
 
Perhon lukion järjestyssäännöt 2020    
 
1. Perhon lukio  
 
Lukion alueena pidetään koulukeskuksen piha-aluetta. Koulun alueella on 
kameravalvonta. Koulu toimii useammassa eri rakennuksessa. Lukiossa työskentelyä 
ohjaavat lukiolaki ja lukioasetus sekä ylioppilastutkintolautakunnan ja opetushallituksen 
ohjeet. 
Perhon kunta on savuton kunta 1.5.2016 alkaen.  

 
2. Järjestyssääntöjen tavoitteet 

 
Järjestyssäännöt ja opiskeluohjeet turvaavat hyvinvointimme. Säännöillä edistetään koulun 
sisäistä järjestystä ja turvallisuutta, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön 
viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Lain mukaan kaikilla on oikeus turvalliseen 
oppimisympäristöön. Toisten ihmisten kiusaaminen ja häirintä on kielletty. Perusajatuksen 
arjessa on, että käyttäydymme kunnioittavasti toisiamme kohtaan kaikissa koulutilanteissa.  
Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa, 
opintomatkoilla ja vierailuilla ja TET-päivissä. 

 
3. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo  

 
Tultuaan lukioon hyväksytyksi opiskelija sitoutuu noudattamaan Perhon lukion 
toimintaohjeita ja järjestyssääntöjä. Oppilaalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-
arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä 
yksityiselämän suojaan. 
Erilaisilla opiskelijoilla on lukiossamme tasavertainen asema sekä sukupuolten välisen 
tasa-arvon sekä kielellisten, kulttuuristen ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien 
toteutumisen suoja. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt otetaan huomioon ja heitä 
kohdellaan tasa-arvoisesti sekä pyritään edistämään kulttuurisesti moninaista ilmapiiriä ja 
kulttuurien välistä ymmärrystä kouluyhteisössämme. 

 
4. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 
 
Hyvä käytös 

 
*Annan toisille työrauhan, 

 saavun tunneille ja koulun tilaisuuksiin ajoissa. Opettaja merkitsee myöhästymiset 
Wilmaan.  

 jätän ulkovaatteet oppitunnin, ruokailun ja tilaisuuksien ajaksi naulakoihin 
 käyttäydyn rauhallisesti ja asiallisesti oppitunneilla, välitunneilla, ruokalassa, 

liikuntatiloissa, koulun omissa tilaisuuksissa sekä koulun ulkopuolella järjestetyissä 
tilanteissa kouluaikana 

 puhun vuorollani kohteliaasti ja asiallisesti 
 pidän omien tavaroiden ja opiskeluvälineiden lisäksi huolta toisten ja koulun 

laitteista sekä tarvikkeista 
 ruokailen lukion vuorolla hyvien tapojen mukaisesti 
 elektronisten laitteiden, kuten matkapuhelimien ja musiikkisoittimien käyttö on 

sallittua välitunneilla ja opettajan luvalla opetustilanteissa 



 auditoriossa ei käytetä matkapuhelimia 
 koetilanteissa tai ylioppilaskirjoituksissa en käytä matkapuhelinta, älykelloa tai 

muuta kiellettyä elektronista laitetta 
 muita häiritsevä laite voidaan takavarikoida oppitunnin ajaksi 
 en julkaise luvatta kuvia tai esitä tekstiä tai sen osia omissa nimissäni ilman 

lähdeviitettä 
 vilppi kokeessa, plagiointi, itsenäisten suoritusten osien ja tutkielman tai esseen 

kopioiminen johtaa kurssisuorituksen hylkäämiseen 
 en käytä koulun laitteita tai verkkoa laittomaan toimintaan tai sen edistämiseen 
 polkupyörät, mopot, moottoripyörät ja muut ajoneuvot pysäköidään koulupäivän 

ajaksi niille varatuille alueille. 
 
 
Koulussamme noudatetaan Suomen lakia. Tämän vuoksi esimerkiksi 
 
*tupakkatuotteiden (myös nuuskan ja sähkötupakan) käyttö on kielletty koulun alueella ja 
koulun tapahtumissa 
 
*tupakkatuotteiden ja muiden kiellettyjen esineiden ja aineiden kouluun tuominen ja 
hallussapito on kielletty alle 18-vuotiaalta 

 huumeiden ja päihteiden käyttö ja hallussapito ja niiden vaikutuksen alaisena 
esiintyminen on kielletty koulun alueella ja koulun tapahtumissa 

 opettajalla on oikeus ottaa haltuun kielletty/vaarallinen esine ja tarkastaa oppilaan 
mukana olevat tavarat ja oppilaan hallinnassa olevat säilytyspaikat (lokerot) 

 opettaja voi poistaa epäasiallisesti, uhkaavasti tai häiritsevästi käyttäytyvän 
opiskelijan luokasta 

 mikäli havaitsen epäkohtia, vaaratilanteita, kiusaamista tai vahinkoja, ilmoitan niistä 
välittömästi rehtorille tai koulun henkilökunnalle 

 tapaturman sattuessa siitä ilmoitetaan rehtorille, opettajalle tai 
kouluterveydenhoitajalle ja annetaan tarvittaessa ensiapu  

 
Kurinpito 
 
Epäasiallisesta käytöksestä ja järjestyssääntöjen rikkomisesta voi seurata opettajan tai 
rehtorin puhuttelu, yhteydenotto huoltajiin, kirjallinen varoitus tai määräaikainen koulusta 
erottaminen. 
Erottamisenkin aikana opiskelijalla on oikeus osallistua kokeisiin. 

 
 
Poissaolot 
 
Mikäli opiskelija tarvitsee tilapäisesti vapautusta koulutyöstä, luvan voi myöntää kesken 
koulupäivän oppitunnin pitäjä. Osapäivän poissaolon sairaustapauksen vuoksi myöntää 
ryhmänohjaaja tai kouluterveydenhoitaja. 
Ryhmänohjaaja voi myöntää enintään kolmen päivän poissaolon, sitä pitemmäksi ajaksi 
poissaolon myöntää rehtori tai sivistysjohtaja. Poissaolot on selvitettävä Wilmassa 
ennen koeviikon kokeita. Alle 18-vuotiaan poissaolot selvittää huoltaja. Runsaat 
poissaolot (1/3 tunneista) voivat johtaa kurssin keskeytymiseen. 

 
 
5. Järjestyssääntöjen seuranta, tarkistaminen ja tiedottaminen  
 



Lukion järjestyssäännöistä tiedotetaan lukuvuoden alussa yhteisissä kokouksissa ja 
ryhmänohjauksissa. Järjestyssäännöt ovat osana Opinto-opasta ja ne ovat nähtävillä myös 
Peda.netissä opiskelijoille, huoltajilla ja henkilökunnalle. Järjestyssäännöt tarkistetaan 
tarvittaessa ja aina uusien ohjeiden ja/tai lakimuutosten voimaan tullessa.  
Järjestyssäännöt hyväksyy Perhon sivistys ja vapaa-ajanlautakunta. 
 

 
 


