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Omnian Koulutuksen järjestyssäännöt sisältävät opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat koulutuksesta annettu ajantasainen lainsäädäntö. Järjestyssääntöjen tavoitteena on edistää esteetöntä oppimista sekä taata Omnian
opiskelijoille, oppijoille, harjoittelijoille ja koko henkilöstölle turvallinen ja viihtyisä työympäristö. Järjestyssäännöt ovat voimassa Omnian tiloissa ja piha-alueilla sekä opiskeluun liittyvissä muissa ympäristössä. Sääntöjä tulee noudattaa omissa ja muiden järjestämissä tilaisuuksissa, joissa opiskelija edustaa Omniaa.
1. TURVALLINEN JA VIIHTYISÄ OPPIMIS- JA HARJOITTELUYMPÄRISTÖ
Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskelu- tai harjoitteluympäristöön. Omnia on tarpeellisilla toimenpiteillä
velvollinen huolehtimaan opiskelijoiden turvallisuudesta ja terveydestä (L738/02).













Opiskelijan tulee käyttäytymisellään ylläpitää ja edistää myönteistä ilmapiiriä.
Minkäänlaista henkistä ja fyysistä väkivaltaa, kiusaamista ja häirintää ei sallita.
Kiusaamiseen puututaan välittömästi.
Opiskelija on osaltaan vastuussa tilojen ja piha-alueiden asianmukaisesta käytöstä ja siisteydestä.
Opiskelijan velvollisuutena on perehtyä toimipiste- ja alakohtaisiin turvallisuussääntöihin ja -suunnitelmiin
sekä noudatettava niitä ja henkilöstön antamia ohjeita.
Opiskelijan on tunneilla ja työssään käytettävä ohjeen- ja asianmukaisia työ- ja suojavaatteita sekä muita
suojaimia.
Opiskelijan tulee olla tunnistettavissa oppimistilanteissa ja asioidessa oppilaitoksessa.
Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan henkilökunnalle kaikista opetusvälineissä tai kiinteistössä sekä
turvallisuudessa ja työturvallisuudessa esiintyvistä puutteista.
Oppimistilanteissa ja työpaikoilla saatua arkaluonteista, luottamuksellista tietoa koskee vaitiolovelvollisuus.
Liikenteessä ja pysäköinnissä Omnian alueella noudatetaan liikennesääntöjä ja kiinteistökohtaisia ohjeita.
Omniassa on tallentava kameravalvonta.

Omnialla on toimintamalli opiskelurauhan edistämiseksi ja kiusaamisen ehkäisemiseksi (www.omnia.fi)
Omnialla on toimintaperiaatteet opiskelijan tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun (www.omnia.fi).
2. TUPAKOINTI, NUUSKAAMINEN JA PÄIHDYTTÄVÄT AINEET




Omnia on savuton. Tupakointi ja tupakkatuotteiden (myös sähkötupakan) käsittely ja käyttö on kielletty
Omnian tiloissa ja piha-alueilla. (L639/76 ja L765/94).
Päihdyttävien ja huumaavien aineiden tuonti, hallussapito ja nauttiminen sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty. (L1143/1994, L1289/1993, L1304/1993).

Omnialla on toimintaohjeet päihteiden käyttöön puuttumisesta (www.omnia.fi)
3. MUITA SÄÄNTÖJÄ









Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussaan sellaista esinettä tai ainetta, jonka
hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta tai joka
erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.
Opintosuorituksiin liittyvissä asioissa toimitaan rehellisesti, ilman vilppiä.
Tietoverkkojen ja -järjestelmien käytöstä on annettu erilliset Omnian tietoverkon ja -järjestelmien käyttösäännöt (www.omnia.fi), joita opiskelijan ja harjoittelijan tulee noudattaa.
Matkapuhelimen ja muiden mobiililaitteiden käyttö ja kuvaaminen oppimistilanteiden aikana edellyttää
lupaa.
Omnian alueella ja tilaisuuksissa otetun kuva- tai videomateriaalin julkaiseminen edellyttää materiaalissa
tunnistettavasti esiintyvien henkilöiden lupaa. Kuvauslupalomake ja tarkemmat ohjeet (www.omnia.fi)
Omnia ei vastaa tiloihin jätetystä omaisuudesta.
Opetustilanteissa ja Omnian tiloissa oman yritystoiminnan harjoittaminen edellyttää lupaa.
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OPISKELUUN OSALLISTUMINEN
Kohdat koskevat kaikkia Omnia Koulutuksen opiskelijoita, soveltuvin osin myös aikuislukiotoimintaa, vapaan sivistystyön ja työväenopiston kurssitoimintaa tai nuorten työpajoja.
Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja ohjausta. Omnia vastaa koulutuksen
järjestämisestä opetussuunnitelman ja lukujärjestyksen mukaisesti.








Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja varauduttava opetustilanteisiin opettajan antamien
ohjeiden mukaan asianmukaisin välinein ja varustein.
Opiskelijan tulee osallistua opetukseen henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, jollei hänelle ole
myönnetty siitä vapautusta tai hyväksilukua / osaamisen tunnustamista tai jos henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan ei ole kirjattu poikkeavia suorittamistapoja.
Työssäoppimisen, työhön tutustumisjakson aikana opiskelijan tulee noudattaa työpaikan kanssa sovittuja
työaikoja ja sääntöjä.
Väistämättömän poissaolon sattuessa opiskelijan velvollisuutena on ilmoittaa siitä viipymättä opettajalle
tai ryhmänohjaajalle. Lääkärintodistus tai terveydenhoitajan todistus tulee toimittaa yli viiden päivän poissaoloista tai pyydettäessä.
Ennalta tiedossa olevista väistämättömistä poissaoloista ja niiden korvaamisesta opiskelijan on sovittava
ja neuvoteltava etukäteen. Luvan poissaoloon antaa koulutuspäällikkö.
Opiskelijan tulee suorittaa opintonsa laissa kulloinkin säädetyssä ajassa.

Opetukseen ja opintoihin osallistumisesta on tarkemmat ohjeet eri koulutusten oppaissa.
SÄÄNTÖRIKKOMUSTEN KÄSITTELY
Opiskelijaa ohjataan ensisijaisesti keskusteluin ja neuvoin siten, että hänellä on mahdollisuus saattaa opintonsa päätökseen. Opiskelijan poissaoloja ja vähäisiä riita-asioita käsitellään ensisijaisesti
ryhmänohjaajan, koulutuspäällikön ja toimialarehtorin kanssa. Tarvittaessa perustetaan yksittäisen
opiskelijan tai opiskelijaryhmän asioita käsittelevä opiskeluhuollon monialainen asiantuntijaryhmä.
Ennen kurinpidollista päätöstä opiskelijaa kuullaan ja hankitaan tarpeellinen selvitys asiasta. Yhteistyö alaikäisten opiskelijoiden huoltajien kanssa on tärkeää. Omnia Koulutuksessa on laadittu tarkemmat ohjeet kurinpitokeinoista ja niihin liittyvistä menettelytavoista.
Kohdat koskevat kaikkia Omnia Koulutuksen opiskelijoita, soveltuvin osin myös aikuislukiotoimintaa, vapaan sivistystyön ja työväenopiston kurssitoimintaa tai nuorten työpajoja.









Opettaja merkitsee opiskelijan poissaolon ja myöhästymisen opiskelijahallintajärjestelmään
Opettaja / työpajaohjaaja voi poistaa opiskelijan oppitunnilta jäljellä olevan oppitunnin tai työpäivän ajaksi
oppilaitoksen tilaisuudesta häiritsevän tai väkivaltaisen käytöksen vuoksi
Opettaja tai muu henkilöstön jäsen voi antaa suullisen huomautuksen opiskelijalle, joka rikkoo järjestyssääntöjä.
Toisen suullisen huomautuksen antamisessa menetellään samoin kuin ensimmäisen suullisen antamisen yhteydessä.
Rehtori voi antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen, mikäli rikkomukset jatkuvat suullisten varoitusten
jälkeen tai suoraan jos rikkomuksen laatu sitä edellyttää.
Koulutuspäällikkö voi evätä opiskelijan osallistuminen opetukseen enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos
on olemassa vaara, että muiden turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen
vuoksi tai toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.
Koulutuspäällikkö katsoo eronneeksi opiskelijan, joka ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa tai
jos opiskelija on ilman pätevää syytä ilmoittamatta poissa opetuksesta ja on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja.

