TURUN YLIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Turun yliopiston järjestyssäännöt ovat voimassa x.x.202x lähtien Turun yliopiston hallinnassa olevien
kiinteistöjen alueilla ja soveltuvin osin muualla, missä järjestetään yliopiston opetukseen ja
tutkimukseen liittyvää toimintaa. Järjestyssäännöt koskevat koko korkeakouluyhteisöä, opiskelijoita,
henkilökuntaan kuuluvia, sekä soveltuvin osin muita kampusalueilla vierailevia ja työskenteleviä
henkilöitä. Näiden järjestyssääntöjen lisäksi on otettava huomioon voimassa olevat lait ja asetukset.
Opetuksessa ja tutkimuksessa Turun yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen
neuvottelukunnan ohjeiden mukaista hyvää tieteellistä käytäntöä. Lisäksi Turun yliopistossa
opiskelun ja opetuksen eettisyyttä ohjaavat koulutusneuvoston hyväksymät Oppimisen eettiset
ohjeet.
1. Turvallinen yliopisto
Yliopistoyhteisön jäsenillä on oikeus turvalliseen, yhdenvertaiseen sekä tasa-arvoiseen opiskelu- ja
työympäristöön. Yliopiston tiloissa ja tietojärjestelmissä käyttäydytään asianmukaisesti. Kiellettyjä
ovat uhkaava ja väkivaltainen käytös, yleistä järjestystä häiritsevä toiminta, fyysinen ja sanallinen
uhkailu sekä häirintä, syrjintä ja kiusaaminen.
2. Yliopisto julkisena tilana
Kampusten aukioloaikoina rakennukset ovat julkista tilaa, jossa voi liikkua ja oleskella vapaasti,
mikäli ei aiheuta muille häiriötä. Tiettyihin työskentelytiloihin, kuten tietokoneluokkiin ja
laboratorioihin, pääsy on rajoitettu opiskelijoille ja henkilökunnalle kulkutunnisteella tapahtuvan
tunnistamisen avulla. Aukioloaikojen ulkopuolella kaikkiin yliopiston tiloihin kuljetaan
kulkutunnisteella eikä tiloihin tule päästää omalla kulkutunnisteella tuntemattomia henkilöitä.
Kulkutunniste on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa eteenpäin. Kulkutunnisteen katoamisesta
on ilmoitettava välittömästi. Kulkuoikeuksien saamiseksi henkilön tulee olla yliopiston opiskelija tai
henkilökunnan jäsen, henkilökuntaan rinnastettava henkilö tai yhteistyöorganisaation jäsen.
Säännöt asiallisesta käytöksestä koskevat myös kampusalueen ulkotiloja. Rakennuksien aukioloja
koskevat rajoitukset eivät kuitenkaan koske ulkoalueita.
3. Yliopiston tilojen käyttö
Yliopiston tilat ja laitteet on tarkoitettu ensisijaisesti käytettäväksi opiskeluun, tutkimukseen ja
yliopistoon liittyvien työtehtävien suorittamiseen. Yliopiston ulkopuolisten tahojen kaupallinen,
poliittinen, uskonnollinen ja muu vastaava toiminta on kiellettyä ilman erillistä lupaa. Yliopiston
kampusalueelle majoittuminen on kielletty muualla, kuin majoittumiseen osoitetuissa tiloissa.
Opiskelijoiden käyttöön annetuissa tiloissa tulee käyttäytyä asianmukaisesti ja tiloista tulee pitää
hyvää huolta. Mikäli näin ei tapahdu, tilat voidaan ottaa pois opiskelijoiden käytöstä.
4. Yliopiston omaisuus
Yliopiston yhteisessä käytössä olevaa omaisuutta käsitellään huolellisesti ja varovaisesti. Jokainen on
velvollinen korvaamaan yliopiston omaisuudelle tai tiloille aiheuttamansa vahingon. Jokainen

