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YLI O PISTO N JÄRJ ESTYSSÄNruTö

7 5 Tausta
Yliopistolain (558/2009) 4La 5:ssä on säädetty oikeudesta turvalliseen opiskelijaympäristöön
seuraavasti:
O p i s kel $ al I a

on oi ke u s

tu rv al li see n o pi skel uym p â ri stöö n.

Yliopisto voi ltyväksyäjdryesfyssei ännöt tai antaa muut järjestysmââräykset, joilla edistetâän
sisâistâ ia$esfysfä, opiskelun esteetöntä sujumista sekêi yliopistoyhteisön turvallisuutta ja
viihtyisyyttä.
Edellâ 2 momentissa tarkoitetuissa¡É|ry'esfysséiÉinnörsséi ja muissa jâ$estysmääråyksissdl
voidaan antaa yliopistayhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määrâyksiâ
kâytânnan jiÅrjestelyistä ja asianmukaisesfa kâyttâytymisesféi. lrsdiksi miÅâräyksiâ voidaan antaa
yliopistan omaisuuden kâsittelystä sekâ o/eskelusfa ja liikkumisesta yliopiston tiloissa ja sen
alueella
Lain esitöissä on todettu, että järjestyssäännöt tai muut määräykset eivät saa loukata perustuslaissa

säädettyjä perusoikeuksia, eivätkä ne voi olla muutoinkaan ristiriidassa lainsäädännön kanssa.
Työturvallisuuslain (738/2O02't 2 luvun

I

5:n mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä

velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.
Edellä mainitut huomioiden Vaasan yliopistossa on hyväksytty seuraava järjestyssääntö.

2 ê Soveltqmìsala
Tämä järjestyssääntö on voimassa Vaasan yliopiston alueella ja soveltuvin osin muualla, missä
järjestetään kyseisen yliopiston koulutukseen liittyviä harjoituksia, tutustumiskäyntejä, opintomatkoja ja
muuta toimintaa. Ellei erikseen ole mainittu, järjestyssääntö koskee kaikkia opiskelijoita sekä
henkilökuntaan kuuluvia. Vaasan yliopiston alueella tarkoitetaan kyseisen yliopiston käytössä olevia
kiinteistöjä sekä niihi n välittömästi kuul uvia pi ha-al ueita.

Järjestyssäännöllä pyritään ylläpitämään ja parantamaan yliopiston yleistä turvallisuutta, työ- ja
opiskel uviihtyisyyttä sekä hen ki löiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtel ua.
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3 5 Yleinen järjestys ja turvallisuus
Jokainen vastaa osaltaan järjestyksen ja sisäisen turvallisuuden sekä viihtyisän opiskelu- ja työilmapiirin
ylläpitämisestä.
Toisen vah¡ngo¡ttamiseen soveltuvien esineiden ja aineiden hallussapito on kielletty yliopiston alueella.
Tällaisia esineitä ovat mm. teräaseet, rikotut lasiesineet sekä muut pistämiseen taiviiltämiseen
soveltuvat esineet, patukat, ketjut ja muut lyömiseen soveltuvat esineet.
Alueelle tuodut kotieläimet on pidettävä kiinnikytkettyinä ja omistajansa valvonnan alaisena. Kotieläimiä
ei saa tuoda yliopiston kiinteistöjen sisätiloihin.

a 9 Pysäköìnti

ja pelostustiet

Moottorikäyttöiset ajoneuvot on pysäköitävä siten, kuin pysäköintiä koskevissa liikennemerkeissä
ohjeistetaan.
Pelastustiet on pidettävä ehdottomasti vapaina ja esteettöminä. Pelastustielle pysäköidyt ajoneuvot
voidaan siirtää poliisin päätöksellä välittömästi pois ja siirtokustannuksista vastaa lähtökohtaisesti
ajoneuvon omistajaksi tai haltijaksi merkitty henkilö.
Polkupyöriä on säilytettävä pol

ku

pyörätel i neissä.

5 g K¿tyttüytyminen
Jokaisen tulee noudattaa hyviä käytöstapoja sekä esiintyä asiallisesti henkilökuntaa, opiskelijoita sekä

vierailijoita kohtaan.
Kiellettynä käWtäytym¡senä voidaan pitää esimerkiksi yleistä järjestystä vaarantava ta¡ väkivaltaisuuteen
viittaava toiminta, epäasiallinen kielenkäyttö, syrjintä ja kiusaaminen sekä to¡sen fyysinen tai sanallinen
uhkailu. Lisäksi poliittinen, uskonnollinen ja muu julistava to¡minta on kielletty lukuun ottamatta
yliopistovaaleja ja ylioppilaskunnan sekä ylioppilaskunnan toimintaan liittyvien opiskelijajärjestöjen tai
ammattiyhdistysten toimintaa. Hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkaamisepäilyjen
käsittelemistä on voimassa, mitä siitä erikseen on päätetty ja määrätty. Jokaisen on noudatettava
yliopiston turvallisuuspäällikön antamia yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevia välttämättömiä
ohjeita.
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Päihteet jo püihtymys

