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Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus JEDU 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

Järjestyssäännöt on laadittu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 80 §:n nojalla. 

Järjestyssäännöt perustuvat seuraaviin ajantasaisiin säädöksiin: 

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta (673/2017) 
Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (1215/2020) 
Oppivelvollisuuslaki (791/2014) 
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 
Lastensuojelulaki (417/2007) 
Työvoima- ja yrityspalveluista annettu laki (531/2017) 
Hallintolaki (434/2003) 
Tupakkalaki (549/2016) 
Alkoholilaki (1102/2017) 
Huumausainelaki (373/2008) 
Järjestyslaki (612/2003) 
Ampuma-aselaki (1/1998) 
Jätelaki (646/2011) 
Työturvallisuuslaki (738/2002) 
Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden 
korvaamisesta (460/2015, Opiskelutapaturmalaki) 
Vahingonkorvauslaki (412/1974)  
Tieliikennelaki (729/2018) 
Pelastuslaki (379/2011) 

1. SOVELTAMISALA

Järjestyssääntöjä noudatetaan kaikissa Koulutuskeskus JEDUn toimipisteissä (kiinteistöt, tontit, 
ulkoalueet) ja soveltuvin toimipisteiden alueiden ulkopuolisissa oppimisympäristöissä (työkohteet, 
työkoneet, ajoneuvot, opintomatkat, vierailut) sekä koulutuksen järjestäjän tapahtumissa ja 
tilaisuuksissa sekä niihin matkustamisen ja majoituksen ajan. 

Järjestyssäännöt ovat voimassa silloin, kun opiskelija osallistuu henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen tai muuhun koulutuksen 
järjestäjän järjestämiin tapahtumiin tai tilaisuuksiin kotimaassa ja ulkomailla.  

Työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa noudatetaan Koulutuskeskus JEDUn ja työpaikan välistä 
sopimusta, työpaikan sääntöjä ja työturvallisuusohjeita sekä soveltuvin osin näitä järjestyssääntöjä 

Näiden järjestyssääntöjen lisäksi on noudatettava muita toimipisteiden toimintaohjeita ja 
määräyksiä, turvallisuus- sekä viranomaismääräyksiä. Myös oppimisympäristöissä olevien 
laitteiden ja koneiden, kuten työkoneiden, ajoneuvojen ja tietoteknisten laitteiden käytöstä voidaan 
antaa erillisiä määräyksiä ja ohjeita. 
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Järjestyssääntöjä sovelletaan ulkopuolisten käyttäjien toiminnassa siten kuin erikseen sovitaan  
 
Asuntolaa varten annetaan erilliset järjestyssäännöt. 
 

2. OPISKELIJAN OIKEUDET  

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.1 Turvallisella opiskeluympäristöllä 
viitataan niin fyysiseen, psyykkiseen kuin sosiaaliseenkin ympäristöön.2 
 
Opiskelijalla on seuraavat lakiin perustuvat oikeudet: 
 

• oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun,  

• oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä 

• oikeus yksityiselämän suojaan.3   

• oikeus saada eri oppimisympäristöissä sellaista opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa 
tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaitovaatimusten ja 
osaamistavoitteiden saavuttamisen sekä tukee opiskelijoiden kehitystä hyviksi, 
tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi4 

• oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto-ohjausta5 

• oikeus saada eri oppimisympäristöissä sellaista opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa 
koulutuksen perusteiden mukaisten tavoitteiden saavuttamisen. Opiskelijalla on oikeus 
saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista koulutuksen suorittamiseen ja jatko-opintoihin 
hakeutumiseen liittyvää opinto-ohjausta (TUVA-koulutus)6 

 
 

Oppivelvollisuuden piiriin kuuluvalla opiskelijalla on oikeus saada maksuttomasti opetuksen 
edellyttämät oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja -aineet siten kuin oppivelvollisuuslaissa 
säädetään. 7 
 
Lisäksi opiskelija on oikeutettu muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuisuuksiin ja palveluihin, 
kuten opiskeluhuollon palveluihin8, maksuttomaan ateriaan9 sekä opintososiaalisiin etuuksiin siten 
kuin lainsäädännössä säädetään.  
 
