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JÄRJESTYSTÄ KOSKEVAT YHTEISET TOIMINTAOHJEET

Yhteisten toimintaohjeiden tavoite ja perusta

Järjestystä koskevien yhteisten toimintaohjeiden tavoitteena on edistää sisäistä järjestystä, opiskelun
esteetöntä sujumista sekä oppilaitosyhteisöjen turvallisuutta ja viihtyisyyttä Pohjois-Karjalan koulu-
tuskuntayhtymän oppilaitoksissa (L 630/1998, 28§).

Järjestystä koskevat toimintaohjeet pohjautuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön:
Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (630/1998),
Asetus ammatillisesta peruskoulutuksesta (811/1998),
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998),
Asetus ammatillista aikuiskoulutusta (812/1998),
Laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998),
Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013),
Alkoholilaki (1143/1994),
Huumausainelaki (1289/1993),
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (225/1977),
Lastensuojelulaki (417/2007),
Rikoslaki (139/1989),
Tupakkalaki (693/1976) ja
Vahingonkorvauslaki (421/1974).

1. Toimintaohjeiden soveltaminen

Yhteiset toimintaohjeet koskevat kaikkia Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän oppilaitosten
opiskelijoita sekä henkilökuntaa soveltuvin osin. Yhteisten toimintaohjeiden lisäksi on noudatet-
tava turvallisuusmääräyksiä sekä muita viranomaisten antamia määräyksiä.

Järjestystä koskevat yhteiset toimintaohjeet ovat voimassa oppilaitosten alueella sekä kaikissa
opiskeluun liittyvissä paikoissa ja tilanteissa. Opiskeluun liittyviä tilanteita ovat myös oppilaitok-
sen sekä opiskelijoiden ja opiskelijakunnan järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat. Työssäoppimis-
paikoilla noudatetaan PKKY:n yhteisten järjestystä koskevien toimintaohjeiden lisäksi työpaikan
ohjeita ja määräyksiä.

2. Oikeus maksuttomaan opetukseen ja opinto-ohjaukseen sekä aloitteiden tekemi-
seen

Perustutkinto-opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista maksutonta opetusta ja
opinto-ohjausta. Muilta opiskelijoilta voidaan periä kohtuullinen opiskelumaksu.

Opiskelijalla on myös oikeus tehdä aloitteita opiskelua, henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteis-
toimintaa sekä opiskeluympäristön kehittämistä koskevissa asioissa.
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3. Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (L 630/1998).

Laitteita ja välineitä käytetään vasta, kun opettaja tai ohjaaja on perehdyttänyt niiden käyttöön,
eikä niitä saa käyttää luvatta. Laitteita ja välineitä käytetään huolellisesti ja ne huolletaan ja palau-
tetaan sovittuun paikkaan.

Jokainen on velvollinen pitämään oman työympäristönsä siistinä ja turvallisena. Oppilaitosten
toiminnassa sovelletaan yleisiä turvallisuutta sekä palo- ja työsuojelua koskevia säännöksiä. Jokai-
sen opiskelijan on noudatettava turvallisuudesta ja työsuojelusta annettuja ohjeita sekä käytettävä
työturvallisuusmääräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavälineitä.

Mahdollisesta vahingosta tai työtapaturmasta on ilmoitettava opetushenkilöstölle tai muulle hen-
kilökunnan edustajalle välittömästi vahingon tapahduttua. Vahingon aiheuttaja on aina korvaus-
velvollinen, mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti tai tuottamuksellisesti.

Työssäoppimisen aikana opiskelijan työturvallisuudesta vastaa työnantaja yhteistyössä opiskelijan
kanssa. Opiskelijan on noudatettava työssäoppimispaikalla työantajan työturvallisuutta koskevia
ohjeita ja määräyksiä.

4. Asianmukainen käyttäytyminen ja toisten huomioiminen

Opiskelijan on käyttäydyttävä asiallisesti ja ystävällisesti toisia kohtaan.

Opiskelijan on noudatettava kaikessa toiminnassaan lakeja ja hyviä tapoja. Lisäksi opiskelijan tu-
lee noudattaa niitä ohjeita ja määräyksiä, joita oppilaitoksen ylläpitäjä, rehtori, opettaja tai henki-
lökunta antaa. Opiskelijan tulee myös noudattaa niitä ohjeita ja määräyksiä, joita hänelle työssä-
oppimispaikoilla annetaan.

Kaikenlainen kiusaaminen ja toisten työskentelyn häiritseminen on kielletty.

5. Opetukseen osallistuminen

Opiskelijan on osallistuttava opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Lisäksi
opiskelijan tulee suorittaa annetutut tehtävät. (L 630/1998.)

Opiskelija ei saa toiminnallaan häiritä opetusta eikä oppimista tai vaarantaa turvallisuutta.

