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 1.8.2022 
 
 

Lakimuutos L164/2022 päivitykset ja L1215/2020 lisäykset REDUn järjestyssääntöihin, asumisen järjes-
tyssääntöihin ja menettelyohjeisiin järjestyssääntörikkomuksessa  
 
Perustelu  Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 tulee muutoksia 1.8.2022 alkaen. Muu-

toksesta on säädetty Lailla ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamista 
164/2022. Säädösmuutoksen tätä päätöstä koskevat muutokset: 

 
- Lapsen edun huomioiminen (L 164/2022, 2 §) 
Lakimuutoksella on lisätty velvollisuus ottaa alle 18-vuotiaiden osalta suunnittelussa 
ja järjestelyissä ensisijaisesti lapsen etu. 
 
- Ilmoitusvelvollisuus lisäys (L 164/2022, 80 §, lisätty uusi 6 mom.) 
Lakiin lisätään, että opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta oppimis-
ympäristössä tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä 
tai väkivallasta niistä epäillyn ja niiden kohteena olevan opiskelijan huoltajalle tai 
muulle lailliselle edustajalle. 
 
- Muutos oppivelvollisen erottamiseen (L 164/2022, 93 §)  
Lakimuutoksella rajataan rehtorilta pois oikeus päättää oppivelvollisen opiskelijan 
määräaikaisesta erottamisesta ja asuntolasta erottamisesta. Jatkossa oppivelvollisen 
opiskelijan erottamispäätöksen voi tehdä vain koulutuksen järjestäjän asettama mo-
nijäseninen toimielein eli REDUn oikeusturvatoimielin. Muiden kuin oppivelvollisten 
osata lainsäädäntö ei tältä osin muutu. 

 
- Opiskelijan velvollisuuksiin lisäys (L 164/2022, 94 §, lisäys 2. mom.) 
Lakiin on lisätty opiskelijalle velvollisuuksiin käyttäytyä muita kiusaamatta ja syrji-
mättä sekä opiskelijan on toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden opiskelijoiden, 
oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä. 
 
- Kurinpitorangaistus sana poistuu (L 164/2022, 88 § kumoaminen.) 
Kurinpitorangaistus käsitteenä poistuu laista. Laissa käytetään käsitettä kurinpitotoi-
menpide. 

 
Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta 1215/2020 tulee voimaan 
1.8.2022. Uusi TUVA-koulutus ei ole ammatillista koulutusta. 
 

Päätös:  REDUn järjestyssääntöihin (versio 3): 

- lisätään sääntöihin turvallisuutta koskevaan 5 §:ään L164/2022 94 §:n mukainen 
opiskelijan velvollisuuksien lisäys, 

- lisätään kohtaan 1.1 viitaukset tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen 
lainsäädäntöön L1218/2020, 

- korjataan järjestyssäätöjen kohtaan 5.1 kurinpitorangaistus -sana sanalla kurinpi-
totoimenpide.  

Kuntayhtymän johtaja hyväksyy liitteenä 1 olevan korjausmerkinnät sisältävän REDUn 
järjestyssääntöjen luonnoksen versioksi 4. 
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REDUn menettelyohjeeseen järjestyssääntörikkomuksissa (versio 3): 

- kohtiin 1.13, 1.7.1, 1.7.6. ja 3.6 lisätään L164/2022 2 §:n lisäyksen perusteella 
ohje tehdä Lastensuojelulain 417/2007, 25 §:n mukaisen lastensuojeluilmoitus, 

- kohtaan 3.4 tehdään L164/2022 93 §:n muutoksen mukainen korjaus ohjeeseen 
koskien oppivelvollisten oppilaitoksesta erottamista, 

- kohtiin 1.7.5 ja 1.7.6 lisätään L164/2022 80 §:n mukainen ilmoittamisen ohjeis-
tus, 

- kohtiin 1.1, 1.3. ja 1.7.5 lisätään viittaukset tutkintokoulutukseen valmentavaan 
koulutukseen 1215/2020, 

- korjataan REDUn SORA-toimielimen nimi REDUn oikeusturvatoimielimeksi ja ku-
rinpitorangaistus sana kurinpitotoimenpiteeksi. 

Kuntayhtymän johtaja hyväksyy liitteenä 2 oleva korjausmerkinnät sisältävän REDUn 
menettelytapaohjeet järjestyssääntörikkomuksissa luonnoksen versioksi 4. 
 
 
REDUn asumisen järjestyssääntöihin ja menettelyohjeisiin sääntörikkomuksissa 
(versio 2): 

- Kohtaan 2.7 tehdään L 164/2022 93 §:n muutoksen mukainen korjaus koskien 
oppivelvollisten asuntolasta erottamista. 

- Lisätään kohta 2.8 jossa muistutetaan, että häirintää, kiusaamista ja syrjintää kos-
kevat kohdat REDUn menettelyohjeissa järjestyssääntörikkomuksissa koskee 
myös asuntoloiden henkilökuntaa sekä ohjeistetaan asuntoloiden henkilökuntaa 
ilmoittamaan omaohjaajalle tai rehtorille L 164/2022 80 §:n mukaisista häirintää, 
kiusaamista ja syrjintää koskevista havainnoista/tiedoista. Uusi kohta 2.8 sisältää 
myös L164/2022 2 §:n perusteella Lastensuojelulain 417/2007, 25 §:n mukaisen 
lastensuojeluilmoituksen tekemisen. 

- Kohdassa 2.5 tarkennetaan ohjetta kiellettyjen esineiden ja aineiden ja niiden 
haltuunotosta sopimisesta alaikäisen tai edunvalvonnan piirissä olevan opiskeli-
jan osalta. 

- Lisätään maininta L1215/2020 mukaisesta tutkintokoulutukseen valmentavasta 
koulutuksesta (TUVA) ja opiskelijoista ammatillisen koulutuksen rinnalle. 

Kuntayhtymän johtaja hyväksyy liitteenä 3 olevan korjausmerkinnät sisältävän REDUn 
asumisen järjestyssäännöt ja ohjeet sääntörikkomuksissa luonnos versioksi 3. 
 
Liitteinä olevat REDUn järjestyssäännöt ja asumisen järjestyssäännöt ovat voimassa 
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa eli Lapin koulutuskeskus REDUssa 
ja Santasport Lapin Urheiluopistossa ja niiden asuntoloissa. Sääntöjen 3–6 § ja 8– 14 
§ koskevat myös REDUn tiloissa toteutettua REDU Edu Oy:n ja muiden vierailevien 
tahojen koulutustoimintaa.  
 
Liitteinä olevat menettelyohjeet yhdessä tämän päätöksen toimeenpano-ohjeiden 
kanssa on REDUn suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä 
menettelytavoista (L 531/2017 80 § ja OPH-286-2018). Menettelyohjeet ovat samalla 
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän henkilökuntaa velvoittava työnjohdollinen mää-
räys, jota henkilökunnan ja viranhaltijoiden on noudatettava (Työsopimuslaki 
55/2001, 3. luku 1§ ja Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003, 4. luku 17 §). 
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Päätöksen peruste Laki ammatillisen koulutuksen lain muuttamista 164/2022. 

Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta 1215/2020. 
Lastensuojelulaki 417/2007. 

 
Toimivalta  REDU Hallintosääntö 15.6.2021, 13 § kohta 31 ja 32. 
 
Toimeenpano  Täydennetty REDUn järjestysääntö saa versionumeron 4 ja se tulee voimaan 1.8.2022 

alkaen. 
 

Korjattu ja täydennetty REDUn menettelyohje järjestyssääntörikkomuksissa saa ver-
sionumeron 4 ja se tulee voimaan 1.8.2022 alkaen. 

 
Korjattu ja täydennetty REDUn asumisen järjestyssäännöt ja menettelyohjeet sääntö-
rikkomuksissa saa versionumeron 3 ja se tulee voimaan 1.8.2022 alkaen. 

 
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisten oppilaitosten rehtorit ja toimiala-
päälliköt vastaavat tällä päätöksellä hyväksyttyjen järjestyssääntöjen ja menettelyoh-
jeiden muutosten tiedottamisesta henkilöstölleen ja opiskelijoille. Järjestysääntöjen 
perehdyttäminen on osa opiskelijoiden aloitusvalmennusta sekä uusien työntekijöi-
den perehdyttämistä (perehdyttämisopas). Muutoksista järjestyssäännöistä kerro-
taan myös opiskelijoiden huoltajien kotiväen illoissa. Muutetut järjestysäännöt jul-
kaistaan REDUn verkkosivulla sekä ROKKI-intrassa ja niissä tiedotetaan myös niistä 
henkilöstöä, opiskelijoita ja alaikäisten opiskelijoiden huoltajia. Menettelyohjeet lai-
tetaan henkilöstölle jakeluun ROKKI-intraan sekä myös niistä tiedotetaan myös siellä. 
Muutoksista tiedotetaan henkilöstöä myös viikkotiedotteessa sekä toimialan kokouk-
sissa. Järjestysääntöjen ja menettelyohjeita järjestyssääntörikkomuksissa toimivuutta 
ja vaikuttavuutta arvioidaan osana REDUn koulutustoiminnan arviointia. Niitä mo-
lempia uusitaan ja päivitetään tarvittaessa.  
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Allekirjoitus sähköisesti 
 
Päätöksentekijä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 
 
Päätösnumero A6/2022 
 

Kuntayhtymän johtaja  Saija Niemelä-Pentti  

 
Esittelijä  Opiskelijapalvelupäällikkö  Leila Hurtig 

 
Liitteet  Liite 1. REDU Järjestyssäännöt (luonnos versioksi 4), sisältää muutosmerkinnät. 

Liite 2. REDU Menettelyohjeet järjestyssääntörikkomuksissa (luonnos versioksi 4), 
sisältää muutosmerkinnät. 
Liite 3. REDU Asumisen järjestyssäännöt ja menettelyohjeet sääntörikkomuksissa  
(luonnos versioksi 3), sisältää muutosmerkinnät. 

 
Muutoksenhaku Oikaisu- ja muutoksenhaku on liiteenä . 
 
Jakelu  Esittelijä 

Päätöksentekijä 
Rehtorit ja toimialapäälliköt 
Henkilökunta (ROKKI-intra ja viikkotiedote)  
Opiskelija ja huoltajat (REDUn verkkosivut) 

 
Tiedoksi  Yhtymähallitus 
  REDU Edu Oy:n toimitusjohtaja
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Oikaisuvaatimusohje 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymähalli-
tukselle, osoite Korvanranta 50, 96300 Rovaniemi, e-mail redu@redu.fi. Puhelin 020 798 4000 (keskus), viraston 
aukioloaika klo 08.00-16.00 (ma-pe). 
 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää-
tös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja sen on tekijän allekirjoitettava. Käytettäessä taval-
lista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolman-
tena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on 
asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 
 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itse-
näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua; miten päätöstä halutaan oikaistavaksi sekä 
millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, posti-
osoite ja puhelinnumero. 
 
Valitusosoitus (muutoksenhaku) 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh-
nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muu-
tosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus. Postiosoite on PL 189, 90101 Oulu ja käyntiosoite Iso-
katu 4, Oulu. Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi, fax 029 564 2841, puh. 029 564 2800 (vaihde), virka-aika 
klo 8.00–16.15. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös, johon haetaan muu-
tosta; miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen pe-
rusteet. 
 
Valituskirja on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valitus-
kirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
 
Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) sää-
detään. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan hyväksi, eli 
hyväksyy valittajan vaatimukset. 
 
Valituskirjaan on liitettävä valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja todistus siitä päivästä, josta 
valitusaika on luettava. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasia-
kirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät 
perille ennen valitusajan päättymistä. 
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Päivitys- ja hyväksymismerkinnät 
Versio Päivä-

määrä 
Hyväksytty 

0.4 2.6.2021 Luonnos versioksi 3.  
Oppivelvollisuuslain edellyttämät täydennykset. 

0.4.1 9.6.2021 Tarkennettu oppivelvollisuuden tutkinnon suorittamisaikaa 2 §:ään. 
Johtoryhmä 10.6.2021 

0.4.2 10.6.2021 Korjattu kohdan 1 § teksti johtoryhmässä esitetysti.  
YTT 10.6.2021 

3 21.6.2021 Hyväksytty kuntayhtymän johtajan päätöksellä A27/2021 (allekirjoitettu sähköisesti) 
Luonnos  

versioksi 4 
10.6.2022 Lisätty 5 §:n lakimuutoksen L164/2022, 94 § lisäys opiskelijan velvollisuuksiin. Samalla 

korjattu kohdan 5.1 kurinpitorangaistus kurinpitoimenpiteiksi.  
Lisätty kohtaan 1.1. viittaukset tutkintokoulutukseen valmentava koulutuksen säädök-
siin L1215/2020 ja lisäykset on korostettu punaisella tekstivärillä.  

4 1.8.2022 Lisäys hyväksytty kuntayhtymän johtajan päätöksellä A6/2022. 
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1 LUKU Johdanto ja soveltamisala  

1.1 Oikeus turvalliseen ja viihtyisään oppimisympäristöön 

Kaikilla oppilaitosyhteisössä toimivilla eli opiskelijoilla, henkilökunnalla ja vierailijoilla on oikeus 
turvalliseen ja viihtyisään oppimis- ja työympäristöön sekä yhtäläiseen ja oikeudenmukaiseen 
kohteluun. 
 
Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta turvallisuudelle, viihtyvyydelle sekä yhtäläiselle 
ja oikeuden mukaiselle kohtelulle oppilaitosyhteisössä. Järjestyssäännöt edistävät myös koulu-
tuksille asetettujen kasvatus-, ammattitaito- ja osaamistavoitteiden saavuttamista. 
 
Opiskelijan oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön on säädetty Laissa ammatillisesta kou-
lutuksesta 531/2017, 80 § ja Laissa tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta 
1215/2020 26 §. 
 
Lainsäädäntö velvoittaa koulutuksen järjestäjän eli Rovaniemen koulutuskuntayhtymän, jat-
kossa REDU, tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut oppilaitoksessa sovellettavat jär-
jestysmääräykset, joilla edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä op-
pilaitosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.  
 
Poikkeustilanteessa kuntayhtymän johtajan päätöksellä voidaan määräajaksi, enintään kol-
meksi (3) kuukaudeksi kerrallani, poiketa näistä järjestyssääntöjen säännöistä tai antaa sään-
töjä täsmentäviä määräyksiä. Näistä poikkeustilanteen sääntöpoikkeuksista on tiedotettava 
opiskelijoita, henkilökuntaa ja vierailijoita mm. REDUn verkkosivuilla.  
 
Koulutuksen järjestäjän tulee myös laatia suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja nii-
hin liittyvistä menettelytavoista (L 531/2017 80 § ja L 1215/2020 26 §). REDUssa tämä suunni-
telma on laadittu erillisenä menettelytapaohjeena (Menettelytapaohjeet järjestysääntörikko-
muksissa). 

1.2 Oppivelvollisuus 

Alle 18-vuotiaat ovat nyt oppivelvollisia 
Oppivelvollisuuslain voimaantulo 1.8.2021 muuttaa opiskelijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia. 
Oppivelvollisia ovat Suomessa vakituisesti asuvat. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi 
täyttää 7 vuotta ja päättyy, kun täyttää 18-vuotta. Pääsääntöisesti ennen 1.1.2005 syntyneiden 
osalta oppivelvollisuus on jo päättynyt. (Oppivelvollisuuslaki 1214/2020 2 § ja 25 §.)  

 
Maksuton koulutus, opetukseen osallistumisvelvollisuus ja huoltajan valvontavastuu 
Oppivelvollisuus antaa oppivelvolliselle opiskelijalle oikeuksia ja lisää velvollisuuksia. Oppivel-
vollisella opiskelijalla on nyt oikeus opiskelun maksuttomuuteen. Oppivelvollisella opiskelijalla 
on nyt myös velvoite osallistua opetukseen ja opiskelijan huoltajalla on lakisääteinen velvoite 
valvoa, että opiskelija osallistuu opetukseen.  
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1.3 Soveltamisala  

Järjestyssääntöjä noudatetaan kaikissa REDUn oppilaitoksissa eli Lapin koulutuskeskus 
REDUssa ja Santasport Lapin urheiluopistossa (jatkossa oppilaitos). REDU Edu Oy:n osalta jär-
jestyssäännöt koskevat vain REDUn oppilaitosten toimintayksikköjen oppisympäristöissä ta-
pahtuvaa koulutusta. Säännöt ovat voimassa kaikissa oppilaitoksen toimintayksiköissä (toimi-
pisteissä), niiden ulkoalueilla (tonteilla) ellei järjestyssäännöissä ole toisin mainittu. 
 
Järjestyssääntöjä noudatetaan myös oppilaitoksen toimintayksikköjen ulkopuolisissa oppimis-
ympäristöissä, kuten työkohteissa, työmailla sekä tilaisuuksissa, tapahtumissa ja vierailuilla, 
joihin opiskelijat osallistuvat osana opiskeluaan. Järjestyssäännöt ovat voimassa myös oppilai-
toksen järjestämän matkustamisen ja majoituksen aikana.  
 
Järjestyssäännöt ovat voimassa myös oppilaitoksen ulkopuolisissa ympäristöissä ja verkossa 
ml. sosiaalinen media siltä osin, kuin säännöissä on erikseen tarkennettu. 
 
Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja näytöissä noudatetaan oppilaitoksen ja työpaikan 
välistä koulutus- tai oppisopimusta sekä järjestyssääntöjen pykäliä 1 §, 2 §, 3 § ja 12 §. 
 
Järjestyssäännöt koskevat kaikkia oppilaitosyhteisössä toimivia opiskelijoita, henkilökuntaa ja 
vierailijoita siten kuin säännöissä on tarkemmin eritelty. Järjestyssääntöjä sovelletaan oppilai-
toksen tiloissa toimiviin ulkopuolisten palvelutarjoajien toiminnassa siten, kuin niiden kanssa 
on sovittu. 
 
Järjestyssääntöjä voidaan tarvittaessa tarkentaa, oppilaitos, toimiala tai tilakohtaisesti annetta-
villa erillisillä toimintaohjeilla.  
 
Opiskelijoiden ja vierailijoiden on noudatettava lisäksi henkilökunnan antamia täydentäviä oh-
jeita ja määräyksiä.  

1.4 Perehdyttäminen 

Opiskelun alussa osana aloitusvalmennusta omaohjaaja käy opiskelijoiden kanssa läpi oppilai-
toksen järjestyssäännöt. Järjestyssäännöistä on nähtävillä oppilaitoksen verkkosivuilla osoit-
teessa: redu.fi/jarjestyssaannot.  
 
Järjestysäännöistä tiedotetaan alaikäisten opiskelijoiden huoltajia opiskelun alussa. 
 
Järjestyssääntöihin perehtyminen on osa henkilökunnan työhön perehtymistä. 
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1.5 Muut säädökset ja ohjeet 

Järjestyssääntöjen ja järjestyslain (L612/2003) lisäksi oppilaitosyhteisön toiminnassa sovelle-
taan seuraavia järjestyssääntöjä täydentäviä määräyksiä, suunnitelmia ja ohjeita: 
 

• Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallintosääntö  
• Hallintosäännön perustella päätetyt toimivallan delegointipäätökset 
• Rovaniemen koulutuskuntayhtymän opiskelija-asuntojen asumisen järjestyssäännöt 
• Rovaniemen koulutuskuntayhtymän/Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tietojärjestel-

mien käyttösäännöt ja -ohjeet 
• REDUn Soralainsäädännön toimintaohje 
• Kriisitoimintaopas 
• Pelastussuunnitelmat 
• Hoitoonohjaussuunnitelma 
• Tutkintojen ja koulutuksien toteuttamissuunnitelmat 
• Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmat 
• Oppilaitoksen ja työpaikan välinen sopimus työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta 

(koulutussopimus tai oppisopimus)  
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2 LUKU: Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet 

1 § Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen 

Opiskelijan on osallistuttava opetukseen sekä opettajan tai ohjaajan 
kanssa sovittuihin tapaamisiin. 
Opiskelijan tavoitteena olevan tutkinnon tai koulutuksen sisältyvistä tutkinnon- tai koulutuksen 
osista (opinnoista) ja niiden toteuttamistavoista, aikatauluista sovitaan opiskelijan henkilökoh-
taisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa eli HOKS:ssa. 
 

• Opiskelijan on osallistuttava oppilaitoksessa järjestettyyn opetukseen, verkossa tapah-
tuvaan etäopetukseen ja itsenäiseen opiskeluun opiskelijan lukujärjestyksen tai opiske-
lijan kanssa erikseen sovittujen henkilökohtaisten aikataulujen mukaisesti.  
 

• Opiskelijan on osallistuttava hänelle suunniteltuun työpaikalla järjestettyyn koulutuk-
seen työpaikalla hänelle laaditun koulutussopimuksen tai oppisopimuksen mukaisesti. 

 
• Opiskelijan on myös osallistuttava opettajan tai ohjaajan kanssa sovittuihin muihin mm. 

HOKS-, ohjaustapaamisiin, kuulemistilaisuuksiin jne. 
 

Opiskelijan on tehtävä annetut oppimistehtävät. 
Pelkkä läsnäolo ei riitä oppilaitoksessa tai etäopetuksessa tapahtuvaan opetukseen osallistumi-
seen. Opiskelijan on tehtävät opetuksessa hänelle annetut oppimistehtävät ohjeiden mukai-
sesti. Jos opiskelija kieltäytyy tekemästä opetustilanteessa hänelle annettuja oppimistehtäviä, 
opettaja voi evätä opiskelijalta oikeuden osallistua opetukseen seuraavaan taukoon tai enin-
tään työpäivän loppuun saakka. Toistuva kieltäytyminen johtaa kurinpitomenettelyyn. Myös 
annetut koti- ja itseopiskelutehtävät on tehtävä annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukai-
sesti. 
 
Opetukseen tullaan ajoissa. 
Opetus ja ohjaus alkavat täsmällisesti työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana. Opettaja voi 
evätä myöhästyneeltä opiskelijalta oikeuden osallistua opetukseen ja ohjaukseen, mikäli myö-
hästyneen opiskelijan mukaan ottaminen häiritsee oleellisesti ajoissa tulleiden oppimista, oh-
jausta ja opetusjärjestelyjä. 
 
Voit olla poissa opetuksesta, jos saat siihen luvan 
Opetuksesta ja ohjauksesta vastaava opettaja voi antaa opiskelijan pyynnöstä yksittäistapauk-
sessa luvan poissaoloon opetuksesta yksittäisten tuntien osalta, mikäli opiskelija osaa ko. ope-
tuksessa opiskeltavan asian. 
 
Opiskelijalle voidaan myöntää erityisin perustein lupa poissaoloon useamman työpäivän ajaksi 
tai säännöllisesti tiettyjen opetustuntien osalta silloin, kun on varmistettu, ettei poissaolo vaa-
ranna opiskelijan tutkinnon tai koulutuksen osan suorittamista.  

 
Poissaololuvan hakeminen 
Opiskelijan on haettava lupa poissaoloon kirjallisesti käyttäen poissaolon hakemuslomaketta. 
Hakemukseen opiskelijan on haettava lupa poissaoloon kaikilta niiltä opettajilta, joiden 
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opetuksesta on tarkoitus olla poissa. Hakemus toimitetaan opettajien allekirjoitusten jälkeen 
omaohjaajalle.  
 
Yli 5 työpäivää kestävä luvallinen poissaolo vaikuttaa tukiin 
Yli viisi työpäivää kestävä luvallinen poissaolo keskeyttää opiskelun. Tämä tarkoittaa, että opis-
kelija ei ole oikeutettu keskeytysjakson aikana opintososiaalisiin etuihin, kuten ateriaetuun. 
Kelan opintotuki saattaa myös katkeaa tai se saatetaan myöhemmin periä takaisin. 
 
Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa noudatetaan työpaikan työ-
aikoja ja sääntöjä. 
Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa noudatetaan työpaikan työaikoja ja sääntöjä siten, 
kun koulutussopimuksessa tai oppisopimuksessa on sovittu. Työnantaja tai työpaikkaohjaaja 
voi antaa opiskelijalle vapautuksen osallistumisesta yksittäisten työtuntien osalta perustellusta 
syystä. Mikäli vapautusta työpaikalla järjestettävässä koulutukseen osallistumisesta halutaan 
kokonaisia työpäiviä tai se on toistuvaa, asiasta on sovittava ohjaavan opettajan kanssa. Jos 
kyseessä on oppivelvollinen opiskelija, vapautusta voidaan myöntää kokonaisten päivien osalta 
vain Oppivelvollisuuslain 7 §:n mukaisissa erityistapauksissa opiskelijan hakemuksesta. 
 
Opiskelija on vastuussa omasta oppimisestaan  
Opiskelijan on hankittava poissaolon tai myöhästymisen aikana toteutuneessa opetuksessa 
hankittavaksi tarkoitettu osaaminen riippumatta poissaoloon tai myöhästymiseen johtaneista 
syistä.  
 
Oppivelvollisen opiskelijan huoltaja vastaa opiskelijan valvonnasta 
Oppilaitos ilmoittaa alaikäisen opiskelijan huoltajalle, mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen.  
 
Oppivelvollisen opiskelijan huoltajalla on lakisääteinen tehtävä huolehtia ja valvoa, että oppi-
velvollinen opiskelija suorittaa oppivelvollisuuden. Tämä tarkoittaa, että huoltajan tehtävänä 
on valvoa, että opiskelija osallistuu hänelle HOKS:ssa suunniteltuun opetukseen ja ohjaukseen. 
Oppivelvollisen valvonnan tuottamuksellisesta laiminlyönnistä voidaan huoltaja tuomita sak-
koon. (Oppivelvollisuuslaki 1214/2020 9 § ja 22 §.) 
 

