SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON
JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

Hallitus 17.4.2018

Voimaantulo 1.6.2018

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus

Järjestyssäännöt on tehty koko oppilaitosyhteisön yhteisiksi pelisäännöiksi ja ne
koskevat sekä opiskelijoita että henkilökuntaa. Sääntöjen tarkoituksena on ylläpitää
oppilaitoksen sisäistä järjestystä ja opiskelun esteetöntä sujumista sekä luoda perusta
oppilaitosyhteisön turvallisuudelle ja viihtyisyydelle. Säännöillä selvennetään
opiskelijan oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuuta.

2. Järjestyssääntöjen soveltaminen

Sääntöjä sovelletaan Salon seudun ammattiopiston oppimisympäristöissä ja kaikissa
opiskeluun liittyvissä tilaisuuksissa:




oppilaitoksen alueella ja sen välittömässä läheisyydessä, oppilaitoksen
asiakastyökohteissa, koulutussopimustyöpaikoilla, oppilaitoksen käyttämillä
liikuntapaikoilla, opintomatkoilla jne.
virtuaalisissa oppimisympäristöissä, opiskeluun liittyvissä sosiaalisen median
ympäristöissä sekä opiskeluajan ulkopuolella opiskeluun liittyvissä tilaisuuksissa ja
tapahtumissa.

3. Opiskelijan oikeudet














Opiskelijalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus
henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan
(Perustuslaki 731/ 1999).
Opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä sellaista opetusta ja ohjausta,
joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten
ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen HOKS:n
(henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma) mukaisesti. (Laki
ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 § 61).
Opiskelijalla on oikeus saada palautetta osaamisensa kehittymisestä tutkinnon
suorittamisen ja koulutuksen aikana (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 §
51).
Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta osaamisensa
arviointiin (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 § 55).
Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto-ohjausta.
Lisäksi opiskelijalla on oikeus tarvittaessa erityiseen tukeen (Laki ammatillisesta
koulutuksesta 531/2017 § 61 ja 64).
Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (Laki ammatillisesta
koulutuksesta 531/2017 § 80).
Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa koulutussopimustyöpaikan tarjoaja tai
oppisopimuskoulutuksen työnantaja vastaa opiskelijan työturvallisuudesta. (Laki
ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 § 78).
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Opiskelijoilla on oikeus tehdä aloitteita opetustoiminnan ja oppimisympäristön
kehittämiseksi sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteistoiminnan edistämiseksi
(Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 § 106).

4. Opiskelijan velvollisuudet








Opiskelijan tulee osallistua HOKS:n mukaisesti opetukseen ja näyttöihin sekä
muuhun osaamisen osoittamiseen (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 94
§).
Opiskelijan tulee suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti (Laki
ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 94 §).
Opiskelijaa koskee salassapitovelvoite. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen
osalta opiskelijan salassapitovelvollisuuteen sovelletaan samoja säännöksiä kuin
mitä vastaavissa tehtävissä työntekijöiden salassa pidosta säädetään (Laki
ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 95 §).
Tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheutetun vahingon osalta opiskelija on
korvausvelvollinen

5. Opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Oppilaitosyhteisö toimii kunnioittaen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tasa-arvo ja
yhdenvertaisuus ovat ihmisen perusoikeuksia. Syrjintä on Suomessa kielletty
perustuslain, yhdenvertaisuuslain, tasa-arvolain ja rikoslain nojalla. Laki naisten ja
miesten välisestä tasa-arvosta (1986/609) kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella ja
velvoittaa edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
kieltää syrjinnän muilla henkilöön liittyvillä syillä.