Kielletyt esineet ja aineet




Rehtori/toimialarehtori/koulutuspäällikkö/työpajaohjaaja ja opettaja yhdessä tai erikseen voivat työpäivän
aikana ottaa haltuunsa opiskelijalta kielletyn esineen tai aineen.
Rehtori/toimialarehtori/koulutuspäällikkö/työpajaohjaaja ja opettaja voivat käyttää voimakeinoja kielletyn
esineen tai aineen haltuun ottamisessa, jos opiskelija tekee vastarintaa ja jos esineet ja aineet vaarantavat välittömästi opiskelijan omaa tai muiden turvallisuutta.
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Opettajalla ja koulutuspäälliköllä/toimialarehtorilla/rehtorilla/työpajaohjaajalla on oikeus työpäivän aikana
tarkastaa opiskelijan hallinnassa olevat Omnian säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa vaarallisen esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jos on ilmeistä, että opiskelijan hallussa on tällaisia esineitä
tai aineita ja hän pyynnöstä kieltäytyy luovuttamasta niitä tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan ole niitä.
Haltuun otetut esineet ja aineet luovutetaan opiskelijalle tai alaikäisen huoltajalle tai muulle lailliselle
edustajalle.
Haltuun otetut huumausaineet, ampuma-aseet, aseen osat, patruunat, ammukset ja kaasusumuttimet,
räjähteet sekä muut vastaavat luovutetaan poliisille välittömästi.
Opiskelijalle itselleen luovutettavat esineet ja aineet luovutetaan työpäivän päätyttyä.
Esineet ja aineet voidaan todistettavasti hävittää, jos niitä ei ole noudettu kolmen kuukauden kuluttua
ilmoituksesta.

Opiskeluoikeuden menettäminen






Opiskelijan oikeusturvatoimikunta päättää mahdollisesta opiskeluoikeuden peruuttamisesta, jos opiskelija on osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai
työssäoppimisessa.
Opiskelijan oikeusturvatoimikunta voi päättää opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta, jos rikkomus on
vakava tai jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan. Opiskelija
voidaan erottaa enintään yhdeksi vuodeksi. Ennen erottamista kuullaan opiskelijaa ja alaikäisen huoltajaa.
Jos opiskelija kieltäytyy terveydentilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista (myös
ns. huumetesti), häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin
tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

Korvausvelvollisuus



Omnian omaisuuden tuottamuksellisesta vahingoittamisesta tai kadottamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain (412/74) mukaan.
 Omnian vakuutusturva kattaa Omnia Koulutuksen opetussuunnitelmaperusteisen toiminnan opiskelijat. Jos opiskelija on luvatta pois koulun alueelta tai muusta oppimisympäristöstä, hänen vakuutusturvansa ei ole voimassa.

Kurinpito-ohje ja suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista, voimaan 1.8.2017

MUITA OHJEITA
Jokaisella koulutusmuodolla / toiminnolla on lisäksi sen erityisluonteesta johtuvia tarkempia ohjeita, joista
tiedotetaan toimintaan osallistuville.

KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ JA MINISTERIÖN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET
Ammatillista koulutus koskeva laki ja asetus (L30/1998 ja A811/1998)
Aikuislukiota koskeva laki ja asetus (L439/1994 ja A660/1994)
Perusopetuslaki ja asetus (L628/1998 ja A852/1998)
Vapaata sivistystyötä koskeva laki ja asetus (L632/1998 ja A805/1998)
Nuorisolaki (L1285/ 2016) ja laki kuntouttavasta työtoiminnasta (L189/2001)
Järjestysääntöjen laatiminen, Opetushallituksen ohje 1/012/2016

OPISKELIJA-TERMI
Järjestysäännöissä käytetään opiskelija-termiä ja sillä tarkoitetaan kaikkia Omnia koulutuksen eri opiskelijoita, oppijoita, harjoittelijoita ja nuorten työpajojen pajajaksoille osallistuvia.
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JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN SEURANTA JA TARKISTAMINEN
Ryhmänohjaaja/ryhmänvastaava/työpajaohjaaja käy järjestyssäännöt läpi kaikkien opiskelijoiden kanssa lukuvuoden alussa. Järjestyssäännöt tarkistetaan vuosittain tai tarvittaessa. Järjestyssäännöt löytyvät
www.omnia.fi.

Hyväksytty kuntayhtymän johtajan päätöksellä 21.6.2017 § 50.
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