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Opetustoimen järjestyssäännöt   
 

Luksian järjestyssäännöt sisältävät opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden 
lähtökohtana ovat ammatillisesta koulutuksesta annettu laki (L531/17) ja valtioneuvoston asetus 
(673/2017). Järjestyssääntöjen tavoitteena on edistää esteetöntä oppimista sekä taata Luksian opiskeli-
joille ja koko henkilöstölle turvallinen ja viihtyisä työympäristö. Järjestyssäännöt ovat voimassa Luksia 
tiloissa ja piha-alueilla sekä opiskeluun liittyvissä muissa ympäristöissä. Sääntöjä tulee noudattaa 
omissa ja muiden järjestämissä tilaisuuksissa, joissa opiskelija edustaa Luksiaa. 
 
1. TURVALLINEN JA VIIHTYISÄ OPPIMIS- JA TYÖSSÄOPPIMISYMPÄRISTÖ 
 
Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskelu- ja työssäoppimisympäristöön. Luksia on riittävillä toimenpiteillä velvol-
linen huolehtimaan opiskelijoiden turvallisuudesta ja terveydestä opiskeluissa ja työssä (L738/02). 
 
 Opiskelija käyttäytymisellään ylläpitää ja edistää myönteistä ilmapiiriä 
 Minkäänlaista henkistä ja fyysistä väkivaltaa, kiusaamista ja häirintää ei sallita 
 Opiskelija vastaa omalta osaltaan tilojen ja piha-alueiden asianmukaisesta käytöstä ja siisteydestä 
 Opiskelijan tulee perehtyä toimipiste- ja alakohtaisiin turvallisuussääntöihin ja -suunnitelmiin ja hänen on nou-

datettava niitä ja henkilöstön antamia ohjeita 
 Opiskelijan on työssään käytettävä ohjeen- ja asianmukaisia työ- ja suojavaatteita sekä muita suojaimia 
 Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan henkilökunnalle kaikista opetusvälineissä tai kiinteistössä sekä työturval-

lisuudessa esiintyvistä puutteista 
 Liikenteessä ja pysäköinnissä Luksian alueella noudatetaan liikennesääntöjä ja kiinteistökohtaisia ohjeita.  
 Asiaton oleskelu Luksian alueella on kielletty. 
 
Luksialla on suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. 

 
2. TUPAKOINTI JA PÄIHDYTTÄVÄT AINEET 
 
 Luksia on savuton. Tupakointi ja tupakkatuotteiden, sisältäen myös nuuskan ja sähkötupakkatuotteet, käsittely 

ja käyttö on kielletty Luksian tiloissa ja piha-alueilla (L549/16). 

 Päihdyttävien ja huumaavien aineiden tuonti, hallussapito, välittäminen ja nauttiminen sekä niiden vaikutuksen 

alaisena esiintyminen on kielletty Luksian järjestämissä tilaisuuksissa. 
 
Luksialla on toimintaohjeet päihteiden käyttöön puuttumisesta. 
 
3. MUITA SÄÄNTÖJÄ 
 

 Opettajalla, koulutuspäälliköllä ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Toimialarehtori, koulutus-
päällikkö tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. 

 Opiskelija ei saa antaa vääriä tietoja tai kieltäytyä antamasta tietoja terveydentilastaan silloin, kun terveydentila 
on este ammattiin kuuluvien tehtävien suorittamiselle tai alalle tai tutkintoon hakeutumiselle. 

 Opiskelija on velvollinen antamaan tietoja aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja huumausainetestiä 
koskevista tuloksista.  

 Opintosuorituksiin liittyvissä asioissa opiskelijan tulee menetellä rehellisesti. Vilpillisestä käytöksestä opiskelijaa 
voidaan rangaista laissa olevien kurinpitosäädösten mukaisesti. 

 Tietojärjestelmien ja tietoverkkojen käytöstä on annettu erilliset säännöt, joita opiskelijan tulee noudattaa. 

 Matkapuhelimen käytöstä oppimistilanteiden aikana on sovittava erikseen opettajan kanssa. Häiritsevä puheli-
men käyttö oppimistilanteissa on kielletty. 

 Luksian alueella ja tilaisuuksissa otetun kuvamateriaalin julkaisemiseen tarvitaan kuvissa esiintyvien henkilöi-
den lupa. 

 Opiskelijalla on työpaikalla järjestettävän koulutuksen osalta sama salassapitovelvollisuus kuin vastaavissa 
työtehtävissä toimivilla työntekijöillä ja viranhaltijoilla.  

 Luksia ei vastaa tiloihin jätetystä omaisuudesta 

 Luksian omaisuuden tuottamuksellisesta vahingoittamisesta tai kadottamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus 
määräytyy vahingonkorvauslain (L 412/74) mukaan. 

 Opiskelijan vakuutusturva on voimassa oppilaitoksen alueella, koulumatkoilla ja työpaikalla järjestettävän kou-
lutuksen aikana. 
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OPISKELUUN OSALLISTUMINEN  
 
Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman ja henkilökohtaistamissuunnitelman mukaista opetusta ja oh-
jausta (L531/17) Luksian opetussuunnitelman ja työjärjestyksen mukaisesti. 
 