6. Päivittäinen työskentely, viihtyisyys ja turvallisuus











Opiskelijoiden ja henkilökunnan tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti.
Henkinen ja fyysinen kiusaaminen, väkivaltainen käyttäytyminen, opiskelun
estäminen tai häirintä ovat kiellettyjä.
Opiskeluun osallistumisen edellytyksenä ovat tarvittavat opiskelu-, työ- ja
suojavälineet.
Opiskelijan ja henkilökunnan tulee noudattaa työjärjestyksen mukaisia aikoja.
Työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana opiskelijan tulee noudattaa työpaikan
kanssa sovittuja työaikoja.
Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista internetissä,
sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa ilman asianosaisen lupaa
(Henkilötietolaki 523/1999)
Jokainen on velvollinen pitämään oppilaitoksen alueen ja oman työskentelyalueen
siistinä. Tahallinen roskaaminen on kielletty.
Ammattiopiston tiloja ja laitteita sekä muuta opiskelukäytössä olevaa omaisuutta on
käsiteltävä huolellisesti. Omaisuutta ei saa luvatta viedä opetustilojen ulkopuolelle.
Mahdollisesta vahingosta tulee ilmoittaa oppilaitoksen henkilökunnalle välittömästi.
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Vahingon aiheuttaja on korvausvelvollinen, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai
tuottamuksella (Vahingonkorvauslaki 412/1974).
Opetustoiminnassa sovelletaan yleisiä turvallisuutta sekä paloturvallisuutta ja
työsuojelua koskevia säännöksiä. Eri aloilla sovelletaan lisäksi alakohtaisia
työturvallisuusohjeita. Opiskelijan tulee noudattaa näitä ohjeita ja käyttää
työturvallisuuden edellyttämiä henkilökohtaisia suojavälineitä.
Hätä- ja hälytystilanteessa tulee toimia henkilökunnan antamien ohjeiden
mukaisesti ja tarvittaessa poistua oppilaitoksen ulkopuolelle kokoontumisalueelle.
Matkapuhelinta ja muita mobiililaitteita voi käyttää opetustilanteissa vain opettajan
luvalla.
Moottoriajoneuvoilla liikuttaessa oppilaitoksen alueella tulee noudattaa
varovaisuutta. Pysäköinti on sallittu vain merkityille paikoille.

7. Läsnäolovelvollisuus ja poissaolot















Opiskelijan tulee osallistua HOKS:n (henkilökohtainen osaamisen
kehittämissuunnitelma) ja työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja osaamisen
hankkimiseen.
Poissaolot vaarantavat opiskelutavoitteiden saavuttamisen ja voivat johtaa
opintojen uudelleen suunnitteluun ( HOKS) tai keskeyttämiseen. Poissaolot voivat
aiheuttaa myös opinto- ja koulumatkatuen takaisinperinnän.
Ennalta tiedossa olevasta poissaolosta opiskelijan ja alaikäisen opiskelijan lisäksi
huoltajan tulee sopia poissaolosta ja osaamisen hankkimisesta vastuuopettajan
kanssa.
Poissaolosta on ilmoitettava Wilman kautta vastuuopettajalle ja tunteja pitäville
opettajille tai työpaikan ohjaajalle. Kaikki poissaolot joista ei saada hyväksyttävää
selitystä, lasketaan luvattomiksi poissaoloiksi.
Sairaudesta johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava viipymättä vastuuopettajalle ja
työpaikalla tapahtuvan opiskelun aikana myös työpaikkaan. Yli kolmen päivän
sairaudesta tai sairaan lapsen hoidon järjestämisestä johtuvasta poissaolosta on
esitettävä vastuuopettajalle lääkärin tai terveydenhoitajan todistus.
Opiskelija voidaan katsoa eronneeksi, jos on ilmeistä, että hänen tarkoituksenaan ei
ole osallistua HOKS:n mukaiseen opetukseen ja näyttöihin tai muuhun osaamisen
osoittamiseen eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä. Eronneeksi
katsomisesta rehtori tekee kirjallisen päätöksen. Ennen päätöksen tekoa opiskelijaa
ja alaikäisen opiskelijan huoltajaa kuullaan asiassa. (Laki Ammatillisesta
koulutuksesta 39/2017, § 97). Päätöksen perusteella opiskelija menettää
opiskelupaikan.
Työvoimakoulutuksessa opiskelijan on aina ilmoitettava poissaolostaan
vastuuopettajalle. Jos opiskelija ei etene opinnoissaan HOKS:ssa tarkoitetulla
tavalla tai jos opiskelija on luvatta poissa yhtäjaksoisesti viisi koulutuspäivää, tekee
TE-toimisto päätöksen koulutuksen keskeyttämisestä. Oppilaitos on velvollinen
ilmoittamaan koulutuksen keskeyttämisperusteiden täyttymisestä TE-toimistolle.
Ennen keskeyttämispäätöstä opiskelijalle varataan kuulemistilaisuus (Laki julkisesta
työvoima- ja yrityspalvelusta 916/ 2012, 5 luku § 5). Keskeyttämispäätös
tarkoittaa opiskelupaikan menettämistä.
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8. Tupakointi ja tupakkatuotteet (sis. myös nuuskan ja sähkötupakan)

