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Ammattiopisto SAMIedun järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 

 

Järjestyssäännöt on tarkoitettu Ammattiopisto SAMIedun 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 henkilökohtaisen osaamisen 

kehittämissuunnitelman mukaisissa tehtävissä. Opiskeluun liittyviä tilanteita ovat esimerkiksi työpaikalla 

tapahtuva oppiminen, opintoretket, oppilaitoksen järjestämät tilaisuudet, opiskelijoiden oppilaitoksen tiloissa 

järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat, joissa opiskelijat edustavat oppilaitostaan. Opiskeluun liittyviä tilanteita 

ovat normaalin opiskeluajan lisäksi myös oppilaitoksen järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat. Työpaikalla 

tapahtuvan oppimisen aikana noudatetaan järjestyssääntöjen ohella työturvallisuusmääräyksiä sekä kyseessä 

olevan työnantajan ohjeita ja määräyksiä. 

 

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata opiskelijoille turvallinen ja luottamuksellinen opiskelu- ja 

asumisympäristö, henkilökunnalle työrauha sekä viihtyisyys kaikille asuntolassa ja oppilaitoksessa toimiville.  

 

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. 

 

 

Opiskelijan oikeudet 

 

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja opiskelijalla on oikeus saada oma henkilökohtaisen 

kehittämissuunnitelman mukaista opetusta ja riittävästi ohjausta. Opiskelijalla on oikeus saada aikaisemmin 

hankittu osaaminen tai suoritetut opinnot tunnustetuksi, mikäli ne vastaavat tutkinnon perusteiden mukaisia 

tavoitteita ja sisältöjä. 
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Tutkintokohtaiset toteuttamissuunnitelmat määrittävät kuhunkin tutkintoon liittyvät opetuksen järjestämiseen 

liittyvät asiat. Oppilaitoksessa on laadittu myös opiskeluhuoltosuunnitelma (sisältää mm. päihdeohjelman ja 

kriisisuunnitelman) sekä suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista 

sekä muita opetukseen liittyviä suunnitelmia, jotka ohjaavat toimintaamme. Suunnitelmat ovat nähtävissä 

verkkosivuillamme. 

 

Opiskelijan velvollisuudet 

 

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen oman henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. 

Henkilökohtainen opintojen kehittämissuunnitelma tehdään opiskelijan kanssa opintojen alussa yhdessä hoks-

ohjaajan kanssa. Hoks-ohjaaja vastaa yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan yksilöllisistä opintojen 

rakentamisesta. Opiskelijan on selvitettävä mahdolliset poissaolonsa hoks-ohjaajalle. Alaikäisen opiskelijan 

osalta poissaolot selvittää myös huoltaja. Ennalta tiedettyihin poissaoloihin opiskelijan tulee etukäteen anoa 

lupa hoks-ohjaajalta tai yli kaksi vuorokautta kestävistä poissaoloista tiimipäälliköltä. Tiimipäällikkö johtaa 

toimialan tiimin operatiivista toimintaa. Poissaolosta tulee ilmoittaa kyseisen poissaolopäivän opetuksesta 

vastaavalle opettajalle. 

 

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

henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiseen opetukseen ja näyttöihin tai muuhun 

osaamisen osoittamiseen eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä tai hän ei ole suorittanut 

valmentavaa koulutusta säädetyssä ajassa. 

 

Kiusaamisesta, syrjinnästä tai muunlaisesta häirinnästä tulee välittömästi ilmoittaa kiusaamisen tapahduttua 

kyseisen päivän opetuksesta vastaavalle opettajalle tai muulle henkilöstöön kuuluvalle. Oppilaitoksen 

kiusaamisen vastainen toimintamalli on kirjattu kriisisuunnitelmaan. Kriisisuunnitelma löytyy SAMIedun 

nettisivuilta. 

  

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti oppitunneilla, muissa 

opetukseen liittyvissä oppimisympäristöissä sekä sosiaalisessa mediassa. Jokainen opiskelija vastaa oppimis- 

ja työympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä. Opiskelu- ja työpäivän jälkeen opiskelija vastaa oman 

toimipisteensä siivouksesta sekä oppimisympäristön yleisestä siisteydestä yhteisvastuullisesti ryhmän kanssa. 

Opiskelijat vastaavat myös luokkatilojen siisteydestä oppituntien jälkeen. Ylimääräiset tölkit, roskat ja muu 

opetukseen kuulumaton materiaali siivotaan luokkatiloista. Kaikkea omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. 
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Jokainen opiskelija on korvausvelvollinen omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta asiaa koskevan 

vahingonkorvauslain mukaisesti.  