 
Emme tule sairaana oppilaitokseen! 
Huolehdimme omasta ja muiden terveydestä. Emme tule sairaana oppilaitoksen tiloihin ja tilai-
suuksiin ja näin mahdollisesti tahtomattamme tai tahallisesti tartuta muita oppilaitosyhtei-
sössä toimivia. 
 
Poissaoloista on aina ilmoitettava! 
Mikäli opiskelija sairastuu tai muusta syystä ei pääse osallistumaan opetukseen tai työpaikalla 
järjestettävään koulutukseen opiskelijan on viipymättä ilmoitettava poissaolosta omaohjaajalle 
ja kaikille niille opettajille ja työpaikkaohjaajille, joiden opetuksesta tai työpaikalla oppimisesta 
ollaan poissa. Ilmoittamiseen voi käyttää sähköpostia tai tekstiviestiä. Tekstiviestillä ilmoitta-
essa on viestissä oltava opiskelijan nimi, jotta opettaja voi tietää kuka on poissa. Työpaikalla 
järjestettävästä koulutuksesta poissaolosta on ilmoitettava työpaikkaohjaajalle sekä ohjaavalle 
opettajalle. Alaikäisen opiskelijan osalta ilmoituksen poissaolosta voi tehdä myös opiskelijan 
huoltaja. 
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Yli 3 päivän sairauspoissaoloista on oltava todistus 
Sairauspoissaolojen osalta noudatetaan samaa periaatetta kuin yleisesti työelämässä. Opiske-
lija voi olla opiskelijan huoltajan tai asuntolaohjaajan tai 18 vuotta täyttäneen opiskelijan 
omalla ilmoituksella poissa äkillisessä flunssa yms. tapauksessa enintään 3 työpäivää. Näitä 
omalla, huoltajan tai asuntolaohjaajan ilmoituksella olevia poissaoloja saa olla enintään 4 ker-
taa lukuvuodessa.  
 
Mikäli kyse on vakavammasta sairaudesta ja sairauspoissaolo pitkittyy yli 3 työpäivää kestä-
väksi, opiskelijan on viimeistään 3 sairauspoissaolopäivänä hakeuduttava terveydenhuoltajan 
tai lääkärin vastaanotolle ja saatava kirjallinen todistus sairaudesta. Yli 4 kertaa lukuvuodessa 
toistuvissa lyhyissä alle 3 päivän sairauspoissaoloissa oppilaitos voi määrätä opiskelijan opiske-
luterveydenhuollon tai lääkärin tarkastuksen. 
 
Poissaolon jälkeen opiskelijan on toimitettava omaohjaajalle hyväksyttävä selvitys tai todistus 
poissaolon syystä. Työpakalla järjestettävässä koulutuksessa todistus toimitetaan työpaikkaoh-
jaajalle ja kopio siitä ohjaavalle opettajalle. 
 
 
Seuraukset luvattomasta poissaolosta  
Alaikäisen opiskelijan kaikkiin luvattomiin ja muiden yli 5 työpäivää kestäviin yhtäjaksoisiin lu-
vattomiin poissaoloihin puututaan, mikäli opiskelija ei toimita omaohjaajalle poissaolosta päte-
vää selvitystä poissaolon syystä. Opiskelijaan ja alaikäisen opiskelijan huoltajaan otetaan yh-
teyttä. Luvattomat poissaolot käsitellään moniammatillisessa yksilökohtaisessa opiskeluhuolto-
ryhmässä yhdessä opiskelijan ja alaikäisen opiskelijan huoltajan kanssa. Tarvittaessa opiskelija 
ja alaikäisen opiskelijan huoltaja kutsutaan kuulemistilaisuuteen, jossa sovitaan jatkotoimenpi-
teistä. Mikäli opiskelija ja alaikäisen opiskelijan huoltaja eivät saavu kuulemistilaisuuteen, opis-
kelija katsotaan eronneeksi siitä päivästä alkaen, kun hän ollut yhtäjaksoisesti poissa. Oppivel-
vollisen opiskelijan osalta tieto oppivelvollisuuden keskeyttämisestä menee oppivelvollisuuden 
kuntavalvojalle. Muiden alle 29 vuotiaan opiskelijan osalta tehdään myös ilmoitus opiskelijan 
kotikunnan etsivälle nuorisotyölle. Tieto opiskelun keskeytymisestä menee myös Kelalle, Työ-
voimaviranomaisille (TE-keskus) jne.  
 
Luvattomat toistuvat poissaolot sekä yli 5 työpäivää kestävät luvalliset poissaolot vaikuttavat 
opiskelijan saamiin opintososiaalisiin etuihin (opintotuki, työttömyysetuus yms.), sillä opiske-
lun päätoimisuus ei täyty. Luvaton poissaolo voi siten johtaa esim. opintotuen takaisinperin-
tään. Oppivelvollisten opiskelijoiden luvattomat poissaolot voivat johtaa myös opiskelijan huol-
tajalle tuomittavaan sakkoon, mikäli huoltaja on tuottamuksellisesti laiminlyönyt oppivelvolli-
sen valvontatehtävän valvoa, että oppivelvollinen osallistuu koulutukseen. 
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2 § Opiskeluaika ja maksuttomuus 

Opiskeluajasta sovitaan HOKS:ssa. 
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan ja hyväksytään oma henkilökohtainen suunnitelma (HOKS), 
jossa suunnitellaan ja sovitaan opiskelijan henkilökohtaisesta opiskeluajasta. Opiskeluaika vaih-
telee mm opiskelijan aiemman osaamisen perusteella. Tarvittaessa opiskeluaikaa muutetaan 
opiskelun aikana HOKS:n suunnitelmien muuttuessa.  
 
Oppivelvollisen perustutkinnon suoritusaika on enimmillään neljä 
vuotta. 
Oppivelvollisen opiskelijan perustutkinnon henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunni-
telma (HOKS) laaditaan siten, että tutkinnon suoritusaika on enintään neljä vuotta (L531/2017, 
44 §). 
 
Oppivelvollisen opiskelijan maksuttomuus jatkuu 20-vuotiaaksi asti. 
Jos opiskelija on ollut koulutuksen alussa oppivelvollinen, oppivelvollisen perusteella myön-
netty maksuton koulutus jatkuu maksuttomana sen vuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20 
vuotta. Maksuttomuutta voidaan tästä pidentää opiskelijan hakemuksesta vielä vuodella Oppi-
velvollisuuslain 16 §:n 3, mom. mukaisella perusteella. 

3 § Asiallinen käyttäytyminen 

Nämä yleiset asiallisen käyttäytymisen säännöt koskevat kaikkia oppilaitoksessa toimivia, opis-
kelijoita, henkilökuntaa ja vierailijoita. 
 
Käyttäydymme asiallisesti ja huomiomme toiset 
Kunnioitamme toisiamme ja erilaisuutta. Kaikenlainen syrjintä ja kiusaaminen mm. henkilökoh-
taisten ominaisuuksien, sukupuolen, vammaisuuden, kansalaisuuden, etnisen taustan tai suku-
puolisen suuntautuneisuuden perusteella on ehdottomasti kielletty. 
 
Käyttäydymme asiallisesti ja kohteliaasti ja otamme huomioon toisemme niin oppilaitoksessa 
kuin sosiaalisessa mediassa. Toisten työ- ja opiskelurauhan sekä yleisen viihtyvyyden häiritse-
minen on kielletty. Kaikenlainen seksuaalinen häirintä on kielletty. Kiellettyä on myös yllyttää 
tai avustaa toista henkilöä kiusaamiseen, syrjintään tai seksuaaliseen häirintään. 
 
Pukeudumme asiallisesti ja säädyllisesti hyvien tapojen ja tilanteen mukaan. Lämpimissä sisäti-
loissa emme pidä päällä ulkovaatteita ja päähinettä. Työtiloissa käytämme työtehtävien ja työ-
turvallisuuden edellyttämää työ- ja suojavaatetusta sekä henkilökohtaisia suojaimia. 
 
Huolehdimme myös omasta hygieniastamme, käsien pesusta ja emme yski päin toisia. 
 
Otamme huomioon myös hajusteyliherkät henkilöt, emme käytä voimakkaita hajusteita. 
 
Opiskelijaravintolassa noudatamme siisteyttä, hyviä ruokailutapoja ja henkilökunnan antamia 
ohjeita sekä ruokailuaikoja. Hygieniasyystä emme käytä ravintolassa ulko- ja työvaatteita eikä 
päähinettä. Ruokailuastiat, -välineet, ruuantähteet ja roskat on toimitettava astiankeräyspis-
teeseen ohjeiden mukaisesti lajiteltuna.  
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Matkapuhelimien ja -viestimien sekä kameroiden käyttö opetus- ja ohjaustilanteissa muuhun 
kuin opetus- ja ohjauskäyttöön on kielletty.  
 
Jokaisella on oikeus yksityisyyteen. Opetus- ja ohjaustilanteiden taltioiminen eli äänittäminen 
ja kuvaaminen on kielletty ilman opettajan ja ohjaajan sekä muiden opetukseen tai ohjaukseen 
osallistuvien henkilöiden lupaa. Opetus- tai ohjaustilanteen tallennetta ei saa julkaista esim. 
internetissä tai sosiaalisessa mediassa ilman opettajan ja tallenteella esiintyvien lupaa. Kiusaa-
mistarkoituksessa tehdyt julkaisut ovat ehdottomasti kiellettyjä. 
 
Oppilaitoksen avoimien tilaisuuksien tallentaminen on sallittu omaan käyttöön, ellei sitä ole 
erikseen kielletty. Tallenteen julkaisemiseen esim. internetissä tai sosiaalisessa mediassa tar-
vitset luvan kuvassa tai videolla esiintyviltä henkilöiltä sekä musiikki tms. esityksissä myös nii-
den oikeuksien haltijoita (tekijänoikeus). Tallenteiden julkaisija vastaa aina julkaisemastaan 
sisällöstä ja julkaisemisen aiheuttamista seuraamuksista. 

4 § Ympäristö ja siisteys 

Pidämme ympäristön siistinä ja viihtyisänä. Työympäristön siisteys on 
osa työturvallisuutta.  
Työturvallisuuslain 738/2002 mukaan jokaisella on velvollisuus pitää yllä järjestystä ja siis-
teyttä. Yhteiskuntavastuun mukaisesti kannamme vastuun myös ympäristöstämme; lajitte-
lemme jätteet niille varatuille paikoille sekä käytämme raaka-aineita, energiaa ja vettä säästeli-
äästi. 
 
Ruuat ja juomat nautimme niille varatuissa ruokailu- tms. tiloissa. Tiloissa, joissa on koneita, 
laitteita tai arkoja materiaaleja (esim. ATK-luokat) ruokien ja juomien nauttiminen on ehdotto-
masti kiellettyä. Näin säästymme mahdolliselta korvausvelvollisuudelta ja pidämme koneet, 
laitteet ja tietokoneet siisteinä ja käyttökuntoisina. 

5 § Turvallisuus 

Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia 
Toimintaamme ohjaavat monet lait, asetukset ja määräykset, kuten esim. Järjestyslaki 
612/2003, Työturvallisuuslaki 738/2002, Pelastuslaki 379/2011, Rikoslaki 39/1889, Laki naisten 
ja miesten tasa-arvosta 609/1986, Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 jne. Lakien ja asetusten li-
säksi meillä on omia turvallisuusohjeita, joita jokaisen tulee noudattaa. 
 
Myös ammatillisen koulutuksen laki 731/2017 94 § (muutos L 164/2022, 94 §) velvoittaa opis-
kelijaa käyttäytymään asiallisesti.  Opiskelijan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrji-
mättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai 
opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä. 
 
Jokaisen tulee noudattaa annettuja ohjeita ja määräyksiä, noudatettava työn ja työolosuhtei-
den edellyttämä turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siis-
teyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. Jokaisen on huolehdittava käytettävissään olevin 
keinoin niin omasta, kuin muidenkin turvallisuudesta ja terveydestä. Jokaisella on myös velvol-
lisuus välttää häirintää ja epäasiallista käytöstä. 
 

  



12 (18) 

   LIITE 1, Luonnos versioksi 4 
 

 

Jokaisella on velvollisuus ilmoittaa työolosuhteissa, työmenetelmissä, koneissa, laitteissa, työ-
välineissä, henkilösuojaimissa tms. havaitsemistaan vioista ja puutteista, jotka voivat aiheuttaa 
haittaa tai vaaraa turvallisuudelle tai terveydelle. Jos mahdollista viat ja puutteet tulee poistaa 
tai korjata. Ilmoituksen voi tehdä ohjaajalle, toimintayksikön virastomestarille tai turvallisuusil-
moituksella turvallisuuspäällikölle. Turvallisuusilmoituslomakkeen sekä turvallisuuspäällikön 
yhteystiedot löydät sivulta: redu.fi/turvallisuus. 
 
Jokaisella on velvollisuus käyttää asianmukaista vaatetusta (tietyillä aloilla esim. hupparin hu-
put, roikkuvat nauhat/ketjut, liian avonaiset tai paljastavat vaatteet ovat kiellettyjä), suojavaat-
teita (työvaatetus, turvakengät), henkilösuojaimia (hengityssuojat, suojalasit, kuulosuojaimet, 
suojakäsineet, putoamisvaljaat yms.), jotta tapaturman vaaraa tai haittaa itselle tai muille ei 
aiheudu. Joillakin aloilla voi olla määräyksiä myös pitkien hiusten kiinni pitämisestä, meikkaa-
misesta, kynsien pituudesta ja lakkaamisesta tai korujen käytöstä. Opiskelija on velvollinen 
noudattamaan ohjaajansa antamia ohjeita näiden suhteen. 
 
Koneita, työvälineitä, laitteita jne. käytetään huolellisesti ja ohjeiden mukaan. Niissä mahdolli-
sesti olevia turvallisuus- ja suojalaitteita tulee käyttää ohjeiden mukaan, eikä suojavarusteita 
saa missään nimessä poistaa tai rikkoa. Vaarallisia aineita käsiteltäessä on noudatettava eri-
tyistä varovaisuutta ja käyttöturvallisuustiedotteissa annettuja ohjeita (esim. suojaimet). Li-
säksi tulee huomioida vaarallisten aineiden vaikutus ympäristöön ja huolehtia aineiden asian-
mukainen hävittäminen. 
 
Läheltäpititilanteen, tapaturman, tulipalon, rikoksen tms. tapahtuman sattuessa, tulee välittö-
mästi tehdä ilmoitus henkilökunnalle ja tarvittaessa soitettava hätänumeroon 112 lisäavun 
saamiseksi paikalle. Jokaisella on velvollisuus auttaa tarvittaessa esim. antamalla hätäensiapua. 
 
Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa noudatetaan työpaikan turvallisuus- ja käyttäyty-
missääntöjä ja -määräyksiä. Koulutussopimuksella opiskelevat rinnastetaan työpaikoilla vuok-
ratyövoimaan turvallisuusasioissa, jolloin oppilaitoksella ja työpaikalla on jaettu vastuu opiske-
lijan työturvallisuudesta. Oppisopimuksella opiskeleva opiskelijan turvallisuusvastuu on työpai-
koilla. 
 
Salassapitovelvollisuus koskee kaikkia. Jos oppilaitoksessa tai työpaikoilla saa tietoonsa salassa 
pidettävää tai luottamuksellista tietoa, ei sitä saa jakaa eteenpäin, eikä käyttää hyödyksi tai 
toisen henkilön (tai yrityksen) vahingoittamiseksi. 

6 § Liikenne ja ajoneuvojen pysäköinti 

Noudatamme varovaisuutta liikenteessä, piha-alueilla ja pysäköintipai-
koilla, nopeusrajoitus 20 km/h. 
Matkalla oppilaitokseen ja työpaikalle noudatetaan yleistä varovaisuutta ja voimassa olevaa 
tieliikennelainsäädäntöä.  
 
Oppilaitoksen piha-alueilla ja pysäköintialueilla liikkuessa noudatetaan erityistä varovaisuutta. 
Ellei liikennemerkein ole toisin merkitty suurin nopeus piha-alueilla on 20 km/h. 
 
Ajoneuvojen ja jalankulkijoiden on käytettävä oppilaitoksen alueella niille varattuja kulkureit-
tejä ja teitä. Oppilaitoksen piha-alueilla voi liikkua myös raskasta kalustoa (mm. 
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maanrakennusalan, logistiikan tai metsäalan kulkuneuvot), joihin tulee suhtautua erityisellä 
varovaisuudella. 
 
Ajoneuvot saa pysäköidä vain niille varatuille paikoille (P-paikat). 
Ajoneuvot (autot, pyörät, mopot jne.) on pysäköitävä niille varatuille, liikennemerkein tai ajo-
ratamaalauksin merkityille paikoille (pysäköintiruudut). Ajoneuvojen pysäköinti puisto- ja vi-
heralueille, ajoväylille, pelastusteille tai liikennemerkein osoitetuille paikoille on kielletty. Vir-
hepysäköinnistä voi saada pysäköintivirhemaksun. 
 
Pelastusteille pysäköidyt ajoneuvot voidaan siirtää tai hinata pois. Siirtokustannuksista ja siir-
rosta mahdollisesti ajoneuvolle aiheutuneista vahingoista vastaa ajoneuvon omistaja tai hal-
tija.  
 
Varatuille P-paikoille saa pysäköidä vain pysäköintipaikan haltija. 
Varatuille (maksetuille) pysäköintipaikoille ilman pysäköintipaikan haltijan lupaa pysäköinti on 
kielletty. Virhepysäköinnistä toisen paikalle voi saada pysäköintivirhemaksun.  
 
Pysäköintipaikan autolämmitystolpan kansi on pidettävä aina lukittuna eikä siihen saa jättää 
lämmitysjohtoa sähköverkkoon kytkettynä silloin, kun sitä ei ole kytketty ajoneuvoon. Lämmi-
tyspistokkeet on tarkoitettu vain autopaikan lunastaneiden käyttöön. 
 
Ajoneuvojen tyhjäkäynti on kielletty. 
Ajoneuvojen tyhjäkäynti on kielletty oppilaitosten piha- ja pysäköintialueilla. Ajoneuvojen pa-
kokaasut voivat kulkeutua sisätiloihin, jolloin ne heikentävät sisäilman laatua. 

7 § Vilpillinen toiminta 

Emme toimi vilpillisesti. 
Opiskelija ei saa syyllistyä vilppiin oppimistehtäviä, työtehtäviä, näyttöjä, testejä tai kokeita 
tehdessään. Henkilökohtaisesti tehtäväksi tarkoitetut oppimistehtävät, työtehtävät, näytöt, 
testit tai kokeet on tehtävä itse. Myös toisen opiskelijan auttaminen vilppiin on kielletty. 
 
Vilppi on epärehellinen keino tai teko toisen henkilön harhauttamiseksi. Vilppiä ovat muun 
muassa petos ja harhautus. Myös kokeissa ja testeissä lunttaamista tai toisen opiskelijan har-
joitustyön kopioimista tai tentin tekemistä toisen opiskelijan puolesta pidetään vilppinä.  
 
Vilpillisenä toimintana pidetään myös sitä, että opiskelija esittää omana itse tekemänään työ-
nään toisen tekemän työn, tuotteen tai tekstin (plagiointi), kuvan tms. ilman, että työstä sel-
viää, mikä osa siitä on mahdollisesti lainattu toisen työstä. 
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8 § Kielletyt esineet, aineet ja niiden haltuun ottaminen 

Emme tuo oppilaitokseen kiellettyjä esineitä. 
REDUn tiloihin ja oppilaitoksiin ei saa tuoda eikä pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, 
jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvalli-
suutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussa pidolle 
ei ole hyväksyttävää syytä. Näitä kiellettyjä laittomia esineitä tai aineita ovat mm.: 
 

• toisen henkilön vahingoittamiseen tai lamauttamiseen käytettävät välineet ja aineet 
kuten aseet ja niihin liittyvät panokset, astalot, teräaseet, tainnuttimet, tainnu-
tussumutteet, räjähdysaineet 

• huumausaineet ja niiden käyttöön tarkoitetut välineet 
• alle 18-vuotiaat lisäksi: päihteet, tupakkatuotteet, nuuskat ja tupakointivälineet, kuten 

sätkien valmistamiseen käytettävät välineet, sytkärit, tulitikut, sähkötupakat ja niissä 
käytettävät aineet. 

 
Alle 18-vuotialla opiskelijalla voi olla hallussaan opetustilanteessa sytkäri tai tulitikut, mikäli 
niitä tarvitaan ko. opetustilanteessa ja opettaja on näin ohjeistanut. 
 
Mikäli on syytä epäillä, että opiskelijalla on hallussaan laittomia esineitä, opettajalla tai rehto-
rilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat sekä takavarikoida laittomat esineet ja aineet siten 
kuin Laissa ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 89§:ssä tarkemmin säädetään.  

9 § Eläimet 

Lemmikkieläinten ja muiden eläinten tuominen oppilaitoksen tiloihin on kielletty.  
 
Avustajakoira on sallittu, mikäli henkilö tarvitsee sitä vammaisuuden perusteella (L380/1987). 
 
Sallittuja on myös koulutukseen liittyvien palvelukoirien tai työkoiriksi koulutettavia pentujen 
sekä opas-, avustaja- ja terapiakoirien pentujen vierailut oppilaitoksessa toimialapäällikön lu-
valla, kun on ensin varmistettu, ettei siitä aiheudu vaaraa tai allergisia reaktioita muille opetus-
tilanteeseen osallistuville. 
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3 LUKU: Omaisuuden käsittely ja käyttö 

10 § REDUn ja oppilaitosten irtain omaisuus 

Huolehdimme oppilaitoksen omaisuudesta ja opetukseen tarkoitetuista 
laitteista ja välineistä. 
Nämä REDUn irtainta omaisuutta koskeva säännöt koskevat kaikkia REDUssa ja sen oppilaitos-
yksiköissä toimivia, opiskelijoita, henkilökuntaa ja vierailijoita. Koulutuskuntayhtymän ir-
taimella omaisuudella tarkoitetaan tässä sääntökohdassa kalusteita, laitteita, opetusvälineitä, 
kulkuneuvoja, aineita ja tarvikkeita sekä myös IT-verkkoja, -laitteita ja ohjelmistoja ml. oppivel-
vollisuuslain perusteella opiskelijalle lainaksi annettua omaisuutta esim. työvälineet, tietoko-
neet, työvaatetus, henkilösuojaimet jne. 
 
REDUn omaisuutta ml. opiskelijoiden käyttöön lainattuja, käytetään huolellisesti, käyttö- ja tur-
vallisuusohjeiden mukaisesti. Raaka-aineita ja energiaa käytetään säästeliäästi. Huolimatto-
masta, ohjeiden vastaisesta käytöstä tai tahallisesta omaisuuden vahingoittamisesta ja hukkaa-
misesta seuraa korvausvelvollisuus siten kuin vahingonkorvauslaissa (L412/1974) säädetään. 
 
REDUn omaisuuden käyttäminen tai lainaaminen muuhun kuin opetus, opiskelu tai työtehtä-
vien hoitamiseen on kielletty. Opiskelijalle voidaan antaa opiskelua varten ja henkilökunnalle 
työtehtävien hoitamista varten käyttöön REDUn omaisuutta. 
 
Opiskelijalta voidaan laina-ajaksi periä vakuusrahaa lainatusta omaisuudesta lukuun ottamatta 
oppivelvollista opiskelijaa. Vakuusrahalle ei makseta korkoa. Vakuusraha palautetaan, mikäli 
opiskelija palauttaa lainatun omaisuuden käyttökuntoisena. Opiskelija saa kuljettaa oppilaitok-
sen ajoneuvoa ohjaajan tai opettajan luvalla. Opiskelijalla ja henkilökuntaan kuuluvalla pitää 
olla ko. ajoneuvoluokan kuljettamiseen vaadittava voimassa oleva ajokortti.  
 
Omaisuuden ml. oppivelvollisuuslain perusteella opiskelijalle lainaksi annetun omaisuuden, 
katoaminen tai siitä koskeva vika tai puute on ilmoitettava välittömästi henkilökunnalle. 

11 § Yksityinen omaisuus 

Huolehdimme omaisuudestamme. 
REDU ei vastaa alueellaan olevasta yksityisestä omaisuudesta, arvoesineistä ja rahoista. REDUn 
sisätiloista löytynyttä yksityistä omaisuutta lukuun ottamatta elintarvikkeita tms. pilaantuvia 
tuotteita, säilytetään yhden lukuvuoden. Löytötavarat on toimitettava virastomestarille. Hän 
tiedottaa löytötavaroista tarvittaessa. 
 
Löytyneet arvoesineet sekä yleiseltä piha-alueilta löytyneet esineet toimitetaan poliisin löytö-
tavaratoimistoon. 

12 § Kiinteistöjen käyttö 

Kiinteistöjen kunto ja siisteys ovat osa työviihtyvyyttä. 
Nämä REDUn kiinteistöjä säännöt koskevat kaikkia REDUn kiinteistöjen käyttäjiä eli opiskeli-
joita, henkilökuntaa ja vierailijoita. Kiinteistöllä tarkoitetaan rakennuksia, niiden ulko- ja piha-
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alueita tiloja sekä kiinteistöjen kiinteitä laitteita ja kalusteita (sähkö-, vesi-, ilmastointilaitteet, 
hissit jne). 
 
