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AMMATTIOPISTO TAVASTIAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää oppilaitoksen sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä
oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
1.

Järjestyssääntöjä noudatetaan oppilaitoksen hallinnassa olevissa rakennuksissa ja alueilla. Nämä
järjestyssäännöt ovat voimassa kaikessa työjärjestyksen mukaisessa opiskelussa ja oppilaitoksen järjestämissä
tilaisuuksissa muunakin aikana. Työssäoppimisen aikana noudatetaan lisäksi työpaikan sääntöjä sekä
työssäoppimisesta erikseen annettuja ohjeita. Opiskelija-asuntolassa noudatetaan omia järjestyssääntöjä.

2.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen on mahdollista tietyissä tekniikan alan, sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan sekä
humanistisen ja kasvatusalan tutkinnoissa, joissa on alaikäisen turvallisuuteen, potilas- ja
asiakasturvallisuuteen tai liikenteen turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Opiskelijan tulee pyynnöstä antaa
oppilaitokselle itseään koskevia tietoja turvallisuuden todentamiseksi.

3.

Opiskelijan tulee osallistua täsmällisesti opetukseen. Lain mukaan opinnot tulee suorittaa enintään yhtä vuotta
opintojen laajuudeksi määriteltyä aikaa pidemmässä ajassa.

4.

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

5.

Opiskelijalla tulee olla asianmukainen opiskeluvälineistö opiskelutilanteissa. Oppilaitoksen omaisuutta tulee
käsitellä huolellisesti. Opiskelijalla on omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuva
korvausvelvollisuus.

6.

Oppilaitoksen tarjoamia etuuksia ei saa käyttää väärin.

7.

Työturvallisuusohjeita tulee noudattaa kaikissa tilanteissa. Opiskelija on velvollinen käyttämään oppilaitoksen
ohjeiden mukaisia suoja-asuja ja -varusteita. Havaituista vioista, puutteista, vaaroista ja tapaturmista on
välittömästi ilmoitettava henkilökunnalle.

8.

Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka
hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka
erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen.

9.

Opiskelijan tulee pitää salassa työssäoppimisessa ja muuten opiskelussaan saamansa salassa pidettävät
tiedot.

