
Kempeleen lukion järjestyssäännöt  
 

 

Järjestyssäännöt ovat voimassa Kempeleen lukiossa, ja ne koskevat kaikkia kouluyhteisön jäseniä. 
Lukioon kuuluvina pidetään kiinteistöä, kalustoa, välineitä, omaisuutta ja piha-alueita sekä 
käytössä olevia verkkoympäristöjä. 
 
Säännöt ovat välttämättömiä, jotta päivittäinen työ sujuisi ongelmitta ja lukioyhteisö olisi jäsenten 
mielestä viihtyisä ja turvallinen. 
 
Niissä asioissa, joita ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan lukiota koskevia 
säännöksiä ja määräyksiä. 
 

 

KOULUALUE JA -AIKA 
 

Koulualueeseen kuuluu lukion ja sen pihan lisäksi Kirkonkylän koulun alue ja lukion viereinen 
kenttä. Koulualuetta rajaavat lännessä Kempelehalli ja kaakossa kirkon tontti.  
 
Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen mukainen työpäivä ja työjärjestyksestä poikkeavat 
tapahtumat koulussa ja koulun ulkopuolella. Koulun järjestämiä tilaisuuksia kouluajan ulkopuolella 
ovat mm. koulun juhlat, retket ja tutustumiskäynnit sekä muut niihin rinnastettavat tilaisuudet. 
 
 

OPISKELIJAN OIKEUDET 
 

Opiskelijalla on oikeus  

• opetukseen, opinto-ohjaukseen ja erityisopetukseen 

• opiskeluhuollon palveluihin (kouluterveydenhuolto, kuraattori- ja psykologipalvelut) 

• turvalliseen opiskeluympäristöön  

• henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan 

• yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, olipa kyseessä sukupuoli, erilainen oppijuus 
tai kielelliseen, kulttuurilliseen, uskonnolliseen, seksuaaliseen tai sukupuolivähemmistöön 
kuuluminen  

• kulttuurisesti moninaiseen ja kulttuurien välistä ymmärrystä edistävään ilmapiiriin. 

 

 
OPISKELIJAN VELVOLLISUUDET 
 

Alle 18-vuotias lukion opiskelija on oppivelvollinen. 
 
Opiskelijalla on velvollisuus 

• osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon 

• suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti 

• huolehtia hyvin opiskelijan käyttöön annetuista oppimateriaaleista ja -välineistä 

• korvata aiheuttamansa vahinko. 
 



 
PÄIVITTÄINEN TYÖSKENTELY 
 

Polkupyörät, mopot, moottoripyörät ja autot pysäköidään koulupäivän ajaksi niille varatuille alueille. 
 
Oppitunnit alkavat ja päättyvät koulun työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana. Opettaja 
kuitenkin päättää aina oppitunnin. Jos opiskelija ennalta sopimatta myöhästyy kohtuuttomasti 
oppitunnilta, myöhästyminen tulkitaan poissaoloksi. Jos opettaja syytä ilmoittamatta viivästyy 
oppitunnilta enemmän kuin 15 minuuttia, opiskelijoiden tulee ilmoittaa siitä kansliaan. Välitunteja 
ei vietetä luokissa, ellei opettaja ole antanut siihen lupaa.  
 
Työrauha on oppimisen edellytys. Kouluyhteisön jäsenten tulee ottaa toiset huomioon ja pyrkiä 
muutenkin edistämään koulun työrauhaa.  
 
Hyvät tavat näkyvät niin käytöksessä kuin pukeutumisessakin. Myös ruokailussa noudatetaan 
hyviä käytöstapoja. Oppitunneille ei tuoda ruokia eikä juomia – vesipullo on sallittu. Kouluyhteisön 
jäsenien tulee toimia niin, että koulu ja koulualue pysyvät siistinä. 
 
Mikäli opiskelija syyllistyy kokeessa tai muussa suorituksessaan vilppiin tai jättää opettajalle 
arvioitavaksi plagiaatin, kyseinen suoritus hylätään. Vilpiksi katsotaan myös kokeen kannalta 
ylimääräisen tavaran, kuten puhelimen, hallussapito. Vilppinä pidetään myös toisen opiskelijan 
avustamista kokeessa. Vilppitapauksesta ilmoitetaan aina myös opiskelijan huoltajalle. 
 