Kiinteistöjen käyttäjän on noudatettava Kiinteistöpalvelun antamia määräyksiä ja ohjeita. 
 
Kiinteistön käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan kiinteistöä koskevista vioista 
ja poikkeamista virastomestarille. 
  
Kiinteistön käyttäjä on velvollinen korvaamaan ohjeiden vastaisella toiminnalla aiheuttamansa 
vahingon.  Mm. hälytys- tai kulunvalvontajärjestelmän aiheuttaman väärän hälytyksen kustan-
nukset maksaa hälytyksen aiheuttaja. Mikäli kiinteistöjen käyttäjä aiheuttaa palohälytyksen 
rikkomalla järjestyssääntöjä tai muuten tahallisesti, peritään häneltä Pelastuslaitoksen laskut-
tama summa kokonaisuudessaan (n. 1000 €). 
 
Tahallinen kiinteistön (esim. seinät) tai kalusteiden sotkeminen on ilkivaltaa, joka aiheuttaa 
korvausvelvollisuuden. 

4 LUKU: Tupakointi, päihteet ja huumeet 

Luvun 4 säännöt koskevat kaikkia REDUn ja sen oppilaitosten opiskelijoita, henkilökuntaa ja 
vierailijoita, ellei säännössä ole toisin tarkennettu. 

13 § Päihteet, huumeet ja huumausainetestaus 

Päihdyttävät aineet eivät kuulu oppilaitoksen arkeen. 
Päihteiden, huumeiden tai vastaavien päihdyttävien aineiden hallussapito, käyttö ja niiden vai-
kutuksen alaisena oleminen on kielletty oppilaitoksen alueella, työpaikalla järjestettävässä 
koulutuksessa sekä muissa opetustoimintaan liittyvissä tilaisuuksissa. Kielto koskee myös ope-
tustoimintaan liittyvää matkustus-, majoitus- tai vapaa-ajan toimintaa. 
 
Mikäli opiskelijalla on tai on syytä epäillä, että opiskelijalla on hallussaan oppilaitoksen alueella 
tai opetustilanteessa päihteitä tai huumausaineita, oppilaitoksella on oikeus tarkastaa opiskeli-
jan tavarat ja ottaa haltuun kielletyt aineet ja tarvikkeet (kts 8§). 
 
Aloilla, joilla käytetään koneita tai ajoneuvoja, voi olla käytäntönä opiskelijan puhalluttaminen 
ennen työtehtävien alkamista. Lisäksi opiskelija voidaan velvoittaa huumausainetestiin, jos on 
perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opiske-
luun kuuluvissa käytännön työtehtävissä tai työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa tai että 
opiskelijalla on riippuvuus huumeista (L531/2017 84§). Huumausainetestin edellytyksenä on 
lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja opiske-
lija toimii sellaisissa työ- tai opiskelutehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotetta-
vuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden vaikutuksen alai-
sena tai huumeista riippuvaisena toimiminen: 
 

• vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä; 
• vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta; 
• vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä; tai 
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• merkittävästi lisää koulutuksen järjestäjän, L531/2017 69 §:ssä tarkoitetun työpaikan 
tai työnantajan hallussa olevien huumausainelain L373/2008 3 §:n 1 momentin 5 koh-
dassa tarkoitettujen aineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä. 

14 § Tupakointi ja tupakkatuotteet 

Tupakointi on kiellettyä oppilaitoksen alueella. 
Tupakointi ja tupakkatuotteiden ml. sähkötupakan, nuuskan käyttö sekä tupakkatuotteita tai -
välineitä muistuttavien tuotteiden käsittely ja näkyvillä pitäminen on kielletty oppilaitoksen 
kiinteistöjen sisä- ja ulkoalueilla sekä oppilaitoksen ajoneuvoissa.  
 
Kielto koskee myös oppilaitoksen kiinteistöjen ulkopuolisia työmaita, opetustilaisuuksia sekä 
niiden taukoja, mikäli tauoilla on mukana alle 18-vuotiaita opiskelijoita. Työpaikalla järjestettä-
vässä koulutuksessa noudatetaan työpaikan tupakointia ja tupakkatuotteiden käyttöä koskevia 
säädöksiä ja ohjeita. 

 
Mikäli alle 18-vuotiaalla opiskelijalla on hallussaan tupakkatuotteita tai niitä muistuttavia tuot-
teita, sähkötupakkaa, nuuskaa, tupakointivälineitä (sätkien valmistukseen tarkoitetut välineet, 
sytyttimiä, tulitikkuja jne.), oppilaitoksella on oikeus ottaa haltuun kielletyt aineet ja tarvikkeet 
(kts 8§). Haltuun otettuja tupakkatuotteita ja -välineitä ei lain nojalla saa antaa alaikäiselle 
opiskelijalle takaisin. Nämä voidaan luovuttaa vain opiskelijan huoltajalle takaisin. 
 
Tupakoinnista oppilaitoksen alueella voi poliisi sakottaa. Oppilaitos voi myös pyytää poliisia 
sakottamaan tupakointikieltoa rikkonutta henkilöä. 
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5 LUKU: Kurinpitorangaistukset Kurinpitotoimet 

5.1 Opiskelijat ja vierailijat 

Opiskelijalle, joka rikkoo järjestyssääntöjä, voidaan antaa kurinpitorangaistus päätös kurinpito-
toimenpiteistä. Opiskelijalle annettavasta kurinpitorangaistuksesta kurinpitotoimista on sää-
detty Lain ammatillisesta koulutuksesta L531/2017 85§:ssä. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjalli-
nen varoitus tai määräaikainen erottaminen.  
 
Myös oppivelvollinen opiskelija voidaan erottaa määräaikaisesti, jolloin hän menettää opiske-
luoikeuden opiskella oppilaitoksessa tai koulutussopimuksella työpaikalla järjestettävässä kou-
lutuksessa määräajaksi. Oppivelvollisuus ei kuitenkaan keskeydy tästä, vaan opiskelijalle laadi-
taan yhdessä hänen ja huoltajan kanssa keskeytyksen ajalle opiskelusuunnitelma. Oppivelvolli-
sen opiskelijan on noudatettava tätä keskeytyksen aikaista opiskelusuunnitelmaa. Mikäli oppi-
velvollinen ilman perusteltua syytä ei osallistu suunnitelman laadintaa tai laiminlyö suunnitel-
man noudattamisen, voidaan opiskelija katsoa eronneeksi siten, kuin Oppivelvollisuuslain 
(L1214/2020) 8 § ja 13 §:ssä on säädetty ja asiasta ilmoitetaan oppivelvollisen opiskelijan 
asuinkunnan kuntavalvojalle. 
 
REDUun on laadittu erillinen menettelytapaohje ja suunnitelma henkilökunnalle, miten mene-
tellään, kun opiskelija tai vierailija rikkoo järjestyssääntöjä.  

5.2 Henkilökunta 

Henkilökuntaan kuuluvalle, joka rikkoo järjestyssääntöjä, voidaan antaa kirjallinen huomautus, 
varoitus, pidättää virantoimituksesta tai palvelusuhde voidaan purkaa siten, kuin Työsopimus-
laissa 66/2001 tai Laissa kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003 on erikseen säädetty.  
 
Näistä henkilökunnalle annettavista kurinpitotoimenpiteissä menetellään REDUn antamien 
tarkempien menettelyohjeiden ja hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Näitä ovat mm.: 
- Ohje työkyvyn ja työssäjaksamisen tukemiseen 
- REDUn ohje huomautuksen ja varoituksen antamisesta. 
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1 Johdanto 

1.1 Yleiset periaatteet ja virkavastuu 

Kaikilla oppilaitosyhteisössä toimivilla on oikeus turvalliseen ja viihtyisään opiskelu- ja työ-
ympäristöön sekä yhtäläiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun. 
 
Opiskelijan oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön on säädetty Laissa ammatillisesta kou-
lutuksesta 531/2017, 80 § ja Laissa tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta 
1215/2020, 26 §).  
- REDUn järjestyssäännöt ja Asuntoloiden asumisen järjestyssäännöt 

Ammatillisen koulutuksen ja Tutkintoon valmentavan koulutuksen lainsäädäntö velvoittaa 
koulutuksen järjestäjän eli Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (jatkossa REDU) hyväksy-
mään järjestyssäännöt tai antaa muut oppilaitoksessa sovellettavat järjestysmääräykset, 
joilla edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä oppilaitosyhteisön 
turvallisuutta ja viihtyisyyttä.  

o REDUn järjestyssäännöt:  redu.fi/jarjestyssaannot  
o Asuntoloiden asumisen järjestyssäännöt: redu.fi/asuntolat  

 
Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista 
Koulutuksen järjestäjä on myös laadittava suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja nii-
hin liittyvistä menettelytavoista on Tämä REDU menettelyohjeet järjestysääntörikkomuksissa 
sisältää em. lakisääteisen suunnitelman. 
 
Oppivelvollisuus lisää oppilaitoksen, opiskelijan ja huoltajan velvollisuuksia 
Oppivelvollisuuslain voimaantulo 1.8.2021 muuttaa koulutuksen järjestäjän, opiskelijoiden ja 
heidän huoltajien oikeuksia ja velvollisuuksia. Oppivelvollisia ovat Suomessa vakituisesti asuvat 
alle 18-vuotiaat henkilöt. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta ja päät-
tyy, kun täyttää 18-vuotta. Ennen 1.1.2005 syntyneiden osalta oppivelvollisuus on jo päättynyt. 
(Oppivelvollisuuslaki 1214/2020 2 § ja 25 §.)  
 
Maksuton koulutus, opetukseen osallistumisvelvollisuus ja huoltajan valvontavastuu 
Oppivelvollisuus antaa oppivelvolliselle opiskelijalle oikeuksia ja lisää velvollisuuksia. Oppivel-
vollisella opiskelijalla on nyt oikeus opiskelun maksuttomuuteen. Oppivelvollisella opiskelijalla 
on nyt myös velvoite osallistua opetukseen. Oppivelvollisen huoltajalla on myös lakisääteinen 
velvoite valvoa, että huollettavan osalta oppivelvollisuus toteutuu. 
 
Tämä menettelyohje on henkilökuntaa velvoittava työnjohdollinen määräys. 
REDUn henkilökunnan ja viranhaltijoiden on noudatettava tätä työnjohdollista ohjetta 
(Työsopimuslaki 55/2001, 3. luku 1 § ja Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003, 4. luku 
17 §). 
 
Menettelyohje sisältää edellisessä kappaleessa velvoitettujen suunnitelmat laadittuna ohjeeksi 
REDUn henkilökunnalle, opettajille ohjaajille, päälliköille ja johdolle ohjeita siitä, miten mene-
tellään, kun opiskelija, vierailija tai henkilökuntaan kuuluva rikkoo järjestyssääntöjä. Henkilö-
kunnan osalta sairauspoissaoloihin, päihtyneenä töihin tuloon tai töissä oloon yms. on tarken-
nettuja menettelyohjeita REDUn henkilöstöä koskevissa suunnitelmissa sekä työkyvyn ja työs-
säjaksamisen tukeminen -asiakirjassa. 

  



5 (30) 

   LIITE 2, Luonnos versioksi 4 
 

 

 
Lähtökohtana on, että kaikkiin järjestyssääntörikkomuksiin puututaan.  
Puuttumisvelvollisuus koskee kaikkia REDUn henkilökuntaan ja johtoon kuuluvia. Yhteisillä me-
nettelyohjeilla pyritään siihen, että kaikkia opiskelijoita, vierailijoita ja henkilökuntaa ml. johto 
kohdellaan yhdenvertaisella tavalla ja että henkilökunta ja johto tietää ja osaa toimia oikein. 
- Ensisijainen menettely kaikissa järjestyssääntörikkomuksissa on, että rikkomukseen syyllis-

tyneelle kerrotaan, mihin rikkomukseen hän on syyllistynyt ja häntä ohjeistetaan toimi-
maan sääntöjen mukaisesti.  

- Mikäli opiskelijan järjestyssääntörikkomukseen syyllistyminen on toistuvaa, tuottamuksel-
lista tai vakavaa, esim. turvallisuutta vaarantavaa, menetellään kurinpitomenettelyn  
(luku 3) mukaisesti.  

 

Näitä menettelyohjeita voidaan täydentää tila, toimintayksikkö-, tutkinto- tai koulutuskohtai-
silla lisäohjeilla. 

1.2 Perehtyminen 

Järjestyssääntöihin perehdyttäminen on osa opiskelun aloitusvalmennusta. 
Opiskelun alussa omaohjaajan on esiteltävä REDUn järjestyssäännöt ohjattaville opiskelijoil-
leen. Myös järjestysääntömuutoksista on tiedotettava opiskelijaa. 
 
Järjestyssäännöistä tiedotetaan myös alaikäisten opiskelijoiden huoltajia opiskelun alussa. 
 
Järjestyssäännöistä ovat nähtävillä REDUn verkkosivuilla osoitteessa: redu.fi/jarjestyssaannot 
ja asuntoloiden asumisen järjestyssäännöt redu.fi/asuntolat.  
 
Järjestyssääntömuutoksista tiedotetaan lisäksi REDUn verkkosivuilla. 
 
Järjestyssääntöihin ja menettelyohjeeseen järjestyssääntörikkomuksissa perehtyminen on osa 
henkilökunnan työhön perehtymistä. Muutoksista tiedotetaan henkilökuntaa erikseen henkilö-
kuntaa esim. henkilöstökokouksissa (toimiala ja talokokoukset). 

1 LUKU: Menettelyohjeita järjestysääntörikkomuksissa 

1.3 Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen  

(Järjestyssäännöt 1 § ja 2 §) 
 
Opetukseen ja ohjaukseen osallistumisessa on huomioitava, että kaikki perusopetuksen 
vuonna 2021 tai sen jälkeen päättäneet, alle 18-vuotiaat ammatillisen koulutuksen tai tutkin-
toon valmentavan koulutuksen opiskelija oppivelvollisia 1.8.2021 alkaen. Poikkeuksena pää-
sääntöisesti ennen 1.1.2005 syntyneet sekä ne, alle 18-vuotiaat, joilla on jo suoritettu ammatil-
linen tutkinto tai ylioppilastutkinto. 
 
Yhdenvertaisuuden näkökulmasta järjestysäännöissä ja näissä menettelyohjeissa menettelyta-
vat ovat samat kaikille alle 18-vuotiaille, ellei erikseen ole tarkennettu, että koskee nimen-
omaan oppivelvollisia. Oppivelvollisilla opiskelijoilla on lakisääteinen velvoite osallistua heidän 
HOKS:n mukaiseen opetukeen ja ohjaukseen. Myös oppivelvollisten opiskelijoiden huoltajilla 
on lakisääteinen velvoite valvoa oppivelvollisuuden toteutumista. 
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1.3.1 Poissaolon määritelmä 

Poissaolo on aina poissaolo – oli sitten luvallinen tai luvaton. 
Poissaolo opetuksesta, ohjauksesta tai sovitusta tapaamisesta voi olla: 

• opettajan, omaohjaan tai toimialapäällikön antama lupa poissaoloon (luvallinen pois-
saolo), 

• sairauspoissaolo, 
• opiskelijalta on evätty oikeus osallistua opetuksen, kts kohta 1.5, 
• opiskelija on paikalla, mutta ei osallistu opetukseen, 
• luvaton poissaolo. 

 
Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen ja ohjaukseen. 
Mikäli opiskelija on paikalla mutta ei osallistu opettajan tai ohjaajan ohjeiden mukaisesti työ- ja 
oppimistehtävien tekemiseen ja / tai häiritsee muiden opiskelijoiden opiskelua, opettaja tai 
ohjaaja voi määrätä hänet poistumaan lopun oppitunnin tai ohjaustilaisuuden ajaksi, jolloin 
menetellään kohdan 1.5 mukaisesti. Opetuksesta tai ohjauksesta poistetulla opiskelijalla on 
kuitenkin velvollisuus osallistua seuraavaan lukujärjestyksen mukaisesti alkavaan opetus- tai 
ohjaustilanteeseen. 

1.3.2 Opiskelun etenemisen ja poissaolojen seuranta 

Poissaolojen seuranta on osa HOKSn toteutumisen seurantaa. 
 
Omaohjaajan on seurattava opiskelijan opiskeluissa etenemistä (HOKS:n toteutumista) eli tut-
kinnon osien suorittamista ja opetukseen ja ohjaukseen osallistumista eli poissaoloja. Hän 
myös ottaa vastaan ja säilyttää opiskelijoiden poissaololuvat, ilmoitukset ja sairaustodistukset. 
Näitä säilytetään opiskelijan opiskelun päättymiseen eli valmistumiseen saakka toimialapäälli-
kön antamien tarkempien säilytysohjeiden mukaisesti. 
 
Mikäli opiskelija vaihtaa osaamis- tai koulutusalaa tai tutkintoa ja omaohjaaja vaihtuu, nämä 
siirretään uudelle omaohjaajalle. Käsitellyt poissaolohakemukset (päätökset) tallennetaan kä-
sittelyn jälkeen opintotoimistoon. 
 
Luvattomiin poissaoloihin puututaan aktiivisesti. 
 
On tärkeää, että luvattomiin poissaoloihin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
Alaikäisten opiskelijoiden osalta luvattomiin poissaoloihin puututaan heti ja muiden opiskelijoi-
den osalta viimeistään, kun opiskelijan poissaolo kestää yli 5 työpäivää. Varhaisella puuttumi-
sella ennaltaehkäistään mahdollisia tulevia vaikeuksia ja ongelmia, kuten opiskelun keskeyttä-
mistä tai opiskeluajan pidentymistä sekä valvotaan oppivelvollisuuden toteutumista. Kts. kohta 
1.3.6. 

 
Omaohjaaja vastaa opiskelijan opiskelun etenemisen ja poissaolojen seurannasta.  
 
Omaohjaaja seuraa opiskelijan HOKS:ssa suunniteltujen opintojen eli tutkinnon tai koulutuksen 
osien ja niihin liittyvien suoritusten etenemistä. Omaohjaaja seuraa myös ohjattavien opiskeli-
joidensa poissaoloja. 
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Alaikäisen opiskelijan huoltajalle ilmoitetaan aina luvattomista poissaoloista. 
 
Omaohjaajan tehtävä on ilmoittaa alaikäisen opiskelijan huoltajalle, mikäli opiskelija on luvatta 
poissa opetuksesta ja ohjauksesta.  
 
Ilmoitus opiskelijalle ja huoltajalle on tehtävä aina ennen muita ohjaustoimenpiteitä.  
 
Alaikäisen opiskelijan huoltajalla on velvoite puuttua opiskelijan luvattomiin poissa-
oloihin. 
 
Alaikäisen oppivelvollisen opiskelijan huoltajalla on lakisääteinen velvoite valvoa oppivelvolli-
suuden toteutumista eli mm. opetukseen ja ohjaukseen osallistumista.  

 
Opetuksesta tai ohjauksesta poissaoloon on opettajan tai ohjaajan puututtava  
Tutkinnon osan tai niiden osien poissaolojen seuranta on opiskelijan osaamisen kehittymisen 
ohjausta.  
 
Tutkinnon osan tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden opettajat ja ohjaajat vastaavat yh-
dessä tutkinnon osan tai osa-alueen osalta poissaolojen. Opettajan tai ohjaajan tehtävä on il-
moittaa opiskelijan omaohjaajalle poissaoloista, jos: 
- jos alle 18-vuotias opiskelija on ollut poissa koko työpäivän, 
- jos yli 18-vuotiaan opiskelijan poissaolo on kestänyt kolme päivää tai 
- jos kyseessä on kolme peräkkäistä poissaoloa ko. opettajan tai ohjaajan opetuksesta tai 

ohjauksesta, 
eikä opiskelija ole em. tapauksissa ilmoittanut erikseen opettajalle tai ohjaajalle poissaolosta. 

 
Myös lyhemmistä poissaoloista ja myöhästymisistä on ilmoitettava omaohjaajalle silloin, jos se 
vaarantaa kyseessä olevien tutkinnon tai koulutuksen osan etenemisen ja suorittamisen.  
 
Opettaja tai ohjaaja voi määrätä poissa olleelle opiskelijalle tarvittaessa lisäopetusta ja/tai itse-
opiskelutehtäviä tms., joilla opettaja tai ohjaaja voi varmistaa, että opiskelijan poissalon aikana 
hankkimatta jäänyt osaaminen tulee hankituksi.  
 
Jos opiskelijalla on oppimisvaikeuksia tai muita vaikeuksia opetukseen osallistumisessa, opetta-
jan on otettava yhteyttä opiskelijan omaohjaajaan ja tilanteesta riippuen erityisopettajaan, 
opinto-ohjaajaan tai kuraattoriin.  
 
Alaikäisen opiskelijan huoltajalle ilmoitetaan myös, jos opinnot eivät edisty 
 
Mikäli alaikäinen opiskelijan opiskelu ja opinnot eivät etene HOKS:n mukaisesti, opiskelijalla on 
oppimisvaikeuksia tai vaikeuksia osallistua opetukseen, siitä ilmoitetaan aina ensiksi huolta-
jalle. Omaohjaaja yhdessä erityisopettajan kanssa kutsuu myös koolle moniammatillisen työ-
ryhmän, jossa tarkistetaan opiskelijan tuen ja ohjauksen riittävyys. Tarvittaessa opiskelija ohja-
taan muiden tarkoituksenmukaisten palvelujen piiriin (sosiaali- ja terveyspalvelut, nuorisotoi-
men palvelut, kuntoutuspalvelut). 
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Työpaikalla järjestettävän koulutuksen poissaoloista on ilmoitettava omaohjaajalle 
 
Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa noudatetaan työpaikan työaikoja ja sääntöjä siten, 
kun koulutussopimuksessa tai oppisopimuksessa on tarkemmin sovittu. Työnantaja tai työpaik-
kaohjaaja voi antaa opiskelijalle vapautuksen osallistumisesta yksittäisten työtuntien osalta 
perustellusta syystä. Mikäli vapautusta työpaikalla järjestettävässä koulutukseen osallistumi-
sesta halutaan kokonaisia työpäiviä tai se on toistuvaa, asiasta on sovittava ohjaavan opettajan 
kanssa. Jos kyseessä on oppivelvollinen opiskelija, vapautusta voidaan myöntää kokonaisten 
päivien osalta vain Oppivelvollisuuslain 7 §:n mukaisissa erityistapauksissa opiskelijan hake-
muksesta. 
 
Työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja yhdessä vastaavat työpaikalla järjestettävässä koulutuk-
sessa poissaolojen seurannasta.  
 
Työpaikkaohjaaja ilmoittaa ohjaavalle opettajalle opiskelijan luvattomista poissaolosta heti jos 
kyseessä on alle 18-vuotias opiskelija, muiden opiskelijoiden osalta luvattomasta poissaolosta 
on ilmoitettava viimeistään 3 poissaolopäivänä. 
 
Ohjaavan opettajan on ilmoitettava opiskelija poissaoloista työpaikalla järjestettävästä koulu-
tuksesta edelleen omaohjaalle. Mikäli kyseessä on alle 18-vuotias opiskelija, omaohjaajalle on 
ilmoitettava asiasta heti omaohjaajalle ja muiden osalta, jos poissaolo kestää yli kolme päivää. 
Omaohjaaja ilmoittaa alaikäisen opiskelijan poissaolosta ensiksi opiskelijan huoltajalle ja sen 
jälkeen käynnistää moniammatillisen työryhmän toiminnan kuten edellä on esitetty.  

1.3.3 Poissaolojen kirjaaminen 

Poissaolot kirjataan Studentaan. 
Opettaja tai ohjaaja kirjaa opetuksesta, ohjauksesta tai sovitusta tapaisesta kaikki poissaolot 
Studentalle. Myös opettajan tai ohjaajan myöntämät luvalliset poissaolot kirjataan. 
 
Opettaja tai ohjaaja voi evätä luvattomasti myöhästyneeltä opiskelijalta oikeuden osallistua 
opetukseen ja ohjaukseen alkaneen opetus- tai ohjaustilanteen tai oppitunnin ajaksi, mikäli 
myöhästyneen opiskelijan mukaan ottaminen häiritsee oleellisesti ajoissa tulleiden oppimista, 
ohjausta ja opetusjärjestelyjä. Opetuksesta evääminen kirjataan Studentaan kuten poissaolot. 
Opiskelijalla on kuitenkin velvollisuus osallistua seuraavaan lukujärjestyksen mukaisesti alka-
vaan opetus- tai ohjaustilaisteen. 
 
Opiskelija katsotaan luvattomasti myöhästyneen, kun työ-, lukujärjestyksessä tai vastaavassa 
ilmoitettu alkamisaika on mennyt ohi ja opettaja tai ohjaaja on aloittanut opetuksen tai oh-
jauksen. 
 
Alaikäisen opiskelijan huoltajalla on oikeus myös aina hänen niin pyytäessään saada tiedot 
huollettavana olevan opiskelijan poissaoloista ja myöhästymistä. 
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1.3.4 Luvallinen poissaolo 

Luvallisten poissaolojen osalta menetellään vastaavalla tavalla kuin työelämässä.  
Luvan voi saada, mikäli se ei heikennä opiskelussa etenemistä. 
Opiskelija voi saada luvan lyhyeen poissaoloon vain perustellusta syystä. Opiskelija itse voi ha-
kea lupaa tai opettaja tai ohjaaja voi esittää sitä hänen puolestaan.  
 
