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Järjestyssäännöt
Järjestyssääntöjen tavoitteena on taata Ammattiopisto Luovin opiskelijoille, henkilöstölle sekä
vierailijoille oikeus turvalliseen ja viihtyisään oppimis- ja työympäristöön sekä yhdenvertaiseen ja
oikeudenmukaiseen kohteluun.
Järjestyssäännöt perustuvat lakiin ammatillisesta koulutuksesta (L531/2017) ja asetukseen
ammatillisesta koulutuksesta (A673/2017).
Järjestyssääntöjä täydentää Ammattiopisto Luovin lakisääteinen (L531/2017, 80 §) suunnitelma
kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista.

1. Järjestyssääntöjen soveltamisalue
Järjestyssäännöt sisältävät opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä ja ne ovat
voimassa ajan, jolloin opiskelija osallistuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman
(HOKS) mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen tai koulutuksen järjestäjän toimintaan oppilaitoksen
alueella sekä kaikissa opiskeluun liittyvissä paikoissa ja tilanteissa. Luovin oppimisympäristöksi
katsotaan yksiköiden ja toimipisteiden tontit ja niillä olevat rakennukset sekä kaikki ne alueet,
työkoneet ja ajoneuvot, joilla opiskelijat opiskelevat henkilökohtaisen osaamisen
kehittämissuunnitelman mukaisesti.
Luovin asuntoloissa noudatetaan näitä järjestyssääntöjä sekä asuntolan järjestyssääntöjä ja niiden
perusteella annettuja asuntolakohtaisia asumisohjeita.
Yhteisten järjestyssääntöjen lisäksi on noudatettava oppilaitoksen paikallisia toimintaohjeita ja
turvallisuusmääräyksiä sekä viranomaisten antamia määräyksiä.
Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa noudatetaan ensisijaisesti työpaikan sääntöjä ja
toissijaisesti Luovin järjestyssääntöjä.
Opiskelijat perehtyvät järjestyssääntöihin vastuuopettajan kanssa opintojen alkaessa. Opiskelijoita on
kuultu järjestyssääntöjä laadittaessa. Järjestyssäännöt ovat julkisesti nähtävissä luovi.fi-sivustolla.

2. Opiskelijan oikeudet
Opiskelijalla on oikeus turvalliseen ja syrjinnästä vapaaseen opiskeluympäristöön sekä
yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun.
Opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon perusteiden tai
tutkinnon toteutussuunnitelman mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden
saavuttamisen sekä oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto-ohjausta. (L531/2017,
§61)
Opiskelijalla on oikeus saada tutkinnon perusteiden tavoitteita vastaava aiemmin hankittu osaaminen
tunnistetuksi ja tunnustetuksi. (L531/2017, §41)

Ammattiopisto Luovi
Y-tunnus 0201472-1

PL 389
90101 Oulu

Puhelin 040 319 3000
www.luovi.fi

Järjestyssäännöt
Sisäinen

2 (4)

22.1.2021

3. Opiskeluun osallistuminen ja poissaolot
Opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti
opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei hänen poissaololleen ole
perusteltua syytä. (L 531/2017, §94)
Opiskelijan tulee valmistautua opetustilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan asianmukaisin välinein ja
varustein. Annetut tehtävät suoritetaan tunnollisesti ja asianmukaisesti.
Opiskelijan tulee noudattaa työjärjestyksen mukaisia työaikoja ja ilmoittaa poissaoloista aina
annettujen ohjeiden mukaisesti. Työpaikalla järjestettävän oppimisen aikana opiskelija noudattaa
työpaikalla sovittuja työaikoja ja sääntöjä ja ilmoittaa poissaolostaan välittömästi työpaikalle ja
ohjaavalle opettajalle.
Opiskelijan tulee selvittää poissaolonsa. Alaikäisen opiskelijan osalta poissaolot selvittää huoltaja.
Perustellusta syystä opiskelijalle voidaan myöntää lupa poissaoloon. Poissaololupa tulee anoa
kirjallisesti.

4. Työrauha, käyttäytyminen ja viihtyvyys
Jokainen opiskelija ja työntekijä on osaltaan vastuussa opiskelu- ja työyhteisön ilmapiiristä ja
hyvinvoinnista. Jokaisen yhteisön jäsenen tulee käyttäytymisellään edistää myönteistä
opiskeluilmapiiriä. Asiallinen käyttäytyminen ja hyvän ilmapiirin luominen on kaikkien yhteinen asia.
Luovissa ei hyväksytä kiusaamista, häirintää tai epäasiallista kohtelua missään muodossa.
Opettajalla on oikeus tarvittaessa poistaa opiskelu- ja työrauhaa häiritsevä opiskelija opetustilasta tai
oppilaitoksen alueelta. (L531/2017, §87)
Luovin tiloissa ja alueella noudatetaan siisteyttä ja järjestystä. Asianmukaista työasua ja
suojavarusteita käytetään oppimisympäristöissä ja käytännön harjoituksissa
työturvallisuusmääräysten mukaisesti. Jokainen opiskelija ja työntekijä on vastuussa toimintaalueensa ja käyttämiensä tilojen siisteydestä.
Luovin ravintoloissa ruokaillaan ilman ulkovaatteita ja päähineitä. Ruokailun tulee tapahtua
kanssaihmiset huomioiden sekä hyviä pöytätapoja ja ohjeita noudattaen.

