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1. OPISTON VUOSIAIKATAULU 
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2. OPISTON OPETUSTILAT 

 

 



3. KÄYTÄNNÖN ASIOITA 
 
3.1. RUOKAILU 
 

 



 



3.2. VASTAANOTTO 

3.3. OPINTOIHIN LIITTYVÄT ASIAT 
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3.4. KIRJASTO 

  



3.5. VÄLINELAINAUS JA TILAVARAUKSET 

3.6. POSTI 

 

  



3.7. ASUNTOLAT 

 



3.8. LIIKUNTA 

  



3.9. SAUNA JA UINTI 

 

  



3.10. AUTOJEN PYSÄKÖINTI 

 

 

3.11. PÄIVYSTYS JA ILTAVALVONTA 

 

3.12. TIEDOTTAMINEN 

 

 



3.13. VAKUUTUKSET 

3.14. LINJA-AUTOT 

 

 
  



4. OPISTON IT-LAITTEET JA TIETOVERKKO 
 
4.1. TOIMINTAOHJEITA 



4.2. TIETOTURVALLISUUS 

 

4.3. VIRUKSET 

 



4.4. INTERNET-LAINSÄÄDÄNTÖ 

 

 

 



5. OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO  
 



 



6. OPISKELIJAHUOLTO 
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6.1. OPINTOJEN RAHOITUS 

 

 



7. OPETUSHENKILÖKUNTA 

SIIVONEN, TOMMI rehtori  
  p. 040 539 1272 

tommi.siivonen@harjattula.fi 
ALHO INKERI suomen kielen ja yhteiskunnallisten aineiden opettaja 

p. 0207 488 613  
inkeri.alho@harjattula.fi 

HAIKKA, RIITTA graafisen viestinnän ammattiopettaja 
  p. 0207 488 619 
  riitta.haikka@harjattula.fi 
KUDJOI, ULLA  valokuvauksen opettaja  

p. 0207 488 622 
ulla.kudjoi@harjattula.fi 
 

KOSKI, VILLE valokuvauksen ja kuvankäsittelyn tuntiopettaja  
  p. 0207 488 618 
  ville.koski@harjattula.fi 
 
LUNTINEN, SIRPA av-viestinnän opettaja 
  p. 0207 488 617 
  sirpa.luntinen@harjattula.fi 
NURMINEN MINNA suomen kielen opettaja 

p. 0207 488 620 
minna.nurminen@harjattula.fi  

 
NURMIO, MARI matemaattisten aineiden ja tietotekniikan opettaja 
  ammatillisten opiskelijoiden ryhmänohjaaja 
  p. 040 5200 166 
  mari.nurmio@harjattula.fi 

 
SALMI, NIINA suomen kielen opettaja  

p. 0207 488 616 
niina.salmi@harjattula.fi  

TOIKKA, ANNI suomen kielen opettaja 
 p. 0207 488 614 
 anni.toikka@harjattula.fi 

 
VILJANEN, JONI  tietohallinnon tukihenkilö  

p. 0207 488 603 
joni.viljanen@harjattula.fi 
 

WELLING, JUHA kuvataiteen opettaja 
  p. 0207 488 621 
  juha.welling@harjattula.fi 
Paasikivi-Opiston tuntiopettajien tiedot löytyvät Wilmasta. 



8. HALLINTO JA TUKIHENKILÖKUNTA 
HEINO, SIMO   toiminnanjohtaja  

p. 0207 488 669 
   simo.heino@harjattula.fi 
 
KANGAS, PIRJO  informaatikko  

p. 0207 488 611 
   kirjasto@harjattula.fi 
 
RAUNIO, HANNA-MAIJA asiakaspalveluvastaava 

p. 0207 488 600 
   hanna-maija.raunio@harjattula.fi  
 
SAIKKONEN, MAARIT   myyntisihteeri  

p. 0207 488 672 
   maarit.saikkonen@harjattula.fi 
 
KEITTIÖ:     
LAINE, TIINA  ravintolavastaava 
   p. 0207 488 674 
 
HUOLTO: 
PAAVOLA, PETRI  kiinteistönhoitaja  
   p. 0207 488 686 
 
a) kiinteän verkon puhelimista 8,35 snt/puhelu + 7,0 snt/min. 
b) matkapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 17,0 snt/min.

  



9. OPISKELIJOIDEN VAIKUTTAMISKANAVAT 

  



10. PAASIKIVI-OPISTON JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
 
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (L630/98) ja ammatillisesta koulutuksesta annetun 
asetuksen (811/98) nojalla on rehtori 13.8.2004 antanut opettajia, muuta henkilökuntaa ja 
opiskelijoita kuultuaan Paasikivi-Opiston järjestyssäännöt. Oppilaitoksen järjestyssääntöjen 
tavoitteena on taata jokaiselle oppilaitoksessa työskentelevälle työrauha ja -viihtyvyys sekä 
työturvallisuus ja näin edistää opetus- ja kasvatustavoitteiden saavuttamista. Opiskelijoiden 
tulee sitoutua noudattamaan järjestyssääntöjä. 
 