Opiskelijalle voidaan myöntää alla esitetyin erityisin perustein lupa poissaoloon useamman työ-
päivän ajaksi tai säännöllisesti tiettyjen opetustuntien osalta silloin, kun on varmistettu, ettei 
poissaolo vaaranna opiskelijan tutkinnon tai koulutuksen osan suorittamista. Perusteltuja luval-
listen poissaolojen syitä voiva olla esim: 
- Työhakuun liittyvä haastatteluun tai testeihin osallistuminen. 
- Kutsuntoihin osallistuminen. 
- Ammattikorkeakoulun tai yliopiston pääsykokeisiin, -testeihin, -haastatteluihin osallistumi-

nen. Ammatillisen koulutuksen tai muihin pätevyyskoulutuksen em. tilaisuuksiin ja koulu-
tuksiin osallistumisesta sovitaan erikseen HOKS:ssa, jolloin kyse ei ole poissaolosta. 

- Ajokorttikoulutuksen teoriakokeeseen ja kuljettajatutkintoon osallistuminen. Autokoulun 
ajo-opetukseen ja teoriatunteihin osallistumiseen ei myönnetä lupaa poissaoloon, vaan ne 
tulee opiskelijan sopia opetuksettomaan aikaan. Mikäli opiskelija on edennyt opiskelussa 
hyvin eikä se vaaranna opiskelussa etenemistä ja ajokortin saaminen parantaa opiskelijan 
mahdollisuutta osallistua työpaikalla järjestettävään koulutukseen, opettaja voi antaa lu-
van poissa yksittäisiltä tunnilta ajo-opetukseen. Lupa on pyydettävä etukäteen. 

- Sovittuihin opiskelijahuollon tapaamisiin osallistuminen. 
- Perusterveydenhuollon tai sairaalaan määräämiin tutkimuksiin, kokeisiin, yms. käynteihin 

osallistuminen silloin, ko. vastaanotto- tai tutkimusajankohdan on määrännyt em. tervey-
denhuollon laitos (lähete/kutsu). Myös jos on kyse opiskelijan huollettavan alaikäisen lap-
sen em. käynnistä ml. neuvolakäynnit, johon opiskelijan on huoltajana osallistuttava. Jos 
käynnin ajankohta opiskelijan itse valittavissa, aika tulee valita ensisijaisesti opetuksetto-
maan aikaan. 

- Opiskelijan alle 12-vuotiaan sairaan lapsen hoitovapaa. 
- Opiskelijan huollettavana olevan alaikäisen lapsen kouluun tai opiskeluun liittyviin kuule-

mis- ym. tilaisuuksiin osallistuminen. 
- Lähiomaisen kuolinpäivä tai sitä seuraava päivä ja hautajaispäivä sekä niihin liittyvä matka-

aika (lähiomaisena tarkoitetaan lapsia / ottolapsia, vanhempia, isovanhempia ja sisaruk-
sia). Mikäli opiskelija on kuolleen omaisen ainoa omainen, voidaan myöntää myös pidempi 
lupa poissaoloon hautajais- ym. järjestelyjen sopimista varten erityisenä syynä. 

 
Perustelluksi ja luvalliseksi poissaolon syyksi ei kelpaa opiskelijan tai huoltajien jo varaama tai 
ostama lomamatka tai viihde-, kulttuuri- tai urheilutilaisuuksiin varaamat tai ostamat liput. Näi-
hin osallistumiset ja niihin liittyvä matkustaminen tulee tehdä vapaa-aikoina tai lukuvuoden 
keskeytyspäivinä (loma-aikoina). 

 
Opettaja tai ohjaaja voi myöntää lyhyen, alle yhden työpäin kestävän luvan poissa-
oloon hänen järjestämästään opetuksesta tai ohjauksesta. 
Opetuksesta tai ohjauksesta vastaava opettaja tai ohjaaja voi myöntää opiskelijalle luvan olla 
poissa opetuksesta tai ohjauksesta yksittäisten oppituntien, ohjaustilaisuuksien osalta, mikäli 
opiskelija osaa opetettavan asian tai hänellä ei ole tarvetta ko. ohjaukseen. Studentaan tällöin 
kirjataan, että opiskelija on ollut poissa opettajan tai ohjaajan luvalla. 
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Luvalliset 5 päivää tai pidemmät poissaolot vaikuttavat opintososiaalisiin etuihin  
Alaikäiselle oppivelvolliselle opiskelijalle ei myönnetä yli 5 päivää pitkiä lupia poissaoloon, ellei 
kyseeseen tule Oppivelvollisuuslaki 1214/2020 7 §:n mukainen oppivelvollisuuden keskeytys-
peruste. 
 
Luvallinen myönnetty poissaolo, joka kestää viisi työpäivää tai enemmän, katsotaan opiskelun 
keskeytykseksi, mikä vaikuttaa opiskelijan opintososiaalisiin tai työttömyysetuusiin.  Keskeytyk-
sen aikana opiskelija ei ole myöskään oikeutettu ateriaetuun. Myös opintotuen osalta voi olla, 
että 5 päivää tai sitä pidemmät poissaolot katkaisevat opintotuen tai se peritään takaisin. 
Opintotuen saamiseksi opiskeluvelvoite on vähintään 18 työpäivää kuukaudessa.  
 
Lupa poissaoloon on haettava aina kirjallisesti, jos poissaolo kestää 1 työpäivän tai 
pidempään 
Poissaolo on aina luvaton, jos siihen ei ole saatu kirjallisesti lupaa ennen poissaoloa. Opiskeli-
jan oikeusturvan kannalta on tärkeää, että lupaa haetaan ja päätös luvasta tehdään aina kirjal-
lisesti, koska se vaikuttaa myös opiskelijan opintososiaalisiin etuihin. 
 
Poissaolohakemuslomake löytyy REDUn verkkosivulta osoitteesta: redu.fi/lomakkeet. 
 
Kokonaisen työpäivän kestävän tai pidemmän luvan poissaoloon myöntää omaohjaaja tai toi-
mialapäällikkö, mikäli opiskelijan oppiminen on edennyt opiskelijan henkilökohtaisessa osaa-
misen kehittämissuunnitelmassa (HOKS) suunnitellusti eikä poissaolo vaaranna opiskelussa 
etenemistä.  
 
Poissaololupahakemukseen kirjataan, miten opiskelija hankkii poissaolon aikana hankittavaksi 
tarkoitetun osaamisen.  Luvan poissaoloon myöntää: 
- Omaohjaaja, jos poissaolo kestää 1–4 työpäivää,  
- Toimialapäällikkö, jos poissaolo kestää 5 työpäivää tai pidempään. 

 
Myönnetty luvallinen poissaolo ja siihen sisältyvä opiskelun keskeytysjakso (5 työpäivää tai pi-
dempi poissaolojakso) kirjataan Studentaan, josta tieto keskeytyksestä siirtyy Koskeen ja sitä 
kautta mm. Kelalle. 

1.3.5 Sairauspoissaolo 

Opiskelija voi olla myös sairauden perusteella poissa opetuksesta ja ohjauksesta. Sairauspois-
saolo on lähtökohtaisesti yllätyksellinen ja ennalta suunnittelematon poissaolo, eikä se va-
pauta opiskelijaa poissaolon aikaisesta järjestettävästä osaamisen hankkimisesta ja arvioin-
nista. Sairauspoissaolo on erityinen poissaolon peruste eikä sitä siten lueta luvallisiin eikä lu-
vattomiin poissaoloihin.  
 
Sairauspoissaoloiksi ei lasketa ennakkoon tiedossa olleita terveydenhuollon tai sosiaalihuollon 
toimenpide-, vastaanotto- ja tutkimusaikoja. Niiden osalta tulee hakea lupaa poissaoloon en-
nakkoon, kts. kohta 1.3.4.  
 
Sairauspoissaolojen osalta noudatetaan samaa periaatetta kuin työelämässä.  
Opiskelija voi olla alaikäisen opiskelijan huoltajan tai asuntolaohjaajan tai 18 vuotta täyttäneen 
opiskelijan omalla ilmoituksella poissa äkillisessä flunssa yms. tapauksessa enintään 1–3 työ-
päivää. Näitä 1–3 päivän omalla, huoltajan tai asuntolaohjaajan ilmoituksella olevia saa olla 
enintään 4 kertaa lukuvuodessa. Mikäli kyse on vakavammasta sairaudesta tai se pitkittyy yli 3 
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työpäivää kestäväksi poissaoloksi, opiskelijan on viimeistään 3 sairauspoissaolopäivänä hakeu-
duttava terveydenhuoltajan tai lääkärin vastaanotolle ja saatava kirjallinen todistus sairau-
desta.  

 
Opiskelijan on toimitettava opiskelijan, huoltajan tai asuntolaohjaajan selvitys poissaolosta tai 
lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilöstön todistus sairauspoissaolosta omaohjaajalle vii-
meistään sinä päivänä, kun opiskelija palaa oppilaitokseen. 
 
Toistuviin lyhyisiin poissaoloihin omalla tai huoltajan luvalla puututaan. 
Mikäli opiskelijalla on yli neljä kertaa lyhyitä 1–3 päivän sairauspoissaoloja saman lukuvuoden 
aikana. Omaohjaajan on yhdessä opiskeluhuoltohenkilöstön (kuraattorin ja terveydenhoitajan) 
kanssa selvitettävä opiskelijan tilanne. Tarvittaessa opiskelija ohjataan opiskeluterveydenhuol-
lon tai lääkärin terveystarkastukseen opiskelijan terveydentilan ja toimintakyvyn selvittä-
miseksi. Opiskeluhuolto yhdessä omaohjaajan ja toimialapäällikön kanssa päättävät tämän jäl-
keen tarvittavista jatkotoimenpiteistä. 
 
Jos sairauspoissaolo jatkuu yli 5 työpäivää, opiskelijaterveydenhuolto ja opiskelijahuolto yh-
dessä opiskelijan ja opiskelijan huoltajan kanssa sopivat ja päättävät opiskelun keskeytyksestä 
sairauspoissaolon ajaksi. 
 
Jos sairauden hoitoa tai siihen liittyviä kokeita ja testejä yms. varteen haetaan ennakkoon lu-
paa poissaoloon, menetellään kohdan 1.3.4 mukaisesti (luvallinen poissaolo). 

1.3.6 Luvattomista poissaoloista ilmoittaminen ja kuulemismenettely 

Omaohjaaja ottaa yhteyttä opiskelijaan ja huoltajaan ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista. 
 
Alaikäisen opiskelijan osalta luvattomista koko päivän kestäneistä tai toistuvista lyhemmistä 
poissaloista ilmoitetaan heti opiskelijalle ja huoltajalle. Alaikäiselle opiskelijalle muistetaan hä-
nen lakisääteisestä oppivelvollisuudestaan, ja huoltajaa muistutetaan lakisääteisestä velvolli-
suudesta valvoa alaikäisen opiskelijan oppivelvollisuuden toteutumista. 
 
Muiden opiskelijoiden osalta luvattomasta poissaolosta omaohjaaja ottaa yhteyttä opiskelijaan 
viimeistään viidentenä (5) poissaolopäivänä. 
 
Luvattomat poissaolot ja niiden vaikutuksia opintojen etenemiseen käsitellään toimintayksikön 
moniammatillisessa opiskeluhuoltoryhmässä ja/tai yksilökohtaisessa opiskeluhuoltoryhmässä 
tilanteen mukaan. 
 
Mikäli opiskelijaan ja alaikäisen opiskelijan huoltajaan ei saada yhteyttä kolmen (3) työpäivän 
sisällä, tai yhteydenotosta huolimatta, opiskelija ei palaa opiskelemaan viimeistään kahden (2) 
työpäivän sisällä yhteydenotosta, omaohjaaja käynnistää kuulemismenettelyn. 
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Omaohjaaja käynnistää kuulemismenettelyn 
 
Kuulemismenettely käynnistetään VAIN tarvittaessa. 
Kuulemismenettely käynnistetään vain, jos asiaa ei saada käsiteltyä moniammatillisessa yksilö-
kohtaisessa opiskeluhuoltoryhmässä, koska opiskelijaan ja alaikäisen huoltajaan ei ole saatu 
yhteyttä tai he eivät osallistu em. opiskeluhuoltoryhmän kutsumaan tilaisuuteen. 
 
Omaohjaaja sopii toimialapäällikön sekä tarvittaessa kuraattorin kanssa kuulemistilaisuuden 
ajankohdan huomioiden, että kuulemiskutsun vastaanottamisaika on 14 vuorokautta eli käy-
tännössä noin kolmen viikon päähän aikaisintaan. Tämän jälkeen omaohjaa ottaa yhteyttä toi-
mialan opintosihteerin, joka valmistelee kuulemiskutsun opiskelijalle ja alaikäisen opiskelijan 
huoltajalle, toimialapäällikölle ja kuraattorille. Kuulemistilaisuuteen kutsutaan mukaan tarvit-
tavat asiantuntijat opiskelijahuollosta. 
 
Opintotoimisto ilmoittaa opiskelun keskeytymisestä tai poissaoloista tiedon edelleen Kelalle, 
Koulutusrahastolle, Työ- ja elinkeinotoimistolle tai muulle rahoittajalle. 
 
Toimialapäällikkö toimii kuulemistilaisuuden puheenjohtajana ja omaohjaaja laatii tilaisuu-
desta pöytäkirjan. 
 
Kuulemistilaisuudessa sovitaan jatkotoimenpiteet 
Kuulemistilaisuudessa sovitaan ja päätetään tapauskohtaiset jatkotoimenpiteet, jotka kirjataan 
pöytäkirjaan. Sovitut toimenpiteet ovat opiskelijaa sitovia. 
 
Mikäli opiskelija ei saavu kuulemistilaisuuteen, pöytäkirjaan kirjataan, että opiskelija ei ole 
käyttänyt oikeutta tulla kuulluksi ja opiskelija katsotaan eronneeksi ja alle 29-vuotiaan opiskeli-
jan osalta ilmoitetaan opiskelijan kotikunnan nuorisotyölle ja Kelalle tai Koulutusrahastolle 
sekä työvoimaviranomaiselle, jos kyseessä on työttömyysedulla opiskeleva. Oppivelvollisen 
opiskelijan osalta REDUn nivelvaiheen valvojana toimiva opinto-ohjaaja ilmoittaa asiasta oppi-
velvollisuutta valvovalle kuntavalvojalle. 
 
Mikäli opiskelija ei noudata kuulemistilaisuudessa sovittuja jatkotoimenpiteitä, opiskelijalle 
voidaan antaa kirjallinen tiedoksianto kts. luku 2 tai asia käsitellä kurinpitomenettelynä, kts 
luku 3. Valittu menetelmä valitaan tapauskohtaisesti sen mukaan, millaisia toimenpiteitä on 
aiemmin tehty ja sovittu. Esim. jos kuulemistilaisuudessa sovittujen toimenpiteiden laimin-
lyönti on vakavaa tai toistuvaa tai siitä on jo aiemmin annettu kirjallinen tiedoksianto, käsitel-
lään asia aina kurinpidollisesti. 
 
Työvoimakoulutuksen keskeytyminen (yli 5 päivän yhtäjaksoinen poissaolo) 
Työvoimakoulutuksessa oppilaitoksen velvollisuus on ilmoittaa yli viiden koulupäivän yhtäjak-
soisesta poissaolosta opiskelijan valintapäätöksen tehneelle TE-toimistolle sekä opintotoimis-
tolle. Jos opiskelijan opiskelu ei etene suunnitellusti, asiasta on myös ilmoitettava TE-
toimistolle. Ilmoittamisen tekee omaohjaaja. Opintotoimisto kirjaa keskeytystiedon Studen-
taan ja TE-toimisto tekee päätöksen oppilaitoksen antamien tietojen perusteella työvoimakou-
lutuksen keskeytymisestä.  Keskeyttämisen perusteista ja menettelytavoista määrätään tar-
kemmin laissa julkisesta työvoimapalvelusta (L 1295/2002, 9§) sekä Työministeriön ohjeessa 
työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta (O/8/2007TM). 
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1.4 Asiallinen käyttäytyminen, pukeutuminen ja ympäristön siisteys 

(Järjestyssäännöt 3 ja 4§) 
 
Asiattomaan käyttäytymiseen ja pukeutumiseen sekä ympäristön sotkemiseen puututtaan. 
Opettajan, ohjaajan tai henkilökuntaan kuuluvan on huomautettava opiskelijaa tai vierailijaa, 
mikäli hän käyttäytyy asiattomasti, pukeutuu sopimattomasti tai asiattomasti tai roskaa tai 
muulla tavalla sotkee oppilaitosta tai sen ympäristöä.  
 
Mikäli opiskelija ei korjaa käytöstä tai pukeutumista annettujen ohjeiden mukaan tai siivoa ai-
heuttamaansa sotkua tai roskia henkilökunnan tehtävä on selvittää henkilön nimi ja ilmoittaa 
sopimattomasta käytöksestä tai ohjeiden vastaisesta toiminnasta opiskelijan omaohjaajalle tai 
toimialapäällikölle.  
 
Toimialapäällikkö voi antaa rikkeistä kirjallisen tiedoksiannon opiskelijalle opettaja tai ohjaajan 
esityksestä (kts 2 luku). Toistuvissa ja vakavissa riketapauksissa toimialapäällikkö esittää rehto-
rille, että opiskelijalle annetaan rikkeestä kirjallinen varoitus (kts 3 luku). 

1.5 Opiskelun häiritseminen ja työturvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen 

(Järjestyssäännöt 3 ja 5 §) 
 
Opiskelijaa, joka häiritsee koulutusta, ohjausta tai toisten opiskelijoiden opiskelurauhaa tai ei 
käytä työturvallisuuden vaatimia työtehtävissä tarvittavia suojaimia ja työvaatteita tai muuten 
aiheuttaa vaaraa omalle tai muiden turvallisuudelle tai terveydelle, on opettajan, ohjaajan tai 
henkilökuntaan kuuluvan huomautettava asiasta ja käskettävä toimimaan oikein. Mikäli 
opiskelija jatkaa huomautuksesta huolimatta edellä mainittua toimintaa: 
 
- Opettaja tai ohjaaja voi evätä opiskelijalta oikeuden osallistua opetukseen eli opettaja tai 

ohjaaja voi määrätä opiskelijan poistumaan koulutustilanteesta jäljellä olevan opetuksen 
ajan, mikäli se on välttämätöntä opiskelurauhan kannalta. 

 
Mikäli opiskelija ei käytä työturvallisuuden vaatimia työtehtävissä tarvittavia suo-
jaimia ja työvaatteita on poistettava koulutustilanteesta (evätään oikeus osallistua 
opetukseen). 
 
- Opettajan tai ohjaaja on evättävä opiskelijalta oikeuden osallistua opetukseen eli on mää-

rättävä opiskelija poistumaan jäljellä olevan opetuksen tai ohjauksen ajaksi, mikäli opiske-
lija ei käytä työturvallisuuden vaatimia työtehtävissä tarvittavia suojaimia ja työvaatteita 
tai muuten aiheuttaa vaaraa omalle tai muiden turvallisuudelle tai terveydelle. 

 
Mikäli opiskelija ei noudata poistumismääräystä opettaja tai ohjaaja voi kutsua paikalle virasto-
mestarin, toimialapäällikön, talovastaavan tai muun henkilökuntaan kuuluvan henkilön avuksi. 
Opettaja, ohjaaja tai henkilökuntaan kuuluva yksin tai yhdessä käyttää poistettavaan opiskeli-
jaan tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolusteltavina opiskelijan ikä ja tilanteen 
uhkaavuus ja vastarinnan vakavuus ja tilanteen kokonaisarviointi huomioiden. Poistamisessa ei 
saa käyttää voimakäyttövälineitä. 
 
Älä leiki sankaria! Huolehdi itsesi ja opiskelijoiden ja vierailijoiden turvallisuudesta ja 
soita tarvittaessa Poliisi paikalle soittamalla 112:een. 
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Mikäli vaara- tai väkivaltatilanteeseen tai sillä uhkailuun liittyy teräase-, ampuma-ase, pommi, 
sumutin, tainnutin tai muu henkilön tai omaisuuden vahingoittamiseen tai lamaannuttamiseen 
tarkoitettu väline tai aine, opettajan tai henkilökuntaan kuuluvan on huolehdittava ensisijai-
sesti muiden opiskelijoiden, vierailijoiden ja henkilökunnan turvallisuudesta esim. pyytämällä 
heitä poistumaan tilasta tai tilanteesta. Myös tavallisten työkalujen käyttö tässä tarkoituksessa 
rinnastetaan aseiden käyttämiseen tai niillä uhkaamiseen. Asiasta on myös ilmoitettava aina 
poliisille, joka tarvittaessa poistaa vaarallisen henkilön oppilaitoksesta.  
 
- Lisäohjeita kriisitoimintaoppaassa: https://rokki.redu.fi/turvallisuus/kriisit  
 
Mikäli väkivaltatilanteeseen tai sen uhkailuun ei liity edellä esitettyjä välineitä, opettajan tai 
henkilökuntaan kuuluvan on väkivaltatilanteen jälkeen ohjattava väkivallan uhri tekemään ri-
kosilmoitus asiasta. Jos uhri on alaikäinen, asiasta on ilmoitettava hänen huoltajalle. Mikäli vä-
kivallan tekijä tai uhkaaja on alaikäinen, asiasta on ilmoitettava huoltajalle ja toistuvissa ta-
pauksissa kunnan sosiaalitoimeen. 
 
Opettaja tai ohjaajaa kirjaa opiskelijan poistamisen päiväkirjaan. Mikäli poistamiseen tarvitaan 
voimatoimia tai poliisin apua, opettaja tai ohjaaja laatii siitä kirjallisen raportin esim. sähköpos-
tilla, joka toimitetaan toimialapäällikölle ja edelleen rehtorille kurinpitomenettelyn käynnistä-
miseksi. Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, häneltä voidaan evätä oikeus osallistua 
opetukseen enintään kolmeksi työpäiväksi tai hänet voidaan erottaa määräajaksi tai pysyvästi 
(kts 3 luku) 
 
Mikäli opiskelija käyttäytyy häiritsevästi tai väkivaltaisesti toimialapäällikkö voi antaa rikkeistä 
tiedoksiannon opiskelijalle (kts 2 luku). Toistuvissa tapauksissa toimialapäällikkö esittää rehto-
rille, että opiskelijalle annetaan rikkeestä kirjallinen varoitus (kts 3 luku). 

1.6 Eläimet 

(Järjestyssäännöt 9 §) 
 
Toimialapäällikkö voi antaa luvan tuoda oppilaitokseen palveluskoiran tai erilaisiksi työkoiriksi 
koulutettavia esim. opas-, avustaja- ja terapiakoirien pentujen silloin, kun se on koulutukseen 
liittyvää, tarkoituksenmukaista ja perusteltua. Ennen luvan antamista tulee myös varmista kou-
lutukseen osallistuvien opiskelijoiden, ohjaajien ja henkilökunnan allergiatilanne. Jos koulutuk-
sessa on yksikin henkilö, joka ei voi oleskella samassa tilassa koiran kanssa, tulee koiran tuomi-
sesta sisälle luopua tai opetustilanne toteuttaa mahdollisuuksien mukaan ulkona.  
 
Luvassa on nimettävä eläimestä vastuussa olevan ohjaajan tai omistajan nimi. Hänen tulee 
myös ottaa oppilaitoksen tiloissa huomioon työturvallisuuteen ja eläinsuojeluun liittyvät sää-
dökset ja määräykset. Eläimen ohjaaja tai omistaja vastaa ensisijaisesti eläimen toiminnasta ja 
mahdollisesti oppilaitoksen omaisuudelle tai henkilöille aiheuttamista vahingoista. Eläin tulee 
myös tuoda opetustilaan ulkoa lyhintä reittiä käyttäen, eikä sitä saa viedä yhteiskäytössä ole-
viin oleskelu, asuntola, ravintola yms. tiloihin. 
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1.7 Kiusaaminen, syrjintä ja seksuaalinen häirintä  

(Järjestyssäännöt 3 §) 

1.7.1 Kiusaamisen määritelmä 

Kiusaamista tapahtuu, kun yksi tai useampi ihminen kohdistaa tietoista ja aktiivista kielteistä 
käytöstä yhtä tai useampia kohtaan tai sulkee heidät pois joukosta. Kiusaamista voi tapahtua 
niin oppilaitoksessa, työelämässä, vapaa-ajalla kuin myös verkossa. 
 
Kiusaamisena pidetään sitä, kun henkilö joutuu toistuvasti ja systemaattisesti toisten tahallisen 
ja kielteisen toiminnan kohteeksi. Tällä tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään haittaamaan tai 
vahingoittamaan tai aiheuttamaan pahaa mieltä jollekin toiselle. On huomattava, että myös 
opettaja tai muu henkilökuntaan kuuluva voi joutua kiusaamisen kohteeksi tai toimia kiusaa-
jana. 
 
Kiusaamista ovat mm.: 
- tavaroiden piilottelu tai luvatta ottaminen 
- hakkaaminen, tyrkkiminen, potkiminen, nipistely, maahan kaataminen, kamppaaminen, 

tukasta vetäminen ja kaikki muu käsiksi käyminen eli fyysinen kiusaaminen (kiusaamiseksi 
luokitellaan myös väkivalta, joka naamioidaan urheiluksi tai leikiksi) 

- pilkkaaminen, haukkuminen, lällätys, ilkkuva matkiminen, toisen ulkomuodon tai tekemis-
ten jatkuva kommentoiminen, kikattelu, pilkallinen nauru 

- toisen henkilön osaamisen, ammattitaidon tai pätevyyden vähättely muille tai muiden 
kuullen 

- pelottelu, uhkailu, pettäminen, perättömien juttujen keksiminen eli sanallinen kiusaami-
nen 

- toisen yllyttäminen yhtä vastaan, yksin jättäminen ilman syytä, ilmeily, huokailu, merkitse-
vien silmäysten vaihtaminen jonkun kanssa, toisen kohteleminen kuin ilmaa eli hiljainen 
kiusaaminen. 

