen opiskelijoiden muodostaman yhdistyksen, ryhmän tai kerhon toiminnassa 
noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä opetushallituksen ja oppilaitoksen 
ohjeita ja määräyksiä. 
 
6 § 
Jos opiskelijalle on osoitettu asunto opiskelija-asuntolasta tai vastaavasta, hänen 
asumistaan koskevat oikeudet, velvollisuudet ja rangaistukset käsitellään voimassa 
olevan lain ja asetuksen mukaisesti opiskelija-asuntolan sääntöjen osoittamalla tavalla. 
(Laki ammatillisesta koulutuksesta 35§ a). 

7 § 
Kaikkien oppilaitoksessa toimivien tulee noudattaa hyväksyttyjä työjärjestyksiä ja 
aikatauluja. 

8 § 
Oppilaitoksessa olevaa omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti, ilmoitettava niissä 
mahdollisesti havaitsemansa viat ja puutteet henkilökunnalle. Jos omaisuuden 
rikkoutuminen tai menettäminen aiheutuu huolimattomuuden, törkeän käsittelyn, 
luvattoman käyttöönoton tai jonkin muun vastaavan syyn takia, on aiheuttaja 
korvausvelvollinen vahingonkorvauslain mukaisesti. (Vahingonkorvauslaki 
31.5.1974/412). Rikostapauksissa menetellään rikoslain edellyttämällä tavalla. 
(Rikoslaki 19.12.1889/39). 

9 § 
Tapaturman, onnettomuuden tai tulipalon sattuessa, on jokainen paikalla oleva henkilö 
velvollinen toimimaan hengen ja omaisuuden pelastamiseksi parhaan kykynsä mukaan, 
sekä hälyttämään tarvittavaa lisäapua paikalle.   

Jokaisen tulee tutustua oman toimintaympäristönsä turvallisuussuunnitelmaan sillä 
tarkkuudella että osaa toimia eri vaaratilanteissa paikan ja tilanteen vaatimalla tavalla. 

10 § 
Oppilaitoksessa toimivien on noudatettava oppilaitoksen tiloissa tarpeellista siisteyttä ja 
huomioitava hajusteiden mahdolliset haitat muille samoissa tiloissa työskenteleville 
paikalliset määräykset huomioon ottaen.  

11 § 
Oppilaitos ei vastaa oppilaitokseen tai sen alueelle jätetystä ulkopuolisesta 
omaisuudesta. 

12 § 
Oppilaitoksen eri tilojen ulkopuoliset käyttäjät / vuokraajat, sopivat niiden käytöstä 
oppilaitoksen edustajan kanssa, sekä vastaavat käytössään olevan tilan koneista, 
laitteista sekä mahdollisista tietoverkkojen käytöstä. 

13 § 
Tupakointi, nuuskaaminen sekä sähkösavukkeiden ja nuuskan korvikkeiden käyttö on 
kielletty oppilaitoksen sisätiloissa ja ulkoalueilla, opiskelija-asuntoloissa sekä 
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oppilaitoksen opiskelijoilleen järjestämissä tilaisuuksissa. Kielto on voimassa näissä 
tiloissa ja tapahtumissa myös oppilaitoksen toiminta-ajan ulkopuolella. Savuttomuudesta 
ilmoitetaan kylteillä oppilaitoksen ulko-ovilla ja ulkoalueilla.  
 
Oppilaitoksen alueelle ei saa tuoda eikä siellä saa esiintyä alkoholin tai muiden 
päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena.  
 
Oppilaitoksen alueelle ei saa tuoda sellaisia esineitä tai aineita, joiden hallussapito on 
muussa laissa kielletty tai, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta mm. 
alkoholi ja muut päihdyttävät aineet. 
 
Huumausainerikkomuksista ilmoitetaan välittömästi poliisille. Päihteiden väärinkäytön 
osalta noudatetaan Luovin opiskelijoiden päihteettömyyslinjauksessa olevaa ohjeistusta. 
Päihdeongelmaisia opiskelijoita varten on hoitoonohjausjärjestelmä. 
 
Rehtorilla ja opettajalla on oikeus tarkastaa ja ottaa haltuun luvattomat esineet ja aineet 
lain mukaisella toimivallalla  
 
Raha- ja uhkapelit ovat kiellettyjä. 
 
14 § 
Pukeutumisen on oltava opintoihin ja työtehtäviin sopivaa sekä turvallisuusohjeet 
huomioivaa. Sama ohjeistus koskee myös oppilaitoksen osoittamassa asuntolassa 
asuvia. 

Oppilaitoksen osoittamassa asuntolassa tai asunnossa asuminen 

15 § 
Sääntöjen tarkoitus 

Sääntöjen tarkoituksena on taata asuntolassa asuville asumis- ja opiskelurauha ja 
tehtäviään hoitavalle henkilökunnalle työrauha. 

Asuntolalla tarkoitetaan asuntolarakennusta piha-alueineen ja seurustelu- ja 
sosiaalitiloineen. Nämä säännöt koskevat kaikkia asuntolassa asuvia opiskelijoita, 
asiakkaita, heidän vieraitaan ja muita asuntolassa asioivia. 

Asumisoikeus on vain niillä asiakkailla ja opiskelijoilla, joille se on myönnetty. 
Opiskelijoiden asumisoikeus edellyttää opintojen edistymistä. 

