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Järjestyssäännöt 1.8.2016- 

 

1 Koulun nimi 
 
Jämsän lukio 

 

2 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 
 
Järjestyssääntöjen tarkoitus edistää lukion sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista 
sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä 
 
Lukionlain 21§:n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut oppilaitoksessa 
sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä 
oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 
 
Järjestyssäännöt ovat voimassa koulun sisällä ja piha-alueella, siirryttäessä opetuspisteestä toiseen, muissa 
opetuspisteissä, koulun järjestämillä retkillä, leirikouluissa sekä muissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa. 

 

3 Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet 
 

Opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet 
 
Lukion opiskelijalla on oikeus maksuttomaan opetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, 
oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan. 
 
Opiskelijat ovat tasavertaisia sukupuolten välisen tasa-arvon, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen, sekä 
kielellisten, kulttuurillisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien suhteen. Kouluyhteisössä tulee edistää 
kulttuurisesti moninaisen ilmapiirin ja kulttuurien välisen ymmärryksen syntymistä. 
 
Opiskelijalla oikeus saada opetusta, oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä 
määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin. 

 

Opiskelijan velvollisuudet 

 
Opiskelijalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. 
 
Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. 

 

4 Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 
 

Hyvä käytös 
 
Opiskelija tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti. Tähän kuuluu mm. toisten huomioiminen, työ- ja 
opiskelurauhan edistäminen ja kunnioittaminen, tervehtiminen sekä ohjeiden noudattaminen. 
 
Opiskelijan palauttamiin opintosuorituksiin liittyviin töihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä 
ilmaisematta. 
 
Opiskelijan tulee pitää kiinni sovituista ajoista. 
 
Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa 
internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. 
 



Oppitunneilla syöminen ja juominen on kielletty. 
 

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 
 
Koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroista tulee huolehtia sekä kunnioittaa  
toisten omaisuutta. 
Roskaaminen on kielletty ja omat jäljet tulee siivota. 
 
Opiskelijalla on velvollisuus vahingonkorvaamiseen ja likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa 
koulun omaisuuden puhdistamiseen tai järjestämiseen28. 

 

Turvallisuus 
 
Turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta tulee ilmoittaa koulun henkilökuntaan 
kuuluvalle. 
 
Ajoneuvot tulee pysäköidä liikennemerkein ja muulla tavoin määrätyille paikoille. 
 

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 
Koulun tietokoneita, tabletteja ja muuta välineistöä tulee käyttää ja käsitellä asianmukaisesti. 

Mobiililaitteen käyttö oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana on kielletty, ellei 

niiden käyttö kuulu kyseisen oppitunnin ohjelmaan. 

Päihteet ja vaaralliset esineet 
 
Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden 
tai aineiden tuominen kouluun on kielletty. Tämä koskee muun muassa alkoholia, tupakkalain tarkoittamia 
tupakkaa ja tupakkatuotteita, huumausainelain tarkoittamia huumausaineita, veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita 
laserosoittimia sekä vastaavia esineitä ja aineita. 
 

Kurinpito 
 
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 
 
Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai 
muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. 
 
Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai 
vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. 

 

5 Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 
 
Järjestyssäännöistä tiedotetaan koulun kotisivuilla ja niitä käsitellään lukuvuoden alussa ryhmänohjaajan johdolla. 
 
Järjestyssääntöjen toimivuutta seurataan ja arvioidaan lukuvuoden päätteeksi. 
 
 