 
Kiusaamiseen voi liittyä myös syrjintää tai nettikiusaamista, kts kohdat 1.6.2. ja 1.6.3. 
 
Kiusaaminen ja väkivalta ovat aina hyvinvointiin liittyviä asioita, mutta joskus ne voivat olla 
myös todella vaarallisia asioita. Tällaisia tilanteita voivat olla esim. työkalujen käyttäminen kiu-
saamisessa ja/tai väkivallan välineinä tai suojavaatetuksen tahallinen sotkeminen tai repimi-
nen. Myös toisten töniminen, kamppaaminen tai kaataminen työtiloissa tai esineiden tai työka-
lujen heittely voi aiheuttaa vakaviakin onnettomuuksia. 
 
Mikäli kiusaamiseen liittyy henkeen tai terveyteen liittyvää väkivaltaa tai sen uhkaa asiasta il-
moitetaan poliisille ja mikäli väkivallan tekijä tai uhri on alaikäinen, asiasta tehdään aina lasten-
suojeluilmoitus (Lastensuojelulaki 417/2007, 25 §). 

1.7.2 Kiusaaminen netissä ja sosiaalisessa mediassa: 

Netti on paikka, jossa voi kiusata ja tulla kiusatuksi aivan kuten oppilaitoksessa. Anonyymina 
toimiminen saattaa hämärtää käsitystä siitä, että kiusaaminen satuttaa. Kiusaamisen 
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siirtyminen nettiin ja sosiaaliseen mediaan on vakavaa, koska opiskelija tai henkilökuntaan 
kuuluva ei pääse karkuun kiusaamista edes kotona ja vapaa-ajallaan. Suurin osa netissä tapah-
tuvasta kiusaamisesta tapahtuu tuttujen välillä. 
 
Nettikiusaamista ovat mm: 
- pilkkaavat, herjaavat, uhkaavat tai kunniaa loukkaavat viestit 
- juorujen tai henkilökohtaisten tietojen levittäminen 
- valokuvien, videoiden manipulointi ja levittäminen 
- toisen nimellä esiintyminen 
- sulkeminen ryhmän tai keskustelun ulkopuolelle 
- salasanojen huijaaminen. 
 
Mikäli havaitaan tai saadaan tieto, että opiskelija tai henkilökuntaan kuuluva on syyllistynyt 
toisen opiskelijan tai henkilökuntaan kuuluvan kiusaamiseen netissä tai sosiaalisessa mediassa, 
asia on käsiteltävä samaan tapaan kuin muukin kiusaaminen. 

1.7.3 Syrjinnän määritelmä 

Syrjintää on toiminta, jossa henkilö astettaan eriarvoiseen asemaan mm. iän, etnisen tai kan-
sallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydenti-
lan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perus-
teella.  
 
Kiusaaminen voi siis olla samaan aikaan syrjintää, kun molemmat määritelmät täyttyvät. 

1.7.4 Seksuaalisen häirinnän määritelmä 

Sukupuolista häirintää on ei-toivottu huomio, joka liittyy sukupuoleen, esimerkiksi halventava 
tai alentava puhe toisen sukupuolesta, sukupuoleen liittyvä kiusaaminen tai teot, jotka saavat 
tuntemaan itsensä noloksi, pelokkaaksi, loukkaantuneeksi tai vihaiseksi. 
 
Seksuaalista häirintää on muun muassa vihjailu ja seksuaalisesti värittyneet vitsit, vartaloa, pu-
keutumista tai yksityiselämää koskevat puheet ja kysymykset. Ehdottelu, vaatiminen ja fyysi-
nen koskeminen sekä raiskaus tai sen yritys ovat seksuaalista häirintää. Häirintä voi tapahtua 
myös puhelimen ja netin välityksellä. Sukupuolinen huomio muuttuu häirinnäksi silloin, kun 
sitä jatketaan, vaikka huomion kohde ilmaisee sen olevan epämiellyttävää.  
 
Jokaisella on oikeus ihmisarvon loukkaamattomuuteen ja henkilökohtaiseen koskemattomuu-
teen. Loukkaavana käytöksenä pidetään mm. nimittelyä, kieltäytymistä työskentelemästä toi-
sen kanssa, eristämistä ja toisen henkilön vähättelemistä. Rasististen viestien lähettäminen tai 
rasististen vitsien kertominen on erittäin loukkaavaa käytöstä. 

1.7.5 Kiusaamisen, syrjinnän ja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäiseminen 

Kaikenlaiseen kiusaamiseen, syrjintään ja seksuaaliseen häirintää suhtaudutaan kiel-
teisesti. Mitään tällaista toimintaa ei sallita! 
Opiskelun alussa omaohjaaja käy läpi kohta kohdalta oppilaitoksen järjestyssäännöt ja asunto-
lassa asuville asuntolaohjaaja asumisen säännöt. Tässä yhteydessä tuodaan erityisesti esille se, 
ettei oppilaitoksessa ml. asuntola sallita minkäänlaista kiusaamista, syrjintää tai seksuaalista 
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häirintää. Lisäksi kerrotaan, miten tulee toimina, jos havaitsee kiusaamista, syrjintää tai seksu-
aalista häirintää tai joutuu itse sellaisen kohteeksi. 
 
Perehdyttämisen yhteydessä panostetaan myös opiskelijaryhmässä ja asuntolassa asuvien ryh-
mähengen ”me-hengen” nostattamiseksi mm. järjestämällä erilaisia ryhmäytymistapahtumia. 
 
Henkilökunnan tehtävä on aina puuttua havaittuihin tai tietoon tulleisiin kiusaamisen, syrjin-
nän ja seksuaalisen häirinnän tapauksiin kohdan 1.4.6 ohjeiden mukaisesti. 
 
Ammatillisen koulutuksen ja tutkintoon valmentavan koulutuksen (TUVA) opiskelijoilta kysy-
tään opiskelijapalautekyselyssä myös anonyymisti, onko kokenut kiusaamista ja syrjintää. Opis-
kelijapalautekyselyn tulokset käsitellään tutkinnoittain ja toimialoittain. Lisäksi omaohjaajan, 
opinto-ohjaajan on säännöllisesti kysyttävä osana ohjauskeskusteluja, että onko hän kokenut 
kiusaamista, syrjintää tai seksuaalista häirintää tai mahdollisesti ollut mukana sellaisessa toi-
minnassa. 
 
Perustutkintokoulutuksen opiskelijoiden huoltajille järjestetään myös kotiväeniltoja, joissa ker-
rotaan, miten kiusaamista ehkäistään ja miten heidän tulee toimia, mikäli opiskelija kertoo ko-
tona esim. kiusaamisesta. 
 
Kiusaamisen ehkäisyä tehdään myös vuosittain järjestettävillä teema- ja tapahtumapäivillä 
osana kokonaisvaltaista opiskelu- ja työhyvinvointia. 

1.7.6 Kiusaamiseen, syrjintään tai seksuaaliseen häirintään puuttuminen 

Kiusaamiseen, syrjintään ja seksuaaliseen häirintään on puututtava! 
Opettajan, ohjaajan tai henkilökuntaan kuuluvan on puutututtava havaitsemiinsa tai hänelle 
ilmoitettuihin kiusaamis-, syrjintä- tai seksuaalisen häirinnän tapauksiin. 
 
Opettajan tai muun henkilökuntaan kuuluvan on ilmoitettava tietoonsa tulleesta oppilaitok-
sessa, työelämässä oppimisessa, asuntolassa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiu-
saamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta epäillyn tai kohteena olevan opiskelijan omaohjaajalle 
tai rehtorille, joka ilmoittaa asiasta opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle (L 
531/2018, muutos L 164/2022, 80 §, 6. mom.). 
 
Mikäli kiusaamiseen, syrjintään tai seksuaaliseen häirintään liittyy henkeen tai terveyteen liit-
tyvää väkivaltaa tai sen uhkaa asiasta ilmoitetaan poliisille ja mikäli väkivallan tekijä tai uhri on 
alaikäinen, asiasta tehdään aina lastensuojeluilmoitus (Lastensuojelulaki 417/2007, 25 §). 

 
Jos edellä mainittuun tekoon syyllistynyt on opiskelija, henkilökuntaan kuuluvan on puututtava 
välittömästi tilanteeseen ja ilmoitettava asiasta omaohjaajalle sekä toimialapäällikölle. Kiusaa-
misen, syrjinnän ja seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutuneelle ja toimintaan syyllistynyt tai 
syyllistyneille järjestetään erikseen toimialapäällikön yhteinen keskustelutilaisuus, johon kutsu-
taan myös alaikäisen opiskelijan huoltaja.  
 
- Lts. seksuaalisen häirinnän vastainen toimintamalli kouluille ja oppilaitoksille osoitteessa: 

https://prezi.com/p/tntgeckxizgm/  
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Keskustelussa selvitetään tilanteeseen johtaneita syitä sekä sovitaan jatkotoimenpiteistä. Li-
säksi kiusaamiseen tai syrjintään syyllistyneelle voidaan antaa myös toimialapäällikön kirjalli-
nen tiedoksianto (kts 2 luku).  
 
Mikäli kiusattu, syrjinnän tai seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutunut suostuu, voidaan järjes-
tää myös syyllistyneiden ja kohteeksi joutuneen yhteinen keskustelutilaisuus. Kohteeksi joutu-
nut voi myös halutessaan tehdä asiasta rikosilmoituksen. Kiusattua ei saa pakottaa keskustelu-
tilaisuuteen kiusaajien kanssa. 
 
Lähtökohtaisesti toimenpiteet kiusaamisen lopettamiseksi pitää kohdistaa kiusaajaan / kiusaa-
jiin – ei kiusattuun opiskelijaan. 
 
Jos kiusaaminen, syrjintään tai seksuaaliseen häirintään liittyy fyysistä väkivaltaa, koskettelua 
tai vaarannetaan terveyttä tai se on ollut toistuvaa tai jatkuvaa, kiusaamiseen syyllistyneelle 
opiskelijalle annetaan asiasta kirjallinen varoitus (kts 3 luku). Myös rasistisesta käytöksestä ja 
kiusaamiseen, syrjintään tai seksuaaliseen häirintään kiihottamisesta tai yllyttämisestä voidaan 
antaa kirjallinen varoitus tai tarvittaessa asiasta ilmoitetaan viranomaisille. 
 
Mikäli kiusaamiseen, syrjintään tai seksuaaliseen häirintään syyllistynyttä ei pystytä nimeä-
mään, toteutetaan opiskelijaryhmälle ilmapiirikysely. Kyselyn tulokset käsitellään yhdessä ryh-
män ja kuraattorin kanssa palautetilaisuudessa ja pyritään selvittämään kiusaamiseen johta-
neet tekijät, jonka jälkeen toimitaan em. ohjeiden mukaisesti. 

1.8 Oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat 

(Järjestyssäännöt 8 §) 
 
Mikäli opiskelijalla on tai on syytä epäillä, että opiskelijalla on hallussaan kohdassa 1.8 tarkem-
min eriteltyjä turvallisuutta vaarantavia esineitä tai aineita ja opiskelija ei ole niitä vapaaehtoi-
sesti luovuttanut, on opettajalla, toimintayksiköstä vastaavalla toimialapäälliköllä ja rehtorilla 
oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat eli laukut ja säilytystilat sekä päällisin puolin hänen vaat-
teensa.  
 
Opiskelijalle on ennen tarkastusta ilmoitettava tarkastuksen syy.  
Mikäli tarkastetaan opiskelijan vaatteita (taskut ym.), tarkastajan tulee olla opiskelijan kanssa 
samaa sukupuolta. Tarkastusta tekemässä pitää olla kaksi henkilökuntaan kuuluvaa täysi-
ikäistä henkilöä, joista toisen on oltava opettaja, toimintayksiköstä vastaava toimialapäällikkö 
tai rehtori. Opiskelijan pyynnöstä tarkastuksessa tulee olla läsnä hänen valitsemansa oppilai-
toksen henkilökuntaan kuuluva, jos tämä on saapuvilla. 
 
Kiireellisessä tapauksessa voidaan poiketa edellä esitetystä tarkastajien vaatimuksista, mikäli 
se on asian kiireellinen luonne huomioon ottaen turvallisuuden kannalta ehdottoman välttä-
mätöntä. 
 
Tarkastustoimenpiteet on toteutettava mahdollisimman turvallisesti. Toimenpiteillä ei saa 
puuttua opiskelijan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen enempää kuin on 
välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Esineiden ja aineiden haltuun 
ottamisessa ja opiskelijan tarkastamisessa noudatetaan olosuhteiden edellyttämää hienotun-
teisuutta. Mikäli olosuhteet sen sallivat, tarkastus on suoritettava tilassa, jossa ei olla sivullis-
ten nähtävillä tai sivulliset on ohjattava muihin tiloihin. Tarkastajan on laitettava tarkastuksen 
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jälkeen opiskelijan tavarat ja aineet takaisin niiden alkuperäisille paikoille, mikäli kyseessä ei 
ole kielletty tavara tai aine. 
 
Tarkastuksesta on opettajan, toimintayksiköstä vastaavan toimialapäällikön tai rehtorin teh-
tävä kirjallinen selvitys koulutuksen järjestäjälle eli kuntayhtymän johtajalle. Opiskelijan tarkas-
taminen ja esineiden ja aineiden haltuun ottaminen tulee kirjata. Haltuun ottamisesta ja tar-
kastamisesta on ilmoitettava alaikäisen opiskelijan huoltajille mahdollisimman pian. Mikäli 
opiskelijan hallusta löytyy turvallisuutta vaarantavia esineitä tai aineita, asiasta tehdään turval-
lisuusilmoitus: redu.fi/turvallisuusilmoitus. 

 

1.9 Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita  

(Järjestyssäännöt 8 §) 
 
Opiskelija ei saa tuoda oppilaitokseen 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.  
 
Näitä kiellettyjä turvallisuutta vaarantavia esineitä tai aineita ovat mm.: 

• toisen henkilön vahingoittamiseen tai lamauttamiseen käytettävät välineet ja aineet 
kuten aseet ja niihin liittyvät panokset, astalot, teräaseet, lamauttimet, tainnu-
tussumutteet 

• omaisuuden tai toisen henkilön turvallisuuden vaarantamiseen käytettävät tai käyttä-
mät tulentekovälineet, sytytysaineet ym. 

 
Haltuunotossa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä.   
Jos haltuun otettavaa esinettä tai ainetta hallussaan pitävä opiskelija koettaa vastarintaa teke-
mällä välttää edellä mainitun kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamisen, rehtorilla tai 
opettajalla, ohjaajalla on oikeus käyttää sellaisia esineen tai aineen haltuun ottamiseksi välttä-
mättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaa-
vuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Haltuun-
otossa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. 
 
Lisäksi muulla lainsäädännöllä kiellettyjä esineitä tai aineita ovat mm.: 

• huumausaineet ja niiden käyttöön tarkoitetut välineet 
• päihteet, tupakkatuotteet, nuuskat ja tupakointivälineet, kuten sätkien valmistamiseen 

käytettävät välineet, sytkärit, tulitikut, sähkötupakat ja niissä käytettävät aineet (alle 
18-vuotias opiskelija). 

 
Alle 18-vuotiaalla opiskelijalla voi olla hallussaan tai opettaja voi luovuttaa hänen haltuun kou-
lutustilanteessa sytkärin, tulitikut tai muuta tulentekovälineitä ja aineita, mikäli niitä tarvitaan 
koulutustilanteessa esim. kynttilöiden sytyttämiseen tai tulentekoon.  
 
Mikäli opiskelijalla on mukana edellä mainittuja kiellettyjä esineitä tai aineita, opettajalla, toi-
mintayksiköstä vastaavalla toimialapäälliköllä tai rehtorilla on yhdessä tai erikseen oikeus opis-
kelijan työpäivän aikana ottaa haltuunsa opiskelijalta kielletty esine tai aine.  
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Esineiden ja aineiden haltuun ottaminen tulee kirjata. Haltuun ottamisesta ja tarkastamisesta 
on ilmoitettava alaikäisen opiskelijan huoltajille mahdollisimman pian. 
 
Opiskelijalta haltuun otetut lailliset esineet tai aineet luovutetaan työpäivän jälkeen 
takaisin, mikäli opiskelijalla on oikeus pitää niitä hallussaan. 
Opiskelijalta haltuun otetut esineet tai aineet luovutetaan opiskelijan huoltajalle tai muulle 
lailliselle edustajalle. Haltuun otettuja esineitä ja aineita säilytetään 3 kuukauden ajan. Mikäli 
huoltaja ei nouda niitä 3 kuukauden aikana ne hävitetään. Luovuttamisesta tai hävittämisestä 
tehdään pöytäkirja. Luovuttamispöytäkirjan allekirjoittaa aineen tai esineen vastaanottaja. Hä-
vittämispöytäkirjan allekirjoittavat vähintään kaksi henkilökuntaan kuuluvaa. 
 
Mikäli kyseessä on esine tai aine, johon huoltajalla tai täysi-ikäisellä opiskelijalla ei lain perus-
teella ole oikeutta pitää hallussaan, esine tai aine luovutetaan poliisille. Näitä ovat mm. am-
puma-aseet ja niiden osat, patruunat, räjähteet, kaasusumuttimet, huumausaineet. Näissä ta-
pauksissa kutsutaan poliisi paikalle ja nämä luovutetaan poliisille. 

1.10  REDUn omaisuuden lainaaminen  

(Järjestyssäännöt 10 §) 
 
Koulutuskäyttöön ja työtehtävien hoitamiseen hankittu omaisuus on tarkoitettu 
koulutuskäyttöön ja työtehtävien hoitamiseen.  
 
REDUn omaisuuden käyttäminen ja lainaaminen muuhun käyttöön on kielletty! 
 
REDUn omaisuuden lainaaminen opiskelijoille, opettajille ja henkilökunnalle muuhun kuin kou-
lutustoimintaan tai työtehtävien hoitamiseen on kielletty. REDUn omaisuudella tarkoitetaan 
mm. kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta, ajoneuvoja, tietoverkkoa, tietojärjestelmiä ja ohjelmia. 
 
Kun omaisuutta luovutetaan opiskelijan koulutustoimintaan liittyvään käyttöön siten, ettei se 
ole käytön ajan opettajan tai henkilökuntaan kuuluvan valvonnassa, kyse on omaisuuden lai-
naamisesta. Lainatessa omaisuutta opiskelijalle on lainauksesta tehtävä lainauskuitti, jonka 
opiskelija allekirjoittaa. Kuitti palautetaan lainaajalle, kun omaisuus palautetaan.  
 
REDUn omaisuutta ml. opiskelijoiden käyttöön lainattuja, käytetään huolellisesti, käyttö- ja tur-
vallisuusohjeiden mukaisesti. Huolimattomasta, ohjeiden vastaisesta käytöstä tai tahallisesta 
omaisuuden vahingoittamisesta tai hukkaamisesta seuraa korvausvelvollisuus siten kuin vahin-
gonkorvauslaissa (L412/1974) säädetään. 
 
REDUn ajoneuvojen käytössä noudatetaan REDUn ajoneuvojen käyttö- ja turvalli-
suusohjetta. 
 
Opiskelijalta voidaan laina-ajaksi pyytää vakuusrahaa lainatusta omaisuudesta lukuun otta-
matta oppivelvollista opiskelijaa. Vakuusraha saa olla enintään lainattavan omaisuuden jälleen-
hankinta-arvon suuruinen. Vakuusraha palautetaan opiskelijalle, kun hän palauttaa lainaa-
mansa omaisuuden käyttökunnossa. Vakuusraha voidaan pidättää osin tai kokonaan, mikäli 
palautettua omaisuutta on tahallisesti vaurioitettu, sitä on käsitelty ja käytetty huolimatto-
masti tai annettujen käyttö-, pesu- ym. ohjeiden vastaisesti tai siitä puuttuu osia. Vakuusra-
halle ei makseta korkoa. 
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1.11  Tieto- ja viestintätekniikan laitteiden käyttö  

(Järjestyssäännöt 10 §) 
 
Ennen kuin opiskelija tai henkilökuntaan kuuluva saa käyttöoikeuden tietoverkkoon, hänen on 
luettava ja hyväksyttävä tietojärjestelmien käyttösäännöt ICT-palvelujen antamien ohjeiden 
mukaisesti. Hänelle voidaan tehdä verkon käyttöön tai tietoturvaan liittyvä testi, jolla varmiste-
taan, että hän tunteet käyttöön ja tietoturvaan liittyvät asiat. 
 
REDUn omistamat työasemat, mobiililaitteet ja puhelimet on tarkoitettu työasioiden 
hoitamista varten. Niitä ei saa käyttää sivutoimien hoitamiseen. Niitä ei saa myös-
kään luovuttaa muiden, kuten perheenjäsenten käyttöön. 
 
Opiskelijoiden ja henkilökunnan on noudatettava REDUn / Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) 
tietotekniikan käyttösääntöjä sekä tietoturva- ja tietosuojaohjeita. Käyttösääntöjen vastaisesta 
käytöstä voi ICT-henkilöstö tilapäisesti rajoittaa opiskelijan tai henkilöstöön kuuluvan tietotek-
niikan käyttöä, mikäli se on tarpeellista verkon toimivuuden ja tietoturvan varmistamiseksi. 
Tietotekniikan käyttäjä on vahingonkorvausvastuussa, mikäli sääntöjen vastainen käyttö on 
ollut tietoista ja tahallista ja vahingon korvaaminen tai rajaaminen aiheuttaa kustannuksia.  
 
Toistuva tai tahallinen tietotekniikan sääntöjen vastainen käyttö käsitellään kurinpitomenette-
lyn mukaisesti. 

1.12  Vilpillinen toiminta  

(Järjestyssäännöt 7 §) 
 
Vilppi on epärehellinen keino, petos tai muu teko toisen henkilön harhauttamiseksi.  
Myös kokeissa ja testeissä lunttaamista tai toisen opiskelijan harjoitustyön kopioimista tai ten-
tin tekemistä toisen opiskelijan puolesta pidetään vilppinä. 
 
Mikäli opiskelija syyllistyy vilpilliseen toimintaan oppimistehtäviä, työtehtäviä, näyttöjä ja tent-
tejä tehdessään, opettajan hylkää kyseisen työ- tai tehtäväsuorituksen kokonaan tai vähintään 
siltä osin, kuin siihen kohdistuu vilppiä. Mikäli vilppiin osallistuu useita opiskelijoita yhdessä, 
kaikkien vilppiin osallistuneiden suoritukset hylätään. 
 
Opettaja tai ohjaaja ilmoittaa vippitapauksista toimialapäällikölle, joka antaa siitä vilppiin syyl-
listyneelle opiskelijalle sekä vilpissä avustaneelle opiskelijalle kirjallisen tiedoksiannon (kts 2 
luku). 
 
Toistuvissa tapauksissa toimialapäällikkö voi esittää rehtorille, että opiskelijalle annetaan asi-
assa kirjallinen varoitus. (kts 3 luku) 
 
Vilpillinen oppimistehtävä, työtehtävä, näyttö tms. hylätään ja on uusittava. 
Opiskelija uusii vilpillisesti tehdyn oppimistehtävän, työtehtävän, näytön tai tentin sen jälkeen, 
kun opiskelijalle on annettu asiasta kirjallinen tiedoksianto tai kirjallinen varoitus. 
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1.13  Päihteiden ja huumausaineiden vaikutuksen alaisena esiintyminen  

(Järjestyssäännöt 13 §) 
 

Päihtynyt ja humaltunut henkilö on poistettava oppilaitoksen alueelta. 
Päihtynyt tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena oleva opiskelija, vierailija tai henkilökun-
taan kuuluva on poistettava oppilaitoksen alueelta tai koulutustilanteesta. Opiskelijoiden ja 
henkilökunnan osalta toimitaan päihdestrategian ja hoitoonohjausmenettelyn mukaisesti. Vie-
railijoiden osalta otetaan yhteyttä poliisiin, mikäli vierailija ei itse poistu.  
 
Mikäli on syytä epäillä, että opiskelijalla on hallussaan huumausaineita, asiasta ensisijaisesti 
ilmoitetaan poliisille. Henkilökunnalla on myös oikeus tarkastaa opiskelijan mukana oleva 
omaisuus, laukut, vaatteet päällisin puolin, säilytystilat ym. Oppilaitoksella on myös oikeus ta-
kavarikoida opiskelijan hallussa oleva päihteet ja huumausaineet. Lisätietoa kohdissa 1.6 ja 1.7. 
 
Huumausainetestaus 
Opiskelija voidaan velvoittaa huumausainetestiin, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opis-
kelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opiskeluun kuuluvissa käytännön työtehtä-
vissä tai työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huu-
meista. Huumausainetestin edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä opis-
kelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja opiskelija toimii sellaisissa työ- tai opiskelutehtävissä, 
jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää rea-
gointikykyä ja jossa huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen: 
 
• vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä; 
• vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta; 
• vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä; tai 
• merkittävästi lisää koulutuksen järjestäjän, L531/2017 70 §:ssä tarkoitetun työpaikan tai 71 

§:ssä tarkoitetun koulutussopimustyöpaikan tarjoajan hallussa olevien huumausainelain 
(373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen aineiden laittoman kaupan ja le-
viämisen riskiä. 

