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JÄMSÄN KRISTILLISEN KANSANOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNNÖT  

 

1. Jämsän Kristillisen Kansanopiston järjestyssäännöt 

 

Sääntelyperusta: Jämsän Kristillisen Kansanopiston johtosääntö 25 §.  

 

Valmistelu: Johtokunnan esitys 21.7.2017 § 75 ja opiskelijakunnan käsittely 30.8.2017. 

 

Päätös: Johtokunta on hyväksynyt järjestyssäännöt 4.9.2017 90 §. 

 

2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 

 

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää opiston sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä  

opistoyhteisön turvallisuutta ja viihtyvyyttä.  

 

Jämsän Kristillisen Kansanopiston (myöhemmin Opisto) koulutus ja toiminta perustuvat  

vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen arvoihin.  

 

Opisto on internaatti, jossa opiskellaan iltaisin yhteisöllisyyttä päivän oppituntien lisäksi. 

Järjestyssäännöt ovat voimassa Opiston oppilaitoskäytössä olevalla alueella, johon kuuluu sisätilojen 

lisäksi opiston asfalttipiha. 

 

Järjestyssäännöt ovat voimassa myös opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa Opiston alueen 

ulkopuolella. 

 

3. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen 

 

Opiston kasvatustyössä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttamisen painopisteitä ovat yksilön 

ihmisarvon kunnioittaminen, uskonnonvapauden ylläpitäminen ja etnisen alkuperän kunnioittaminen. 

 

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään opetuksen järjestämisessä. Opiston opetus tapahtuu 

pääasiassa sekaryhmissä, joissa on sekä naisia että miehiä. Poikkeuksen muodostaa liikunnan opetus, 

jossa voi olla erikseen ryhmät eri sukupuolille.  

 

Erityisoppijoiden opistovuosi -linjan opiskelijoille pyritään tarjoamaan mahdollisuuksia osallistua 

samoille kursseille muiden opiskelijoiden kanssa.  
 
Opistossa opiskelevien nuorten yhdenvertaista ja tasa-arvoista äänen kuulumista vahvistetaan 

toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa. Erityistä huomiota kiinnitetään muunkielisten, 

erityisoppijoiden ja heikossa asemassa olevien nuorten äänen kuulumiseen opiskelijakunnan 

toiminnassa ja opiston päätöksenteossa. 

 

4.  Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet 

 

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluun ja oikeudenmukaiseen kohteluun Opistossa. 

 

Opiskelija-asuntolassa asuva opiskelija voi vapaa-aikanaan liikkua opiston ulkopuolella.  

 

Opiskelijan on osallistuttava opetukseen työjärjestyksen mukaisesti. Opiskeluun välittömästi liittyviksi 

tilaisuuksiksi katsotaan kaikki Opiston järjestämä opetus ja siihen liittyvät tapahtumat niin Opistossa 
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kuin sen ulkopuolellakin. Opiston järjestämiä tilaisuuksia ovat myös opiskelijakunnan järjestämät 

tilaisuudet.  

 

Opiskelija-asuntolassa asuvan opiskelijan on palattava Opistolle klo 21.25 (lauantaina klo 22.25) 

mennessä. Omassa asuntolassa tulee olla klo 21.30 (la klo 22.30) ja omassa huoneessa klo 23 (la klo 

24), jolloin alkaa hiljaisuus. Hiljaisuus on klo 23.00–07.00, paitsi la–su klo 24.00–08.00. Asuntolan 

kaikissa tiloissa tulee hiljaisuuden aikana välttää melua asumis- ja opiskelurauhan säilymiseksi. 

Kaikille on taattava nukkumarauha ja silloin liikkuminen ja oleskelu opiston yleisissä tiloissa, muissa 

asuntoloissa ja pihalla on kielletty.  

 

Pedagoginen rehtori voi päättää asuntola- ja hiljaisuusajoista erityistapauksissa. 

 

5. Turvallisuus, viihtyvyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

 

Opiskelijalta edellytetään hyvää käytöstä. Väkivaltainen käyttäytyminen ja kiusaaminen on kielletty.  

 

Median käytön, musiikin kuuntelun ja opiskelijan käyttäytymisen asuntolassa tulee olla opiston 

arvomaailman mukaista.  

 

Tyttöjen ja poikien välisistä vierailuajoista asuntoloissa, ulkopuolisten vieraiden vierailuajoista ja 

opiston sisäisistä yövierailuista antaa tarkemmat määräykset pedagoginen rehtori, kuultaan 

henkilökunnan ja opiskelijakunnan edustajia.  

 

Opiskelija-asuntolan seiniin kattoon tai lattiaan ei saa kiinnittää mitään jälkiä jättävää materiaalia. 

Omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta tulee viipymättä ilmoittaa opiston henkilökunnalle. 

Oppilaitoksen edustajalla on oikeus tarkistaa asunnon ja sen kaluston kunto. 

 

Opiskelijan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa 
(412/1974). Vahingoista tulee ilmoittaa alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajille tai tämän muulle 
lailliselle edustajalle. 
 

