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Saimaan ammattiopisto Sampon järjestyssääntö 

 

 

 

 

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 

(L630/98) ja ammatillisesta koulutuksesta  

annetun asetuksen (811/98) sekä ammatil-

lisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 

(631/98) ja ammatillisesta aikuiskoulutuk-

sesta annetun asetuksen (812/98) nojalla 

Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori on 

päättänyt nämä järjestysäännöt noudatetta-

vaksi 1.1.2017 lukien. 

 
Järjestyssääntöjä sovelletaan Saimaan am-

mattiopisto Sampon (jatkossa Sampo) 

nuorten ja aikuisten koulutuksissa Sampon 

sisä- ja ulkoalueilla, oppilaitoksen opiskeli-

joilleen järjestämissä tilaisuuksissa, mat-

koilla sekä työssäoppimis- ja ammattiosaa-

misen näyttö- sekä tutkintotilaisuuspai-

koissa. Lisäksi on otettava huomioon työ-

paikoilla noudatettavat säännöt työssäoppi-

misen, ammattiosaamisen näyttöjen ja tut-

kintotilaisuuksien aikana. 

1. Meillä kaikilla Sampossa on oikeus häiriöttömään ja turvalliseen työskentelyyn sekä velvollisuus 
edistää hyviä työskentelymahdollisuuksia. Sampossa emme kiusaa emmekä vahingoita toisi-
amme fyysisesti tai henkisesti1. 

Meistä jokainen huolehtii ja vastaa henkilökohtaisesta omaisuudestaan ja kunnioittaa toisen 
omaisuutta. Oppilaitos ei vastaa sen tiloihin jätetyn omaisuuden turmeltumisesta tai katoami-
sesta. 

2. Käytämme matkapuhelinta opiskelutilanteiden aikana vain opettajan luvalla. Oppilaitoksen alu-
eella ja tilaisuuksissa otetun kuvamateriaalin julkaisemiseen pyydämme aina luvan asianomai-
selta. 
 

3. Meistä jokainen vastaa oppimis- ja työympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä, sekä asialli-
sesta ja korrektista viestinnästä.  
 

4. Me osallistumme säännöllisesti opiskeluun ja noudatamme täsmällisyyttä oppilaitoksen ja työs-
säoppimispaikkojen työajoissa. Tiedämme, että poissaolot ja myöhästymiset voivat johtaa opis-
kelun täydentämisvelvollisuuteen, jos sovimme tapauskohtaisesti2 tai työvoimakoulutuksissa 
koulutuksemme keskeytymiseen3. 
      

5. Me Sampon opiskelijat pukeudumme työtehtävien ja työssäoppimispaikkojen vaatimusten mu-
kaisesti sekä noudatamme opettajan tai muun ohjaajan antamia työturvallisuusmääräyksiä ja 
muita koulutusalakohtaisia ohjeita. Emme käytä lävistyskoruja niillä koulutusaloilla, joilla ne ovat 
kiellettyjä työ- ja/tai asiakasturvallisuuden vuoksi. 
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6.  Me Sampon opiskelijat tiedämme, että päihteiden, huumaavien aineiden ja niiden käyttöön 

liittyvien välineiden hallussapito, käyttäminen ja välittäminen sekä niiden vaikutuksen alai-
sena esiintyminen oppilaitoksen alueella, työssäoppimispaikoilla sekä oppilaitoksen opiskeli-
joilleen järjestämissä tilaisuuksissa ja matkoilla on kielletty. Me tiedämme, että huumeiden 
vaikutuksen alaisena esiintyminen ja aineiden hallussapito on rikos, josta ilmoitetaan polii-
sille.  

 
 Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos 

on perusteltu aihe epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoi-
hin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus 
huumeisiin1.  

 
7.  Sampon rehtorilla ja opettajilla on yhdessä tai erikseen oikeus ottaa työpäivän aikana hal-

tuun opiskelijoilta kiellettyjä esineitä tai aineita1.  

8.  Opiskelijoilta haltuun otetut kielletyt esineet ja aineet säilytämme huolellisesti. Esineiden ja 
aineiden luovutuksen järjestämme mahdollisimman pian haltuunotosta. Edellä tarkoitetut 
opiskelijalta haltuun otetut esineet tai aineet luovutamme opiskelijan huoltajalle tai muulle 
lailliselle edustajalle tai, jos opiskelija on täysi-ikäinen, hänelle itselleen. Esineet ja aineet tu-
lee kuitenkin luovuttaa poliisille tai muulle laissa säädetylle viranomaiselle, jos opiskelijalla, 
tämän huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla ei lain mukaan ole oikeutta pitää niitä hallus-
saan1 ja 5. 

9.  Sampon henkilöstöllä on oikeus huoltaa ja tarkastaa opiskelijan käyttöön luovutetut tilat ja 
pukukaapit tämän läsnä ollessa. Opiskelijalle ilmoitamme ennen tarkastusta tarkastuksen 
syyn1.  