 
Esityksen huumausainetestistä sekä päihtymistilan arvioinnin tekee opettaja tai muu henkilö-
kuntaan kuuluva tai työpaikan työpaikkaohjaaja. Esitys, arvio päihtymistilasta ja päätös huu-
mausainetestaukseen määräämisestä tehdään ROKKI-intrasta löytyvälle lomakkeelle. 
 
Päätöksen huumausainetestiin määräämisestä tekee toimialapäällikkö tai hänen poissa ollessa 
ko. tutkinnosta vastaava opettaja. Opiskelija saatetaan koulutustilanteesta mahdollisimman 
pian terveydenhuollon yksikköön huumausainetestiin.  
 
Siihen saakka, kun opiskelija on toimittanut huumausainetestin tuloksen, opiskelijalta evätään 
oikeus osallistua työ- tai opiskelutehtäviin, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotetta-
vuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä. SORA-tutkintojen opiskelijoiden 
osalta voidaan tehdä myös opiskeluoikeuden pidättämispäätös siihen saakka, kunnes todistus 
on toimitettu oppilaitokseen, kts (kts 3 luku). 
 
Mikäli huumausainetestin tulos on positiivinen, käynnistetään hoitoonohjausmenettely ja 
SORA-tutkinnoissa menettely opiskeluoikeuden peruuttamiseksi (kts 3 luku). Jos opiskelija kiel-
täytyy hoitoonohjauksesta ja hoidosta tai tilanteen vakavuus niin vaatii, asia käsitellään kurin-
pitoasiana (ks. luku 3). 
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Mikäli REDUn tiloissa tai koulutustilanteessa havaitaan, että opiskelija, henkilökuntaan kuuluva 
tai vierailija luovuttaa päihteitä alaikäiselle opiskelijalle tai huumausaineita kenelle tahansa, 
asiasta on ilmoitettava poliisille. 
 
Alaikäisten opiskelijoiden päihteiden tai huumausaineiden käsittelystä tehdään aina lastensuo-
jeluilmoitus (Lastensuojelulaki 417/2007, 25 §). 

1.14  Tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö, käsittely ja näkyvillä pito  

(Järjestyssäännöt 14 §) 
 
Tupakkatuotteita ja tupakointivälineitä ovat: (Tupakkalaki 1976/693 2§): 
 

1) tupakkakasvien (nicotiana) lehdistä, varsista ja rungoista valmistettua tai niitä sisältävää 
nautintoainetta; 
 
2) tupakan vastikkeella käyttötarkoitukseltaan tupakkaa vastaavaa, tupakkaa sisältämä-
töntä nautintoainetta; 
 
3) tupakkatuotteella tupakasta kokonaan tai osittain valmistettuja, poltettavaksi, sie-
raimiin vedettäväksi, imeskeltäväksi tai pureskeltavaksi tarkoitettuja tuotteita, riippu-
matta siitä, onko tupakka geneettisesti muunnettua vai ei; 
 
3 a) suussa käytettäväksi tarkoitetulla tupakalla kaikkia suussa käytettäväksi tarkoitettuja, 
kokonaan tai osittain tupakasta valmistettuja tuotteita, jauheena tai pieninä paloina tai 
jonakin näiden muotojen yhdistelmänä, varsinkin annospusseissa tai huokoisissa pusseissa 
tarjottavia, tai elintarvikkeita muistuttavassa muodossa olevia tuotteita, lukuun ottamatta 
poltettavaksi tai pureskeltavaksi tarkoitettuja tuotteita; (14.6.2002/498) 
 
3 b) savukkeella poltettavaksi tarkoitettua valmiiksi paperiin käärittyä tai muusta aineesta 
valmistettuun hylsyn muotoiseen päällykseen sijoitettua tai sijoitettavaksi tarkoitettua 
tupakkakääröä, joka ei ole sikari tai pikkusikari;  
 
3 c) sikarilla poltettavaksi tarkoitettua luonnon tupakasta valmistettua tupakkakääröä, 
jonka uloin kääre tai sidelehti on tupakanlehteä tai tupakanväristä rekonstruoitua tupak-
kaa;  
 
3 d) pikkusikarilla sikaria, joka painaa enintään kolme grammaa;  

 
4) tupakointivälineellä tupakoinnissa tai sen valmistelussa pääasiassa käytettäväksi tarkoi-
tettua välinettä tai tarviketta, kuten savukepaperia tai muuta päällystä, savukkeenkier-
rintä, imuketta, suodatinta, piippua ja piipunpuhdistusvälinettä, sen mukaan kuin sosiaali- 
ja terveysministeriö tarkemmin määrää;  
 
5) tupakkajäljitelmällä muodoltaan tupakkatuotetta tai tupakointivälinettä läheisesti 
muistuttavaa, tupakkaa tai sen vastiketta sisältämätöntä tuotetta;  
 
6) tupakoinnilla tupakkatuotteen polttamista tai muuta käyttämistä nautintoaineena;  
 
7) tervalla raakaa, vedetöntä ja nikotiinitonta tupakansavun tiivistymää; 
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8) nikotiinilla nikotiinialkaloideja;  
 
9) ainesosalla kaikkia tupakkatuotteen valmistuksessa käytettäviä aineita tai muita ai-
nesosia, mukaan luettuna paperi, suodatin, musteet ja liimat, joita on valmiissa tuotteessa 
joko sellaisenaan tai muuttuneessa muodossa, lukuun ottamatta tupakkakasvin lehteä ja 
sen muita luonnollisia tai käsittelemättömiä osia. 

 
Tupakointikielto oppilaitoksen alueella on ehdoton ja rikkeeseen on puututtava. 
Opettajan tai henkilökuntaan kuuluvan, joka havaitsee opiskelijan, henkilökuntaan kuuluvan 
tai vierailijan tupakoivan tai käyttävän tupakkatuotteita oppilaitoksen alueella tai koulutusti-
lanteessa on huomautettava asiasta sekä on pyydettävä välittömästi lopettamaan tupakointi 
tai tupakkatuotteiden käyttö ja/tai pyydettävä häntä poistumaan oppilaitoksen alueelta. Hen-
kilön poistamiseen oppilaitoksen alueelta ei saa käyttää voimatoimia. 
 
Toistuvasta, tahallisesta tupakointikiellon rikkomisesta voidaan antaa toimialapäällikön kirjalli-
nen tiedoksianto (kts 2 luku). Oppilaitos voi myös pyytää poliisia sakottamaan opiskelijaa, hen-
kilökuntaa tai vierailijaa rikkeestä.  Toimialapäällikkö voi sopia myös poliisin kanssa menette-
lystä, jossa useampaan kertaan tupakointirikkeeseen syyllistyneen tiedot ilmoitetaan poliisille, 
joka kirjoittaa opiskelijalle rikesakon. 
 
Henkilökuntaan kuuluvan kyseessä ollessa on asiasta ilmoitettava hänen esimiehelleen. Henki-
lökuntaan kuuluvalle voidaan antaa asiasta kirjallinen varoitus. 
 
Alaikäisellä ei saa olla hallussaan eikä ei alaikäiselle saa luovuttaa tupakkatuotteita. 
Opettaja, ohjaaja tai toimintayksiköstä vastaava toimialapäällikkö tai rehtori voi ottaa haltuun 
alle 18-vuotiaan opiskelijan hallussa näkyvillä olevat tupakkatuotteet ja niiden käyttövälineet. 
Erityisesti tupakkatuotteet ja niiden käyttövälineet on otettava haltuun, mikäli niitä käytetään 
tai pidetään näkyvästi tai esillä toisille opiskelijoille koulutustilanteissa. 
 
Näkyvillä olevat tupakkatuotteet voidaan ottaa haltuun alaikäisiltä opiskelijoilta. 
Tupakkatuotteiden ja - välineiden hallussapidon epäily ei anna oikeutta tarkastaa opiskelijoi-
den tavaroita, ellei samalla epäillä, että opiskelijalla on hallussaan humausaineita tai päihteitä 
tai muita kohdassa 1.9 tarkemmin eriteltyjä kiellettyjä tavaroita tai aineita. 
 
Em. tupakkatuotteiden haltuunotosta tehdään toimialapäällikön kirjallinen tiedoksianto. 
 
Alaikäiseltä opiskelijalta takavarikoidut tupakkatuotteet ja alkoholijuomat säilytetään oppilai-
toksen tiloissa enintään 3 kuukauden ajan. Kts lisäohjeet haltuun ottamisesta kohdasta 1.7. 
 
Mikäli täysi-ikäinen opiskelija, henkilökuntaan kuuluva tai vierailija käyttää tai pitää tupakka-
tuotteita tai -välineitä näkyvillä oppilaitoksen koulutustilanteissa tai oppilaitoksen alueella, si-
ten, että ne ovat myös alle 18-vuotiaiden näkyvillä, hänet on määrättävä poistumaan koulutus-
tilanteesta oppilaitoksen alueen ulkopuolelle, mikäli hän ei niitä henkilökunnan kehotuksesta 
laita heti pois näkyviltä. Opiskelijan poistaminen koulutustilanteesta em. rikkeen johdosta kir-
jataan päiväkirjaan. 
 
Mikäli oppilaitoksen tiloissa tai koulutustilanteessa havaitaan, että opiskelija, henkilökuntaan 
kuuluva tai vierailija luovuttaa tupakkatuotteita tai välineitä alaikäiselle opiskelijalle, asiasta on 
ilmoitettava poliisille 
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2 LUKU: Kirjallinen tiedoksianto 

Kirjallinen tiedoksiantomenettely sisältää kuulemisen ja kasvatuskeskustelun. 
Opiskelijalle, joka on rikkonut järjestyssääntöjä, voidaan antaa kirjallinen tiedoksianto. Kirjalli-
sesta tiedoksiannosta ei tehdä hallintopäätöstä eikä siinä ole kyse kurinpitomenettelystä. Kir-
jallisella tiedoksiannolla voidaan todentaa, että opiskelija ja opiskelijan huoltaja ovat saaneet 
tiedon opiskelijan syyllistymisestä järjestyssääntörikkomukseen. 
 
Mikäli opiskelijan järjestyssääntörikkomukseen syyllistyminen on toistuvaa tai vakavaa, esim. 
terveyttä tai turvallisuutta vaarantavaa, opiskelijalle annetaan suoraan kirjallinen varoitus ku-
rinpitomenettelyn (3 luku) mukaisesti. 
 
Kirjallisen tiedoksiannon antaa toimialapäällikkö opettajan, omaohjaajan tai opinto-ohjaajan 
esityksestä. Kirjallinen tiedoksianto toimitetaan opiskelijalle ja alaikäisen opiskelijan huolta-
jalle.  
Opiskelija ja alaikäisen opiskelijan huoltaja allekirjoittavat huomautuksen ja allekirjoitettu lo-
make toimitetaan takaisin oppilaitokseen. Kirjallisen tiedoksiannon lomakepohja löytyy ROKKI-
intrasta. 
 
Kirjallinen tiedoksianto voidaan toimittaa opiskelijalle ja alaikäisen opiskelijan huoltajalle myös 
sähköisesti huomioiden tietoturva esim. turvapostilla. Tällöin opiskelijaa ja huoltajaa pyyde-
tään vastaamaan tai kuittaamaan viestiin siten, että voidaan jälkikäteen todentaa, että he ovat 
saaneet tiedoksiannon. 
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3 LUKU: Kurinpito Kurinpitorangaistukset ja opiskeluoikeuden evääminen, pidättämien tai peruuttami-
nen 

3.1 Yleistä 

Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen.  
Kurinpidollisena toimenpiteenä opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, hänet 
voidaan erottaa määräajaksi oppilaitoksesta tai erottaa asuntolasta. 
 
Kurinpitorangaistus Päätös kurinpitotoimenpiteestä voidaan antaa ilman luvussa 2 esitettyä 
kirjallista tiedoksiantoa. 
 
HUOM! Asuntolan asumisen järjestyssääntöjen rikkomusasioiden käsittelyssä noudatetaan 
erillistä REDUn asumisen järjestyssääntöjä sekä menettelyohjeita järjestyssääntörikkomuk-
sissa. 
 
Opiskelijalta voidaan näiden lisäksi evätä oikeus osallistua opetukseen enintään kolmeksi päi-
väksi. Lisäksi asetuksen 673/2017 20§:ssä luotellussa ns. SORA-alan tutkinnossa opiskelevalta 
opiskelijalta voidaan pidättää tai perua opiskeluoikeus. Päätöksen opiskeluoikeuden pidättämi-
sestä tai perumisesta tekee REDUn soveltumattomuuden ratkaisujen toimielin (REDU SORA-
oikeusturvatoimielin). 
 
Opiskeluoikeuden evääminen, pidättäminen ja peruminen ovat luonteeltaan turvaamistoimen-
piteitä, ei kurinpitotoimenpiteitä. 
 
Ennen kurinpitorangaistuksen kurinpitotoimenpiteen tai opiskeluoikeuden pidättämis- tai pe-
ruuttamispäätöksen antamista on opiskelijaa kuultava. Määräaikaisessa erottamisessa opiske-
luoikeuden pidättämis- ja peruttamispäätöksissä on kuultava myös alaikäisen opiskelijan huol-
tajaa.  
 
Kaikki kurinpitorangaistukset kurinpitotoimenpiteet ja opiskeluoikeutta rajoittavat päätökset 
lukuun ottamatta opettajan antamaa päätöstä opetukseen osallistumisen eväämisestä lopun 
työpäivän ajaksi, annetaan kirjallisina päätösasiakirjoina (hallintopäätös). Päätöksestä on selvit-
tävä syy, teko tai laiminlyönti, jonka perusteella päätös on annettu. Määräaikaista erottamista 
ja opiskeluoikeuden rajoittamista koskevasta päätösasiakirjasta on oltava myös täytäntöönpa-
non ajankohta. Määräaikaista erottamista tai opiskeluoikeuden rajoittamista koskeva kurinpi-
torangaistuksen kurinpitotoimenpiteen täytäntöönpano voidaan panna täytäntöön siitä teh-
dystä valituksesta huolimatta, jollei oppilaitos tai hallinto-oikeus toisin päätä. Päätösasiakir-
jassa tulee olla myös valitusosoitus. 
 
Opiskelija tai alaikäisen opiskelijan huoltaja allekirjoittaa vastaanottaneensa / nähneensä pää-
tösasiakirjan. 
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3.2 Opiskelijan ja alaikäisen opiskelijan huoltajan kuuleminen 

Opiskelijalla ja alaikäisen opiskelijan huoltajalla on oikeus tulla kuulluksi. 
Opiskelijalla ja alaikäisen opiskelijan huoltajalla on tulla kuulluksi ennen kurinpitopäätöksen 
päätöksen kurinpitotoimista antamista tai ennen kuin tehdään päätös opiskeluoikeuden pidät-
tämistä tai peruuttamista. Kuulemistilaisuus järjestetään myös mm. aina ennen opiskelijan 
eronneeksi katsomisen päätöstä, kts. kohta 1.3.6. 
 
Omaohjaaja käynnistää kuulemismenettelyn. 
Omaohjaaja sopii toimialapäällikön sekä tarvittaessa kuraattorin kanssa kuulemistilaisuuden 
ajankohdan huomioiden, että kuulemiskutsun vastaanottamisaika on 14 vuorokautta eli käy-
tännössä noin kolmen viikon päähän aikaisintaan. Tämän jälkeen omaohjaa ottaa yhteyttä toi-
mialan opintosihteerin, joka valmistelee kuulemiskutsun opiskelijalle ja alaikäisen opiskelijan 
huoltajalle, toimialapäällikölle ja kuraattorille. Kuulemistilaisuuteen kutsutaan mukaan tarvit-
tavat asiantuntijat opiskelijahuollosta. 
 
Mikäli opiskelija tai huoltaja ei saavu kuulemistilaisuuteen tai ei ole kutsukirjeessä ilmoitettuun 
päivämäärään mennessä ottanut yhteyttä oppilaitokseen sopiakseen uutta aikaa kuulemistilai-
suuteen, voidaan katsoa, ettei opiskelija tai huoltaja ole käyttänyt hänelle annettua tilaisuutta 
tulla kuulluksi. Tämä kirjataan kuulemistilaisuuden pöytäkirjaan ja kyseessä oleva kurinpitopää-
tös, päätös kurinpitotoimista eronneeksi katsominen tai voidaan opiskeluoikeuden pidättämi-
sen tai peruuttamisen päätös. 

3.3 Kirjallinen varoitus 

Kirjallinen varoitus on kurinpitotoimenpide.  
Jos opiskelija on jo saanut rikkeestä oikeuden tuomion, sakon tai asiaa on vireillä tuomioistui-
messa, ei kirjallista varoitusta saa antaa. 
 
Ennen kirjallisen varoituksen antamista opiskelijalle ja alaikäisen opiskelijan huoltajalle on jär-
jestettävä tilaisuus tulla kuulluksi asiassa, kts kohta 3.2 
 
Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori toimialapäällikön tai hänen 
valtuuttamansa henkilön esityksestä.  

3.4 Määräaikainen erottaminen 

Määräaikainen erottaminen on kurinpitotoimenpide. Jos opiskelija on jo saanut rikkeestä oi-
keuden tuomion, sakon tai asiaa on vireillä tuomioistuimessa, ei opiskelijaa saa antaa päätöstä 
määräaikaisesta erottamisesta. 
 
Jos järjestyssääntöjen sekä siinä lueteltujen muiden sääntöjen rikkomus, teko tai laiminlyönti 
on vakava tai jos opiskelija jatkaa kirjallisesta varoituksesta huolimatta sääntöjen rikkomusta, 
tekoa tai laiminlyöntiä, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta ja/tai asuntolasta määräajaksi, 
enintään yhdeksi vuodeksi. Määräajaksi erotettu opiskelija menettää myös opiskeluoikeuteen 
liittyvän oikeuden asua opiskelija-asuntolassa erottamisen ajan, ellei päätöksessä toisin pää-
tetä. 
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Myös oppivelvollinen opiskelija voidaan erottaa määräaikaisesti, jolloin hän menettää opiske-
luoikeuden opiskella oppilaitoksessa tai koulutussopimuksella työpaikalla järjestettävässä kou-
lutuksessa määräajaksi. Oppivelvollisuus eli kuitenkaan keskeydy tästä, vaan opiskelijalle laadi-
taan yhdessä hänen ja huoltajan kanssa keskeytyksen ajalle opiskelusuunnitelma. Oppivelvolli-
nen opiskelija on noudatettava tätä keskeytyksen aikaista opiskelusuunnitelmaa. Mikäli oppi-
velvollinen ilman perusteltua syytä ei osallistu suunnitelman laadintaa tai laiminlyö suunnitel-
man noudattamisen, voidaan opiskelija katsoa eronneeksi siten, kuin Oppivelvollisuuslain 
(L1214/2020) 8 § ja 13 §:ssä on säädetty ja asiasta ilmoitetaan oppivelvollisen opiskelijan 
asuinkunnan kuntavalvojalle. 
 
REDUn omistajakuntien kanssa on sovittu kolmikantaisesta keskustelusta, joka käynnistetään, 
kun oppivelvollisen opiskelijan opinnot keskeytyvät tai hänet katsotaan eronneeksi. Keskuste-
lusta sovitaan kolmikantaisesti; REDUsta nivelvaiheen valvojana toimiva opinto-ohjaaja, opis-
kelijan asuinkunnan kuntavalvoja ja kotikunnan kuntavalvoja (mikäli opiskelijalla eri koti- ja 
asuinkunta). 
 
Ennen määräaikaisen erottamisen päätöksen antamista opiskelijalle ja alaikäisen opiskelijan 
huoltajalle on järjestettävä tilaisuus tulla kuulluksi asiassa, kts kohta 3.2. 
 
Enintään 3 kuukautta kestävästä määräaikaisesta erottamisesta päättää rehtori, siten kuin 
REDUn Hallintosäännössä on näin päätetty. 
 
Muiden kuin oppivelvollisten opiskelijoiden enintään 3 kuukautta kestävästä määräaikaisesta 
erottamisesta päättää rehtori, siten kuin REDUn Hallintosäännössä on näin päätetty. 

 
Pidemmistä, kuin 3 kk kestävistä määräaikaisesta erottamisesta päättää REDUn SORA-
toimielin.  
 
Pidemmistä, kuin 3 kk kestävistä määräaikaisesta erottamisesta ja oppivelvollisten määräaikai-
sista erottamista päättää REDUn oikeusturvatoimielin.  

3.5 Opetukseen osallistumisen evääminen 

Opetuksen osallistumisen evääminen on turvaamistoimenpide – ei kurinpitoa! 
Opiskelijalta voidaan evätä oikeus osallistua opetukseen enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos 
on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai muun oppilaitoksessa toimivan henkilön turvalli-
suus vaarantuu opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käytöksen vuoksi tai koulutustoiminta 
yleisesti vaikeutuu kohtuuttomasti.  

 
- Opettaja tai ohjaaja voi evätä opiskelijalta oikeuden osallistua lopun opetus- ja ohjausti-

laisuuden ajaksi 
Päätöksen opetukseen osallistumisen eväämisestä opetus- ja ohjaustilaisuuden (oppitun-
nin) osalta tekee opetuksesta vastaava opettaja tai ohjaaja.  
 
Opettajan tai ohjaajan on muistutettava opiskelijalle, että opiskelijan on palattava opetuk-
seen tai ohjaukseen lukujärjestyksen mukaisesti seuraavan opetus- tai ohjaustilaisuuden 
alkaessa. Jos opiskelija ei tällöin palaa, hänet kirjataan luvattomasti poissa olevaksi. 
 
Lisätietoa milloin opettaja tai ohjaaja voi evätä oikeuden osallistua opetukseen kohdassa 
1.3.3 ja kohdassa 1.5. Päätöksen opettaja tai ohjaaja kirjaa perusteluineen Studentaan 
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sekä ilmoittaa asiasta toimialapäällikölle. Alaikäisen opiskelijan tapauksessa asiasta ilmoi-
tetaan myös opiskelijan huoltajalle.  

 
- Toimialapäällikkö voi evätä opiskelijalta oikeuden osallistua opetukseen lopun työpäivän 

tai 1–3 työpäivää. 
Pidemmistä, lopun työpäivän tai enintään 1–3 työpäivää kestävistä opetukseen osallistu-
misen eväämisistä päättää toimialapäällikkö opettajan esityksestä tai rehtori toimialapääl-
likön esityksestä. 

 
Mikäli kyseessä on opiskelijan väkivaltainen tai uhkaava käytös tai tilanteeseen liittyy huu-
mausainerikos, menetellään lisäksi oppilaitoksen poliisin kanssa yhdessä sopimien tarkempien 
ohjeiden mukaisesti ja mikäli uhri tai tekijä on alaikäinen, asiasta tehdään aina lastensuojeluil-
moitus (Lastensuojelulaki 417/2007, 25 §). 

3.6 Opiskeluoikeuden pidättäminen 

Opiskeluoikeuden pidättäminen on turvaamistoimenpide – ei kurinpitoa! 
Opiskeluoikeus voidaan pidättää, mikäli asetuksen 673/2017  20 § luetellun SORA-tutkinnon 
opiskelija kieltäytyy terveydentilan toteamiseksi suoritettavista terveydentilan tarkastuksista 
tai tutkimuksista siten kuin L531/2017 82 § 1 momentissa on säädetty tai opiskelija ei toimita 
rikosrekisteriotetta 82a §:n 4 momentissa säädetyissä tapauksissa. Opiskeluoikeuden pidättä-
minen voidaan tehdä enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan.  
 
Ennen opiskeluoikeuden pidättämispäätöksen antamista opiskelijalle ja alaikäisen opiskelijan 
huoltajalle on järjestettävä tilaisuus tulla kuulluksi asiassa, kts kohta 3.2 
 
Opiskeluoikeuden pidättämisestä ja samalla oikeudesta asua asuntolassa päättää REDUn 
SORA- toimielin oikeusturvatoimielin. Tarkemmat ohjeet REDUn soralainsäädännön toiminta-
ohjeessa. 
 
Oppivelvollisen opiskelijan osalta opiskeluoikeuden pidättämisessä noudatetaan lisäksi, mitä 
oppivelvollisuuslaissa (1214/2021) 12 § ja 13 §:ssä säädetään. 

3.7 Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen 

Opiskeluoikeuden peruuttaminen on turvaamistoimenpide – ei kurinpitoa! 
Asetuksessa 673/2017 20§:ssä luetellun SORA-tutkinnon opiskelijan opiskeluoikeus voidaan 
myös kokonaan peruuttaa, mikäli opiskelija on vaarantanut turvallisuutta siten, kuin  
L531/2017 81 § on säädetty. 
 
Opiskelijalla, jonka opiskeluoikeus on peruutettu, on oikeus hakea opiskeluoikeuden palautta-
mista, mikäli hakija osoittaa, ettei opiskeluoikeuden peruuttamiselle enää ole syytä. 
 
Ennen opiskeluoikeuden peruttamispäätöksen antamista opiskelijalle ja alaikäisen opiskelijan 
huoltajalle järjestetään tilaisuus tulla kuulluksi asiassa, kts kohta 3.2. 

