
   
 

1 § Yleistä 
LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun (LUT-korkeakoulujen) järjestyssäännön tarkoitus on turvata kor-
keakoulujen opiskelijoiden, työntekijöiden sekä korkeakoulujen alueella vierailevien työ- ja opiskelurauha sekä 
yleinen viihtyvyys. Säännöt koskevat kaikkia korkeakoulujen tiloissa ja alueella oleskelevia henkilöitä sekä kor-
keakoulujen henkilöstöä ja opiskelijoita näiden suorittaessaan opiskeluun tai työhön liittyviä tehtäviä toisaalla. 
Näiden järjestyssääntöjen lisäksi jokaisen tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä korkeakoulujen 
antamia ohjeita ja sääntöjä. 
2 § Käyttäytyminen 
Korkeakoulujen tiloissa tulee käyttäytyä asianmukaisesti. Haluamme taata kaikille turvalliset ja terveyttä vaa-
rantamattomat työskentely- ja opiskeluolosuhteet. Kaikkia henkilöitä tulee kohdella oikeudenmukaisesti ja ta-
savertaisesti emmekä hyväksy mitään väkivaltaa, kiusaamista, häirintää, uhkailua, syrjintää tai muuta asiatonta 
käytöstä korkeakouluyhteisössämme.  
3 § Päihteet ja tupakointi 
Työskentely ja opetukseen osallistuminen päihtyneenä ei ole sallittua. Myös muu häiritsevä päihteiden tai huu-
mausaineiden vaikutuksen alaisena esiintyminen korkeakoulujen alueella on kiellettyä. Tupakointi on sallittua 
korkeakoulujen alueella vain ulkona erikseen ohjeistetuissa paikoissa. 
4 § Tilojen käyttö 
Korkeakoulujen tilat on tarkoitettu käytettäväksi opiskeluun, tutkimukseen ja muiden korkeakouluihin liittyvien 
työtehtävien suorittamiseen.  Pääsy tiloihin voi olla rajoitettu opiskelijoille ja/tai henkilökunnalle kulkuavaimilla 
tapahtuvan tunnistamisen avulla. Jos pääsyä tiloihin on rajoitettu, tiloihin ei saa päästää henkilöitä, joilla ei ole 
kulkuoikeutta tiloissa.  
Jokainen vastaa osaltaan korkeakoulujen tilojen siisteydestä. Kaupallinen, poliittinen, uskonnollinen ja muu ju-
listava toiminta on mahdollista vain erillisellä luvalla.  
Toisen vahingoittamiseen soveltuvien esineiden ja aineiden hallussapito on korkeakoulujen alueilla kielletty. 
Tämä ei koske kuitenkaan ympäristöjä, joissa vaarallisiksi luokiteltujen esineiden ja aineiden käyttö on tarkoi-
tuksenmukaista tutkimukseen ja opetukseen liittyen. 
5 § Korkeakoulujen omaisuus 
Korkeakoulujen yhteisessä käytössä olevaa omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Jokainen on velvollinen 
korvaamaan korkeakoulujen omaisuudelle tai tiloille aiheuttamansa vahingon asiaan sovellettavan lainsäädän-
nön mukaisesti. Koneissa tai muissa laitteissa sekä muussa ympäristössä havaituista vioista, puutteellisuuk-
sista tai turvallisuutta uhkaavista tekijöistä tulee ilmoittaa korkeakoulujen tilapalveluille. 
6 § Pysäköinti 
Pysäköinnissä korkeakoulujen alueilla on noudatettava korkeakoulujen ohjeita ja pelastustiet on pidettävä va-
paana. Pysäköintiä valvotaan ulkopuolisen toimijan toimesta. 
7 § Rikkomukset ja seuraamukset 
Näiden järjestyssääntöjen rikkomisesta korkeakoulut voivat asettaa seuraamuksia seuraavasti: 
Mahdolliset seuraamukset opiskelijoille ovat huomautus, opetustilanteesta tai korkeakoulun tiloista poistami-
nen, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. 
Mahdolliset seuraamukset henkilökunnalle ovat huomautus, varoitus, irtisanominen tai työsuhteen purkaminen. 
Tämän järjestyssäännön rikkomus, kuten väkivalta tai uhkailu, voi olla samalla myös rikos. Näissä tapauksissa 
tulee olla yhteydessä poliisiin. 
8 § Voimassaolo 
Tämä järjestyssääntö on hyväksytty 2.10.2020 ja on voimassa 5.10.2020 alkaen ja korvaa kaikki aikaisemmat 
korkeakoulujen järjestyssäännöt. 
 
_______________________ ________________________ 
Juha-Matti Saksa  Turo Kilpeläinen 
rehtori, LUT-yliopisto  rehtori, LAB-ammattikorkeakoulu 
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