 

Jokaisen tulee noudattaa työturvallisuuslakia sekä koulutusalojen omia työturvallisuusohjeita. Opiskelijan tulee 

pukeutua työtehtävien ja työpaikkojen vaatimusten mukaisesti sekä noudattaa opettajan tai muun ohjaajan 

antamia työturvallisuusmääräyksiä ja muita koulutusalakohtaisia ohjeita 

 

Alkoholin, huumausaineiden ja muiden päihteiden hallussapito, käyttäminen ja/tai niiden vaikutuksen alaisena 

oleminen on kielletty oppilaitoksen alueella mukaan lukien asuntolat. Tupakointi on kielletty oppilaitoksen 

alueella, samoin oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa, tapahtumissa vierailuilla ja edustustehtävissä. 

Myös alkoholin, huumausaineiden ja muiden päihteiden käyttöön sekä tupakointiin liittyvien välineiden (myös 

nuuska ja sähkötupakka) käyttö on kielletty. Alkoholin, huumausaineiden ja muiden päihteiden hallussapito, 

käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty myös oppilaitoksen järjestämissä 

tapahtumissa, työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa sekä koti- ja ulkomaanmatkoilla (mm. kv-vaihdot ja 

vierailut, kilpailumatkat). Päihteiden käytön ja hallussapidon valvontaa tekee asuntolanhoitaja. Valvonta on 

aistinvaraista. Toistuvista tupakkalain rikkomuksista voi seurata rehtorin antama kirjallinen varoitus. 

Rikkomusten jatkuessa ne voivat johtaa poliisiviranomaisen määräämään sakkorangaistukseen1 

 

Polkupyörät ja moottoriajoneuvot säilytetään ja pysäköidään niille varatuille alueille. Ajoneuvojen tarpeeton 

käyttö oppilaitoksen alueella opiskelupäivän aikana on kielletty. Oppilaitoksen piha-alueella liikuttaessa on 

noudatettava erityistä varovaisuutta sekä noudatettava yleisiä liikennemääräyksiä.  

 

 

Kurinpito ja seuraamukset järjestyssääntöjen rikkomisesta 

 

Opiskelijalle voidaan antaa lain mukaan kirjallinen varoitus, jos hän: 

 häiritsee opetusta; 

 käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti opiskeluympäristössä; 

 menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen tai muun opiskeluympäristön järjestystä; 

 kieltäytyy ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 84 §:ssä tarkoitetun huumausainetestiä koskevan 

todistuksen esittämisestä tai 

                                                      
1 Tupakkalaki (549/2016) 14 luku113 §. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 
muuttamisesta (698/2010) 4 luku 12 § 
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 on 84 §:ssä tarkoitetun selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin 

tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt 

Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja 

palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden 

pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin.2  

Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 84 §:n 1 

momentissa tarkoitettua käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta 

määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. 

Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä taikka toisen henkeä tai terveyttä vaarantava 

opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, 

jossa opetusta annetaan, taikka koulutuksen järjestäjän järjestämästä tilaisuudesta. 

 

Ennen rankaisutoimenpiteitä on teko tai laiminlyönti yksilöitävä, kuultava opiskelijaa sekä hankittava 

tarpeellinen selvitys. Tarkemmin kurinpidosta Ammattiopisto SAMIedun suunnitelmassa kurinpitokeinojen 

käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. 

 

Muutoksenhaku 

 

Päätökseen, joka koskee opiskelijalle annettavaa kirjallista varoitusta, opiskelijan määräaikaista erottamista, 

opiskelija-asuntolasta erottamista tai opiskelusta pidättämistä haetaan Kuopion hallinto-oikeudelta. 

Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta koskevaan päätökseen voi hakea muutosta 

opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalta 14 pv kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.  

 

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 43 §:n opiskelijaksi ottamiseen liittyvään päätökseen sekä 84 §:n 

huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisvelvollisuuspäätökseen haetaan oikaisua aluehallinto-

viranomaiselta.  

 

Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ovat asianosaiselle lähetettävän päätöksen liitteenä.  

 

 

 

                                                      
2 Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017), 9 luku 93 § 
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Opiskelija-asuntolan järjestyssäännöt 1.8.2018 alkaen   

 

Soveltamisalue  

1. Opiskelija-asuntolan alue on Ammattiopisto SAMIedun asuntola sekä kiinteistön läheiset alueet.  

2. Näitä järjestyssääntöjä sovelletaan asuntolassa asuviin henkilöihin. Asuntolan asukas on vastuussa siitä, 

että myös hänen vieraansa noudattavat näitä sääntöjä.  