 
Opiskeluoikeus peruuttamisen yhteydessä opiskelijalle on annettava opintojen ohjausta. Hänet 
ohjataan hakeutumaan tai siirtymään opiskelemaan toiselle alalle tai oppilaitokseen, johon hä-
nellä ei opiskeluoikeudellista estettä tai hänet on ohjattava Työvoimahallinnon palveluihin. 
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Siirtymisestä toiselle alalle REDUn sisällä on tehtävä kirjallinen päätös, johon kirjataan myös 
nykyisestä opiskeluoikeudesta luopuminen. 
 
Opiskeluoikeuden peruuttamisesta sekä opiskeluoikeuden palauttamisesta päättää REDUn hal-
lituksen nimeämä SORA- oikeusturvatoimielin. Tarkemmat ohjeet REDUn soralainsäädännön 
toimintaohjeessa. 
 
Oppivelvollisen opiskelijan osalta opiskeluoikeuden peruuttamisessa noudatetaan lisäksi, mitä 
oppivelvollisuuslaissa (1214/2021) 12 § ja 13 §:ssä säädetään. 

3.8 Muutoksenhaku  

Opiskelija, joka on tyytymätön saamansa kurinpitopäätökseen, opiskeluoikeuden pi-
dättämiseen tai perumiseen, voi hakea siihen muutosta. 
Opiskelijalla on oikeus hakea muutosta päätökseen kurinpitorangaistuksesta kurinpitotoimista, 
opiskeluoikeuden pidättämisestä tai peruuttamisesta 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on 
annettu opiskelijalle ja huoltajalle tiedoksi. Muutoksenhaussa noudatetaan muuten myös mitä 
Hallintolaissa (586/1996) säädetään. 
 
Kirjallisesta tiedoksiantoon ei voi hakea muutosta. 
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Päivitys- ja hyväksymismerkinnät 
Versio Päivämäärä Hyväksytty 

2 23.6.2021 Hyväksytty kuntayhtymän johtajan päätöksellä A26/2021. 
Luonnos 
versioksi  

3 

10.6.2022 Ammatillisen koulutuksen lakimuutoksen 164/2022, 93 §:n muutos kohtaan 2.7 kos-
kien oppivelvollisten asuntolasta erottamista ja 164/2022 80 §:n 6. mom. tarkennus 
koskien huoltajalle ilmoittamisvelvollisuutta 2 §:ään ja lisättynä kohtana 2.8. Uusi 
kohta sisältää myös ohjeen lastensuojeluilmoituksen tekemisestä Lastensuojelulaki 
417/2007, 25 § mukaisesti ja lakimuutoksen 164/2022 2 §:n lisävelvoitteen mukai-
sesti. 
 
Lisäksi lisätty kohtaan 2.5 tarkennus kielletyistä esineistä ja aineista ja niiden haltuun 
oton sopimisesta alaikäisen tai edunvalvonnassa olevan opiskelijan osalta. 
 
Lisätty ammatillisen koulutuksen lisäksi maininta 1.8.2022 alkavasta tutkintokoulutuk-
seen valmentavasta (TUVA) -koulutuksesta. 
 
Muutokset/lisäykset korostettu punaisella tekstivärillä. 

3 1.8.2022 Hyväksytty kuntayhtymän johtajan päätöksellä A6/2022. 
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 Johdanto  

REDUn asuntoloissa asuu vuosittain noin 400 ammatillisen koulutuksen tai tutkintokoulutuk-
sen valmentavan koulutuksen (TUVA) opiskelijaa. Lisäksi asuntoloissa asuu muita majoittujia ja 
vierailijoita. 
 
Asuntola on opiskelijoita varten ja sen tärkein tehtävä on kodin korvaaminen opiskelun aikana 
sekä hyvien opiskelumahdollisuuksien tarjoaminen. Näiden asumisen järjestyssääntöjen tarkoi-
tuksena on luoda asuntolaan avoin, viihtyisä ja turvallinen ilmapiiri ja asumisrauha sekä yhtä-
läinen ja oikeudenmukainen kohtelu. 
 
o Luvussa 1 esitetyt asumisen järjestyssäännöt sisältävät turvallisuuden ja viihtyisyyden kan-

nalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä 
REDUn asuntolassa. 

o Luvussa 2  on esitetty menettelyohjeet asuntolan henkilökunnalle asumisrauhan valvomi-
seen ja sääntörikkomuksiin. 
 

Asumisen järjestyssäännöt annetaan tiedoksi jokaiselle asuntolaan asumaan tulevalle ammatil-
lisen koulutuksen ja TUVAn opiskelijalle sekä alaikäisten opiskelijoiden huoltajille. Asuntolan 
järjestyssäännöt ovat nähtävillä myös asuntolassa vieraileville ja muille majoittujille asuntolan 
tiloissa. 
 
Opiskelija sitoutuu noudattamaan näitä asumisen järjestyssääntöjä ottaessaan vastaan asunto-
lapaikan. Opiskelija ja alaikäisen opiskelijan huoltaja allekirjoittavat sitoumuksen allekirjoitta-
essaan asuntolan valvontakortin.  
 
Nämä asumisen järjestyssäännöt ovat nähtävillä myös asuntoloiden verkkosivulla osoitteessa 
redu.fi/asuntolat. Näiden asumisen järjestyssääntöjen lisäksi asuntolassa asuvaa koskee oppi-
laitoksen järjestyssäännöt: redu.fi/jarjestyssaannot. 

 
Ammatillisen koulutuksen ja TUVAn opiskelijoiden osalta asuntolassa asumisesta on säädetty 
Lain ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 luvuissa 9 ja oikeudesta turvalliseen asumiseen 
luvussa 10.  
 
Asumisoikeus REDUn asuntolassa annetaan Lapin koulutuskeskus REDUn ja Santasport Lapin 
Urheiluopiston ammatillisen koulutuksen ja TUVAn opiskelijoille tarveharkintaisesti. Kaikkia 
asuntoloissa asuvia koskevat samat säännöt. Asuntolapaikka myönnetään määräajaksi, opiske-
lun keston ajaksi.  
 
Asuntolassa asuva opiskelija, voi menettää oikeutensa asua asuntolassa määräaikaisesti tai 
opiskelun loppuun saakka, jos hän rikkoo näitä asumisen järjestyssääntöjä toistuvasti tai rikko-
mus on vakava. 
 
Ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelija säilyttää maksuttoman asuntolapaikan 
HOKS:n mukaan suunniteltujen tilapäisten koulutus- ja oppisopimusjaksojen ajan. Mikäli opis-
kelija siirtyy kokonaan suorittamaan perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena, ma-
joitus asuntolassa muuttuu maksulliseksi. 
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1 LUKU 1: Asuntolan asumisen järjestyssäännöt 

Järjestyssääntöjen soveltamisalue 

REDUn asumisen järjestyssäännöt koskevat Lapin koulutuskeskus REDUn ja Santasport Lapin 
Urheiluopiston asuntoloita ja asuntoloiden alueita. Asuntolan alueena pidetään oppilaitoksen 
aluetta, johon kuuluvat oppilaitosrakennukset, asuntolarakennukset ja niiden tontit. 
 
Järjestysäännöt koskevat asuntolassa asuvia ammatillisen koulutuksen ja tutkintokoulutukseen 
valmentavan koulutuksen, jatkossa TUVA opiskelijoita sekä muita asuntolassa majoittuvia, kun 
säännöissä ei erikseen ole mainittu.  Asuntolassa asuva opiskelija tai majoittuja vastaa siitä, 
että hänen vieraansa noudattavat asumisen sääntöjä.  

1§ Asuntolassa asuminen ja vierailijat 

Asuntolassa saavat asua ainoastaan asumisoikeuden saaneet ammatillisen koulutuksen ja TU-
VAn opiskelijat sekä muut erikseen sovitut majoittujat. Ammatillisen koulutuksen ja TUVAn 
opiskelijoiden vapaajaksojen (lomien) ja viikonloppujen asumisesta sovitaan erikseen, kts 11 §. 
 
Muiden kuin asuntolassa asuvien ja majoittuvien henkilöiden oleskelu asuntolassa on sallittua 
ainoastaan vierailuaikoina tai asuntolan henkilökunnan (asuntolaohjaaja –tai vastaavan) erillis-
luvalla.  
 
o Vierailijoiden on noudatettava asumisen järjestyssääntöjä. 
o Vierailut asuntolassa ovat sallittuja klo 16:00 - 21:00 välisenä aikana. 
o Vierailut toisten huoneisiin ovat sallittuja vain huoneessa asuvien luvalla.  
 
Asuntolassa asuvan opiskelijan tai majoittujan on ilmoitettava asuntolan henkilökunnalle, mi-
käli asuntolaan tulee sinne kuulumattomia henkilöitä, jotka eivät ole asuntolassa asuvien vie-
raina. Mikäli asuntolaohjaaja tai -vastaava ei ole paikalla, asia ilmoitetaan poliisille. 

2 § Käyttäytyminen ja toisten kunnioittaminen 

Kunnioitamme toisiamme ja erilaisuutta. Emme syrji, emmekä kiusaa henkilökohtaisten omi-
naisuuksien, sukupuolen, vammaisuuden, kansalaisuuden, etnisen taustan tai sukupuolisen 
suuntautuneisuuden perusteella. 
 
Käyttäydymme asiallisesti ja kohteliaasti ja otamme huomioon toisemme. Emme häiritse tois-
ten asumis- ja opiskelurauhaa ja huolehdimme yhdessä yleisestä viihtyvyydestä. Kaikenlainen 
seksuaalinen häirintä on kielletty. Emme myöskään yllytä tai avusta toista henkilöä kiusaami-
seen, syrjintään tai seksuaaliseen häirintään. 
 
Asuntolassa asuvan on käyttäydyttävä asiallisesti ja toimittava siten, ettei hän vaaranna mui-
den asuntolassa asuvien ja asuntolahenkilökunnan turvallisuutta tai terveyttä (L531/2017 
muutos L 164/2022, 94 § 2. mom.). 
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3 § Ovien lukitus, sisääntuloajat ja kameravalvonta 

Asuntolan ulko-ovet lukitaan klo 23.00 ja avataan klo 6.30. Solujen ovet pidetään aina lukit-
tuina.  
 
Alle 18-vuotiaan opiskelijan tai majoittujan on oltava asuntolassa viimeistään klo 22.00. Asun-
tolaohjaaja tai -vastaava voi antaa luvan opiskelijalle tarvittaessa myöhäisempään asuntolaan 
tuloon. Asuntolasta poissaoloon tarvitaan alle 18-vuotiaalle opiskelijalle huoltajan lupa. 
 
Asuntola-alueella on tallentava kameravalvonta. Yöaikaan (klo 22.00–6.30 välisenä aikana) 
asuntolaan sisään saapuneiden henkilöllisyys ja saapumisaika voidaan tarkistaa jälkikäteen ka-
meravalvonnan tallenteista. 

4 § Asumisrauha ja hiljaisuus 

Asuntolassa on hiljaisuus kello 22.00–07.00 välisen ajan. Hiljaisuus koskee myös asuntolan 
yhteisiä tiloja ja piha-alueita. 

5 § Omat kalusteet ja sähkölaitteet 

Omien kalusteiden ja sähkölaitteiden (esim. viihde-elektroniikka, lisälämmittimet, leivänpaah-
timet, ilmankostuttimet) tuominen asuntolaan on sallittu asuntolaohjaajan tai -vastaavan lu-
valla. Mikäli oman sähkölaitteen käytöstä aiheutuu häiriötä tai meluhaittaa, voidaan laitteen 
käyttö asuntolassa rajoittaa tai kieltää. Asuntolaohjaaja tai -vastaava voi tarvittaessa ottaa häi-
riötä tai melua aiheuttaneet laitteet säilytykseen siihen asti, kunnes opiskelija vie ne pois asun-
tolasta. 

6 § Turvallisuus ja hyvinvointi 

Asuntolat ovat savuttomia ja päihteettömiä. 
 
Asuntolaan ei saa tuoda tai siellä säilyttää seuraavia esineitä tai aineita: 
- toisen henkilön vahingoittamiseen tai lamauttamiseen käytettävät välineet ja aineet kuten 

aseet ja niihin liittyvät panokset, astalot, teräaseet, tainnutin, tainnutussumutteet, räjäh-
dysaineet, 

- tulenarat ja haihtuvat polttoaineet ja liuottimet, 
- lemmikkieläimet, 
- päihteet, huumausaineet ja niiden käyttöön tarkoitetut välineet, 
- alle 18-vuotiaat lisäksi: tupakkatuotteet, nuuskat ja tupakointivälineet, kuten sätkien val-

mistamiseen käytettävät välineet, sytkärit, tulitikut, sähkötupakat ja niissä käytettävät ai-
neet. 

 
Turvallisuusohjeet löytyvät asuntolan pelastussuunnitelmasta.  
 
Mikäli asuntolaohjaajalla tai -vastaavalla on aihetta epäillä, että asuntolassa asuva ammatilli-
sen koulutuksen tai TUVAn opiskelija on päihtynyt tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena, 
on asuntolaohjaajalla tai -vastaavalla oikeus tarkastaa, onko opiskelija nauttinut päihdyttäviä 
aineita pyytämällä häntä osallistumaan puhallus- tai huumausainetestauksella.  
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Mikäli ammatillisen koulutuksen tai TUVAn opiskelija kieltäytyy edellä mainitusta testistä, asia 
käsitellään kurinpitoasiana. Tarvittaessa asuntolaohjaaja soittaa poliisin paikalle. 

7 § Avotuli, huoneiden seinät, pyykinpesu ja vikojen ilmoittaminen 

Avotulen teko sekä kynttilöiden ja suitsukkeiden polttaminen asuntolan sisätiloissa ja sen ulko-
alueella on kielletty. 
 
Asuntolan huoneiden seiniin ei saa kiinnittää nauloja, eikä niihin saa porata reikiä. 

 
Pyykkiä saa pestä ainoastaan pesutuvassa ja kuivata pyykinkuivaustilassa. Astioita saa pestä 
vain keittiötiloissa. 
 
Kiinteistössä havaituista vioista ja vaaran paikoista on ilmoitettava asuntolan henkilökunnalle 
(asuntolaohjaaja tai -vastaava). 

8 § Jätehuolto ja kierrättäminen 

Asuntolassa syntyvät jätteet on lajiteltava annettujen ohjeiden mukaisesti ja vietävä niille va-
rattuihin jäteastioihin. WC-pönttöön ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, käsipyyhkeitä, 
laudeliinoja, terveyssiteitä, tamponeja yms., jotka saattavat tukkia ja vaurioittaa niitä. 

9 § Ajoneuvojen pysäköinti 

Ajoneuvojen (autojen, mopojen ja polkupyörien) pysäköinti ja säilytys on sallittu vain niille 
merkityille tai varatuille paikoille. Ajoneuvoilla ajosta oppilaitoksen alueella ja pysäköinnistä on 
säädetty tarkemmin oppilaitoksen järjestyssäännöissä. 

10 § Yhteisten tilojen käyttö ja päivystysvuorot 

Asuntolan omaisuutta on käsiteltävä huolella. Omaisuuden vahingoittumisesta tai katoami-
sesta on ilmoitettava viipymättä asuntolan henkilökunnalle (asuntolaohjaajalle tai -vastaa-
valle). Asuntolassa asuva on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon tai hukkaamansa 
asuntolan omaisuuden esim. avaimen, siten kuin Vahingonkorvauslaissa 412/1974 on säädetty 
joko yksin tai yhteisvastuullisesti toisten asukkaiden kanssa. Asuntolan huonekaluja ei saa siir-
tää pois huoneesta eikä yhteisistä tiloista. 
 
Asuntolassa asuvien opiskelijoiden on huolehdittava huoneidensa ja yhteisten tilojen siivouk-
sesta asuntolaohjaajien antamien ohjeiden mukaisesti. Yhteiset tilat pidetään siisteinä ja viih-
tyisinä. Asuntolassa asuvat opiskelijat toimivat vuorollaan keittiö- ja siivouspäivystäjinä asunto-
laohjaajien antamien ohjeiden mukaan.  
 
Mikäli asuntolassa asuva opiskelija ei hoida edellä mainittua siivousvelvollisuuttaan, on hän 
velvollinen korvaamaan ammattilaisten siivoustyöt omalta vastuualueeltaan. 
 
Päivystysvuorojen hoitamisella opitaan yhteisvastuullisuutta ja sosiaalisten suhteiden hoita-
mista. Asumisoikeus edellyttää päivystystehtävien hoitamista. Asuntolaohjaajat ja -vastaavat 
opettavat päivystystehtävien hoidon ja laativat vuorolistat. Opiskelijan velvollisuus on pitää 
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huolta omasta päivystysvuorostaan. Esteen sattuessa opiskelijat voivat sopia vuorojen vaihta-
misesta keskenään. Työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta toisella paikkakunnalla tai 
muusta pitkästä poissaolosta on ilmoitettava asuntolaohjaajalle tai asuntolavastaavalle. 

11 § Viikonloppuisin- ja vapaajaksojen aikana asuminen 

Asuntolassa on asumisoikeus ammatillisen koulutuksen ja TUVAn opiskelijoilla hänen henkilö-
kohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisina opiskelupäivinä (arkipäivinä). 
Muiden majoittujien ja vierailijoiden osalta asumisesta sovitaan erikseen. 
 
Perustellusta syystä ja alaikäisen opiskelijan huoltajan suostumuksella ammatillisen koulutuk-
sen tai TUVAn opiskelija voi jäädä asumaan myös viikonlopuksi tai vapaa-jaksojen (lomien) 
ajaksi. Perusteltu syy viikonloppu- tai vapaajaksojen asumiseen voi olla esim. ajallisesti pitkä 
kotimatka, jolloin matkustamiseen menisi lähes koko viikonloppu. Viikonloppu- ja vapaajakso-
jen ajaksi opiskelijalle voidaan myöntää oikeus asuntolassa asumiseen, mikäli opiskelijalla on 
ko. päiville ajoittuva, opiskelijan HOKS suunniteltu työpaikalla järjestettävä koulutus tai muu 
tapahtuma tai tilaisuus, johon opiskelija osallistuu osana opiskelua. 
 
Viikonlopun ja vapaajaksojen (lomien) aikana asumisoikeus voidaan evätä sääntörikkomuksen 
vuoksi. Luvasta asua viikonloppuna on sovittava asuntolaohjaajan tai -vastaavan kanssa vii-
meistään viikonloppua edeltävänä torstaina klo 20:00 mennessä. 

12 § Vakuutukset  

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä vastaa ohjatussa ja valvotussa asuntolatoiminnassa olevien 
opiskelijoiden sekä asuntolakiinteistöjen vakuutuksista. 
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2 LUKU 2: Menettelyohjeet sääntörikkomuksissa henkilökunnalle 

2.1 Menettelyohjeiden soveltaminen 

Menettelyohjeilla ohjeistetaan asuntoloiden henkilökuntaa eli asuntolaohjaajia ja -vastaavia 
sekä asuntolatoiminnasta vastaavaa opiskelijapalvelupäällikköä. 
 
Näitä luvun 2 menettelyohjeiden kohtien 2.2–2.3 ja 2.8 ohjeita sovelletaan kaikkien REDUn 
asuntolassa asuvien opiskelijoihin, majoittujiin ja vierailijoihin. 
 
Kohtia 2.4–2.7 sovelletaan vain REDUn ammatillisen koulutuksen ja tutkintokoulutukseen val-
mentavan koulutuksen (TUVA) opiskelijoiden osalta. 

2.2 Yhteisasuminen on oppimista huomioimaan toisten tarpeet. 

Asuntola on askel itsenäiseen asumiseen ja aikuisuuteen tarjoten mahdollisuuden oppia tois-
ten huomioon ottamista. Ihmisillä on erilaisia tottumuksia, mieltymyksiä ja harrastuksia ja siksi 
yhdessä asumisessa tarvitaan joustavuutta ja sovittelutaitoja. Yhteisasumisessa on hyvä kes-
kustella ja sopia yhdessä myös voimakkaasti tuoksuvien hajusteiden, kemikaalien, pyykinpesu-
aineiden ja huuhteluaineiden käytöstä (esteettömyys) tai niiden käytön välttämisestä. 

2.3 Asuntolan asumisrauhan valvonta ja tapahtumien kirjaaminen 

Asuntolaohjaajat ja asuntolavastaavat valvovat asumisrauhan säilymisestä asuntolassa. Jokai-
sen asuntolassa asuvan ja majoittuvan tulee omalta osaltaan huolehtia siitä, että asumis- ja 
opiskelurauha säilyvät.  
 
Asuntolaohjaaja, asuntolavastaava, vartija tai tarvittaessa poliisi voi poistaa asuntolan tiloista 
sinne kuulumattomat henkilöt ja vierailijat, jotka aiheuttavat häiriötä. 
 
Asuntolaohjaaja tai -vastaava kirjaa havaitsemansa asumisrauhan rikelomakkeelle. Lomak-
keelle kirjataan mihin toimenpiteisiin rikkomuksen osalta on ryhdytty. Jos rike vaarantaa tur-
vallisuutta, siitä tehdään lisäksi vaaratilanne -ilmoitus (ent. läheltäpiti-ilmoitus). 

2.4 Huoneiden ja yhteisten tilojen kunnon ja siisteyden tarkastaminen 

Asuntolaohjaaja tai asuntolavastaava voi tarkistaa ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden 
huoneet ja asuntolaan tuomat tavarat, mikäli asuntolaohjaajalla tai -vastaavalla on perusteltu 
syy epäillä, että ne ovat asumisen järjestyssääntöjen 6 §:ssä mainittuja kiellettyjä tavaroita 
(aseet, räjähteet tai toisen vahingoittamiseen tarkoitetut esineet) tai aineita (alkoholi, huu-
meet, muut päihteet, tupakkatuotteet). Jos aineet tai tavarat ovat laittomia, niistä ilmoitetaan 
aina poliisille. Alaikäisiltä löytyneistä laittomista aineista ja tavaroista tehdään aina lastensuo-
jeluilmoitus. Ilmoitus tehdään sosiaalipalveluihin puhelimitse, kirjallisesti tai henkilökohtaisesti 
käymällä. (Laki 417/2007§25a). Mikäli ilmoitus tehdään sähköpostilla, se tulee lähettää salat-
tuna postina (turvaposti.fi). Syy epäilyyn voi olla, että opiskelija on todistetusti ollut 
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huumausaineiden vaikutuksen alaisena tai että hänen hallustaan on löytynyt huumausaineita 
tai niiden käyttöön tarkoitettuja välineitä.  

 
Asuntolaohjaajat tai -vastaavat tarkastavat säännöllisesti ammatillisen koulutuksen opiskelijoi-
den huoneiden ja yhteisten tilojen, sekä niiden kalusteiden kunnon ja siisteyden. Tarkastuksen 
ajankohdista tiedotetaan opiskelijaa ennakkoon ja opiskelijalla on oikeus olla paikalla sen ai-
kana. 
 
Tarkastukset toteutetaan pintapuolisena katselmuksena siten, että opiskelijan yksityisyyden-
suoja säilyy. Tarkastuksessa ei saa ilman opiskelijan lupaa avata suljettuna olevia kaappeja, 
laukkuja tms. 

2.5 Kiellettyjen esineiden ja aineiden haltuunotto 

Kiellettyjä esineitä voi asuntolan henkilökunta, vartija tai tarvitessa poliisi ottaa haltuun amma-
tillisen koulutuksen opiskelijoilta. Muiden majoittujien ja vierailijoiden osalta kielletyn aineen 
haltuunoton voi tehdä vain poliisi tai vartija. 
 
Kiellettyjen esineiden ja aineiden haltuun ottamisen asuntolaohjaaja tai -vastaava kirjaa rikelo-
makkeelle. Haltuun ottamisesta ja tarkastamisesta on ilmoitettava alaikäisen opiskelijan huol-
tajille mahdollisimman pian (kirjallinen huomautus). 
 
Alaikäiseltä haltuun otetut kielletyt esineet tai aineet luovutetaan opiskelijan huoltajalle tai 
muulle lailliselle edustajalle. Haltuun otettuja esineitä ja aineita säilytetään 3 kuukauden ajan. 
Mikäli huoltaja ei nouda niitä 3 kuukauden aikana, ne hävitetään. Luovuttamisesta tai hävittä-
misestä tehdään pöytäkirja. Luovuttamispöytäkirjan allekirjoittaa asuntolaohjaaja tai asuntola-
vastaava. Hävittämispöytäkirjan allekirjoittavat vähintään kaksi henkilökuntaan kuuluvaa. 
Täysi-ikäiselle haltuun otetut esineet ja aineet luovutetaan takaisin pois vietäväksi, kun opiske-
lija matkustaa seuraavan kerran kotipaikkakunnalleen.  
 
Mikäli kyseessä on esine tai aine, johon huoltajalla tai täysi-ikäisellä opiskelijalla ei lain perus-
teella ole hallussapidon oikeutta, esine tai aine luovutetaan poliisille.  Näitä ovat mm. am-
puma-aseet ja niiden osat, patruunat, räjähteet, kaasusumuttimet, huumausaineet. Näissä ta-
pauksissa kutsutaan aina poliisi paikalle ja esineet ja aineet luovutetaan poliisille. 
 
Edellä mainittujen kiellettyjen esineiden ja aineiden lisäksi voidaan alaikäisen tai edunvalvon-
nan piirissä olevan opiskelijan osalta sopia huoltajan tai edunvalvojan kanssa muista kielle-
tyistä esineistä tai aineista ja niiden haltuun ottamisesta. 