10. Ajoneuvojen pysäköinnistä ja ajoneuvoliikenteestä oppilaitoksen alueella noudatetaan erikseen annettuja
ohjeita.
11. Tupakkatuotteiden käyttö (mukaan luettuna nuuska ja sähkötupakka) on kielletty oppilaitoksessa ja sen
ulkoalueilla.
12. Päihdyttävien aineiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksen
alueella sekä oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty. Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijaa
esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, mikäli on perusteltua syytä olettaa, että opiskelija on
huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai
että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. Lisäksi edellytetään lain 630/1998 34 a §:ssä säädettyjen edellytysten
täyttymistä.
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Seuraukset järjestyssääntöjen rikkomisesta
Opiskelijan pitää noudattaa edellä olevia järjestyssääntöjä. Järjestyssääntöjen rikkomista valvoo koko henkilöstö. Sääntöjen
rikkomisesta seuraa kurinpitotoimia.
Järjestyssääntörikkomuksen havainnut henkilökuntaan kuuluva henkilö keskustelee opiskelijan kanssa. Kuulemisen
yhteydessä selvitys rikkomuksesta ja toimenpiteet niiden johdosta kirjataan Huomautus –lomakkeelle. Opiskelija ja kuulemisen
suorittanut henkilö allekirjoittavat lomakkeen. Huomautuksesta ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. Opiskelija huolehtii siitä,
ettei järjestyssääntörikkomus toistu ja sovitut toimenpiteet tulevat tehdyksi.
Mikäli sääntöjen rikkominen toistuu tai kun on kyse vakavasta rikkomuksesta, opiskelijalle annetaan kirjallinen varoitus.
Ennen varoituksen antamista opiskelijalle yksilöidään kurinpitorangaistuksen syynä oleva teko tai laiminlyönti, hankintaan asiassa
tarpeellinen selvitys sekä varataan opiskelijalle tilaisuus tulla kuulluksi. Varoituksesta päättää rehtori. Kirjallinen varoitus lähetetään
aina alaikäisen opiskelijan huoltajalle.
Jos opiskelija varoituksen saatuaan jatkaa sääntöjen rikkomista tai vilpillistä menettelyään tai jos teko tai laiminlyönti on
vakava, opiskelija voidaan erottaa oppilaitoksesta enintään vuodeksi. Ennen oppilaitoksesta erottamista opiskelijalle yksilöidään
kurinpitorangaistuksen syynä oleva teko tai laiminlyönti, hankitaan asiassa tarpeellinen selvitys sekä varataan sekä opiskelijalle että
alaikäisen opiskelijan huoltajalle tilaisuus tulla kuulluksi. Oppilaitoksesta erottamisesta päättää monijäseninen toimielin,
ammattiosaamisen toimikunta.
Asuntolan sääntöjä rikkovalle opiskelijalle voidaan antaa varoitus tai hänet voidaan erottaa asuntolasta joko määräajaksi tai
koko opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Ennen asuntolasta erottamista opiskelijalle yksilöidään kurinpitorangaistuksen syynä oleva teko
tai laiminlyönti, hankitaan asiassa tarpeellinen selvitys sekä varataan sekä opiskelijalle että alaikäisen opiskelijan huoltajalle tilaisuus
tulla kuulluksi. Varoituksen osalta menetellään, kuten yllä on kerrottu. Varoituksesta päättää rehtori ja asuntolasta erottamisesta
ammattiosaamisen toimikunta.
Koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa opiskelijan opiskeluoikeuden tietyissä tutkinnoissa, joissa on alaikäisten
turvallisuuteen, potilas- ja asiakasturvallisuuteen tai liikenteen turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia.
Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan määräajassa, katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsotaan myös sellainen
opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja.
Opetusta tai oppilaitoksen järjestämää tilaisuutta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan tilasta jäljellä olevan
oppitunnin tai tilaisuuden ajaksi. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on
olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai muun henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi
taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.
Epäilyt rikoksesta, kuten pahoinpitely-, kiristys-, varkaus- tai vahingontekoepäily, ilmoitetaan välittömästi poliisille.
Rehtorilla tai opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa opiskelijalta kielletty esine tai
aine. Jos opiskelija tässä tilanteessa koettaa vastarintaa tekemällä välttää oman tai toisen turvallisuuden vaarantavan esineen tai
aineen haltuun ottamista, rehtorilla tai opettajalla on oikeus käyttää välttämättömiä, opiskelijan ja tilanteen huomioon ottavia
voimakeinoja.
Opettajalla tai rehtorilla on oikeus tarkistaa opiskelijan mukana olevat tavarat, opiskelijan hallinnassa olevat oppilaitoksen
säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa sellaisen esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, joka vaarantaa omaa tai toisen
turvallisuutta, jos on ilmeistä, että opiskelijan hallussa on tällaisia esineitä tai aineita ja opiskelija pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä
luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole.
Opiskelijalla on oikeus hakea muutosta rehtorin tai ammattiosaamisen toimikunnan päätökseen, joka koskee kirjallista
varoitusta, opiskelijan määräaikaista erottamista, opiskelija-asuntolasta erottamista tai opiskelusta pidättämistä, valittamalla hallintooikeudelle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Opiskelijalla on oikeus hakea oikaisua aluehallintoviranomaiselta
huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisvelvollisuutta sekä opiskeluaikaa tai opiskelijan katsomista eronneeksi koskevaan
päätökseen tekemällä oikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Ammattiopisto Tavastian yhteisten järjestyssääntöjen lisäksi osastolla tai opiskelijaryhmällä voi olla omia tarkentavia sääntöjä
ja ohjeita, jotka annetaan opiskelijalle kirjallisesti.
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