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Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta opiskelujen kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden
saavuttamiselle, oppilaitosyhteisön turvallisuudelle ja viihtyisyydelle. Järjestyssäännöt ohjaavat jokaista oppilaitosyhteisön jäsentä vastuuseen päivittäisestä työskentelystä ja kasvattavat oppilasta tulevaa elämää varten.
Joensuun konservatorion tiloissa sijaitsevat 1) musiikkiopisto ja 2) musiikkialan perustutkintolinja.
1) Joensuun konservatorio noudattaa Opetushallituksen taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteita (2017). Niiden mukaisesti opetus jakautuu perusopintoihin
ja syventäviin opintoihin. Musiikkiopiston opetus on tarkoitettu pääasiallisesti lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa on myös varhaisiän musiikkikasvatusta musiikkileikkikoulun ja musiikkivalmennuksen
muodossa. Aikuisilla on mahdollisuus suorittaa opintoja avoimen osaston opintoina.
Musiikkiopiston opetus antaa oppilaalle valmiuksia elinikäiseen musiikin harrastamiseen ja valmiuksia hakeutua musiikin ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.
2) Joensuun konservatorion perustutkintolinja on toisen asteen ammatillista musiikkialan perustutkintokoulutusta. Perustutkinnossa suoritetaan muusikon tutkinto ja saadaan jatko-opintokelpoisuus
korkea-asteen opintoihin.

Soveltamisala
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (L531/2017, 80§) ja asetuksen (VNA673/2017) nojalla Joensuun
konservatoriolle on laadittu järjestyssäännöt. Näiden sääntöjen tavoitteena on taata jokaiselle konservatoriossa opiskelevalle ja työskentelevälle työrauha ja -viihtyvyys sekä työturvallisuus ja näin edistää osaamisja kasvatustavoitteiden saavuttamista. Niissä asioissa, joista ei erikseen mainita näissä järjestyssäännöissä,
noudatamme lakeja ja asetuksia sekä lukuvuosittain annettuja omia ohjeita ja sääntöjä.
Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän hyväksymän muun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan. Myös järjestyssäännöt ovat lähtökohtaisesti voimassa vastaavan ajan. Säännöt ovat voimassa näin ollen oppilaan ollessa
koulussa tai osallistuessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella. Järjestyssääntöjä sovelletaan Joensuun
konservatorion kiinteistöissä ja niiden ulkoalueilla, oppilaitoksen opiskelijoilleen järjestämissä tilaisuuksissa,
matkoilla sekä työssäoppimis- ja ammattiosaamisen näyttö- sekä tutkintotilaisuuspaikoissa.
Järjestyssäännöt ovat nähtävillä oppilaitoksen ilmoitustauluilla, perustutkintolaisten opinto-oppaassa ja konservatorion nettisivuilla ja Wilma-tiedotteissa. Järjestyssäännöt ovat voimassa toistaiseksi ja niitä päivitetään
tarvittaessa.
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Konservatorion järjestyssäännöt
Kaikilla on oikeus häiriöttömään ja turvalliseen työskentelyyn
Joensuun konservatoriossa ei syrjitä, kiusata eikä vahingoiteta ketään fyysisesti tai henkisesti missään tilanteessa. Välitön ja välillinen syrjintä on kielletty. Kaikki konservatoriossa opiskelevat ja työskentelevät ovat
tasa-arvoisia. Tasa-arvoa edistetään koulutuksessa ja opetuksessa lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen.
Konservatoriossa noudatetaan lakeja tasa-arvosta (L609/1986) ja yhdenvertaisuudesta (L1325/2014).
Jokainen vastaa asiallisesta käyttäytymisestä, kielenkäytöstä ja muusta viestinnästä. Joensuun konservatorion oppilaat ja henkilöstö käyttäytyvät hyvien tapojen mukaisesti ja ottavat huomioon toiset ihmiset. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus työrauhaan ja työturvallisuuslainsäädännön mukaisiin työolosuhteisiin. Jokaisen yhteisön jäsenen tulee käyttäytymisellään edistää myönteistä opiskeluilmapiiriä.

