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Järjestyssääntöjen tarkoitus:

Järjestyssäännöt on tehty Ingmanedu Kulttuurialan ammattiopiston yhteisiksi pelisäännöiksi.
Järjestyssääntöjen tarkoituksena on luoda viihtyisyyttä, turvallisuutta ja tuloksellisuutta opiskeluun
ja työskentelyyn. Lisäksi ne pitävät yllä ammattiopiston sisäistä järjestystä.
Järjestyssäännöt koskevat sekä fyysistä että virtuaalista toimintaympäristöä.
Järjestyssäännöt ovat kaikkien saatavilla ja ne käydään läpi lukuvuosittain opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijan oikeudet:

1. Opiskelijalla on oikeus saada tutkinnon perusteiden mukaista opetusta ja ohjausta sekä
riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea hänen henkilökohtaisen osaamisen
kehittämissuunnitelmansa (HOKS) mukaisesti. (Laki ammatillisesta koulutuksesta
531/2017.)
2. Opiskelijalla on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja
turvallisuuteen. (Suomen perustuslaki 731/1999.) Ingmanedussa on nollatoleranssi
kiusaamisen, seksuaalisen häirinnän ja väkivallan suhteen. Mikäli opiskelija kokee tai
havaitsee jotakin näistä, hänen velvollisuutensa on ilmoittaa asiasta viipymättä
Ingmanedun henkilökunnalle.
3. Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.
Opiskelijan velvollisuudet:

4. Opiskelijan velvollisuus on pitää yllä ja edistää myönteistä ilmapiiriä omalla
käyttäytymisellään (esim. tervehtiminen aamuisin).
5. Opiskelijan velvollisuus on arvostaa ja kohdella muita opiskelijoita, opettajia ja
henkilökuntaa kunnioittavasti. Ammattiopistossa ei sallita vihapuhetta.
6. Opiskelijan velvollisuutena on antaa työrauha muille opiskelijoille ja opettajille.
7. Opiskelijalla on velvollisuus pitää salassa asiakastöiden yhteydessä, tutor‐toiminnassa tai
työpaikalla tapahtuvassa osaamisen hankkimisessa saamansa salassa pidettävät tai
vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot.

8. Opiskelijalla on velvollisuus pukeutua asianmukaisesti sekä pitää mukanaan tarvittavia työ‐
ja opiskeluvälineitä.

9. Opiskelijalla on velvollisuus osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman
(HOKS) laadintaan ja sen toteuttamiseen.
10. Opiskelijan on selvitettävä poissaolot viipymättä ja noudatettava poissaolojen
selvittämisessä työelämän pelisääntöjä (esim. todistus sairauspoissaolosta).

Opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja tasa‐arvo:

Yhdenvertaisuus on Suomen perustuslaissa turvattu perusoikeus (731/1999).
Yhdenvertaisuus ja tasa‐arvo tarkoittavat ensi sijassa ihmisarvon kunnioittamista ja
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Ingmanedun tulee tarjota yhdenvertaiset
oppimismahdollisuudet kaikista väestöryhmistä tuleville opiskelijoille.
Opettajan / työpaikkaohjaajan tulee pitää huolta siitä, että kaikille opiskelijoille kuuluvat samat
yhteiskunnan jäsenen oikeudet ja velvollisuudet. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä
iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen,
mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön
liittyvän syyn perusteella.

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen:

11. Opiskelijan tulee toimia hätä‐ ja hälytystilanteissa hätätilanneohjeiden mukaisesti ja siirtyä
välittömästi tarvittaessa hätätilaohjeissa osoitetulle kokoontumisalueelle.
12. Kulkuvälineet tulee säilyttää niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Autojen
lämmitystolppapaikat ovat varattuja ja käytössä erillistä korvausta vastaan.
13. Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa
missään julkisessa paikassa. (Henkilötietolaki 523/1999.)
14. Ingmanedun tiloissa ja alueella kulkeminen on sallittua vain omalla kulkulätkällä.
15. Tiloihin ei saa päästää ulkopuolisia henkilöitä ilman sovittua tapaamista. Vierasta vastaan
menee aina tapaamisen sopinut henkilö.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen:

16. Opiskelijalla on vastuu tilojen, koneiden ja laitteiden sekä piha‐alueiden asianmukaisesta
käytöstä, siisteydestä ja ammattiopiston omaisuudesta. (Vahingonkorvauslaki 412/1974.)
17. Tahallinen roskaaminen oppimisympäristöjen tiloissa sekä alueella ja sen välittömässä
läheisyydessä on kielletty. (Jätelaki 646/2011.)

Työturvallisuus:

Opiskelija on velvollinen noudattamaan työturvallisuutta koskevia lakeja, ohjeita ja määräyksiä
sekä käyttämään asianmukaisia työ‐ ja suojavaatteita sekä tarpeellisia turvavälineitä.
Tapaturman sattuessa on viipymättä otettava yhteys hätäkeskukseen (112) ja tiedotettava
ammattiopiston tai opiskeluhuollon henkilökuntaa asiasta. Tarvittaessa on annettava ensiapua.
Jokaisella oppilaitosyhteisön jäsenellä on lisäksi velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan puutteista
ja epäkohdista, jotka vaarantavat työturvallisuuden.

Omien tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö:

18. Opiskelija voi halutessaan käyttää omaa tietokonetta, matkapuhelinta tai muuta
mobiililaitetta edistääkseen erilaissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa osaamisen
hankkimista opettajan tai työpaikkaohjaajan luvalla.
19. Pelaaminen ja sosiaalisen median käyttö ovat sallittuja erilaisissa oppimisympäristöissä
taukojen aikana.

Nikotiinituotteiden ja niiden kaltaisten tuotteiden käyttö:

Ingmanedu on savuton vuoden jokaisena päivänä. Savuton ammattiopisto tarkoittaa paitsi
oppimisympäristön savuttomuutta, myös tupakoimattomuuden edistämistä. Savuton ympäristö
koskee iästä riippumatta kaikkia opiskelijoita, oppilaitoksen henkilökuntaa ja vierailijoita.

20. Nikotiinituotteiden ja niiden kaltaisten tuotteiden käyttö on kielletty ammattiopiston
erilaisissa oppimisympäristöissä. Tupakointiin, muiden nikotiinituotteiden tai niiden
kaltaisten tuotteiden käyttöön liittyviä välineitä ei saa pitää esillä ammattiopiston tiloissa ja
alueella. (Tupakkalaki 693/1976.)

Päihteet ja vaaralliset aineet:

Ingmanedu on päihteetön vuoden jokaisena päivänä. Päihteillä tarkoitetaan alkoholijuomia ja
huumaavia tai muita päihtymistarkoituksessa käytettäviä aineita.
21. Päihteiden ja huumeiden hallussapito, niiden käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena
esiintyminen sekä luvaton myynti on ammattiopiston oppimisympäristöissä ja erilaisissa
tilaisuuksissa kielletty. Ammattiopistossa on käytössä varhaisen puuttumisen malli.

Kurinpito:

22. Ammattiopiston omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta seuraa
korvausvelvollisuus.
23. Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat ja tarvittaessa oikeus ottaa
vaaralliset esineet tai aineet haltuunsa.

Järjestyssääntöjen noudattamatta jättäminen:

Järjestyssääntöjen noudattamatta jättämisestä voi seurata tapauksesta riippuen esim. suullinen
huomautus, kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen. (Laki ammatillisesta koulutuksesta
531/2017.)

