
ETELÄ-TAPIOLAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

  

Järjestyssääntöjä tarvitaan, jotta koulutyö sujuu mutkattomasti ja kaikki koulussa toimivat 

voivat viihtyä siellä. Nämä järjestyssäännöt koskevat paitsi tavallisia koulupäiviä, myös muita 

koulun järjestämiä tapahtumia ja matkoja. Järjestyssääntöjen lisäksi työskentelyä ohjaavat 

valtakunnallinen lukiolaki (714/2018), asetus lukiokoulutuksesta (819/2018) ja 

opetussuunnitelman perusteet 2019 sekä Etelä-Tapiolan lukion oma kriisi- ja 

pelastussuunnitelma ja opinto-oppaan ohjeet.  

  

1. Hyvät tavat ja viihtyisyys 

Käyttäydymme toisiamme kohtaan asiallisesti, ystävällisesti ja oikeudenmukaisesti. 

Muistamme tervehtiä, vältämme rumaa kielenkäyttöä ja otamme toisemme muutenkin 

huomioon. Olemme kaikki vastuussa koulumme ilmapiiristä. 

Ennen ruokalaan menoa jätämme ulkovaatteet, hatut ja kassit naulakkoon. 

Jokainen siivoaa jälkensä, lajittelee jätteet sekä huolehtii tavarat paikoilleen, näin tilat pysyvät 

viihtyisinä.  

  

2. Työrauha 

Ole läsnä: keskity ja anna toistenkin keskittyä käsiteltävään asiaan. 

Anna muille työrauha silloinkin, kun sinulla on vapaata. 

 

3. Täsmällisyys 

Täsmällisyys on toisten kunnioittamista. 

Tule oppitunnille ajoissa; myöhästelijä varastaa toisten aikaa. 

Tee sovitut tehtävät määräaikaan mennessä. 

Noudata annettuja ruokailuvuoroja, jotta kaikki mahtuvat syömään. 

  

4. Poissaolot 

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. 

Lomamatkojen järjestämistä projekti- tai päättöviikoille tulee välttää. Poissaoloon on 



pyydettävä lupa. Luvan enintään viiden päivän poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja ja 

muutoin rehtori. Milloin lupaa ei ole voitu ennakolta pyytää, tulee poissaolo selvittää Wilman 

kautta. Ellei poissaoloa selvitetä, katsotaan poissaolo aiheettomaksi. Alle 

kahdeksantoistavuotiaan opiskelijan poissaoloilmoituksen tekee huoltaja. Opiskelija on itse 

velvollinen sopimaan etukäteen opettajan kanssa opintojensa etenemisestä  poissaolon 

ajalla.  

4. Päihteettömyys 

Koulualue on tupakkalain (Laki 549/2016) nojalla savuton ja päihteetön. 

  

5. Turvallisuus 

Jokaisella on oikeus tulla kouluun pelkäämättä kiusatuksi joutumista. 

Liikenneturvallisuuden vuoksi opiskelijoiden kulkuneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille 

merkityillä paikoilla. 

Luokkien jatkojohdot muodostavat turvallisuusriskin jäädessään pitkin lattioita. Jokainen 

huolehtii käyttämänsä tavarat paikoilleen oppitunnin jälkeen. Näin tilat pysyvät turvallisina. 

Tapaturman sattuessa siitä on viipymättä ilmoitettava koulun henkilöstön edustajalle ja 

tehtävä tapaturmailmoitus kansliaan. 

  

6. Tilojen käyttö 

Vapaatunneilla ja koulupäivän jälkeen on mahdollisuus hiljaiseen työskentelyyn aulatiloissa, 

kirjastossa ja kolmannen kerroksen suurtilassa (Jukola) sekä koulupäivän aikana opettajien 

luvalla vapaissa aineluokissa, mutta tiloista on poistuttava, kun henkilökunta sitä pyytää. 

Käyttäjät ovat vastuussa tilojen säilymisestä siisteinä ja viihtyisinä. Ulkojalkineet riisutaan 

Jukolaan tultaessa, eikä toisessa ja kolmannessa kerroksessa syödä eikä juoda. Vesipullot 

ovat kuitenkin sallittuja kaikkialla. 

Musica-luokan käytöstä harjoitustilana sovitaan etukäteen musiikinopettajan ja 

virastomestarin kanssa. Luvan saanut on päävastuussa järjestyksen säilymisestä ja 

lainaamiensa tavaroiden paikoilleen palauttamisesta. Opiskelijakunnan tila (Tyrmä) on 

tarkoitettu kaikkien opiskelijoiden käyttöön. Sitä ei lukita sisältä päin. Sen yleisestä 

siisteydestä ovat vastuussa opiskelijat.  

Kaupallista tai poliittista mainosaineistoa ei koulussa saa julkaista eikä levittää ilman rehtorin 

lupaa. 

  

 



 

 

7. Akateemiset pelisäännöt 

Noudatamme akateemisia pelisääntöjä. Kaikki koulutyöt, esimerkiksi kotitehtävät tai 

koevastaukset, ovat omaa tuotostamme. Emme plagioi. Koetilanteissa ei sallita 

matkapuhelimia ja kelloja. Luvattomien laitteiden hallussapito koetilanteessa voi olla 

hylkäysperuste.  

8. Koulun omaisuus  

Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Kouluyhteisön jäsen on velvollinen 

korvaamaan tahallaan tai tuottamuksella koulun omaisuudelle aiheuttamansa vahinko, kuten 

lokerikon avaimen kadottaminen. Aiheutuneesta vahingosta ilmoitetaan viipymättä rehtorille, 

jollekin opettajalle tai virastomestarille. Opiskelijan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa 

vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). Opiskelijan vastuulla on pitää huolta 

käyttöönsä saamistaan maksuttomista oppimateriaaleista ja opiskeluvälineistä.  

9. Kurinpito (LL 41§)  

Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee 

vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa 

edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet 

voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Kirjallisen 

varoituksen antamisesta päättää rehtori. Oppilaitoksesta erottamisesta ja opiskelusta 

pidättämisestä päättää lukion johtokunta. 

Oppituntia pitävä opettaja voi määrätä opetusta häiritsevän opiskelijan poistumaan jäljellä 

olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta. Rehtori tai opettaja voi määrätä häiritsevän 

opiskelijan poistumaan oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. 

Rehtori voi evätä opiskelijan osallistumisen opetukseen enintään jäljellä olevan työpäivän 

ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa 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. 

  

  

  

  

 