 
 

3. OPISKELIJAN VELVOLLISUUDET 

3.1 Opetukseen osallistuminen 

 

 
1 Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017), 80 §, Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (1215/2020), 26 § 
2 Fyysinen turvallisuus sisältää koulutilat, välineet ja opiskelun edellyttämät aineelliset puitteet. Psyykkinen turvallisuus sisältää mm. 
oikeuden käydä koulua ilman, että muut kouluyhteisöön kuuluvat kohdistavat häneen väkivaltaa tai uhkaavat väkivallalla. Sosiaalisella 
turvallisuudella viitataan osallisuuteen, osallistumiseen ja vuorovaikutukseen. Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä, Lahtinen 2022, s. 
370. Ks. myös rakennuslainsäädäntö, palo- ja pelastustoimea koskeva lainsäädäntö, terveydenhuollon ja terveydensuojelun lainsäädäntö. 
3 Perustuslaki (731/1999), 6§, 7 §, §10 § 
4 Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017), 61 §, Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (1215/2020), 19 § 
5 Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017), 61 §, Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (1215/2020), 19 § 
6 Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017), 61 §, Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (1215/2020), 19 § 
7 Oppivelvollisuuslaki (1214/2020), 17 §. Laajennetun oppivelvollisuuden myötä oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 
vuotta tai kun oppivelvollinen on tätä ennen hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkinnosta annetussa laissa (502/2019) tai ammatillisesta 
koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun tutkinnon.7  
8 Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017), 99 §, Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 
9 Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017), 100 §. Oikeus maksuttomaan ateriaan on sellaisina päivinä, joina opiskelijan 
henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190502
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170531
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Opiskelijan tulee osallistua opetukseen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman 
mukaisesti.10 Oppivelvollisuuteen kuuluvien opintojen tulee edistyä oppivelvollisen 
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.11 

 
Opiskelijan tulee suorittaa hänelle osoitetut oppimistehtävät ja harjoitukset tunnollisesti ja 
määräaikaan mennessä. Tehtävissä, kokeissa ja näytöissä ei kopioida ja esitetä omana 
tekemänään toisen tekemiä töitä, tuotteita, kuvia tai tekstiä (vilppi).  
 
Poissaolo suunnitellusta opetuksesta (HOKS) on sallittua vain perustellusta syystä.12 Poissaoloista 
on ilmoitettava etukäteen vastuuopettajalle ja työpaikalla järjestettävän osaamisen hankkimisen 
aikana työpaikkaohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle.  
 

 

3.2 Käyttäytyminen, ruokailu ja pukeutuminen 

 
Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Opiskelijan on 
käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden 
opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.13  
 
Ruokailussa noudatetaan hyvä ruokailutapoja, ja henkilöstön antamia ohjeita sekä ruokailuaikoja. 
Ruokien ja juomien tuonti, ja niiden nauttiminen opetustiloissa ja -tilaisuuksissa on kielletty. 
 
Sisätiloissa pukeudutaan asiallisesti, hyvien tapojen mukaisesti eikä pukeuduta toisia loukkaavalla 
tavalla.  
 

3.3 Yleinen toimintavelvollisuus vaaratilanteissa 

 
Jokaisella on yleinen toimintavelvollisuus huomatessaan tulipalon tai muun onnettomuuden taikka 
sen uhan. Toimintavelvollisuuteen kuuluu vaaran torjuminen sekä ilmoittaminen vaarassa oleville, 
hätäilmoituksen tekeminen sekä pelastustoimenpiteisiin ryhtyminen oman kykynsä mukaan.14 

 

3.4 Matkapuhelimen käyttö 

 
Opetustilanteissa, tilaisuuksissa ja tapaamisissa matkapuhelimien ja muiden mobiililaitteiden 
käyttö on kielletty, jollei siihen ole erikseen annettua lupaa.15 Opetuksen aikana opettaja voi 
erikseen antaa luvan opetukseen liittyvien laitteiden käyttämiseen, opetuksen tallentamiseen tai 
kuvaamiseen. Koulutuskeskus JEDUn yhteisten tilaisuuksien tallentaminen on sallittu, ellei sitä ole 
erikseen kielletty. Muussa tapauksessa tallentamisesta on sovittava etukäteen osallistujien kesken. 
 
Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman hänen lupaansa 
Internetissä, sosiaalisessa mediassa tai julkisessa paikassa. 
 
 
 

 

 
10 Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017), 94 § 
11 Oppivelvollisuuslaki (1214/2020), 6 § 
12 Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017), 94 § 
13 Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017), 94 § 
14 Pelastuslaki (379/2011), 3 §, Rikoslain (39/1889) 21:15 §:ssä säädetään rangaistuksesta pelastustoimen laiminlyönnistä. 
15 Koulun järjestyssäännöillä ei voida kokonaan kieltää mobiililaitteiden tuomista kouluun, voidaan vain rajoittaa niiden käyttöä opetuksen 
aikana. (ks. OKV 166/1/2008) 
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3.5 Salassapito 

 
Opiskelijan velvollisuuteen pitää salassa työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa saamansa 
tiedot sovelletaan, mitä vastaavissa tehtävissä työskentelevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden 
salassapidosta säädetään.16  
 

3.6 Työturvallisuus  
 

Opiskelijan tulee työhön rinnastettavassa käytännön opetuksessa oppilaitoksessa, koulutuksen 
järjestäjän osoittamassa tai hyväksymässä paikassa työtehtävissään noudattaa työolosuhteiden 
edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä 
sekä huolellisuutta ja varovaisuutta17. 
 
Opiskelijan on viipymättä ilmoitettava opettajalle tai muulle oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvalle 
työolosuhteissa tai työmenetelmissä, koneissa, muissa työvälineissä, henkilönsuojaimissa tai 
muissa laitteissa havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai 
vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle.18  
 
Opiskelijan tulee käyttää ja hoitaa huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti henkilösuojaimia ja muita 
varusteita. Opiskelijan on käytettävä sellaista asianmukaista vaatetusta, josta ei aiheudu 
tapaturman vaaraa.19 
 
Koneita, työvälineitä ja muita laitteita sekä niissä olevia turvallisuus- ja suojalaitteita tulee käyttää 
käyttö- ja muiden ohjeiden mukaisesti sekä vaarallisten aineiden käytössä ja käsittelyssä 
noudatettava turvallisuusohjeita20  
 
Lisäksi opiskelijan tulee noudattaa muita oppilaitoksen ja sen henkilöstön antamia 
työturvallisuusmääräyksiä.21 

 
Työnantaja tai koulutussopimustyöpaikan tarjoaja vastaa työpaikalla käytännön työtehtävien 
yhteydessä järjestettävässä koulutuksessa opiskelijan työturvallisuudesta siten kuin siitä 
työturvallisuuslaissa (738/2002) säädetään.22  

 

3.7 Ympäristö ja siisteys 

 
Jokainen opiskelija on velvollinen pitämään Koulutuskeskus JEDUn kiinteistöt, niiden ympäristöt ja 
oman työpisteensä siistinä.   
 
Roskat, jätteet ja kierrätettävät materiaalit tulee toimittaa ja lajitella niille varattuihin astioihin tai 
paikkoihin noudattaen jätteiden lajitteluohjeita.  
 