Yliopiston alueella ei saa esiintyä päihteiden vaikutuksen alaisena. Henkilökunnan edustajalla tai
vartiointiliikkeen vartijalla on oikeus poistaa päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyvä tai häiritsevästi
käyttäytyvä henkilö opetustilasta ja yliopiston alueelta. Alkoholin nauttiminen on kuitenkin sallittu
alueella olevilla lainmukaisilla anniskelualueilla sekä alueelta sekä erikseen luvan saaneissa
tapahtumissa. Alkoholin käyttö ei saa edellä mainituissakaan tilanteissa kuitenkaan aiheuttaa häiriötä,

Tupakkatuotteiden käyttö (myös nuuska ja sähkötupakka) on sallittu ainoastaan ulkona, erikseen
tupakointii n varatuilla paikoilla
Opiskelijan huumausainetestauksesta on voimassa, mitä yliopistolaissa siitä säädetään.

7 5 Kamerovølvonta
Yliopiston alueella suoritetaan tallentavaa kameravalvontaa turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä rikosten
ennaltaehkäisemiseksi. Kameravalvontaa suoritetaan lain sallimissa paikoissa. Yliopisto vo¡ luovuttaa
valvontakameramateriaalia poliisiviranomaisille rikosten estämiseksi ja selvittämiseksi.
Kameravalvonnan rekisteriseloste on pyynnöstä nähtävillä kampuspalveluissa.

8 5 tärjestys majoitustiloissa
Yliopiston majoitustilat on tarko¡tettu yliopistossa työskentelevien luennoitsijoiden asumiseen.

Majoittujan on hyvissä ajoin etukäteen kirjallisesti ilmoitettava vieraistaan tilapalveluille tai
turvallisuuspäällikölle ja vieraan majoittamiseen on saatava turvallisuuspäällikön tai tilapalveluiden lupa
Luvan myöntämisen yhteydessä määritellään vieraan kulkuoikeuden laajuus yliopiston tiloissa ja
alueella. Turvallisuuspäällikkö ja kiinteistöpäällikkö voivat kieltää vieraan saapumisen ja majoittamisen
erityisestä syystä.

Mahdollisten kotieläinten tuomisesta majoitustiloihin on neuvoteltava tilapalveluiden kanssa.
Jokaisen majoitustiloissa oleskelevan tulee ottaa huomioon muiden asukkaiden viihtyvyys eikä häiritä
muita sekä kunnioittaa muiden oikeutta yölepoon noudattamalla hiljaisuutta kello 22.30-06.30 välisenä
aikana.
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I Yliopiston tilojen käyttö

Yliopiston alueen käyttö omatoimiseen opiskeluun ja vapaa-ajan harrastuksiin on sallittu noudattamalla
näiden tilojen ja alueiden käytöstä erikseen annettuja tarkentavia ohjeita, aikatauluja, vuorolistoja ja
turval lisu usmääräyksiä. Tilojen va raaja vastaa tilojen asia n mu kaisesta käytöstä.

Yliopiston rehtori, kiinteistöpäällikkö sekä turvallisuuspäällikkö voivat kieltää yllä mainittujen tilojen ja
alueiden käytön yksittäisiltä ryhmiltä tai henkilöiltä, mikäli yliopiston järjestys tai turvallisuus sitä
edellyttää.

70 9 Tietoturvøllisuus
Tietoturvallisuuden osalta noudatetaan mitä yliopiston t¡etohallinto siitä ohjeistaa
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79

Seu

r o q m u kset

j ¿i rj e sty ss ä ä n n ö n v a stoisesta to i m i n n a sto

Opiskelijan kurinpitotoimissa noudatetaan yliopistolain säädöksiä.

Yliopiston rehtori voi antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen siten kuin yliopistolaissa määrätään. Jos
teko ta¡ laiminlyönti on vakava taijos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen
saatuaan, voidaan hänet erottaa yliopistosta määräajaksi yliopiston hallituksen päätöksellä siten kuin
yliopistolaissa tarkemmin määrätään.
Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava
opiskelija voidaan määrätä poistumaan tilasta, jossa opetusta annetaan, ta¡kka yliopiston järjestämästä
tilaisuudesta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi,
jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai yliopistossa tai muussa opetustilassa työskentelevän
henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai
siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Jos
opiskelija kieltäytyy yliopistolaissa tarkoitetuista terveydentilan toteamiseksi suoritettavista
tarkastuksista ja tutk¡muksista, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän
suostuu ta rvittav¡i n ta rkastuksii n ja tutkim uksii n
Henkilökunnan osalta järjestyssääntöjen vastainen menettely saattaa johtaa työsopimuslaissa
mainittuihin seuraamuksiin (varoitus, työsuhteen irtisanominen, työsuhteen purkaminen).
Vaasan yliopiston alue on julkisrauhan suojaama rikoslaissa (39/1889) tarkoitetulla tavalla. Julkisrauhan
rikkominen saattaa johtaa rikoslaissa mainittuihin seuraamuksiin (sakko, vankeus).

72 5 Voimøantulo
Tämä järjestyssääntö tulee voimaan 13.2.2OL7

