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Keuda oppilaitoksena 
 

 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa opiske-

lijoille ja työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- 

ja kehittämispalveluja. Koulutusta järjestetään sekä nuo-

rille että aikuisille Järvenpäässä, Keravalla, Tuusulassa, 

Mäntsälässä, Nurmijärvellä ja Sipoossa.  

 

Keudan arvot ovat arjen toiminnassa mukana: 

 

VÄLITÄMME opiskelijoistamme ja kaikista yhteisömme jäse-

nistä. Luomme yhdessä yksilöllisiä oppimisen polkuja. Jokai-

sella on mahdollisuus kehittää itseään ja saavuttaa tavoit-

teensa. 

ARVOSTAMME ammattilaisuutta, kunnioitamme toisiamme ja tois-

temme osaamista. 

UUDISTUMME maailman ja työelämän mukana hyödyntäen kädentai-

toja ja digitaalisia työkaluja. 

 

Toimimme VASTUULLISESTI, 

olemme AKTIIVISIA, 

toimintamme on UNIIKKIA! 

 

 

Järjestyssääntöjen tarkoitus  
 

 

Järjestyssäännöt on tehty yhteisiksi pelisäännöiksi, jotka 

luovat viihtyisyyttä, turvallisuutta ja tuloksellisuutta 

opiskeluun. Järjestyssäännöt on tehty pitämään yllä Keudan 

sisäistä järjestystä. Järjestyssäännöt koskevat sekä fyy-

sistä- että virtuaalista toimintaympäristöä.  

Opiskelijaa velvoitetaan noudattamaan järjestyssääntöjä. 

Näiden järjestyssääntöjen lisäksi opiskelija noudattaa eri 

oppimisympäristöihin ja -tilanteisiin laadittuja Keudan oh-

jeita opiskelijoille. 
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Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet 

Opiskelijan oikeudet 

Opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä ja -

tilanteissa opetusta ja ohjausta. Opetus ja ohjaus on sel-

laista, joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perus-

teiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoit-

teiden saavuttamisen. Opetus ja ohjaus tukee opiskelijan ke-

hitystä hyväksi, tasapainoiseksi ja sivistyneeksi ihmiseksi 

ja yhteiskunnan jäseneksi. (L531/2017) 

 

Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tar-

peellista opinto-ohjausta(L531/2017). 

 

Opiskelijalla on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen va-

pauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen (L791/1999).  

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön 

(L531/2017.  

Opiskelijan velvollisuudet  

Välittäminen ja arvostaminen näkyvät opiskeluyhteisön jäse-

niä kohtaan seuraavilla tavoilla: 

- Opiskelijana ylläpidät ja edistät myönteistä ilmapiiriä 

omalla käyttäytymiselläsi. 

- Kohtelet muita opiskelijoita ja henkilökuntaa kunnioit-

tavasti. 

- Annat työrauhan muille opiskelijoille.  

- Saavut ajoissa oppimistilanteisiin. 

- Osallistut opetukseen tarvittavin välinein.  

- Pukeudut työtilanteeseen sopivalla/vaaditulla vaatetuk-

sella tarvittaessa sääolot huomioiden. 

- Otat vastuun tilojen ja piha-alueiden asianmukaisesta 

käytöstä, siisteydestä ja turvallisuudesta (mm. et syl-

jeskele tai roskaa).  

- Olet vastuussa oppilaitoksen omaisuudesta (Vahingonkor-

vauslaki 412/ 1974). 

- Vastaat opintojesi etenemisestä suunnitellun aikataulun 

mukaisesti. 

- Käytät oppilaitoksen omaisuutta ja tiloja asianmukai-

sesti ja vastuullisesti. 

- Huolehdit liikenneturvallisuudesta kaikissa olosuh-

teissa. 
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Opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

 
Yhdenvertaisuus on Suomen perustuslaissa turvattu perusoi-

keus (L731/1999). Yhdenvertaisuus (L1325/2014) ja  

tasa-arvo (L609/1986) tarkoittavat ensi sijassa ihmisarvon 

kunnioittamista ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta.  

 

Keudan tarjoaa yhdenvertaiset oppimismahdollisuudet kaikille 

opiskelijoille. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa 

syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, va-

kaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdis-

tystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, 

seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän 

syyn perusteella. (L 1325/2014, 8§.) Tästä asiasta on tar-

kemmin Keudan opiskelijoiden Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-

suunnitelmassa. 

 

 

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun 

esteetön sujuminen 
 

- Hätä- ja hälytystilanteissa on siirryttävä välittömästi 

osoitetulle kokoontumisalueelle.  

- Toimipisteen pelastautumisharjoituksiin on osallistut-

tava vuosittain. 

- Kulkuvälineet on säilytettävä niille varatuilla ja mer-

kityillä paikoilla myös taukojen aikana.  

- Pelastustiet on pidettävä avoinna. 

- Keudan kaikissa yksiköissä on tallentava kameraval-

vonta. 