2.6 Ohjauskeskustelu ja kirjallinen tiedoksianto 

Asumisen järjestyssääntörikkeisiin pyritään puuttumaan ensisijaisesti ohjauksellisin ja kasva-
tuksellisin keinoin. Asuntolassa asuvalle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle voidaan antaa 
kirjallinen tai suullinen tiedoksianto rikkeestä. 
 
Ensimmäistä kertaa sääntöjä rikkonutta opiskelijaa ohjataan ja neuvotaan toimimaan oikein 
ohjauskeskustelussa, jossa tarkistetaan, että opiskelija tuntee asumisen säännöt ja on ymmär-
tänyt ne oikein. Ohjauskeskustelun järjestää asuntolaohjaaja tai asuntolavastaava. Siihen voi-
daan kutsua lisäksi oppilaitoksesta opiskelijahuoltohenkilöstöä tai opiskelijan omaohjaaja, 
opiskelijapalvelupäällikkö sekä alaikäisen opiskelijan huoltaja.  
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Ohjauskeskustelussa opiskelijalle annetaan ensimmäisellä kerralla kirjallinen tai suullinen tie-
doksianto rikkeestä. Alaikäisen opiskelijan huoltajalle tiedotetaan asiasta. 
 
Tiedoksianto toimitetaan tiedoksi myös opiskelijan toimintayksikön opiskelijahuoltohenkilös-
tölle ja omaohjaajalle. 

2.7 Kirjallinen varoitus tai asuntolasta erottaminen 

Asuntolassa asuvalle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus 
tai hänet voidaan erottaa asuntolasta määräajaksi tai pysyvästi. 
 
Mikäli ammatillisen koulutuksen opiskelija rikkoo toistuvasti asumisen järjestyssääntöjä tai jos 
rikkomus on vakava ja tahallinen, opiskelijalle annetaan siitä kirjallinen varoitus tai hänet voi-
daan erottaa asuntolasta. Kirjallinen varoitus ja erottaminen asuntolasta ovat kurinpitomenet-
telyjä, ja ennen niiden antamista opiskelijaa ja alaikäisen opiskelijan huoltajaa on kuultava. Kir-
jallisesta varoituksesta päättää oppilaitoksen rehtori ja asuntolasta REDUn oikeusturvatoimie-
lin. Muiden kuin oppivelvollisten opiskelijoiden enintään kolme kuukautta kestävästä asunto-
lasta erottamisesta päättää rehtori. Esityksen kirjallisesta varoituksesta tai erottamisesta teke-
vät asuntolaohjaaja tai asuntolavastaava yhdessä opiskelijapalvelupäällikön kanssa. Tieto kuri-
pitopäätöksestä toimitetaan myös opiskelijan toimintayksikön opiskelijahuoltohenkilöstölle ja 
opiskelijan omaohjaajalle. 
 
Myös alaikäinen ja oppivelvollinen opiskelija voidaan erottaa asuntolasta, mikäli se tarpeen 
asuntolassa asuvien muiden turvallisuuden ja/tai asumisrauhan perusteella. Tällöin moniam-
matillisessa ohjausryhmässä sovitaan yhdessä opiskelijan ja huoltajan kanssa siitä, miten hoi-
detaan asumisjärjestelyt oppivelvollisuuden loppuun vai siirtyykö opiskelija opiskelemaan op-
pivelvollisuuden loppuun esim. kotipaikkakunnalla olevaan toimintayksikköön tai muuhun 
opiskelijan kotikunnan osoittamaan oppilaitokseen. 
 
Sinä aikana, jolloin opiskelijaa vastaan on vireillä syyte yleisessä tuomioistuimessa, ei häntä 
vastaan samasta syystä saa aloittaa tai jatkaa kurinpitomenettelyä. Opiskelija voidaan kuiten-
kin erottaa opiskelija-asuntolasta tuomioistuinkäsittelyn tai tuomion jälkeen määräajaksi tai 
jäljellä olevien opintojen ajaksi, jos se opiskelijan tekemän rikoksen tai siihen liittyvien seikko-
jen perusteella on perusteltua. 

2.8 Kiusaamiseen, syrjintään, seksuaaliseen häirintään ja väkivaltaan puuttuminen 

Asuntolatoiminnassa noudatetaan kiusaamisen, syrjintään tai seksuaaliseen häirintään liittyen 
REDUn järjestyssääntöjen 3 §:n sääntöjä koskien asiallisesta käyttäytymistä. 
 
Asuntolahenkilökunnan on ilmoitettava tietoonsa tulleesta asuntolassa, oppilaitoksessa, työ-
elämässä oppimisessa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä 
tai väkivallasta epäillyn opiskelijan omaohjaajalle, joka ilmoittaa asiasta edelleen opiskelijan 
huoltajalle tai lailliselle edustajalle (L 531/2018, muutos L 164/2022, 80 §, 6. mom.). 
 
Asuntolahenkilökuntaa koskee myös REDUn järjestyssääntöjen menettelytapaohjeen kohta 1.7 
koskien kiusaamisen, syrjinnän ja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyä, niihin puuttumista 
sekä niistä ilmoittamista huoltajalle tai lailliselle edustajalle. 
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Mikäli kiusaamiseen, syrjintään tai seksuaaliseen häirintään liittyy henkeen tai terveyteen liit-
tyvää väkivaltaa tai sen uhkaa asiasta ilmoitetaan poliisille ja mikäli väkivallan tekijä tai uhri on 
alaikäinen, asiasta tehdään aina lastensuojeluilmoitus (Lastensuojelulaki 417/2007, 25 §). 
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                     Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 Edg/103.0.1264.77
                     The signer started the signature session by doing an HTTP request to the TSP server.
                
            
             
                 2022-08-01T14:55:46.196+02:00
                 presented-document-to-signer
                 
                     The TSP presented the document to the signer.
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                     sF/eSzGPG8J060KFw5mhQhzc946kTd0EooP8uvqosyU=
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                 signer-consented-to-document-content
                 
                     The signer approved of the contents of the document.
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                 verified-saml-response
                 
                     The SAML Response attributes from the authentication was verified.
                
            
        
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 vP1vHyxL+F83bOJo/O1JTwDbhDOMtuvh4Vi/x1TUt3s=

 
 
 I+IyiLsMV8XCEwcYIDAQ5rWRAf27ybg/52jQyqELdX0=


 
Qvx6/sFPBb4dVZ9slfrcPvICyFMQWesoDCUmAlVYrzSMQuO9Q/4/EZDvcQAqr74p78PQGfsiYQmh
g5dhFZKKrPpCDwA5mQeej2JW+Rb1MtdY+VbVVHzToEMgRjn/+o7ad6Uz1DS5Ah7A2mTk2KDWyifY
YtLC6vstvrWJKN43gCvz0ASYeQR+Wki8zSufi4qyUZoDMMOSVC4KJPYI4aq89p39LAjuFBi0CqRl
FmdGv6KrmuOTrHfi1P7AgqSQ2LS9Drmt6dF6jOO7NX5Fuz2OQoVFE43USZWqGM7zBmjRkRqP3ZXk
SPmoiKHb73ltL+NTs4LvFhJqWaboDwk5kM4OnA==

 
 
 
MIIE2zCCA8OgAwIBAgILEMoLxPy3mYiOn5swDQYJKoZIhvcNAQELBQAwSzELMAkGA1UEBhMCTk8x
HTAbBgNVBAoMFEJ1eXBhc3MgQVMtOTgzMTYzMzI3MR0wGwYDVQQDDBRCdXlwYXNzIENsYXNzIDMg
Q0EgMzAeFw0yMDA2MjkwOTI0MDZaFw0yMzA2MjkyMTU5MDBaME0xCzAJBgNVBAYTAk5PMRQwEgYD
VQQKDAtTSUdOSUNBVCBBUzEUMBIGA1UEAwwLU0lHTklDQVQgQVMxEjAQBgNVBGEMCTk4OTU4NDAy
MjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAN1WnZejbnY8jazf6Uq9SeyvYc6d7kym
d8ty3ABusvrpBKpNHWdcdvz9ZhNfikg3UkYE+EI09h4/G+p0bpS06bIy/KTb/bsKCyDAJNp2Qf1b
VvmSSmLFNr0qmjAUz5LJ2OxcBdfIQ9LfNAC1GhNpic0WdFkJWUnfCUkQUIWoQvEa4DJnCIdsm6fq
/nouoIwgUOp8eUyQp9o3zgE2CcJK8Zz1JqsCCH3lDdnawKV9gb2kvws9ONdaWTjuCsD8ejFv+ndd
AimWQF7kO4Vc4VXm1aXD+XKRWAWVIcN9AKPmNSF/bhM1BoyiRgK9yId4r1hG7pekvZctwNLp0rfk
c/P60sUCAwEAAaOCAbwwggG4MAkGA1UdEwQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUzMP4B7ecbXpO9acrHQX5
s0cckdEwHQYDVR0OBBYEFIKpyHJUf+cMR4piWIdEtT5Wx3bKMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAnBgNV
HSUEIDAeBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMEMCAGA1UdIAQZMBcwCgYIYIRCARoB
AwIwCQYHBACL7EABATA6BgNVHR8EMzAxMC+gLaArhilodHRwOi8vY3JsLmJ1eXBhc3Mubm8vY3Js
L0JQQ2xhc3MzQ0EzLmNybDBsBggrBgEFBQcBAQRgMF4wJQYIKwYBBQUHMAGGGWh0dHA6Ly9vY3Nw
ZWMuYnV5cGFzcy5jb20wNQYIKwYBBQUHMAKGKWh0dHA6Ly9jcnQuYnV5cGFzcy5uby9jcnQvQlBD
bGFzczNDQTMuY2VyMGYGCCsGAQUFBwEDBFowWDAIBgYEAI5GAQEwEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYB
BgIwNwYGBACORgEFMC0wKxYlaHR0cHM6Ly93d3cuYnV5cGFzcy5uby9wZHMvcGRzX2VuLnBkZhMC
ZW4wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAB6kfpWjEoDI0aPnEPxGjFbM7a25HeM4vwMMTyWwRZPPoCfg
cAdI5s35tc57JPui4Cam1Juy3WaPJviN1lidhMvmx987COecVC8EuYervksm/oz1IT3FNhOKM4fD
I0ZrIdvhZV8z1lDZXcu/Np3PitvxwI3D4mc+VE6RORb8t3O6326QuftzInhWsRKPYOB4BBA+qXQB
3BOEB4KITrNFPNECDoogEsrMIA5PV55T4I3LkeVYltLVI9aEicbmiKkMvCyhcwrakqm3TRxyk3iZ
SOgwIWazRu8OkrkEHgVssO25wdsrEYe79KHoxWHqoSebWun/vDdpu25KChtF4XcP9bo=



     2022-08-01T14:55:51.170+02:00     WbnBVSyk+nhOZKUlSXV/Awri0WNES++m/epYIrZENn4=  CN=Buypass Class 3 CA 3,O=Buypass AS-983163327,C=NO 20296948251980541547421595    xJw1DlqCBeBj50xVSplDNbhDXJllJ9TvGisMe1FYSy0=  CN=Buypass Class 3 Root CA,O=Buypass AS-983163327,C=NO 30    7ffrvKJ6KjhNOHt9QBDGZuLttIQ+TCm0rh1bkzLmsk0=  CN=Buypass Class 3 Root CA,O=Buypass AS-983163327,C=NO 2   text/xml    MIIEyzCCArOgAwIBAgIBHjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBOMQswCQYDVQQGEwJOTzEdMBsGA1UECgwU
QnV5cGFzcyBBUy05ODMxNjMzMjcxIDAeBgNVBAMMF0J1eXBhc3MgQ2xhc3MgMyBSb290IENBMB4X
DTEyMDkyNTA4MDUxOVoXDTMyMDkyNTA4MDUxOVowSzELMAkGA1UEBhMCTk8xHTAbBgNVBAoMFEJ1
eXBhc3MgQVMtOTgzMTYzMzI3MR0wGwYDVQQDDBRCdXlwYXNzIENsYXNzIDMgQ0EgMzCCASIwDQYJ
KoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAON6Gk4TsoAn39gyUXBUfjcLNaq1FLlq2mSqt7l4EUAL
Qfwfw//3jcKPb70rGYD1Mw46shRoL2gFJP3mD5FYe+5pAKqJ1VRdFb/qO/HnYPPBx2vzbEJgOafC
uBX6wEMJc0O8cTsv/MqLvW8K88S+ziZcTSXMo95XkYGcYyaQiS5PR1mzATTvA/Xm811oCI8jZD2Z
jSQ8KhB8ePaRNJTiOK/xYhqSvU9Un7i83NDSAeliZYW6asJ7g2DUcFWDytHvRJQtvd6tTxn+PUTh
C+IlgDJc6riJaIhYBqENID6LsBLdkSGIKsxVDsjDOZ3568D1XaRH9Wlo6Hj0792Ncu7AqZUCAwEA
AaOBtjCBszAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MB8GA1UdIwQYMBaAFEe4zf/lb+74suwvTg75JbCOPGvD
MB0GA1UdDgQWBBTMw/gHt5xtek71pysdBfmzRxyR0TAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwEQYDVR0gBAow
CDAGBgRVHSAAMD0GA1UdHwQ2MDQwMqAwoC6GLGh0dHA6Ly9jcmwuYnV5cGFzcy5uby9jcmwvQlBD
bGFzczNSb290Q0EuY3JsMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAJEHvXHhjk5VKHDDvh5R3eaNjLNXwK
9FQ65TIjkeciZcO53wHqumFBJX0fI7bYOthY1RZQElyefhn9SQlNDiPYrGwfbv94A1RQq8WHFpaf
UHoGjgmorgHoCRm/JKAjuFvE5NYc1EW2h8rAtg2apNRXe+TrTfLHH4gNYD6+Rd9L7zI6RQRgO11l
maWmC5C6VdBJfOtX/gCjpjOwhb9RXwKdGXlbCgpLlv5dhMcSjgxz7NJW3sjyWIhelt5vr7iK+3Xq
e1mTA869l8rb7eDXHpavH/fOQYlHNWDSJQBkA6nbPpYwTy0FWOEdSTrrsb0NLyiF6snEzMyoMIfe
zj1yZJO+ATnZXeIsnrIRW5kL2BmHG0FJ7Up/zq89trNh8eYFE2wPYKhAM3UZNT0jzLLpabJQEFCq
oX3XEPYyAIYJzGbvnCYAPesy88MY9gZBVTCfNuyJr1qrFn2B+fCwwD1ZCOcg3FHr0K601z+v4KWB
19T1ui81cNWdadchU3UxH3i5ZJIi8z8abzj8E8l4sl5SD8iyUW58OF+bScx+P+RG2+DPw7uHbqIt
CYlpl/+YXhKCeGbZ/mI4xHipWuuamnYzZcD1TJ2g+0J9aqLavrBrnhtR0tWS2gmds5G4yNxROB1u
QLZPFswq7WjfCUK3A8RrnNGcGPaCOf4BAou0GAiGo8kWwg== MIIFWTCCA0GgAwIBAgIBAjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBOMQswCQYDVQQGEwJOTzEdMBsGA1UECgwU
QnV5cGFzcyBBUy05ODMxNjMzMjcxIDAeBgNVBAMMF0J1eXBhc3MgQ2xhc3MgMyBSb290IENBMB4X
DTEwMTAyNjA4Mjg1OFoXDTQwMTAyNjA4Mjg1OFowTjELMAkGA1UEBhMCTk8xHTAbBgNVBAoMFEJ1
eXBhc3MgQVMtOTgzMTYzMzI3MSAwHgYDVQQDDBdCdXlwYXNzIENsYXNzIDMgUm9vdCBDQTCCAiIw
DQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAKXaCpUWUOOV8l6ddjEGMnqb8RB2uACatVI2zSRH
sJ8YZLya9vrVediQYkwiL944PdbgqOkcLNt4EemOaFEVcsfzM4fkoF0LXOBXByow9c3EN3coTRiR
5r/VUv1xLXA+58bEiuPwKAv0dpihi4dVsjoT/Lc+JzeOIuOoTyrvYLs9tznDDgFHmV0ST9tD+leh
7fmdvhFHJlsTmKtdFoqwNxxXnUX/iJY2v7vKB3tvh2PX0DJq1l1sDPGzbjniazEuOQAnFN44wOwZ
ZoYS6J1yFhNkUsepNxz9gjDthBgd9K5c/3ATAOux9TN6S9ZV+AWNS2mw9bMoNlwUxFFzTWsL8TQH
2xc519woe2v1n/MuwU8XKhDzzMro6/1rqy6any2CbgTUUgGTLT2G/H783+9CHaZr77kgxve9oKeV
/afmiSTYzIw0bOIjL9kSGiG5VZFvC5F5GQytQIgLcOJ60g7YaEi7ghM5EFjp2CoHxhLbWNvSO1UQ
RwUVZ2J+GGOmRj8JDlQyXr8NYnon74Do29lLBlo3WiXQCBJ31G8JUJc9yB3D34xFMFbG02SrZvPA
Xpacw8Tvw3xrizp5f7NJzz3iiZ+gMEuFuZyUJHmPfWupRWgPK9Dx2hzLabjKSWJtyNBjYt1gD1iq
j6G8BaVmos8bdrKEZLFMOVLAMLrwjEsCsLa3AgMBAAGjQjBAMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHQYD
VR0OBBYEFEe4zf/lb+74suwvTg75JbCOPGvDMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOCAgEAACAjQTUEkMJAYmDv4jVM1z+s4jSQuKFvdvoWFqRINyzpkMLyPPgKn9iB5btb2iUspKdV
cSQy9sgL8rxq+JOssgfCX5/bzMiKqr5qb+FJEMwx14C7u8jYog5kV+qi9cKpMRXSIGrs/CIBKM+G
uIAeqcwRpTzyFrNHnfzSgCHEy9BHcEGhyoMZCCxt8l13nIoUE9Q2HJLw5QY33KbmkJs4j1xrG0aG
Q0JfPgEHU1RdZX33inOhmlRaHylDFCfChQ+1iHsaO5S3HWCntZznKWlXWpuTekMwGwPXYshApqr8
ZORK15FTAaggiG6cX0S5y2CBNOxv033aSF/rtJC8LakcC6wc1aJoIIAE1vyxjy+7SjENSoYc6+I2
KSb12tjE8nVhz36udmNKekBlk4f4HoCMhuWG1o8O/FMsYOgWYRqiPkN7zTlgVGr18okmAWiDSKIz
6MkEkbIRNBE+6tBDGR8Dk5AM/1E9V/RBbuHLoL7ryWPNbczk+DaqaJ3tvV2XcEQNtg413OEMXbug
UZTLfhbrES+jkkXITHHZvMmZUldGL1DPvTVp9D0VzgalLA8+9oG6lLvDu79leNKGef9JOxqDDPDe
eOzI8k1MGt6CKfjBWtrt7uYnXuhF0J0cUahoq0Tj0Itq4/g7u9xN12TyUb7mqqta6THuBrxzvxNi
Cp/HuZc=   MIIFygoBAKCCBcMwggW/BgkrBgEFBQcwAQEEggWwMIIFrDCB7qFIMEYxCzAJBgNVBAYTAk5PMR0w
GwYDVQQKDBRCdXlwYXNzIEFTLTk4MzE2MzMyNzEYMBYGA1UEAwwPQnV5cGFzcyBPQ1NQIEVDGA8y
MDIyMDgwMTEyNTU1MVowbjBsMEQwCQYFKw4DAhoFAAQU+sMYjIxE/H/4lHInyjEC5+yX48QEFMzD
+Ae3nG16TvWnKx0F+bNHHJHRAgsQygvE/LeZiI6fm4AAGA8yMDIyMDgwMTEyNTU1MVqgERgPMjAy
MjA4MDEyMDU1NTFaoSEwHzAdBgkrBgEFBQcwAQIEEK9lkJ9Nat3I/esDk++UiF8wDQYJKoZIhvcN
AQELBQADggEBAKp3Q+RjciVywDgobluaVHruAUELae+5AqwStRZGLpmYqofCxFpW18GwtQ0IQm66
qpbZ7LfA/xS1kp8q3RCTrdnHqtnDuY0g37YPNKYEpTew5PdKhvnzUljUsbDEDoUBWmtih3oeNyt+
MFURIxjS43ZFrOg4TfU3YQ3C6rflbE7V4N//BTUAIx6oSYpdJhG0sxKaiU2JV/O62Mb2z7mCvQ03
3YnM5fxw6GtsdEKuMhEdCg/RvaLgS66ypa+vhxjZzAu8ORpiIQDr0mzKCaRdU1IUae+kMqsNhy29
YdCZw5kOGkC/TDLbTOnB1Mb4XN3LKU4w01hRkrzJeZs1LwQIHeCgggOjMIIDnzCCA5swggKDoAMC
AQICCwQg5pdYQzyLJ0cMMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMEsxCzAJBgNVBAYTAk5PMR0wGwYDVQQKDBRC
dXlwYXNzIEFTLTk4MzE2MzMyNzEdMBsGA1UEAwwUQnV5cGFzcyBDbGFzcyAzIENBIDMwHhcNMjIw
NjA2MTAwMDAwWhcNMjIwOTA0MTAwMDAwWjBGMQswCQYDVQQGEwJOTzEdMBsGA1UECgwUQnV5cGFz
cyBBUy05ODMxNjMzMjcxGDAWBgNVBAMMD0J1eXBhc3MgT0NTUCBFQzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEB
BQADggEPADCCAQoCggEBAL3bgcAFerjYWkbrNzbSwcFkD/w7I9pAYpDVHxYvy1dxpeCxmY/rqUQH
/4mJ26TCqgie/d75Ghcsb43OxLFG1/hPVfU5V1QQJlJts0OSa2nSvgRZlF2u2vQIJVl1y1hrQAJM
4ipryxZJfMEz+MkkAtLoy5sVnnESUfH+jr0bRWEg7RWJEvQ3kQHcxlE0iOHAszw7M04QkoLh7UYe
rloA7DQi4OWS9mEuRLzaRaInQYHIO90888VDJ4xw2Qd5UjGCD3p2h2XMY5/hSyfE+Uf+bjpvH2ab
mpZJbgCg2mbRxRV0o4UodZWIrXqPZAQF0ewNZiOiDr9BJBwhibaHUjUQgmECAwEAAaOBhDCBgTAJ
BgNVHRMEAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFMzD+Ae3nG16TvWnKx0F+bNHHJHRMB0GA1UdDgQWBBRxbnU+
xFUo3Bk5k4YLnDRr8BTFLjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCB4AwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwkwDwYJ
KwYBBQUHMAEFBAIFADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAU7Mor1Pm3Wbjkfj9wi4f5NaNX9P1rj9P
9rDtWeA1yjJ0IiW12CCSs+/8IJ16ZnP+8SOqykAUbhjFy6qbHvvPqodGc9zAg4VNR7MalOtbinic
ya4AwWyD6ondjo5Xj21J03BBO8Dz9FrJ631CjW29pZ9cZYMFxckKDFu9PrB9u418hrueOkdBM3mD
pdEzaiDnWPV5gApZTXBI2TwTDSHrdh21CynyYemYfpdxan92ciMt8dVS17OTfKHTA0h2RaDiWCRZ
nw4dk3jibRC4NokBa63GOh/h8PHDc1JFwdrUmYAc+AM0JIViEsmLiSpFVYmDaRJUuUhR7B29t+Xw
9DLGOQ==
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         Mobiilivarmenne
    
     
         
             
             
             
             
             mobiilivarmenne-ftn-sign
             3
             cgi.rondo.redu
        
         
             
             
             
        
         
             Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
        
    
     
         Olen lukenut ja ymmärtänyt esitettyjen asiakirjojen sisällön sekä olen valmis allekirjoittamaan
    
     
         
             
                 2022-08-01T14:56:12.355+02:00
                 started-signature-session
                 
                     46.132.21.120
                     Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 Edg/103.0.1264.77
                     The signer started the signature session by doing an HTTP request to the TSP server.
                
            
             
                 2022-08-01T14:57:05.924+02:00
                 presented-document-to-signer
                 
                     The TSP presented the document to the signer.
                     A6/2022 Lakimuutoksen L164-2022 ja L1215-2020 muutokset ja lisäykset sääntöihin ja menettelyohjeisiin PÄÄTÖS, asiakirja 1
                     sF/eSzGPG8J060KFw5mhQhzc946kTd0EooP8uvqosyU=
                     SHA-256
                
            
             
                 2022-08-01T14:57:08.174+02:00
                 signer-consented-to-document-content
                 
                     The signer approved of the contents of the document.
                
            
        
         
             
                 2022-08-01T14:57:08.278+02:00
                 verified-saml-response
                 
                     The SAML Response attributes from the authentication was verified.
                
            
        
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 bQURHm2YkumaTmlmRgiossWBDKiEELcNOmFi9nIRR7c=

 
 
 uG+i1NHaKZeMh3/5THknhXGL4PxGRJIs/Ajvk67Awlo=


 
xpXVnoLSRAGjb04JPI/pyKuAjIkv1mFr1OCcmXoj4tC/AEhyrahLgyKVzEIuwqo1ihqAqtqoRlGV
Xc7NKj0hgvVgr7eBYH2JXlSe9J/o1ZLiHYIDQVzuYPhXj0oTFadHJtE1J9TrmuENytaIrIVD9N++
z6Wy6o0btcHIELSvqN+7tNpSydKSQfpoIoY4jEU48BSbRM7Ok1iGbzUWm6Ltj+cqzYMXzL+pCPwK
cz8WZmZPAW2YXNwFDNRVcZ48G3rXhn2GSnrLAWMSuWSjjCe0489Z53mcS+6pb7+yBMyJUdHhu4X2
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