huolehtii osaltaan myös tilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä sekä havaitsemiensa vikojen ja
puutteiden ilmoittamisesta eteenpäin.
5. Vastuullinen päihteiden käyttö
Opetukseen osallistuminen tai työskentely päihtyneenä ei ole sallittua. Jos henkilön epäillään olevan
päihtynyt, noudatetaan yliopiston päihdeohjelmien menettelytapoja.
Alkoholin nauttiminen yliopiston sisätiloissa on sallittu vain sellaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa,
joissa alkoholia on yleisesti tarjolla. Alkoholin nauttiminen ei saa aiheuttaa mainituissa tilaisuuksissa
häiriötä ja häiritsevästi päihtyneenä esiintyvä henkilö voidaan ohjata ulos rakennuksista.
Alkoholitarjoilussa tulee aina noudattaa yliopiston päihdeohjelman ohjeita vastuullisesta
alkoholitarjoilusta.
Huumaavien aineiden käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen kampusalueilla on
kiellettyä.
Yliopiston kampukset ovat savuttomia ja tupakointi on sallittu ainoastaan merkityillä paikoilla.
6. Tiedottaminen ja tietojärjestelmät
Yliopisto käyttää tiedotuksessa henkilöstölle ja opiskelijoille sähköisiä tiedotuskanavia kuten
sähköpostia ja intranetiä sekä muita sovittuja työskentelyalustoja, joita opiskelijan on velvollisuus
seurata koko opiskelunsa ajan ja henkilöstön koko työsuhteensa ajan.
Tietojärjestelmien sallitut ja kielletyt käyttötavat ja käyttötarkoitukset kuvaillaan ITkäyttösäännöissä.
7. Pysäköinti ja pelastustiet
Yliopiston pysäköintialueet on merkitty liikennemerkein ja ajoneuvot tulee pysäköidä merkkien
osoittamille paikoille. Pelastustiet on pidettävä ehdottomasti vapaina ja esteettöminä.
8. Hälytystilanteet
Hälytyksen tullessa kaikkien tulee toimia yliopiston hätätilanteiden toimintaohjeiden mukaan.
Turvallisuuspoikkeamatilanteissa välitetään yliopistoyhteisölle sähköisesti toimintaohjeet, joita
kaikkien tulee noudattaa. Palohälytyksen sattuessa rakennuksesta on poistuttava välittömästi ja
siirryttävä ulkokautta kokoontumispaikoille. Yleisen huolehtimisvelvoitteen mukaisesti kaikkien tulee
huolehtia, että myös muut poistuvat sekä estää vahingon leviäminen mahdollisuuksien mukaan.
9. Seuraamukset opiskelijalle ja henkilökunnalle
Opiskelijaa koskevista kurinpitotoimista ja opiskeluoikeuden peruuttamisesta on säädetty
yliopistolaissa.
Henkilökunnan kohdalla mahdolliset seuraamukset perustuvat työlainsäädäntöön. Henkilökunnan
työnantajan ohjeista poikkeavan toiminnan seuraamukset on kuvattu erikseen henkilöstön ohjeissa.

Toistuvista järjestyssääntöjen rikkomisesta voidaan määräaikaisesti rajoittaa opiskelijan
kulkuoikeuksia. Välittömästi toimenpiteitä vaativissa tilanteissa turvallisuuspäällikkö voi
järjestyssääntörikkomuksen seurauksena jäädyttää henkilölle myönnetyt kulkuoikeudet tiloihin
enintään yhdeksi vuorokaudeksi.
Väkivaltaisesta käytöksestä tai väkivallalla uhkaamisesta ilmoitetaan aina yliopiston
turvallisuuspäällikölle ja tarvittaessa poliisille.

Linkit:
- Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje hyvästä tieteellisestä käytännöstä
- Oppimisen eettiset ohjeet
- Varhainen tukeminen
- Opiskelijoiden varhainen tukeminen (OpintoVartu)
- Hankalat opetus- ja ohjaustilanteet ja opiskelijan kurinpito
- IT-käyttösäännöt
- Työ- ja opiskeluyhteisön ongelmatilanteet
- Hätätilanteiden toimintaohjeet
- Ilmoita läheltä piti -tilanteesta tai turvallisuushavainnosta
- Omaisuusturvallisuus
- Paloturvallisuus
- Pelastussuunnitelmat
- Päihdeohjelma
- Savuton kampus

