
HÄMEENLINNAN LYSEON LUKIO  

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT  (Päivitetty syyskuu 2021) 

Koulun yhteiset säännöt ja toimintaohjeet ovat välttämättömiä, jotta päivittäinen työmme sujuisi 
mahdollisimman hyvin. Ne luovat kouluyhteisöllemme sisäistä järjestystä sekä rauhallisen, turvallisen ja 
viihtyisän työympäristön, jossa saamme aikaan hyvää tulosta. Järjestyssäännöt takaavat kouluyhteisölle 
toimintamahdollisuudet ja oikeusturvan.  

1. Järjestyssäännöt ovat voimassa lukio-opetuksessa käytössä olevissa rakennuksissa ja alueilla ja ohjaavat 
kaikkea oppilaitoksen työsuunnitelman mukaista toimintaa. Ne ovat voimassa myös oppilaitoksen 
järjestämissä tilaisuuksissa muunakin aikana. Myös koulun retkillä ja matkoilla noudatetaan koulun 
järjestyssääntöjä.   

Järjestyssääntöjen noudattamatta jättämisestä ovat voimassa koululakien mukaiset seuraukset, esimerkiksi 
rehtorin puhuttelu, kurssin tai opintojakson hylkääminen, rehtorin antama kirjallinen varoitus ja 
määräaikainen erottaminen. Ennen kirjallisen varoituksen antamista opiskelijaa on kuultava. 

2. Jokainen lyseolainen toimii opetus- ja muissa tilanteissa lakien, säädösten ja hyvien tapojen mukaisesti.  
Toisten huomioon ottaminen ja kohtelias käyttäytyminen ovat olennaista. Hyvään käytökseen kuuluu 
yleisesti hyväksyttyjen hyvien tapojen noudattaminen, sovelias kielenkäyttö, asiallinen viestintä sekä 
kouluyhteisön kaikkien jäsenten huomioiminen. Jokaisen tulee omalla käytöksellään edistää kouluyhteisön 
turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Jokaisella on oikeus tehdä työtään muiden häiritsemättä. 

Erikseen vielä mainittakoon, että lyseolainen tervehtii kaikkia koulun henkilökuntaan kuuluvia ja kouluun 
tulevia vieraita. Opiskelijat käyttäytyvät myös toisiaan kohtaan ystävällisesti ja asiallisesti koko Tavastian 
kampuksen alueella liikkuessaan ja ruokaillessaan. Oppitunneille ja koulun tilaisuuksiin saavutaan ajoissa ja 
muutoinkin pidämme kiinni sovituista aikatauluista. Pipot, lakit ja huput riisutaan sisätiloissa ja oppitunnilla 
ollaan ilman päällystakkia.   Koulun tilaisuuksissa käyttäydytään asiallisesti. Esiintyjiä kuunnellaan hiljaa ja 
osallistutaan aktiivisesti keskusteluun, mikäli esiintyjä niin toivoo. Ohjelmia seurataan niihin keskittyen.   
Oppitunneilla osallistutaan aktiivisesti opiskeluun ja pidetään yllä hyvä työrauha.  

3. Opiskelijan velvollisuus on osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty vapautusta tai muuta lupaa 
poissaoloon. Opiskelijalla tulee olla asianmukainen opiskeluvälineistö mukanaan. 

Annetut tehtävät tehdään tunnollisesti. Opettaja antaa kotitehtäviä, jotta oppimisprosessi jatkuisi 
aktiivisesti vielä oppitunnin jälkeenkin.  

4. Tehtävien ja kokeiden tekemisessä ei menetellä vilpillisesti. Vilpillisellä menettelyllä on aina 
seuraamuksia. Vilpillisiä menettelyjä ovat lunttaaminen kokeessa, lunttaamisen avustaminen, plagiointi 
arvioitavaan kurssityöhön, oman työn luovuttaminen toiselle ja toisen työn käyttäminen omanaan. 

5. Turvallisuusohjeita tulee noudattaa kaikkialla. Lisäksi erillisiä työturvallisuusohjeita annetaan mm. 
laboratoriotyöskentelyssä ja niitä tulee myös noudattaa. 

6. Oppilaitoksen omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti sekä huolehtia opiskeluympäristön siisteydestä.  
Opiskelijalla on omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus.   

7. Oleskelu välitunneilla ja koulualueella liikkuminen  

Lukiolaiset saavat oleskella välituntien ja taukotuntien aikana käytävä- ja aulatiloissa sekä opiskelijoille 
osoitetuissa koulutiloissa. Lukiolaiset saavat poistua vapaasti koulun alueelta, mutta liikuttaessa 
koulumatkoilla ja koulupäivän aikana noudatetaan liikennesääntöjä.   



Moottoriajoneuvot pysäköidään lyseon lukiolle osoitetulle parkkipaikalle. Polkupyörät pidetään telineissä 
G-rakennuksen edessä ja jätetään niin etteivät ne häiritse kenenkään kulkua.   

8. Tupakkatuotteiden, myös nuuskan ja sähkötupakan käyttö, on kielletty oppilaitoksessa ja sen 
ulkoalueilla. Päihdyttävien aineiden hallussapito, käyttäminen, säilyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena 
esiintyminen oppilaitoksen alueella ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa on ankarasti kielletty. 

9. Kouluun ei saa tuoda eikä koulupäivän aikana saa pitää hallussa eikä säilyttää sellaisia esineitä tai aineita, 
jotka ovat muussa laissa kielletty tai joilla voidaan vaarantaa omaa tai toisten turvallisuutta tai jotka 
soveltuvat omaisuuden vahingoittamiseen. 

10. Tietokoneen, matkapuhelinten tai muiden mobiililaitteiden viihdekäyttö oppitunneilla on kielletty. 

Koulussa toimii avoin langaton verkko. Opiskelijan tulee huolehtia saamistaan opiskelijatunnuksista 
huolellisesti ja salasana on päivitettävä säännöllisin väliajoin, jotta vanhentuneet salasanat eivät hidasta 
työskentelyn etenemistä tai kuormita henkilökuntaa.   

Kännykkää ei pidetä esillä oppitunneilla eikä se saa häiritä oppituntia millään tavalla.  Tärkeistä puheluista 
oppitunnin aikana on sovittava opettajan kanssa. 

Emme kuvaa, taltioi tai levitä sähköistä materiaalia koulutovereistamme, koulun henkilökunnasta tai 
vierailijoista ilman asianomaisen lupaa emmekä levitä sähköistä materiaalia ilman lupaa.  

11. Tapaturman sattuessa siitä ilmoitetaan viipymättä terveydenhoitajalle ja tuntia pitävälle opettajalle. 
Pyritään antamaan tarvittava ensiapu.  

 