5. Omaisuuden käsittely
Luovin ja työpaikan omaisuutta ja materiaaleja käsitellään huolellisesti annettujen ohjeiden
mukaisesti.
Opiskelijan on ilmoitettava omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta välittömästi
opetushenkilöstölle tai työpaikan edustajalle. Tahallisesta tai tuottamuksellisesta omaisuuden
vahingoittamisesta seuraa korvausvelvollisuus. Opiskelijan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa
vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa (L412/1974).
Luovi ei vastaa sen alueella olevasta yksityisestä omaisuudesta, arvoesineistä tai rahoista.

Ammattiopisto Luovi
Y-tunnus 0201472-1

PL 389
90101 Oulu

Puhelin 040 319 3000
www.luovi.fi

Järjestyssäännöt
Sisäinen

3 (4)

22.1.2021

6. Turvallisuus
Jokaisen Luovin opiskelijan ja työntekijän tulee perehtyä työturvallisuussääntöihin ja -suunnitelmiin
sekä noudattaa niitä ottaen huomioon alan ja työpaikan erityispiirteet. Oppimisympäristöissä on
ehdottomasti noudatettava koneiden ja laitteiden käyttöohjeita sekä työturvallisuusmääräyksiä. Mikäli
opiskelija huomaa turvallisuuteen liittyviä puutteita, on niistä viipymättä ilmoitettava henkilöstölle ja
tehtävä ilmoitus Safetum-järjestelmään.
Jokainen oppilaitosyhteisön jäsen on omalta osaltaan vastuussa omasta ja muiden turvallisesta
liikkumisesta oppilaitoksen alueella ja sen läheisyydessä. Kaikilla opiskelijoilla on velvollisuus
osallistua oppilaitoksessa järjestettäviin pelastautumisharjoituksiin.
Oppilaitoksen alueella ja opetuskohteissa tapahtuvassa liikenteessä on noudatettava erityistä
varovaisuutta ja huolellisuutta sekä tieliikennesääntöjä. Ajoneuvot on pysäköitävä niille varatuille
paikoille.
Luoviin ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka
hallussapito on laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta.
Oppilaitokseen ei saa tuoda esineitä tai aineita, joka erityisesti soveltuvat omaisuuden
vahingoittamiseen ja joiden hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä (L 531/2017, §80). Jokaisen
henkilön, joka tekee havainnon vaarallisen esineen tai aineen säilyttämistä tai hallussapidosta
oppimisympäristössä, tulee välittömästi ilmoittaa havainnostaan tai epäilystään henkilöstölle.
Opettajalla on oikeus poistaa muiden henkistä tai fyysistä turvallisuutta vaarantava opiskelija
oppimistilanteesta. (L 531/2017, §87)

7. Tupakointi, tupakan vastikkeet, tupakkajäljitelmät ja muut tupakointivälineet
Luovin tilat ja ulkoalueet ovat savuttomia. Savuttomuus koskee niin opiskelijoita, henkilöstöä kuin
vierailijoitakin. Myös muiden tupakkatuotteiden (nuuska) tai niiden kaltaisen tuotteiden (sähkötupakka)
käyttö on kielletty oppilaitoksen kaikissa tiloissa ulkoalueet, tapahtumat ja matkat mukaan lukien.
Tupakointiin tai tupakkatuotteiden käyttöön liittyviä välineitä ei saa pitää esillä oppilaitoksen tiloissa.
Tupakkatuotteiden hallussapito on lainsäädännön mukaan kielletty alle 18-vuotiailta.

8. Päihdyttävät aineet
Päihdyttävien ja huumaavien aineiden tuonti, hallussapito ja nauttiminen sekä niiden vaikutuksen
alaisena esiintyminen oppilaitoksen alueilla, työelämässä oppimisen paikoilla sekä Luovin
opiskelijoilleen järjestämissä tilaisuuksissa ja opintomatkoilla on kielletty.

9. Järjestyssääntöjen rikkomukset ja kurinpito
Jokaisen työntekijän, joka havaitsee opiskelijan rikkoneen järjestyssääntöjä tai muutoin käyttäytyneen
epäasiallisesti, tulee neuvoa ja ohjata opiskelijaa tarkoituksenmukaisella tavalla kasvatuksellisin
keinoin tai saattaa rikkomus kurinpitoasiana käsiteltäväksi.
Järjestyssääntörikkomuksesta voi seurata ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (L531/2017)
mukaisia kurinpidollisia toimia, jotka on avattu tarkemmin Luovin SORA-lainsäädäntö ja turvallinen
opiskeluympäristö -ohjeessa.
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10. IT- ja digilaitteiden laitteiden käyttö
IT- ja digilaitteita, kuten puhelimia, tabletteja ja tietokoneita, käytetään oppimistilanteissa vain
opiskelutarkoituksiin ja tekijänoikeudet huomioiden. Kuvaaminen ja/tai äänittäminen ja tallenteen
julkaiseminen tai levittäminen sähköisissä ympäristöissä tai sosiaalisessa mediassa on kielletty ilman
erillistä lupaa.
Oppilaitoksen IT- ja digilaitteita sekä tietoverkkoa käytettäessä on noudatettava Luovin
(Hengitysliiton) tietoturva- ja tietosuojaohjeita sekä tietoverkon käyttösääntöjä.

Tämän järjestysäännön on vahvistanut Hengitysliitto ry:n toiminnanjohtaja Markku Hyttinen 22.1.2021.

Ammattiopisto Luovi
Y-tunnus 0201472-1

PL 389
90101 Oulu

Puhelin 040 319 3000
www.luovi.fi