Järjestyssääntöjen soveltaminen 

1. Järjestyssääntöjä noudatetaan opiskeluun liittyvissä paikoissa työjärjestyksen mukai-
sina aikoina ja muissa oppilaitoksen tilaisuuksissa. Työharjoittelussa ja työssäoppi-
misjaksoilla noudatetaan ensisijaisesti työskentelypaikan järjestyssääntöjä. 
 

2. Järjestyssääntöjen rikkomisesta on säädetty ammatillisesta koulutuksesta annetun 
lain (L630/98) 35. pykälässä. 
 

3. Rehtori voi antaa opettajakuntaa kuultuaan näitä sääntöjä täydentäviä ohjeita. 
 
Päivittäisen työskentelyn eri tilanteet 

4. Oppilaitoksessa noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä käytöstapoja; kunnioitetaan opis-
kelutovereita, henkilöstöä sekä eri asiakasryhmiä, käytetään asiallista kieltä ja käyt-
täydytään muutenkin asiallisesti. 
 

5. Lain mukaan opiskelijan tulee säännöllisesti osallistua opetukseen, ellei hänelle ole 
myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti.  

6. Poissaoloista opiskelijan on tehtävä selvitys. Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa niin 
pian kuin mahdollista ryhmänohjaajalle. Mahdolliset muut poissaolot anotaan etu-
käteen rehtorilta. 
 

7. Koepäivän poissaolosta on ilmoitettava opettajalle koepäivän aamuna ja siitä tarvi-
taan lääkärintodistus. Alaikäisen huoltajan ilmoitus ryhmänohjaajalle aamulla riittää.  
 

8. Opetustunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti työjärjestyksessä ilmoitettuina aikoina. 
 

9. Opistoalue on pidettävä siistinä. 
 

10. Oppilaitoksen omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Omaisuuden vahingoittumisesta 
tai kadottamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain 
(412/74) mukaan. Oppilaitos ei vastaa oppilaitoksen tiloihin jätetystä omaisuudesta. 
 

11. Opiskelija on velvollinen noudattamaan oppilaitoksen turvallisuutta koskevia ohjeita. 
Tapaturmasta tulee välittömästi ilmoittaa opettajalle tai terveydenhoitajalle. 

 
Tupakointi, päihteet ja huumeet 

12. Päihteiden ja huumaavien aineiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen 
alaisena esiintyminen opiskelupaikoissa ja niiden alueella on ehdottomasti kielletty. 
 

13. 1.10.2010 voimaan tulleen tupakkalain perusteella tupakointi on kielletty  
Paasikivi-Opiston sisätiloissa ja asuntoloissa sekä niiden ulkoalueilla. 
 

14. Toistuvasta järjestyssääntöjen rikkomisesta voi menettää opiskeluoikeutensa. 
 
 



11. OPISKELIJA-ASUNTOLOIDEN SÄÄNNÖT 
1. OPISKELIJA-ASUNTOLOIDEN SÄÄNNÖT JA NIIDEN TAVOITTEET
 
Sääntöjen tavoitteena on asumis- ja opiskelurauha, viihtyisyys sekä opiskelijoiden hy-
vinvointi. 
Sääntöjen avulla tuetaan opiskelijoita itsenäistymiseen ja vastuulliseen käyttäytymi-
seen. 
Sääntöjen tavoitteena on tukea ja mahdollistaa opiskelijan oppimista, kasvua sekä 
osallisuutta yhteisöönsä sekä sen kehittämiseen osana opiston oppimisympäristöä. 
Jokaisen asukkaan tulee ylläpitää asumis- ja opiskelurauhaa. 

Asuntolan säännöt koskevat sekä asuntolassa asuvia että asuntolassa vieraile-
via henkilöitä.  

Asuntolassa asuva opiskelija on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudat-
tavat sääntöjä. Sääntöjä noudatetaan myös viikonloppuisin. 
 
2. OPISKELIJA-ASUNTOLASSA ASUMINEN 
 
2.1 Asuntolassa saavat asua vain ne opiskelijat, joille on myönnetty asumisoikeus. 

Asuntolapaikat jaetaan etukäteen. Niiden vaihtaminen luvatta on kiellettyä. 
Toisten asuntolahuoneissa yöpyminen on kiellettyä. Viikonloppuina asuminen 
on mahdollista (täysi-ikäiset), ellei opisto tarvitse asuntoja. Turvallisuussyistä 
on aina tiedotettava vastaanottoon, jos aikoo yöpyä opistolla viikonlop-
puina. Alaikäisten opiskelijoiden tulee palauttaa asuntolan avain perjantaina 
vastaanottoon. Avaimen saa vastaanotosta käyttöönsä maanantaina. Mikäli 
opiskelija on ilmoittanut saapuvansa majoittumaan jo sunnuntaina ja hänellä 
on tähän huoltajan lupa, hän saa avaimen päärakennuksen postilaatikosta 
sunnuntaina. Poikkeuksellisissa viikonloppumajoitustilanteissa huoltajan tulee 
ottaa yhteyttä ryhmänohjaajaan tai rehtoriin. 