Seuraamukset rikkomuksista
Työrauhan ylläpitämiseksi oppilaitoksella on oikeus varmistaa, että oppilaitokseen ei tuoda eikä työpäivän
aikana pidetä hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta tai joka soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä.
Opetushenkilöstöllä on oikeus määrätä häiritsevästi, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä taikka toisen
henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi opetustilasta tai oppilaitoksen tilaisuudesta. Jos opiskelija häiritsee opetusta, käyttäytyy uhkaavasti tai muuten rikkoo järjestystä, joutuu hän rehtorin puhutteluun. Jos poistettava opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia opiskelijan poistamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä
tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Opiskelijan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä.
Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta
Joensuun kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunnan nimeämälle kurinpito toimielimelle. (L531/2017, 87§)
Opetushenkilöstöön kuuluvalla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus ilmoittaa poliisille henkeen tai
terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan teon estämistä varten välttämättömät tiedot, jos hän
tehtäviä hoitaessaan on saanut tietoja olosuhteista, joiden perusteella hänellä on syytä epäillä jonkun olevan
vaarassa joutua väkivallan kohteeksi.
Opiskelijalle voidaan rehtorin päätöksellä antaa kirjallinen varoitus, jos hän:
1) häiritsee opetusta;
2) käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti opiskeluympäristössä;
3) menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen tai muun opiskeluympäristön järjestystä;
4) kieltäytyy 84 §:ssä tarkoitetun huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä; taikka
5) on 84 §:ssä tarkoitetun selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt.
Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa häiritsevää käyttäytymistä kirjallisen varoituksen
saatuaan, hänet voidaan kulttuuri- ja liikuntalautakunnan nimeämän kurinpitotoimielimen päätöksellä erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.
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Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan rehtorin päätöksellä evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi,
jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan taikka 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. (L531/2017, 85§ ja 93 §).

Kaikki vastaavat yhdessä oppimisympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä
Tilat ovat ainoastaan konservatorion käytössä. Luokat varataan opetuskäyttöön etukäteen. Oppilaitoksen tilojen ulkopuoliset käyttäjät tai vuokraajat sopivat niiden käytöstä oppilaitoksen edustajan kanssa, sekä vastaavat käytössään olevasta tilasta ja sen laitteista.
Luokan irtaimisto on omilla paikoillaan ja tämä järjestys on säilytettävä. Mikäli instrumentteja siirrellään tai
laitteiden kytkentöjä vaihdetaan, on kaikki palautettava alkuperäiseen järjestykseen heti käytön jälkeen. Käytön jälkeen luokan laitteisto on kytkettävä pois päältä, ikkunat suljettava, valot sammutettava, roskat laitettava roskakoriin ja mahdollinen toisesta luokasta haettu kalusto vietävä takaisin omalle paikalleen.
Omien instrumenttien ja laitteiden säilyttäminen luokissa on henkilön omalla vastuulla. Jokainen huolehtii
henkilökohtaisesta omaisuudestaan ja kunnioittaa toisen omaisuutta. Henkilökohtaiset soittimet ja laitteet
on merkittävä näkyvästi omalla nimellä. Konservatorio ei vastaa sen tiloihin jätetyn omaisuuden turmeltumisesta tai katoamisesta.
Konservatorion kaluston käyttö esimerkiksi keikoilla on sallittu ainoastaan luvalla. Lainattu kalusto palautetaan ensimmäisenä arkipäivänä keikan jälkeen.
Jokainen opiskelija ja yksikön henkilökunnan jäsen vastaa osaltaan yksikön alueen ja tilojen siisteydestä ja
turvallisuudesta. Turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta tulee ilmoittaa konservatorion henkilökuntaan kuuluvalle.
Konservatoriossa on kameravalvonta.

Seuraamukset rikkomuksista
Opiskelija on velvollinen korvaamaan tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheuttamansa vahingot. Opiskelijan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa (L412/1974). Vahingosta on viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle

Opiskelu konservatoriossa
Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Hänen tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. (L531/2017, 94§)
Oppitunneilla matkapuhelinta voi käyttää opettajan luvalla. Laitteen tulee olla häiriöttömässä tilassa. Matkapuhelimen ja -viestimen käyttäminen tai käsittely koetilanteessa on kielletty. Käyttö rinnastetaan vilppiin ja
merkitsee suorituksen hylkäämistä. Opiskelija ei saa syyllistyä vilppiin tai plagiointiin oppimistehtäviä (esim.
harjoitustehtävät, kokeet, näytöt ja projektityöt) tehdessään.
Oppitunnit alkavat täsmällisesti ilmoitettuna aikana. Mikäli opiskelija sairastuu tai muusta syystä ei pääse
osallistumaan opetukseen, hänen tulee viipymättä ilmoittaa poissaolosta opettajalle. Opiskelijan tulee hankkia poissaolon aikana järjestetyssä opetuksessa annettu osaaminen riippumatta poissaoloon johtaneista
syistä.
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Poissaolon jälkeen opiskelijan on toimitettava pyydettäessä hyväksyttävä selvitys tai todistus poissaolon
syystä.
Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole osallistua henkilökohtaisen
osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiseen opetukseen ja näyttöihin tai muuhun osoittamiseen tai ellei
hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä (L531/2017, 97§).