Opiskelijan sitoutumista opintoihin seurataan kaikissa oppilaitoksissa. Läsnäolon seurannassa
noudetaan varhaisen puuttumisen toimintaohjetta. Kyseinen ohjeistus on osa PKKY:n opiskelijan
hyvinvointisuunnitelmaa (yh 17.6.2015).

6. Oppilaitoksen omaisuuden käsittely
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Oppilaitoksen omaisuutta on käsiteltävä huolella. Oppilaitoksen omaisuuden vahingoittumisesta,
katoamisesta tai epäkuntoon menneistä koneista ja laitteista on ilmoitettava viipymättä opetus-
henkilöstölle tai muulle henkilökunnan edustajalle.

Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahin-
gonkorvauslain (412/1974) mukaan. Opiskelija, joka tahallisesti tai tuottamuksellisesti vahingoit-
tanut oppilaitoksen omaisuutta, on henkilökohtaisesti vastuussa aiheuttamastaan vahingosta.

7. Tupakointi ja päihteet

Tupakkalain mukaan tupakointi on kielletty oppilaitosten alueella sekä sisätiloissa ja niiden käy-
tössä olevilla ulkoalueilla. Myös sähkötupakan ja nuuskan käyttö on kiellettyä. Jos tupakointi on
tapahtunut kielletyllä alueella, siitä seuraa aina rehtorin kirjallinen varoitus. Toistuva tupakointi
kielletyllä alueella johtaa ilmoitukseen poliisille.

Alkoholin, huumeiden ja huumaavien aineiden hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena
esiintyminen oppilaitoksessa ja sen alueella on ehdottomasti kielletty. Myös huumaavien aineiden
käyttöön liittyvien välineiden hallussapito oppilaitoksessa ja sen alueella on ehdottomasti kielletty.
Oppilaitoksella on oikeus velvoittaa opiskelija huumausainetesteihin, jos on perusteltua aihetta
epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena oppilaitoksen tiloissa ja/tai alu-
eella tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.

Tarkemmat ohjeet päihteiden käyttöön puuttumisesta löytyvät PKKY:n opiskelijan hyvinvointi-
suunnitelmaan sisältyvästä päihdetoimintaohjeesta.

8. Toimintaohjerikkomusten seuraamukset

PKKY:n yhteisten järjestystä koskevien toimintaohjeiden rikkomisesta seuraa ammatillista perus-
koulutusta koskevan lain (L630/1998) ja asetuksen (A811/1998) mukaiset kurinpitomenettelyt:
kirjallinen varoitus ja toistuvasta toimintaohjerikkomuksesta määräaikainen erottaminen, enin-
tään yhdeksi vuodeksi. Mikäli toimintaohjerikkomus on vakava, siitä seuraa aina määräaikainen
erottaminen.

Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistamisessa noudatetaan seuraavia toi-
mintatapoja:

Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin
ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen
järjestämästä tilaisuudesta.
Opetustilassa toimivien henkilöiden turvallisuutta vaarantavasti käyttäytyvältä opiskelijal-
ta voidaan evätä osallistuminen opetukseen enintään kolmeksi päiväksi, jos on olemassa
vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän
turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka ope-
tus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäyty-
misen vuoksi. Poistumismääräyksen opetustiloista enintään kolmeksi päiväksi voi antaa
rehtori.
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Ellei opiskelija noudata poistumiskehotusta, rehtorilla tai opettajalla on oikeus poistaa hä-
net opetustilasta tai oppilaitoksen alueelta.

Opettajalla ja rehtorilla on yhdessä tai erikseen oikeus tarkastaa opiskelijan omaisuus ja vaatteet
koulupäivän aikana, kun on olemassa vaara, että opiskelija on tuonut oppilaitoksen alueelle kiel-
lettyä omaisuutta, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen terveyttä. Jos opiskelija koettaa vastus-
taa ja välttää omaisuuden pois ottamisen, tarkastaja voi käyttää voimakeinoja. Niitä käytetään
vain, jos se on välttämätöntä.

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän: 1) häiritsee opetusta; 2) käyttäytyy väki-
valtaisesti tai uhkaavasti; 3) menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä; 4)
kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä; tai hän on selvityksen perusteel-
la käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toiminta-
kykynsä on heikentynyt.

Jos opiskelija kieltäytyy terveydentilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksis-
ta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkas-
tuksiin ja tutkimuksiin. Toistuvasta todistuksen esittämisen kieltäytymisestä tai positiivisesta tes-
tituloksesta seuraa määräaikainen erottaminen.

Jos opiskelija kieltäytyy rikosrekisteriotteen nähtäväksi antamisesta, häneltä voidaan pidättää oi-
keus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikosrekisteriotteen nähtäväksi.

Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta toimintaohjerikkomusten yhteydessä.

Tarkemmat toimintaohjeet löytyvät PKKY:n opiskelijan hyvinvointisuunnitelman liitteestä Kurin-
pidon prosessit (yh 17.6.2015).




