TURVAOPAS
TURVALLINEN JA HY VINVOIVA OMNIA
Jokainen meistä omnialaisista on turvallisen ja
viihtyisän Omnian avainhenkilö. Tehdään yhdessä
opiskelupaikastamme vieläkin turvallisempi pitämällä
huolta niin toisistamme kuin ympäristöstämme. Omnian
johto on myös mukana ja kannustaa meitä kaikkia kohti
entistäkin turvallisempaa Omniaa.

OMNIAN
JÄRJEST YSSÄÄNNÖT
H Y VÄ K ÄY T Ö S

Häiritsevä, loukkaava tai uhkaava
käyttäytyminen on kielletty kaikessa
Omnian toiminnassa. Epäasiallisesta
käytöksestä tai kohtelusta seuraa aina
sisäinen puuttumismenettely, jossa
määritellään mahdolliset jatkotoimet.
Kaikki vakavat teot ilmoitetaan
poliisiviranomaisille.
Toisen yksityisyyttä loukkaaviin tai
Omnian mainetta vahingoittaviin
tekoihin opiskelu-, työ- ja
verkkoympäristössä puututaan aina.
Omnialaisten on noudatettava
järjestyssääntöjen lisäksi muitakin
Omnian toiminnasta annettuja ohjeita
ja sääntöjä.
PÄIHTEE T TÖMYYS JA
SAVUT TOMUUS

Omnia on päihteetön sekä savuton
opiskelu- ja työympäristö. Päihteiden
hallussapito, kaupittelu, käyttö
tai niiden vaikutuksen alaisena
esiintyminen on kielletty opetus- ja
harjoittelutilanteissa. Alkoholin

käyttö ei ole sallittua oppilaitoksessa.
Tupakkalain mukaisesti tupakointi
on kielletty sisätiloissa sekä ulkona
oppilaitoksen alueella.
OMAISUUDEN JA TIEDON
H U O L E L L I N E N K Ä S I T T E LY

Omnian ja opiskelijayhteisön
jäsenten omaisuudelle tahallisesta tai
varomattomuudella aiheutetusta teosta
voi seurata tekijälle korvausvelvollisuus.
Omnia ei vastaa opiskelijayhteisön
jäsenten henkilökohtaisesta
omaisuudesta.
JÄRJEST YSSÄÄNTÖJEN
RIKKOMISEN SEUR A AMUKSET

Järjestyssäännöt perustuvat lakiin
ammatillisesta koulutuksesta
(531/2017, 9). Näiden sääntöjen
rikkomisesta aiheutuvat seuraamukset
määritellään muun muassa
työlainsäädännössä, rikos- ja
vahingonkorvauslaissa sekä Omnian
kurinpito-ohjeessa. omnia.fi/
opiskelijansivut/ohjeet-ja-lomakkeet

OMNIASSA HENKINEN
HY VINVOINTI ON OSA
TU RVA L L I S U UT TA
Kaikilla Omniassa on yhteinen
vastuu opiskelu- ja työympäristömme
viihtyisyydestä sekä turvallisuudesta.
Omniassa kaikkia yhteisömme jäseniä
kohdellaan hyvin. Jos joku tarvitsee
apua, se mahdollistetaan hänelle
viipymättä. Vastuuopettajan ja muun
opetushenkilökunnan lisäksi saat tukea
ja ohjausta kuraattorilta, psykologilta,
terveydenhoitajalta, opinto-ohjaajalta,
erityisopettajalta ja oppilaitospastorilta.
He voivat auttaa haasteellisissa
tilanteissa.
O M N IASSA E I KI USATA

Kiusaamisella tarkoitetaan epäasiallista
kohtelua, jota ei Omniassa sallita.
Sama koskee myös seksuaalista
häirintää, johon puututaan aina. Vie
kokemasi tai kuulemasi epäasiallinen
kohtelu eteenpäin henkilökunnan tai
opiskelijahallituksen edustajan avulla.

KUN TULIPALO UHK A A
vaarassa olevat ja ohjaa
heidät lähintä, turvallista reittiä
pitkin kokoontumispaikalle

P E L AS TA

alkusammutuskalustolla
apua soittamalla 112
R A J O I T A paloa sulkemalla ovet ja
ikkunat
SA M M U TA
H Ä LY T Ä

Älä käytä hissiä!
Älä käytä sammutukseen vettä,
jos kyseessä on rasva-, sähkö- tai
nestepalo!
SUOJA AN SISÄLLE

Jos rakennuksesta ei pääse enää
poistumaan, pyri suojaisaan tilaan ja
sulje ovet sekä ikkunat.
Jos mahdollista, valitse tila, josta on
ikkuna ulos.
Tuki ovenraot esimerkiksi märillä
vaatteilla, ettei savu pääse sisään.
Soita hätänumeroon 112 ja kerro,
missä olet sekä mitä on tapahtunut.
Älä katkaise puhelua ennen kuin
olet saanut siihen luvan.
Toimipisteen pelastussuunnitelmasta
löydät lisää toimintaohjeita
eri poikkeustilanteisiin.
Pelastussuunnitelmat ja turvallisuuden
pikaohjeet löydät
omnia.fi/turvallisuusomniassa

AKUUTTI
H ÄTÄTI L A N N E

OMNIAN
T U RVA L L I S U U S PA LV E L U T

Jokaisella omnialaisella on
oikeus turvalliseen opiskeluPoliisi, pelastuslaitos, ensihoito,
ja työympäristöön. Jos koet,
sosiaalitoimi
että voisimme tehdä asiat
turvallisuuspalveluissa vieläkin
Soita hätäpuhelu itse, mikäli voit.
paremmin tai jos mieltäsi painaa
Toimi annettujen ohjeiden
jokin asia, ota meihin rohkeasti
mukaisesti.
Lopeta puhelu vasta, kun olet saanut yhteyttä. Ilmoita myös havaitsemastasi
turvallisuuspoikkeamasta viipymättä.
siihen luvan.
Katso omnia.fi/turvallisuusomniassa
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Jokaisessa toimipisteessä Sinua auttaa
myös toimipistevastaava.
omnia.fi/tietoa-omniasta/
yhteystiedot/toimipisteet

omni a .fi