 
10.  Me olemme velvollisia korvaamaan oppilaitoksen tai sen irtaimen omaisuuden tuottamuksel-

lisesta turmelemisesta aiheutuneet vahingot6.  
 
11. Sampo on savuton oppilaitos (Lappeenrannan kaupunginhallitus on julistanut koko Pohjolan-

kadun alueen ja Imatran kaupunki koko Mansikkalan kampuksen alueen savuttomaksi vyö-
hykkeeksi). Me emme tupakoi, nuuskaa emmekä käytä sähkösavukkeita oppilaitoksen sisäti-
loissa, sen käytössä olevilla ulkoalueilla tai oppilaitoksen opiskelijoilleen järjestämissä tilai-
suuksissa ja matkoilla. Rikkomuksesta seuraa ryhmänohjaajan antama suullinen huomautus 
(annetaan kirjallisena). Toistuvista tupakkalain rikkomuksista voi seurata rehtorin antama kir-
jallinen varoitus. Rikkomusten jatkuessa ne voivat johtaa poliisiviranomaisen määräämään 
sakkorangaistukseen7. 

 
12.  Me emme pelaa raha- ja uhkapelejä oppilaitoksen alueella emmekä työssäoppimispaikoilla.  
 
13.  Paikoitamme ajoneuvomme ainoastaan opiskelijoille osoitetuille paikoille. Emme pysäköi 

henkilökunnan tai muiden lähellä olevien yritysten parkkipaikoille. Virheellisestä pysäköin-
nistä seuraa pysäköintivirhemaksu. Polkupyörät jätämme pyörätelineisiin tai niiden lähetty-
ville, jos telineisiin ei mahdu.  

 
14.  Opetushenkilöstöllä on oikeus määrätä häiritsevästi käyttäytyvä opiskelija poistumaan jäljellä 

olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka oppilaitoksen tilai-
suudesta1. 

  
 Meidän opiskelijoiden osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän 

ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetusti-
lassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyt-
täytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskeli-
jan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Saimaan ammattiopisto Sampon opiskeluoikeustoimi-
kunta päättää määräaikaisesta erottamisesta1.  
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15.  Jos me opiskelijat häiritsemme opetusta, käyttäydymme väkivaltaisesti tai uhkaavasti, me-

nettelemme vilpillisesti tai muuten rikomme järjestystä, kieltäydymme huumausainetestiä 
koskevan todistuksen esittämisestä, joudumme ryhmänohjaajan puhutteluun. Ryhmänoh-
jaaja ilmoittaa ala-ikäisen opiskelijan huoltajalle rikkomuksesta tai hänelle voidaan antaa kir-
jallinen varoitus.  

 
 Jos rikkomus on vakava, tai jos jatkamme edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kir-

jallisen varoituksen saatuamme, Saimaan ammattiopisto Sampon opiskeluoikeustoimikunta 
voi erottaa opiskelijan oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi ja erottaa 
asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Kirjallisen varoituksen antami-
sesta päättää rehtori ja opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta Saimaan ammattiopisto 
Sampon opiskeluoikeustoimikunta1 ja 5. 

 
16.  Meidät opiskelijat katsotaan eronneiksi, jos me emme suorita opintojamme erikseen säädetys-

sä ajassa tai olemme ilmoittamatta pätevää syytä pois opetuksesta, ja on ilmeistä, ettei meidän 
tarkoituksena ole jatkaa opintojamme. Jotta opiskelija voidaan katsoa eronneeksi opintojen vii-
västymisen tai poissaolojen vuoksi, on hänelle lähetettävä tätä ennen hänen antamaansa osoit-
teeseen kirje, jossa opiskelijaa pyydetään selvittämään opintojemme viivästymisen ja poissa-
olonsa syy2 ja 4.  

 
17.  Niissä asioissa, joista ei erikseen mainita näissä järjestyssäännöissä, noudatamme lakeja ja 

asetuksia sekä oppilaitosten omia ohjeita ja sääntöjä.  
 
 
Säännöt ovat nähtävillä oppilaitoksen ilmoitustauluilla, Opiskelijan oppaassa ja Internet-sivuilla 
 

 

1 Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998, 28 §, 32 §, 35 § ja 35 a, b, c, d, e, f ja g §:t, Laki ammatillisesta aikuiskoulutuk-
sesta 631/1998, 11 §.  
2 Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskevat menettelyohjeet, rehtorin päätökset 17.02.2015, 25 § (nuoret), 
10.4.2014, 31 § (aikuiset). 
3 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012, 5 luku 3, 4 ja 5 §:t, 6 luku 9 §.  
4 Ohje koulutuspalvelujen tuottajille: Kuulemismenettely Kaakkois-Suomen TE-toimistossa, 2015.  
5 Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista, rehtorin päätös 27.4.2016, 35 §. 
6 Vahingonkorvauslaki 412/1974.  
7 Tupakkalaki 549/2016, 74 §, 81 § ja 118 §. 

 