Opiskelija on vastuussa asuntolassa ja muualla Opiston tiloissa säilyttämästään henkilökohtaisesta 

omaisuudesta ja asuntolan omaisuudesta.  

 

Jos tekijä on tiedossa ja teko yksilöitävissä, Opiston opettaja, pedagoginen rehtori tai rehtori voi 

kasvatuksellisin perustein määrätä opiskelijan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään opiskelijan 

tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman opiston omaisuuden tai tilan. 

Tehtävä tulee suorittaa valvotusti. 

 

Jokainen Opistossa opiskeleva on osaltaan vastuussa Opiston turvallisuudesta ja viihtyisyydestä. 

 

Turvallisuuteen liittyvät ohjeet antaa rehtori, akuutissa tilanteessa senhetkisen rehtorin nimittämä 

turvallisuusvastaava. Opistossa on noudatettava kaikkia henkilökunnan antamia 

turvallisuusmääräyksiä. 

 

Opisto on päihteetön ja savuton. Kaikkien päihteiden käyttö sekä tupakointi ja nuuskaaminen on 

kielletty.   

 

Aseiden ja paloherkkien aineiden tuominen Opiston tiloihin ja opiskelija-asuntolaan on kielletty. 
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6. Kurinpitomenettely, opiskelijan erottaminen sekä opiskelusta pidättäminen ja 
poistumismääräyksen antaminen 
 

Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo Opiston järjestyssääntöjä tai muutoin 

käyttäytyy sopimattomasti taikka menettelee vilpillisesti, voi pedagoginen rehtori Opiston sisäisen 

järjestyksen ja työrauhan ylläpitämiseksi antaa kirjallisen varoituksen kuultuaan opiskelijaa ja alle 18-

vuotiaan osalta tämän huoltajaa. 

 

Opiskelija tai alle 18-vuotiaan osalta hänen huoltajansa voi vaatia oikaisua kirjalliseen varoitukseen 

kurinpitolautakunnalta, ellei perusopetus- tai lukiolaista muuta johdu, 14 vuorokauden kuluessa 

varoituksen antamisesta. 

 

Mikäli opiskelija syyllistyy edellä mainittuihin sääntörikkomuksiin toistuvasti tai järjestyssäännöissä 

on kyseisen rikkomuksen osalta erikseen niin määrätty, kurinpitolautakunta voi erottaa opiskelijan 

Opistosta sekä erottaa asuntolasta määräajaksi vähintään 3 vuorokaudeksi ja enintään 3 kuukaudeksi. 

Ennen eron määräämistä kurinpitolautakunnan on kuultava opiskelijaa ja alle 18-vuotiaan osalta hänen 

huoltajaansa. Mikäli opiskelija syyllistyy tekoon vielä tämän jälkeenkin, pedagoginen rehtori voi 

esittää opiston johtokunnalle opiskelijan erottamista Opistosta jäljellä olevan lukuvuoden ajaksi. 

 

Opiskelijan lopullisesta erottamisesta päättää johtokunta. 

Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä (opiskelusta pidättäminen) enintään seitsemän 

työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa 

opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen 

vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän 

käyttäytymisen vuoksi.. Päätöksestä voi opiskelija, tai alle 18-vuotiaan osalta hänen huoltajansa, vaatia 

oikaisua kurinpitolautakunnalta.        

Väkivaltaisesti, vaarallisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä, toisen tai omaa henkeä, terveyttä tai 

turvallisuutta vaarantava tai opiston tai muuta omaisuutta vaarantava tai vahingoittava opiskelija 

voidaan määrätä poistumaan opiston tiloista ja opiston alueelta välittömästi.  Poistumismääräyspäätös 

annetaan vähintään yhdeksi vuorokaudeksi ja enintään seitsemäksi vuorokaudeksi. Määräys ei vaikuta 

opiskelijalta perittäviin maksuihin.  Poistumismääräyspäätös voidaan antaa ilman edeltävää varoitusta. 

Opiskelijaa ja alle 18-vuotiaan osalta hänen huoltajaansa on kuultava ennen päätöksen antamista. 

Kuulemisen osalta huoltajan etäosallistuminen kuulemistilaisuuteen täyttää koulutuksen järjestäjän 

kuulemisvelvoitteen. Päätöksestä voi opiskelija tai alle 18-vuotiiaan osalta hänen huoltajansa vaatia 

oikaisua kurinpitolautakunnalta.    

Korkeintaan kolmen vuorokauden mittaisesta opiskelusta pidättämisestä ja poistumismääräyksestä 

päättää pedagoginen rehtori. Muutoin opiskelusta pidättämisestä ja poistumismääräyksestä päättää 

kurinpitolautakunta.  

 

Samalla kun määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta tai opiskelusta pidättämisestä 

taikka poistumismääräyksestä päätetään, on päätettävä päätöksen täytäntöönpanosta ja 

täytäntöönpanon alkamisen ajankohdasta. 

 

7. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 
 

Pedagoginen rehtori seuraa vuosittain järjestyssääntöjen päivittämistarvetta ja tekee tarvittaessa 

esityksiä Opiston johtokunnalle järjestyssääntöjen tarkistamisesta.  