Konservatorio on päihteetön ja savuton oppimisympäristö
Tupakointi ja erilaisten tupakointivälineiden käyttö ja käsittely on kiellettyä konservatorion alueella ja oppimisympäristöissä. Päihteiden ja niiden käyttöön liittyvien välineiden hallussapito tai niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksen alueella, oppilaitoksen opiskelijoilleen järjestämissä tilaisuuksissa tai matkoilla on kielletty. Päihdyttävien ja huumaavien aineiden tuonti, hallussapito ja nauttiminen sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen yksiköissä ja opiskeluun liittyvissä oppimisympäristöissä on kielletty
(L531/2017, L 41/1986, L373/2008, L39/1889, luku 50).

Seuraamukset rikkomuksista
Huumeiden vaikutuksen alaisena esiintyminen ja aineiden hallussapito on rikos, josta ilmoitetaan aina poliisille. Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltu aihe epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena tai että opiskelijalla on riippuvuus
huumeisiin.
Myös raha- ja uhkapelien pelaaminen on kielletty.

Tapaturmat ja vahingot
Tapaturman sattuessa opiskelijan on otettava välittömästi yhteyttä opettajaan tai muuhun henkilöstöön.
Opiskelija on velvollinen korvaamaan tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheuttamansa vahingot. Opiskelijan
velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa (L412/1974). Vahingosta
on viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle.

Sosiaalinen media
Oppilaat eivät saa välittää koulua, opettajia tai oppilastovereita koskevaa materiaalia sosiaalisessa mediassa ilman asianomaista lupaa, eivätkä toimia multimedialaitteiden ja tietoverkkojen käytössä vastoin Joensuun seudun sosiaalisen median opetuskäytön ohjetta. (HYVOKOJ 22.5.2017 § 18, Joensuun seudun opetustoimen sosiaalisen median opetuskäytön ohje)

Erityisesti musiikkiopistoa koskeva ohjeistus
Lukuvuoden alkamisajankohta ilmoitetaan Joensuun alueella ilmestyvissä sanomalehdissä, konservatorion
ilmoitustauluilla, konservatorion Wilmassa ja www-sivuilla.
Opiskelija ilmoittautuu lukuvuoden alussa ohjeiden mukaisesti. Ilmoittautumatta jättäneen opiskelijan katsotaan luopuneen opiskelupaikastaan.
Lukuvuoden päättyessä opiskelijan on ilmoitettava opintojensa jatkamisesta, päättämisestä tai keskeyttämisestä. Määräaikaisen keskeyttämisen syy voi olla sairaus tai muu perusteltu syy. Luvan keskeyttämiseen antaa rehtori.
Opetussuunnitelmaan kuuluu osallistumista instrumenttiopetukseen, musiikin hahmottamisaineiden opetukseen ja soitin- tai linjakohtaisesti erilaisiin yhteissoittoryhmiin, yhtyeisiin, orkestereihin tai kuoroihin.
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Opinnoissa edistyäkseen oppilaan on osallistuttava annettuun opetukseen. Oppilaan on ilmoitettava poissaolostaan opettajalle. Opettaja ei ole velvollinen pitämään oppilaan perumaa tuntia muuna aikana, ellei niin
ole etukäteen sovittu.
Opinnoissa edistymistä seurataan ja arvioidaan mm. oppilashallintojärjestelmän avulla. Oppilas asettaa opintojensa tavoitteet opetussuunnitelman ja esim. taitotaulujen avulla. Opettajat auttavat tavoitteiden asettamisessa.
Joensuun konservatorion lukukausimaksuista päättää Joensuun kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta.
Mahdollisista vapaaoppilaspaikoista ilmoitetaan lukuvuoden alussa konservatorion ilmoitustaululla ja nettisivuilla.