 
16 Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017), 95 §, ks. esim. Työsopimuslaki (55/2001), 3:3.1 
17 Työturvallisuuslakia (738/2002) sovelletaan sen 4 §: 1 momentin 1 kohdan nojalla opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä, (HE 

59/2002), s. 26. Työturvallisuuslaki 8 §. 
18 Työturvallisuuslaki (738/2002), 19 § 
19 Työturvallisuuslaki 20 § 
20 Työturvallisuuslaki 21 § 
21 Opiskeluun rinnastettavissa olosuhteissa syntynyt vamma tai sairaus korvataan erityislain (460/2015 opiskelijatapaturmalaki) nojalla. Lain 

mukaisesti korvataan myös tapaturma, joka on sattunut siirryttäessä välittömästi oppilaitoksesta tai asunnosta koulutuksen järjestäjän 
osoittamaan harjoittelupaikkaan. Sen sijaan normaali koulumatka asunnolta oppilaitokseen ja takaisin ei kuulu korvauksen piiriin. 
22 Opiskelijalla oikeudesta korvaukseen, jos vahinkotapahtuma on sattunut opiskelulle ominaisissa olosuhteissa henkilön osallistuessa 
opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteiden mukaiseen työhön, säädetään lailla (460/2015). 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738
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Roskaaminen on kiellettyä ja jokainen on velvollinen siivoamaan roskaamansa alueen.23 
Roskaamiseen (koulun omaisuuden puhdistaminen ja järjestäminen) liittyvästä 
vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). 
 

3.8 Liikenne ja pysäköinti 

 
Koulumatkoilla Koulutuskeskus JEDUn alueilla noudatetaan liikennesääntöjä sekä olosuhteiden 
edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.24 Piha-alueilla suurin sallittu nopeus on 
turvallisuussyistä 20 km/h. Tarpeeton ajelu koulun alueella on kielletty.25 
 
Ajoneuvot on pysäköitävä niille varatuille paikoille ja pysäköinnissä noudatetaan toimipaikan 
pysäköintiohjeita. 26 Pysäköinti viheralueille ja pelastusteille tai muutoin liikennemerkein osoitetuille 
pysäköintikieltoalueille on kielletty. Varatuille autopaikoille pysäköinti on sallittu vain kyseisen 
autopaikan lunastaneilla. Mopot, polkupyörät ja muut kulkuneuvot sekä urheiluvälineet säilytetään 
niille osoitetuilla paikoilla. 

 

3.9 Oppilaitoksen omaisuuden käsittely ja käyttö 

 
Koulutuskeskus JEDUn omaisuudeksi luetaan kuntayhtymän hallinnassa oleva omaisuus.  
 
Tilat ja laitteet ovat tarkoitettu käytettäväksi koulutuksen järjestäjän toimintaan. Omaisuutta 
käytetään ohjeiden mukaisesti ja omaisuutta käsitellään asiallisesti ja huolellisesti sekä käytettävä 
raaka-aineita ja energiaa säästeliäästi. Omaisuuden rikkoontuminen tai katoaminen on ilmoitettava 
välittömästi henkilöstölle.  

 
Opiskelijan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa 
(412/1974). 27 
 
Koulutuskeskus JEDU ei vastaa alueellaan olevasta yksityisestä omaisuudesta eikä myöskään 
arvoesineistä ja rahoista. Koulutuskeskus JEDUn alueelta tai tiloista löytynyt yksityinen omaisuus 
toimitetaan toimistolle, jossa se säilytetään seuraavan lukuvuoden alkuun.  
 

Mahdollisesta kameravalvonnasta on merkintä koulutuskeskuksen toimipisteiden alueella 
ja tiloissa. 

 

3.10 Kielletyt esineet ja aineet  

 
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, ja jonka hallussa pidolle ei ole 
hyväksyttävää syytä.  
 

 
23 Jätelaki (646/2011), 72 § - 73 §. 
24 Tieliikennelaki (729/2018), 2:3 § 
25 Tieliikennelaki (729/2018), 1:54 § 
26 Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008). Jos ajoneuvo on pysäköity pysäköimistä koskevan säännöksen vastaisesti, voidaan ajoneuvo 
siirtää. Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan tästä aiheutuneet kustannukset 
27 Vahingonkorvauslain (412/1974) 1 luvun 1 §:n mukaan vahingonkorvausvelvollisuus on sillä, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa 
toiselle vahingon. 2 luvun 2 §:n mukaan vahingon aiheuttanut kahdeksaatoista vuotta nuorempi, on hän velvollinen korvaamaan siitä 
määrän, joka hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin 
olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi. 
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Kiellettyjä esineitä ovat esimerkiksi ampuma-aseet, nyrkkiraudat, sähkölamauttimet, stiletit, 
teräaseet, pamput, syövyttävät aineet, ilma-aseet, jousitoimiset aseet, ampumiseen soveltuvat 
esineet sekä terveydelle vaaralliset laserosoittimet. 28  
 
