
Oulunkylän yhteiskoulu 

Lukion järjestyssäännöt 

 

Järjestyssääntöjen tavoitteena on taata koulutyön päivittäinen sujuminen, ja että kaikki kouluyhteisön 

jäsenet tuntisivat olonsa turvalliseksi ja viihtyisivät. Järjestyssääntöjä sovelletaan koulussa ja tarvittaessa 

sen lähiympäristössä sekä koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä tilaisuuksissa.  

KOULUN PÄIVITTÄINEN TYÖAIKA  

Koulun ovet avataan klo 7.30 ja ensimmäinen oppitunti alkaa klo 8.15. Koulun ovet suljetaan koulutyön 

päätyttyä n. klo 16.00. Koulun tiloissa opiskelijat saavat oleskella vain tänä aikana. Koulutilojen työajan 

ulkopuolisesta käytöstä on sovittava rehtorin tai apulaisrehtorien kanssa.  

PÄIVITTÄINEN TYÖSKENTELY KOULUSSA  

Päivänavaus, joka alkaa klo 9.40, kuunnellaan siinä luokkahuoneessa, jossa on seuraava oppitunti. 

Oppitunneille saavutaan ajoissa opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät suoritettuina. Oppituntien kulkua 

ei saa häiritä.  

Välitunneilla saa olla sisällä koulun käytävillä, tosin on suositeltavampaa käydä virkistäytymässä ulkona. 

Päällysvaatteita ei saa tuoda luokkahuoneisiin.  

Jos opettaja ei ole saapunut 10 minuutin kuluttua oppitunnin alkamisesta eikä ole ilmoittanut 

myöhästymisestään, opiskelijoiden on tiedusteltava ohjeita kansliasta. Ruokailu tapahtuu oman ryhmän 

mukaisena aikana, ja ruokasalissa toimitaan hyvien ruokailutapojen ja opiskelijaravintolan antamien 

ohjeiden mukaisesti. Oppituntien lisäksi on myös muuta lukiolle suunniteltua toimintaa ja tapahtumia, 

joissa sovelletaan myös näitä järjestyssääntöjä.  

KOULUN JA MUIDEN OMAISUUS  

Koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Opiskelija on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle 

tahallaan tai tuottamuksesta aiheuttamansa vahingon. Aiheutuneista vahingoista on viipymättä 

ilmoitettava koulun henkilökunnalle. Toisen omaisuuden luvaton käyttöönotto, anastaminen, hukkaaminen 

tai vahingoittaminen on rangaistava teko. Törkeät tapaukset koulu antaa poliisiviranomaisten 

hoidettavaksi. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen velvollisuus on osallistua työympäristön siistinä pitämiseen.  

KOULUMATKAT  

Koulumatkoilla käyttäydytään hyvien tapojen ja liikennesääntöjen mukaisesti. Erityisesti on varottava 

häiritsemästä koulun lähiympäristössä asuvien rauhaa. Koulun lähistöllä olevat liikeyritykset odottavat 

asioivilta opiskelijoilta hyvää käytöstä. Tarpeeton polkupyörillä ja moottoriajoneuvoilla liikkuminen koulun 

pihalla on ehdottomasti kielletty. Moottoriajoneuvot pysäköidään koulualueen ulkopuolelle katualueelle. 

Koulun kiinteistön omistaja voi perustelluista syistä myöntää pysäköintiluvan.  

TYÖRAUHA  

Kouluyhteisön jäsenten tulee asiallisella ja rauhallisella käyttäytymisellään pyrkiä pitämään yllä ja 

edistämään koulun työrauhaa. Olisi suotavaa, että opiskelijat ilmoittaisivat koulun henkilökunnalle myös 

koulun alueella ja lähiympäristössä liikkuvista ulkopuolisista epäilyttävistä henkilöistä. Kiusaaminen sekä 

henkinen että ruumiillinen väkivalta on ehdottomasti kielletty.  

  



RANGAISTUKSET  

Jos opiskelija ei noudata koulun järjestystä, käyttäytyy sopimattomasti tai on tehtävissään huolimaton, hän 

syyllistyy rikkomukseen. Opettaja pyrkii keskustelemalla ohjaamaan opiskelijaa.  

Tämän lisäksi:  

• opettaja voi määrätä opetusta häiritsevän opiskelijan poistumaan luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi 

ajaksi  

• opiskelija voidaan ohjata rehtorin puhutteluun  

• rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen  

• johtokunta voi antaa kirjallisen varoituksen ja erottaa lukion opiskelijan määräajaksi  

• opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa 

turvallisuusriski opiskelijan toiminnan vuoksi Jos opiskelija on erotettu koulusta määräajaksi, hänellä on 

oikeus osallistua sovittuina aikoina kirjallisiin kokeisiin. (Lukiolaki §26)  

TUPAKOINTI, PÄIHTEET JA HUUMEET  

Koulussa on noudatettava tupakkalain määräyksiä. Tupakointi koulun käyttämillä alueilla ja sen 

välittömässä läheisyydessä on kielletty. Myös nuuskan ja sähkötupakan käyttö on kielletty. Päihteiden ja 

huumeiden käyttö, hallussapito ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty koulun käyttämillä 

alueilla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa.  

OPISKELIJOIDEN OSUUS KOULUN HALLINNOSSA  

Lukion opiskelijat muodostavat opiskelijakunnan. Opiskelijakunta valitsee vuosittain hallituksen ja siihen 

kuuluvat toimihenkilöt. Opiskelijakunta voi toiminnallaan lisätä kouluviihtyvyyttä ja yhteishenkeä sekä 

antaa vastuuta opiskelijoille yhteisten asioiden hoidossa.  

VAPAA-AJAN TOIMINTA  

Opiskelijoiden harrastustoiminta koulun tiloissa järjestetään kerhojen, opiskelijakunnan tai muiden ryhmien 

tilaisuuksina. Tilaisuuksista on hyvissä ajoin sovittava rehtorin tai apulaisrehtorien kanssa. Koulun on 

päättäessään koulutilojen käytöstä ensisijaisesti otettava huomioon kouluyhteisön jäsenten 

harrastustoiminnan tarpeet. Kouluajan ulkopuolella järjestetyissä tilaisuuksissa tulee noudattaa koulun 

järjestyssääntöjä. Koulun omistuksessa olevien TVT- ja muiden välineiden käyttö on luvanvaraista. 

Ulkopuolisten oleskelu koulun tiloissa on kielletty.  

POLIITTINEN JA KAUPALLINEN TOIMINTA  

Opiskelijalla on oikeus levittää kouluyhteisössä yleisesti hyväksyttyä poliittista ja muuta aineisto koulun 

tiloissa, mikäli se ei haittaa koulun työrauhaa. Kiellettyä on kuitenkin yleisiin vaaleihin liittyvän 

vaalimateriaalin levittäminen koulussa. Rahankeräykset ja koulun ulkopuolista toimintaa koskeva ilmoittelu 

on sallittua vain rehtorin luvalla. Koulun järjestyssäännöt koskevat myös lukiolaisia. Muista erityisesti hyvät 

tavat ruokasalissa ja lukusalissa sekä tupakointikielto koulun alueella ja lähiympäristössä 