 Opiskelija varautuu opetustilanteisiin opettajan antamien ohjeiden mukaan asianmukaisin välinein ja varustein. 
 Opiskelijan tulee osallistua opetukseen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Tähän 

suunnitelmaan on kirjattu vapautukset ja osaamisen tunnustamiset. Opiskelijan on tiedotettava edellä maini-
tuista syistä syntyvistä poissaoloista opettavaa opettajaa.  

 Työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana opiskelijan tulee noudattaa työpaikan kanssa sovittuja työaikoja 

ja sääntöjä. 
 Väistämättömän poissaolon sattuessa opiskelijan velvollisuutena on ilmoittaa siitä viipymättä oppimisympäris-

tön opettajalle. Lääkärintodistus tai terveyskeskuksen sairaanhoitajan todistus tulee toimittaa yli kolmen päivän 
poissaoloista tai pyydettäessä.  

 Ennalta tiedossa olevista väistämättömistä poissaoloista ja niiden aikana tapahtuvien opintojen suorittamisesta 
opiskelijan on sovittava ja neuvoteltava tutkinnonohjaajan/ryhmänohjaajan/opettajan ja viime kädessä toimiala-
rehtorin kanssa etukäteen. Luvan pidempään poissaoloon hyväksyy poissaoloselvityksen perusteella toimiala-
rehtori. 

 Opiskelijan tulee suorittaa opintonsa henkilökohtaistamissuunnitelmansa mukaisesti. 
  

Opintoihin osallistumisesta on tarkemmat ohjeet kirjoitettuna Opiskelijan oppaassa (www.luksia.fi). 

 

SÄÄNTÖRIKKOMUSTEN KÄSITTELY  

Opiskelijaa neuvotaan ja ohjataan ja hänen poissaoloja ja vähäisiä riita-asioita käsitellään ensisijaisesti ohjaukselli-

sin keinoin opintoalalla. Tavoitteena on aina, että opiskelijalla on mahdollisuus saattaa opintonsa päätökseen. Yh-

teistyö alaikäisten huoltajien kanssa on tärkeää. Tarvittaessa opiskelijahuollon tukitoimet kartoitetaan. Ennen kurin-

pidollisia toimia teko yksilöidään ja opiskelijaa ja alaikäisen opiskelijan huoltajaa kuullaan ja hankitaan tarpeellinen 

selvitys asiasta.  

 

 Opettaja merkitsee opiskelijan poissaolon ja myöhästymisen opiskelijahallintajärjestelmään. 

 Opettaja voi poistaa opiskelijan oppitunnilta enintään jäljellä olevien oppituntien ajaksi tai oppilaitoksen tilaisuu-

desta häiritsevän tai väkivaltaisen käytöksen vuoksi. Tieto lähetetään aina alle 18-vuotiaan opiskelijan huolta-

jalle. 

 Oppilaitoksen henkilökunnan jäsen voi antaa suullisen huomautuksen opiskelijalle, joka rikkoo järjestyssään-

töjä. Tieto kirjataan Wilmaan. Useista toistuvista opiskelijan järjestyssääntörikkomusista annetaan tieto myös 

toimialarehtorille jatkotoimenpiteitä varten. 

 Toimialarehtori voi antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen, mikäli rikkomukset jatkuvat suullisten huomautus-

ten jälkeen tai suoraan jos rikkomuksen laatu sitä edellyttää. Tieto lähetetään alaikäisen opiskelijan huoltajalle.  

 Toimialarehtori voi evätä opiskelijan osallistumisen opetukseen enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on ole-

massa vaara, että opiskelijan itsensä tai muiden turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyt-

täytymisen vuoksi tai toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Tieto lä-

hetetään alaikäisen opiskelijan huoltajalle. Asiasta tehdään aina kirjallinen päätös.  

 Toimialarehtori katsoo opiskelijan eronneeksi, jos on ilmeisestä, että hänen tarkoituksenaan ei ole osallistua 

henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiseen opetukseen ja näyttöihin tai muuhun osaami-

sen osoittamiseen eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä tai hän ei ole suorittanut valmentavaa 

koulutusta ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (L531/17) 11 §:ssä säädetyssä ajassa. Ennen eronneeksi 

katsomista opiskelijaa on tavoiteltava ja tehtävä yhteistyötä alaikäisen opiskelijan huoltajan ja opiskelijahuollon 

toimijoiden kanssa.  

 Luksian opiskeluoikeustoimikunta päättää mahdollisesta opiskelijan opiskeluoikeuden peruuttamisesta, jos 

opiskelija on osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai 

työssäoppimisessa (SORA-tutkinnot). Opiskeluoikeus voidaan pidättää väliaikaisesti, jos opiskelija kieltäytyy 

terveydentilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista tai rikosrekisteriotteen nähtäväksi an-

tamisesta.  
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 Opiskelija voidaan erottaa määräaikaisesti, jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyt-

täytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan. Toimialarehtori voi erottaa opiskelijan enintään kolmen kuukauden 

ajaksi ja Opiskeluoikeustoimikunta enintään yhdeksi vuodeksi. Ennen erottamista kuullaan opiskelijaa ja ala-

ikäisen huoltajaa. 

 
Luksian opiskelija sitoutuu noudattamaan järjestyssääntöjä allekirjoittamalla siitä sopimuksen osana henkilö-
kohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaansa (HOKS). 
 
Luksialla on erillinen suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. 