 

Asukkaan oikeudet ja velvollisuudet  

 

1. Asuntolassa saavat asua vain ne henkilöt, joille on annettu asumisoikeus, joka myönnetään lukuvuodeksi 

kerrallaan. Asumisoikeuden säilyttäminen edellyttää opintojen etenemistä sekä asuntolan järjestyssääntöjen 

noudattamista. 

2. Asuntolan asukkaalla on oikeus turvalliseen asuinympäristöön, jossa käyttäydytään asiallisesti ja otetaan 

muut asukkaat huomioon. Toisia vahingoittavasta käytöksestä seuraa rangaistus. Kaikenlaisten aseiden 

säilyttäminen asuntolassa on ehdottomasti kielletty.  

3. Opiskelijan tulee poistua viikonlopuksi asuntolasta, koska asuntolassa ei tuolloin ole järjestettyä valvontaa. 

Mikäli matka kotipaikkakunnalle on kohtuuttoman pitkä tai opiskelijalla on työpaikalla tapahtuva koulutusjakso, 

hän voi pyytää asuntolanhoitajalta lupaa jäädä asuntolaan. Viikonloppuasumiseen tarvitaan aina 

asuntolanhoitajan lupa. Sairaustapauksissa on ensisijaisesti mentävä kotiin.  

4. Asuntolassa voivat vierailla vain asukkaiden kutsumat vieraat, joiden on poistuttava  

klo 22.00 mennessä. 

5. Asuntolan hiljaisuus klo 22.00 - 7.00.  

6. Kukin asukas huolehtii oman huoneensa ja yhteisten tilojen siisteydestä ja järjestyksestä. Ylimääräisestä 

siivouksesta laskutetaan asukasta.  

7. Asuntolaan ei voi tuoda lemmikkieläimiä.  

8. Huoneiston / solun / huoneen ovet on pidettävä lukittuina aina. Oppilaitos ei vastaa opiskelijan omaisuuden 

katoamisesta tai sille tapahtuneesta vahingosta.  

9. Omaisuuden vahingoittumisesta, katoamisesta tai asuntolassa ilmenevistä vioista tulee ilmoittaa viipymättä 

asuntolanhoitajalle, kiinteistönhoitajalle tai siivoojalle. Vahingontekijällä on korvausvastuu.  

 

Tupakointi ja päihteet  

 

1. Tupakointi on kielletty asuntolan alueella. Kielto koskee myös nuuskaa ja sähkötupakkaa. 
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2. Päihteiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen asuntolassa ja sen 

alueella on kielletty.  

3. Asuntolanhoitaja valvoo päihteiden käyttöä ja hallussapitoa aistinvaraisesti.  

 

Asumisrauhan valvonta  

 

1. Asuntolassa on asuntolanhoitaja, joka huolehtii asuntolan toiminnasta. Hänen puoleensa voi kääntyä 

kaikissa asuntolaan liittyvissä asioissa. Opiskelija voi kääntyä asioissaan myös koulukuraattorin ja 

palveluohjaajan puoleen.  

2. Opiskelijahuollon henkilöillä on oikeus mennä asukkaan huoneeseen, jos huoli asukkaasta herää, eikä 

häntä muutoin tavoiteta. 

3. Asuntolan järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa kurinpitotoimia.  

Ennen kurinpitotoimia kuullaan opiskelijaa sekä alaikäisen huoltajaa.  

 

Kurinpitotoimet  

 

Kts. yllä ”Kurinpito ja seuraamukset järjestyssääntöjen rikkomisesta”. 

 

 

Muutoksenhaku  

 

Päätökseen, joka koskee opiskelijalle annettavaa kirjallista varoitusta, opiskelijan määräaikaista erottamista, 

opiskelija-asuntolasta erottamista tai opiskelusta pidättämistä haetaan Kuopion hallinto-oikeudelta.  

Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta koskevaan päätökseen voi hakea muutosta 

opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalta 14 pv kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.  

Opiskelijaksi ottamiseen liittyvään päätökseen sekä huumausainetestiä koskevan todistuksen 

esittämisvelvollisuuspäätökseen haetaan oikaisua aluehallintoviranomaiselta.  

Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ovat asianosaiselle lähetettävän päätöksen liitteenä.  

Säännöt pohjautuvat seuraaviin lakeihin  

1) Tupakkalaki (549/2016). Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (698/2010)  

2) Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)  