Hyvä käytös Keudassa 

 
- käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti vastuullisesti, 

arvostaen ja välittäen.  

- Autat, tervehdit ja kunnioitat muita.  

- Et julkaise toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai 

videota ilman tämän lupaa.  

- Edistät omalla toiminnallasi muiden turvallisuutta ja 

viihtyvyyttä.  

- Toimit annettujen ohjeiden mukaisesti Keudan yhteisissä 

edustus- ja muissa tilaisuuksissa.  

- Pukeudut asiallisesti ja huomioit Keudan pukeutumisoh-

jeen.  

- Arvostat muita opiskelijoita saapumalla ajoissa oppi-

mistilanteisiin.  
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Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 

 
Yksityisomaisuus on Keudassa omistajansa vastuulla. Sinulla 

on velvollisuus käsitellä Keudan kiinteistöä ja irtaimistoa 

huolellisesti.  

 

Olet tahallisesti tai huolimattomuuttasi (tuottamukselli-

sesti) aiheuttamastasi vahingosta korvausvelvollinen.  

 

Et roskaa, sotke tai sylje Keudan oppimisympäristöissä, kul-

kuneuvoissa sekä ulkoalueilla.  

 

Työskentelyn päätyttyä huolehdit välineet paikoilleen ja 

siivoat jälkesi. 

Turvallisuus 

 

Olet velvollinen noudattamaan laissa määrättyjä ja Keudassa 

annettuja työturvallisuusohjeita oppimisympäristöissä ja -

tilanteissa niin oppilaitoksessa kuin työpaikoillakin. Pu-

keudut asianmukaisesti huomioiden työtehtävät ja työturval-

lisuuden.  

Tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden mobiililait-

teiden käyttö 

 
Käytät tietokonetta, matkapuhelinta tai muita mobiililait-

teita osaamisen hankintaan oppimistilanteissa opettajan tai 

ohjaajan luvalla. Huolehdit, että matkapuhelimesi tai muut 

mobiililaiteesi eivät häiritse muita.  

Tupakkatuotteet (sis. nuuska ja sähkötupakka) 

 
Keuda on savuton ja päihteetön oppilaitos. Noudatat Tupakka-

lakia (L549/2016), jonka mukaan tupakointi ja nuuskan käyttö 

on kielletty oppilaitosten sisätiloissa, ulkoalueilla sekä 

kulkuvälineissä. Olet tietoinen oppilaitoksen ulkorajoista 

erityisesti tämän lain vuoksi.  

 

Keudassa tupakointikielto osoitetaan opastein ja kielto on 

voimassa ympäri vuorokauden. Tupakointikielto koskee iästä 

riippumatta kaikkia opiskelijoita, oppilaitoksen henkilökun-

taa ja vierailijoita.  

Koko henkilöstö valvoo oppilaitoksen järjestyssääntöjen ja 

tupakkalain noudattamista oppilaitoksessa ja sen alueella. 
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Päihteet ja vaaralliset aineet 

 

Keuda on päihteetön oppilaitos. Päihteellä tarkoitetaan al-

koholijuomaa tai muuta päihtymistarkoituksessa käytettävää 

ainetta. Et pidä hallussa, käytä, luovuta tai myy päihteitä 

ja huumeita, etkä esiinny niiden vaikutuksen alaisena mis-

sään oppimisympäristöissä tai -tilanteissa (ml. työpaikat).  

Tästä asiasta voin katsoa tarkemmin Keudan opiskelijoiden 

päihteettömyyssuunnitelmasta. 

 

Jokainen oppilaitoksessa työskentelevä henkilö on velvolli-

nen puuttumaan opiskelijan päihteiden väärinkäyttöön.  

Kurinpito 

 
Oppilaitoksen omaisuuden tuottamuksellisesta vahingoittami-

sesta, sotkemisesta tai katoamisesta seuraa korvausvelvolli-

suus ja siitä voidaan antaa kurinpitorangaistus. 

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan 

tavarat. Rehtori ja opettaja yhdessä tai erikseen voi ottaa 

häiritsevät tai vaaralliset esineet ja aineet tarvittaessa 

haltuunsa (L531/2017,89§).  

Aiheettoman palohälytyksen aiheuttaja on velvollinen korvaa-

maan siitä syntyneet kulut (ml. pelastuslaitoksen veloituk-

set). 

Järjestyssääntörikkomuksista voidaan antaa kurinpitorangais-

tus. Tästä asiasta on tarkemmin Kurinpitokeinot ja menette-

lyt Keudassa ohjeessa. 

 

 

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkis-

taminen 
 

Järjestyssäännöt ovat kaikkien saatavilla ja ne käydään läpi 

uusien opiskelijoiden kanssa.  

Järjestyssäännöt tarkistetaan vuosittain ja päivitetään tar-

peen mukaan mm. muuttuvien säädösten mukaisiksi.  

 

 

 