2.2 Asuntolaa voidaan tarvittaessa käyttää tilapäismajoitukseen (viikonloppuisin, 
loma-aikoina). 

 Lukuvuoden aikana opiskelijalla on siis velvollisuus luovuttaa huone 
opiston muun majoitustoiminnan käyttöön. 

2.3 Opiskelijan henkilökohtaisten vieraiden vierailuaika päättyy klo 21. Opetustun-
tien aikana vieraita ei saa tuoda opistolle. Täysikäinen opiskelija voi majoittaa 
yövieraita vain viikonloppuisin asiasta etukäteen sopimalla majoitusvastaavan 
kanssa. 

2.4  Yhteisöasumisesta johtuen asuntolaan ei saa tuoda lemmikkieläimiä. 
2.5  Asuntolassa asuvien käytössä on yhteisiä tiloja, joiden siistimisestä opiskelijat 

vastaavat yhdessä. Jokainen on velvollinen siivoamaan omat jälkensä ja tis-
kaamaan käyttämänsä astiat. Tämän lisäksi opiskelijat vastaavat vuorollaan 
yhteisten tilojen siisteydestä siivousvuorolistan mukaisesti. 

2.6  Opiskelijoiden tulee huolehtia oman huoneensa siivouksesta ja roskien viemi-
sestä niille varattuihin paikkoihin. Huoneen yleisilmeen tulee olla siisti. Asunto-
loissa suoritetaan säännöllisesti siisteystarkastuksia. 

2.7  Asunnossa olevan palovaroittimen epäkunnosta on välittömästi ilmoitettava 
vastaanottoon. Palovaroittimen irrottaminen on ehdottomasti kielletty.  



2.8 Asuntolan omaisuutta tulee käsitellä huolella. Omaisuuden vahingoittumisesta 
tai katoamisesta tulee ilmoittaa viipymättä vastaanottoon. Asukkaan on korvat-
tava kalustukselle ja huoneelle aiheutuneet vahingot sekä ylimääräiset siivous-
kulut, mikäli asumisohjeita ei ole noudatettu. Korvaus peritään avainpantista ja 
mikäli se ei riitä, laskutetaan loput opiskelijalta. 

 
Opiskelijoilta perittävät korvaukset: 
uusi avain kadonneen / rikkoutuneen tilalle 10 € 

 oven avaaminen päivystysaikana (klo 15–22) 20 € 
 oven avaaminen yöaikana (klo 22–06)  50 € 

huoneen siivoaminen avaimen palauttamisen jälkeen 50 € 
yhteisten tilojen siivouskulut    väh. 10 € / opiskelija 
 
 
 

 
3. TUPAKOINTI, PÄIHTEET JA HUUMEET 
 
3.1 Asuntolan kaikissa tiloissa tupakointi on ehdottomasti kielletty.  
3.2 Päihteiden ja huumeiden hallussapito, nauttiminen ja niiden vaikutuksen alai-

sena esiintyminen asuntolassa ja opiston alueella on ehdottomasti kielletty. 
 
4. OPISKELIJA-ASUNTOLAN ASUMISRAUHAN VALVONTA 
 
4.1 Henkilökunnalle on ilmoitettava asuntolassa tapahtuneista häiriöistä. 
4.2 Asuntojen / asuntoloiden ovet on syytä pitää lukossa myös päiväsaikaan. 
4.3 Asuntolasta pois muutettaessa avain palautetaan ja huolehditaan huoneen 

siisteydestä.  
4.4 Asuntolasääntöjen rikkomisesta seuraa kirjallinen varoitus ja asumisoikeuden 

menettäminen toisen varoituksen jälkeen määräajaksi tai kokonaan. 
4.5 Hiljaisuus asuntoloissa alkaa klo 22.00. Iltavalvoja kiertää asuntoloissa  
 valvomassa klo 22 jälkeen. 



12. KIUSAAMISEN ENNALTAEHKÄISEMINEN 

12.1. Mitä kiusaaminen on? 

12. 2. Kiusaamisen muodot ja tavat 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

1.1.1. Mitä tulee tehdä? 

  



13. TOIMINTAOHJEITA KRIISITILANTEISIIN 

1. Arvioi tilanne 
2. Soita tarvittaessa hätänumeroon 
3. Yhteys rehtoriin / henkilökuntaan 
 
 
 
 
Tärkeät yhteystahot kriisitilanteessa 
 
Yleinen hätänumero 112 
 
poliisi    112 
 
sairaanhoito, yhteispäivystys  02 10023 
 
rehtori Tommi Siivonen  040 5391 272 
 
ryhmänohjaaja Mari Nurmio  040 5200 166  
 
päivystäjä    050 561 0830 

 






