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Jakso 3, Järjestyssäännöt 

Intro 

Elina: Moi taas, täällä Ellu ja Karo. Ja tänään meillä olisi aiheena Xamkin järjestyssäännöt.  

Karoliina: Tässä dokumentissa on viisi eri kohtaa ja nyt olisi sitten tarkoitus kohta kohdalta käydä 
läpi mitä nämä oikein mahtavat tarkoittaa. Osaatko Ellu sanoa, miksi meillä edes tämmöinen 
dokumentti olemassa? 

Elina: No siis tämähän perustuu ihan ammattikorkeakoululakiin, jonne on kirjattu, että jokaisella 
opiskelijalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Ja jotta se mahdollistetaan, tulee jokaisen 
korkeakoulun sitten laatia järjestyssäännöt, jotta järjestys säilyisi oppilaitoksessa. 

Karoliina: No se kuulostaa viisaalle. Mitähän siellä tiedostossa sitten mahtaa lukea? 

Elina: Ensimmäiseksi kohdaksi tänne on kirjattu tämän dokumentin tarkoitus ja se kuuluu näin: 
“Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan 
työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.” 

Karoliina: Aivan, eli siis käytännössä kuten aikaisemminkin sanoit jo, niin nämä perustuvat aika 
pitkälti lakiin. Mitäs muita kohtia siellä on? 

Elina: Toisena täällä on kirjattu hyvä käytös. 

Karoliina: Anna kun arvaan, sinne on laitettu et opiskelijalla on oikeus työrauhaan. Ja että ei saa 
häiritä tai loukata ketään just esim. tyyliin kiusaaminen, että se on kiellettyä. 

Elina: Joo, nappiin meni. Ja tämä sama pätee myös sosiaalisessa mediassa tapahtuvassa viestinnässä. 

Karoliina: Hyvä muistaa! Mites jos joku sitten rikkoo tätä? 

Elina: No puututaan tietenkin tilanteeseen sisäisen puuttumismenetelmän keinoin. Ja jos tilanne on 
vakava niin siinä tapauksessa sitten otetaan yhteys poliisivirkavaltaan. 

Karoliina: Aivan joo. Mites mitä muuta siellä sitten lukee? 

Elina: No kolmantena tänne on kirjattu Päihteet ja tupakointi. 

Karoliina: Eli meidän korkeakoulussamme on päihteetön työympäristö? 

Elina: Joo. Eli opiskelu ja harjoittelutilanteessa päihteiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty.  

Karoliina: Toisin sanoen, jos olen päihteiden vaikutuksen alaisena, vaikka harjoittelussa, niin ei tipu 
opintopisteitä? 
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Elina: Joo just näin. Tupakkaa saa poltella, mutta tupakkalain mukaisesti. Eli ei sisällä eikä heti 
ovensuissa, vaan niille merkatuilla paikoilla kampusalueella. 

Karoliina: Selkee. Kerro ihmeessä mitä neljäs kohta pitää sisällään. 

Elina: Täällä on tällainen kohta kuin: Omaisuuden käsittely ja yleinen turvallisuus. 

Karoliina: Varmaankin siis tarkoittaa sitä, että amk ja harkkapaikan omaisuutta on käsiteltävä 
huolellisesti? 

Elina: Joo, tahallisesti tai varomattomuudesta johtuen voi sitten joutua vahingonkorvausvastuuseen. 
Lisäksi täällä lukee, että toisen vahingoittamiseen soveltuvien esineiden ja aineiden hallussapito on 
ammattikorkeakoulun alueella kielletty pois lukien opetuksessa käytettävät välineet ja aineet.  

Karoliina: Ja ammattikorkeakoulun alueella ja tiloissa suoritetaan teknistä valvontaa turvallisuuden 
ylläpitämiseksi sekä mahdollisten väärinkäytösten todentamiseksi.  

Elina: Jep ja esimerkiksi poliisin on siis mahdollista saada käyttöön valvontakameramatskut tarpeen 
tullen, jotta rikos saadaan selvitettyä.  

Karoliina: Tämä on kyllä hyvä, että turvaudutaan virkavaltaan, jos tulee vakavampi case. Mites sitten, 
jos näitä sääntöjä ylipäätään rikkoo? Tuolla oli jo vähän mainittu, mutta yleisesti? 

Elina: Joo täällä tukee järjestyssääntöjen rikkomuksista vielä omanaan. Eli jos sääntöjä rikkoo, niin 
voidaan sitten soveltaa tarpeen mukaan mm. Työlainsäädäntöä, amk-lakia ja rikos- ja 
vahingonkorvauslaissa. 

Karoliina: Ei koulumme ei ole siis mikään villi länsi. 

Elina: Joo ei oo. Turvallista meillä täällä on. 

Karoliina: Kiva kuulla! Eli ei muuta, kun turvallisesti eteenpäin ja palataan seuraavassa jaksossa! 
Moikka! 

  


