TURUN AKK:N JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Järjestyssäännöt koskevat Turun AKK:n opiskelijoita ja henkilökuntaa.
Säännöt varmistavat työrauhan, turvallisuuden ja viihtyvyyden.
Säännöt ovat voimassa kaikissa Turun AKK:n oppimisympäristöissä.

1.

Yleistä

Oppimisympäristöt pidetään siisteinä ja jokainen huolehtii, että tila
jää siistiksi myös seuraavalle käyttäjälle. Turun AKK ei vastaa sen
tiloihin jätetystä omaisuudesta.
Kännyköiden ja muiden laitteiden käyttö ei saa häiritä opetusta
eikä opiskelua. Kuvaaminen / videointi ilman asianomaisen lupaa
on kielletty, samoin kuvien julkaiseminen ja tallentaminen.
Turun AKK:ssa noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä käytöstapoja,
kunnioitetaan muita ja käytetään asiallista puhekieltä.
Kaikki syntyperään, sukupuoleen, uskontoon, ikään jne. liittyvä häirintä on kielletty.
Tupakointi kaikissa Turun AKK:n tiloissa, oppimisympäristöissä ja
tonttialueilla on kielletty. Samoin tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakkavälineiden, sähkösavukkeiden ja tupakkajäljitelmien sekä poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden
käyttö ja käsittely on kielletty Turun AKK:ssa. Oppimisympäristöissä
ei saa olla päihtyneenä tai huumausaineen vaikutuksen alaisena.
Omaa tai toisen turvallisuutta vaarantavia tai muissa laissa kiellettyjä esineitä (esim. teräaseet ja aseet) tai aineita (esim. huumausaineet) ei saa tuoda tai pitää hallussa oppimisympäristöissä.
Järjestyssääntöjen valvontavastuu on Turun AKK:n henkilökunnalla.
2.

Työaika ja opiskeluoikeus

Opiskelijan työaika määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.
Opiskeluoikeus alkaa, kun henkilö otetaan opiskelijaksi. Opiskeluoikeus päättyy, kun hän on suorittanut sen tutkinnon tai koulutuksen,
johon hänet otettiin opiskelijaksi.
Opiskeluoikeus päättyy myös, kun opiskelijan opiskeluoikeus peruutetaan, opiskelija katsotaan eronneeksi tai oppisopimus puretaan.
Työvoimakoulutuksessa opiskeluoikeus alkaa ja päättyy TE-hallinnon määräämänä ajankohtana.
3.

Työturvallisuus

Turun AKK huolehtii työturvallisuudesta omissa oppimisympäristöissään. Koulutussopimuksessa ja oppisopimuksessa opiskelijan
työturvallisuudesta vastaa työpaikka.
Opiskelijan velvollisuutena on noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita ja -sääntöjä sekä ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista.
4.

Pysäköinti ja pelastustiet

Ajoneuvot pysäköidään niille osoitetuille paikoille. Opiskelijoille on
varattu omat pysäköintialueet. Merkityt pelastustiet pidetään aina
vapaana ja esteettömänä.

5.

Turun AKK:n omaisuus

Opiskelija vastaa henkilökohtaisesti hänen käyttöönsä annetuista
välineistä sekä yhteisistä tiloista. Korvausvelvollisuus määräytyy
vahingonkorvauslain mukaisesti. Turun AKK:n omaisuutta tulee
käsitellä huolellisesti.
Vahingoista tulee ilmoittaa välittömästi opettajalle.
6.

Opiskelijan velvollisuudet

Opiskelijan velvollisuutena on käyttäytyä asiallisesti sekä noudattaa
opettajan antamia ohjeita ja järjestyssääntöjä.
Opiskelijan on suoritettava kaikki hänelle annetut tehtävät tunnollisesti ja hänen on osallistuttava HOKSiin suunniteltuun toimintaan.
Opiskelijalla on salassapitovelvollisuus työpaikalla järjestettävän
koulutuksen aikana. Työpaikalla noudatetaan työpaikan ohjeita ja
sääntöjä.
7.

Hälytystilanteet

Hälytyksen tullessa kaikkien on toimittava annettujen ohjeiden
mukaan ja siirryttävä rakennuksesta kokoontumispaikoille.
8.

Sääntöjen noudattaminen

Opiskelija voidaan poistaa tarvittaessa luokasta, oppimistilanteesta ja oppilaitoksen alueelta. Opiskelijalta voidaan ottaa haltuun ja
tarkastaa hänen tavarat, jos epäillään, että hänellä on hallussa
kiellettyjä esineitä tai aineita.
Mikäli opiskelija toimii järjestyssääntöjen vastaisesti, opettaja ohjaa häntä välittömästi neuvoen ja keskustellen. Jos käytös ei muutu, opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, erottaa määräajaksi tai pidättää opiskeluoikeus.
9.

Tiedottaminen

Opiskelijoille kerrotaan opintojen alkuvaiheessa opiskelusta, ohjauksesta ja tuesta, opiskelijan oppaasta sekä järjestyssäännöistä.
10. Päätöksiin liittyvä muutoksenhaku
Turun AKK:n tekemiin opiskelijoita koskeviin päätöksiin voi hakea
muutosta aluehallintovirastolta, hallinto-oikeudelta tai opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalta.
11. Voimaantulo
Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa 27.3.2018 lähtien ja kumoavat 26.5.2015 hyväksytyt järjestyssäännöt.
Edellä mainittuja asioita ohjaa laki ammatillisesta koulutuksesta
(531/2017) ja TE-hallinnon koulutusten osalta laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) sekä niitä säätelevät asetukset ja määräykset.

tammikuu 2020

Lisätietoja opiskelusta ja säännöistä löytyy Turun AKK:n opiskelijan oppaasta.

Turun Aikuiskoulutuskeskuksen johtokunnan hyväksymä 1/2020.
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