Hyväksyttävä syy pitää hallussa edellä mainittuja vaarallisia esineitä ja aineita on tilanteissa, joissa 
yksilöity esine tai aine liittyy opetustilanteeseen, ja opettaja on antanut siihen luvan, kuten 
esimerkiksi ammatilliset instrumentit opetuksen yhteydessä. Tällaisten esineiden hallussapidosta, 
käytöstä sekä säilyttämisestä noudatetaan opettajan antamia ohjeita. 
 
Kiellettyä on pitää hallussa huumausaineita. 29  
 
Henkilö, joka on 20 vuotta nuorempi, ei saa pitää hallussa väkevää alkoholijuomaa. Henkilö, joka 
on 18 vuotta nuorempi, ei saa pitää hallussa mietoa alkoholijuomaa.30  
 
Alle 18-vuotias ei saa pitää hallussa tupakkatuotteita (mm. tupakka, nuuska, purutupakka, 
tupakan vastikkeet, tupakointivälineet, sähkösavukkeet) tai nikotiininestettä.31  

 

3.11 Päihteet ja tupakointi 

 

Kaikki Koulutuskeskus JEDUn alueet sekä toiminnot ja tapahtumat ovat päihteettömiä ja 
savuttomia.  
 
Tupakointi ja tupakkatuotteiden sekä päihteiden, huumaavien tai vastaavien päihdyttävien aineiden 
hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty Koulutuskeskus JEDUn 
kiinteistöjen sisä- ja ulkoalueilla. 32 

4. SÄÄNTÖRIKKOMUSTEN KÄSITTELY JA TOIMENPITEET 

Ensisijaisesti sääntörikkomuksiin puututaan kasvatuksellisin keinoin, kuten keskustelemalla, 
ohjaamalla ja neuvomalla opiskelijaa sekä muistuttamalla järjestyssäännöistä.  Tarvittaessa 
opiskelijaa puhutellaan ja ollaan huoltajaan yhteydessä moitittavan toiminnan vuoksi. Puhuttelusta 
ja lievistä sääntörikkomuksissa voidaan opiskelijalle antaa huomautus, joka kirjataan 
opiskelijahallintojärjestelmään ja asiasta ilmoitetaan alaikäisen huoltajalle. 
 
Koulutuksen järjestäjällä on oikeus käyttää ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa 
säädettyjä kurinpito- ja turvaamistoimia, mikäli laissa säädetyt edellytykset niiden käytölle täyttyvät.  
 

• Kurinpitotoimia ovat  
o kirjallinen varoitus ja  
o määräaikainen erottaminen oppilaitoksesta. 

• Turvaamistoimina voidaan käyttää  
o poistumismääräystä, kiellettyjen esineiden tai aineiden haltuunottoa, 
o opiskelijan tavaroiden tarkastusta sekä 
o opetuksesta epäämistä. 

 
Kurinpito- ja turvaamistoimet kuvataan suunnitelmassa kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin 
liittyvistä menettelytavoista.  

 
28 Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017), 80 §. Vaaralliset esineet, toisen vahingoittamiseen tarkoitetut esineet järjestyslaissa 
(612/2003, 9 § ja 10 §). Ampuma-aselaki (1/1998) 
29 Huumausainelaki (373/2008), 5 § 
30 Alkoholilaki (1102/2017), 83 § 
31 Tupakkalaki (549/2016), 118 § 
32 Alkoholilaki (1102/2017), Tupakkalaki (549/2016), sisältävät määritelmien ohella alle 18-vuotiaita koskevat säännökset aineiden käytöstä 
ja hallussapidosta. Huumausainelaki (373/2008). Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2018), 84 §, Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa 
opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen 