Oppilaitoksen yksikköjen ja toimipisteiden asuntolat täydentävät omaa toimintaansa 
tukevat ohjeet järjestyssääntöihin. Sääntöjen ja toimintaohjeiden on oltava linjassa 
oppilaitoksen yleisten sääntöjen kanssa. Asuntolat määrittelevät toimintansa mukaisesti 
aukioloajat, vierailut, hiljaisuuden ja siistimisen ohjeistuksen itsenäisesti. 

Muutoin asumisessa noudatetaan oppilaitoksen järjestyssääntöjä. 

16 § 
Asuntolan henkilökunnan tehtävät ja toimivalta 

Asuntolan henkilökuntaa ovat majoitustoiminnan esimies, asuntolan ohjaajat, yövalvojat, 
vapaa-ajanohjaajat, ohjaajat ja siivoojat. Henkilökunnan tehtävänä on avustaa ja neuvoa 
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asiakkaita asumiseen liittyvissä asioissa, vastata asuntolan siisteydestä ja 
viihtyvyydestä ja valvoa näiden sääntöjen noudattamista. 

Asuntolan henkilökunnalla, yksikön tai toimipisteen johdolla on oikeus yleisavainta 
käyttäen käydä työtään hoitaessaan asuinhuoneissa myös silloin, kun asukas itse ei ole 
paikalla. 

17 § 
Asuntolan rauhallisuus ja viihtyvyys 

Asuntolan asukkaiden on omalla asiallisella ja rauhallisella käyttäytymisellään pyrittävä 
edistämään yleistä asumis- ja opiskelurauhaa. Asuntolan alueella on vältettävä kaikkea 
turhaa melua ja muuta häiriötä. 

Asuntolan asukkaiden tulee käyttäytyä niin, etteivät he toiminnallaan loukkaa toisten 
arvoja tai ihmisarvoa tai toimi muutoin lakien tai hyvien tapojen vastaisesti. 

Asukkaiden on pyrittävä säilyttämään ja edistämään niin oman huoneensa kuin koko 
asuntola-alueenkin siisteyttä ja viihtyisyyttä.  

18 § 
Asuntolassa asuminen koulun lomien ja sairausloman aikana 

Pitempien lomien aikana asuntolassa asumisesta ohjeistetaan asuntola-kohtaisesti aina 
erikseen. 

Opiskelijan asuntolassa asuminen sairausloman aikana ei pääsääntöisesti ole 
mahdollista. Mikäli opiskelija sairastuu, tulee hänen ilmoittaa sairastumisestaan 
opettajalle tai ohjaajalle sekä asuntolan henkilökunnalle.  

19 § 
Asuntolan omaisuuden käyttö 

Asuntolan omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti ja omaisuuden katoamisesta tai 
rikkoutumisesta on ilmoitettava välittömästi asuntolan tai oppilaitoksen henkilökunnalle. 

Huoneiden seinille saa kiinnittää kuvia ainoastaan jälkiä jättämättömällä ja helposti 
irrotettavalla tavalla. Seinille laitettavat kuvat tms. eivät saa olla ihmisten arvoja tai 
ihmisarvoja loukkaavia tai muutoin hyvien tapojen tai lakien vastaisia. 

Oppilaitos ei vastaa majoittuvien omaisuudesta. Jos asukkaalta jää asuntolaan 
omaisuutta, sitä säilytetään kolme kuukautta. Tänä aikana voidaan omaisuus noutaa 
asuntolasta tai sopia sen toimittamisesta jollain muulla tavoin. 

Asuntolan huoneet ovat kalustettuja. Opiskelijat voivat tuoda mukanaan asuntolaan 
rajoitetusti perustellusta syystä omia huonekalujaan, television, radion tms. Asiasta tulee 
etukäteen sopia asuntolan henkilökunnan kanssa. Huoneessa olevien oppilaitoksen 
huonekalujen uudelleenjärjestelystä tai siirtämisestä huoneesta toiseen on sovittava 
asuntolan henkilökunnan kanssa. 

Kurinpito 

20 § 
Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän: 
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1) häiritsee opetusta; 
2) käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti; 
3) menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä; 
4) kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä 
5) on käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen 
toimintakykynsä on heikentynyt.  
 
Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä 
kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, 
enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä 
olevaksi ajaksi.  
 
Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai 
terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin 
ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen 
järjestämästä tilaisuudesta. 
 
Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, 
jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa 
opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan 
käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti 
opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. 
 
21 § 
Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää johtaja. Opiskeluoikeuden 
peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta 
erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama 
monijäseninen toimielin. Toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, 
opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. 
(Laki ammatillisesta koulutuksesta 951/2011 35 §, 35a § - 35 c §). 

22 § 
Opiskelijalla on oikeus valittaa erottamispäätöksestä neljäntoista (14) päivän kuluessa 
hallinto-oikeuteen. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 44§). 

 

Tämän järjestysäännön on vahvistanut Hengitysliitto ry:n toiminnanjohtaja  
Markku Hyttinen 02.02.2016 
 
Pykälän 13 osalta muutoksen on vahvistanut Hengitysliito ry:n toiminnanjohtaja Markku 
Hyttinen 17.10.2017 
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