Tapaturman sattuessa lähimmät opiskelijat ja opettajat ilmoittavat tapahtuneesta välittömästi 
koulusihteerille tai rehtorille. Turvallisuuteen liittyvistä uhista, vioista tai muista puutteista on 
kerrottava viipymättä opettajalle, koulusihteerille tai rehtorille.  
 
Mobiililaitteiden käyttö oppitunnilla on sallittu vain opettajan luvalla. Oppi- ja välituntien sekä 
koulun järjestämien tapahtumien nauhoittaminen ja kuvaaminen on kielletty ilman opettajan 
lupaa. 
 
Opiskelijan koululta saamat sähköiset tunnukset on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. 
Koulun teknisten laitteiden käytöstä on neuvoteltava erikseen rehtorin tai asianomaisen opettajan 
kanssa.  
 
Koulun ja kouluyhteisön jäsenten omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Opiskelija on velvollinen 
korvaamaan tahallaan tai tuottamuksesta aiheuttamansa vahingon. Aiheutuneesta vahingosta on 
viipymättä ilmoitettava koulusihteerille, rehtorille tai opettajalle. 
 
Koulu ei vastaa sen alueella olevasta yksityisestä omaisuudesta eikä myöskään arvoesineistä tai 
rahoista. 
 
 

 

 

 

 

 



 
POISSAOLOT 
 

Lukiolain mukaan opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen 

ole perusteltua syytä.  

 

Huoltajien tulee selvittää oppivelvollisten kaikki poissaolot Wilmassa mahdollisimman pian. Täysi-

ikäisten opiskelijoiden on selvitettävä kaikki poissaolot suoraan opintojakson opettajalle. 

 

Ennalta tiedossa olevaan poissaoloon on pyydettävä lupa hyvissä ajoin. Enintään kolmeksi päiväksi 

luvan voi myöntää ryhmänohjaaja, muuten rehtori. Esimerkiksi lomamatkoihin, autokouluun ja 

ansiotyöhön ei myönnetä lupaa. 

 

Muutamaa päivää pitemmästä sairauspoissaolosta on syytä ilmoittaa ryhmänohjaajalle, aineen-

opettajalle tai rehtorille. Koepäivän poissaolosta on ilmoitettava ko. opettajalle Wilman kautta 

koepäivänä ja toimitettava kolmen päivän kuluessa luotettava selvitys, esimerkiksi terveyden-

hoitajan tai lääkärintodistus. 

 

Äkillisissä sairaustapauksissa kesken koulupäivän poissaololuvan voi antaa ryhmänohjaaja, rehtori 

tai lukion opettaja. 

 

 

PÄIHTEET JA VAARALLISET ESINEET 
 

Tupakointi ja nuuskan käyttö on kielletty koulussa ja koulualueella. 

 

Lukioyhteisön jäsen ei saa esiintyä koulussa tai koulun järjestämissä tilaisuuksissa päihteiden alaisena. 

Alkoholipitoisten juomien, huumeiden ja muiden päihteiden tuominen koulualueelle on kielletty. 

 

Myöskään veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita laserosoittimia ja vastaavia vaarallisia esineitä tai 

niiden jäljitelmiä ei saa tuoda koulualueelle. 

 

SÄÄNTÖRIKKOMUSTEN SEURAUKSET 

Jos opiskelija rikkoo järjestyssääntöjä  tai muutoin käyttäytyy epäasiallisesti, voidaan ryhtyä 

seuraaviin kurinpidollisiin toimenpiteisiin: 

• opettaja saa määrätä opiskelijan poistumaan luokasta enintään oppitunnin jäljellä olevaksi 

ajaksi 

• rehtori voi antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen 

• rehtori voi erottaa opiskelijan määräajaksi. 

 

Tarvittaessa rikkomuksista ilmoitetaan huoltajalle ja viranomaisille. 
 

 


