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Riverian järjestyssäännöt
Nämä järjestyssäännöt koskevat jokaista riverialaista; kaikkia opiskelijoita ja koko henkilöstöä. Ne ovat voimassa
kaikessa Riverian opetuksessa ja oppimisessa, työskentelyssä, tilaisuuksissa ja tapahtumissa oppilaitoksessa tai sen
ulkopuolella. Työpaikoilla noudetaan lisäksi työpaikan sääntöjä ja määräyksiä.
1. Opiskelijalla ja henkilöstöllä on oikeus turvalliseen opiskelu- tai työympäristöön.
2. Jokainen riverialainen on velvollinen omalla käyttäytymisellään edistämään työrauhaa, viihtyisyyttä ja työturvallisuutta sekä noudattamaan hyviä tapoja. Kiusaaminen, häiritsevä, loukkaava tai uhkaava käyttäytyminen
on kielletty kaikessa Riverian toiminnassa ml. sosiaalinen media.
3. Opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti puuttuvan osaamisen hankkimiseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen. Opiskelijan ja henkilöstön on saavuttava työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen valmistautuneena ja täsmällisesti. Työjärjestystä työaikoineen on noudatettava ja mahdolliset muutokset ilmoitettava ajoissa. Annetut tehtävät suoritetaan tunnollisesti ja asianmukaisesti.
4. Riverian tiloissa ja alueella noudatetaan siisteyttä ja järjestystä. Asianmukaista työasua ja suojavarusteita käytetään aina työsaleissa ja käytännön harjoituksissa opetushenkilöstön ohjeistuksen mukaisesti. Riverian opiskelija- ja henkilöstöravintoloissa ruokaillaan ilman ulkovaatteita.
5. Kun päivittäinen opetus ja ohjaus päättyy, siistitään opetus- ja ohjaustilat sekä puhdistetaan ja huolletaan
laitteet ja työkalut. Kaikki työkalut ja opetusvälineet palautetaan omille paikoilleen annetun ohjeistuksen mukaisesti.
6. Riverian 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.
7. Riveria ei vastaa sen alueella olevasta yksityisestä omaisuudesta eikä myöskään arvoesineistä tai rahoista.
8. Opiskelijoiden ja henkilöstön on huolehdittava, että tilojen ikkunat ovat kiinni, valot on sammutettu ja ovet
lukittu, kun tilasta poistutaan ja kun opetuspäivä päättyy.
9. Riverian tiloihin tai ulkoalueille ei saa tuoda eikä pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, joka on vaaraksi
henkilölle itselleen tai muille tai jonka hallussapito on laissa kielletty.
10. Alkoholin, huumeiden sekä muiden päihteiden hallussapito, käyttäminen, välittäminen ja niiden vaikutuksen
alaisena esiintyminen oppilaitoksessa ja sen alueella tai opiskeluun liittyvissä tilanteissa muuallakin kuin oppilaitoksen alueella on kielletty.
11. Kaikki Riverian tilat ja ulkoalueet ovat savuttomia. Savuttomuus koskee kaikkia niin opiskelijoita, henkilöstöä
kuin vierailijoitakin. Myös muiden tupakkatuotteiden (kuten nuuskan) ja tupakkatuotteiden kaltaisten tuotteiden (kuten sähkötupakan) käyttö on kielletty oppilaitoksen kaikissa tiloissa ml. ulkoalueet ja tapahtumat. Tupakointiin, muiden tupakkatuotteiden tai niiden kaltaisten tuotteiden käyttöön liittyviä välineitä ei saa pitää
esillä oppilaitoksen tiloissa. Tupakkatuotteiden hallussapito on lainsäädännön mukaan kielletty alle 18-vuotiailta.
12. Yleisestä turvallisuudesta, palo-, työturvallisuudesta ja alueiden liikenteestä sekä pysäköinnistä annettuja ohjeita ja määräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Ilmeisestä tapaturmavaarasta on välittömästi ilmoitettava
vaarassa oleville ja Riverian henkilöstölle. Puhelimen, kuulokkeiden tai muiden elektronisten laitteiden käyttö
ei saa vaarantaa työturvallisuutta eikä myöskään häiritä omaa tai muiden oppimista.
13. Riverian tietoverkkoa ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin, kuten roskapostitukseen, henkilökohtaiseen häirintään, tietoliikenteen häirintään, tekijänoikeuksien loukkauksiin jne. Tietoverkkojen kautta tapahtuva häirintä viedään rikosoikeudelliseen käsittelyyn.
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