Tupakkalain (549/2016 § 74) mukaan tupakointi ja nuuskan käyttö on kielletty
ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja oppilaitoksen käytössä
olevilla ulkoalueilla. Tupakointikielto oppilaitoksen alueella koskee kaikkia opiskelijoita,
henkilökuntaa ja vierailijoita.

9. Päihteet ja huumeet

Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena
esiintyminen oppilaitoksen alueella ja opiskeluun liittyvissä tilanteissa on kielletty.
Opiskelijan on pyydettäessä esitettävä huumausainetestiä koskeva todistus (Laki
ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 § 84).

10.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen SORA-lainsäädännön perusteella

Kun koulutukseen tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilastai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, voidaan
opiskelijalta peruttaa oikeus suorittaa tutkinto tai osallistua tutkintokoulutukseen jos:






11.

opiskelija on toistuvasti tai vakavasti vaarantanut toisen henkilön terveyden tai
turvallisuuden ja osoittanut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan koulutukseen
liittyvissä käytännön tehtävissä oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa
oppimisympäristössä.
on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään ole kykenevä
koulutuksiin liittyviin käytännön työtehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa
oppimisympäristössä.
opiskelija on tutkintoa suorittamaan hakeutuessaan salannut aikaisemmin
opiskeluoikeuden peruuttamiseen liittyvän päätöksen. (Ammatillisen koulutuksen
laki 39/ 2017 § 81).

Muut ohjeet

Järjestyssääntöjen lisäksi opiskelijan tulee noudattaa muita opiskelijoille annettuja
ohjeita.
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12.













Järjestyssääntöjen rikkominen

Rehtorilla ja opettajalla on työpäivän aikana oikeus tarkistaa opiskelijan mukana
olevat tavarat, opiskelijan hallinnassa olevat oppilaitoksen tilat ja päällisin puolin
vaatteet sellaisen esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa
omaa tai toisen turvallisuutta ja kun on ilmeistä, että opiskelijan hallussa on ks.
esineitä tai aineita ja opiskelija ei luovuta niitä pyynnöstä (Laki ammatillisesta
koulutuksesta 531/2017 § 90).
Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä opiskelija voidaan
määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta
tilasta, jossa opetusta annetaan tai koulutuksen järjestämästä tilaisuudesta (Laki
ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 § 87)
Häiritsevä opiskelija voidaan poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta
taikka koulutuksen järjestäjän tilaisuudesta (Laki ammatillisesta koulutuksesta
531/2017 § 87)
Opiskelijaa, joka rikkoo järjestyssääntöjä tai muuten rikkoo järjestystä tai toimii
vilpillisesti, rangaistaan rehtorin antamalla kirjallisella varoituksella (Laki
ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 § 93).
Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen päivän ajaksi,
jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa
opetustilanteessa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai
uhkaavan käyttäytymisen vuoksi tai opetus ja siihen liittyvä toiminta vaikeutuu
kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi (Laki ammatillisesta
koulutuksesta 531/2017 § 87). Rehtori tekee asiasta kirjallisen päätöksen.
Jos opiskelijan teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa opetusta
häiritsevää käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, voidaan hänet erottaa
oppilaitoksesta määräajaksi (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 § 87).
Rehtori voi erottaa kirjallisella päätöksellä enintään kolmeksi kuukaudeksi ja
Monijäseninen toimielin enintään vuodeksi (Laki ammatillisesta koulutuksesta
531/2017 § 93).
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