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Perusopetuslain 35 §:n 2 momentin sekä lukiolain 30 §:n 2 momentin mukaan opiskelijan on 
suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Perusopetuslain 29 §:n ja 
lukiolain 40 §:n mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Pykälien 
mukaan koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai muut järjestysmääräyk-
set, joilla edistetään koulun viihtyisyyttä ja turvallisuutta. 
 
 
 

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio.  
 
 
 

 

Järjestyssäännöt tähtäävät siihen, että kaikkien kouluyhteisön jäsenten päivittäinen työsken-
tely olisi sujuvaa, turvallista ja viihtyisää. 
 
Järjestyssäännöt koskevat kaikkia Töölön yhteiskoulun aikuislukion opiskelijoita sekä sovel-
tuvin osin muita työyhteisön jäseniä. Ne pätevät koulun alueella, koulunkäyntiin välittömästi 
liittyvissä tilanteissa ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. 
 
Koulun alueeksi katsotaan koulurakennus (lukuun ottamatta vahtimestarin asuntoa), piha ja 
koulun edustan katuosuus. 
 
Kouluajaksi katsotaan koulun päivittäinen työaika ja koulunkäyntiin liittyvät – myös koulun 
ulkopuolella tapahtuvat – tilaisuudet ja matkat. 
 
Opettajat ja muu henkilökunta noudattavat heitä koskevia säädöksiä. 
 
 
 

 

Opiskelijalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sukupuolesta, iästä, al-
kuperästä, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammai-
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suudesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä huolimatta. Hänellä on oikeus henkilökoh-
taiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan. Opiskelijalla on oi-
keus turvalliseen opiskeluympäristöön. 
 
 

 

Hyvä käytös 

Aikuislukion opiskelijan tulee asiallisella käytöksellään pyrkiä ylläpitämään ja edistämään 
koulun työrauhaa. Oppitunneille tullaan ajoissa. Myöhästymiset ja luokasta kesken opetuk-
sen poistumiset häiritsevät kaikkien työrauhaa. Poikkeustilanteista on hyvä keskustella opet-
tajan kanssa. Matkapuhelimien tulee olla äänettöminä oppituntien aikana ja suljettuina ko-
keiden aikana sekä kaikissa aikuislukion tilaisuuksissa. 
 
Oppituntien tallentamiseen tai tunneilla valokuvaamiseen tulee olla opettajan ja kaikkien läs-
näolijoiden lupa.  
 
Kaikenlainen vilppi kokeissa tai kotitehtävissä johtaa yleensä kurssisuorituksen keskeytymi-
seen. Vilpillä tarkoitetaan sekä lunttaamista koetilanteessa että plagiointia, esimerkiksi Inter-
netistä kopioitua tekstiä, joka esitetään omana. 
 

Koulun tilat ja turvallisuus 

Aikuislukion toiminnan aikana noudatetaan siisteyttä ja pidetään huolta yhteisestä viihtyvyy-
destä. Koulussa ja koulualueella roskaaminen on kielletty ja jokainen on velvollinen siivoa-
maan omat jälkensä. 
 
Kirjastossa, tietokoneluokissa ja studiossa noudatetaan erikseen niitä varten annettuja oh-
jeita. Luokissa noudatetaan turvallisuusmääräyksiä ja opettajan antamia ohjeita. 
 
Jokainen on velvollinen ilmoittamaan koulun henkilökunnalle havaitsemistaan turvallisuu-
teen liittyvistä vioista tai puutteista sekä epäasiallisesta käytöksestä. 
 
Kouluun ei saa tuoda eikä oppitunnin aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka 
hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvalli-
suutta tai joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen. 
 
Koulun tilojen käyttö muuhun kuin opetukseen on sallittua vain rehtorin luvalla. Ala-aulan 
ilmoitustaululla ilmoitteluun tarvitaan aikuislukion rehtorin lupa. 
 
Koulussa on tallentava kameravalvonta. 
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Koulun ja muiden omaisuus 

Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Sille tapahtuneesta vahingosta tulee viipy-
mättä ilmoittaa koulun henkilökunnalle. Opiskelija on velvollinen korvaamaan aiheutta-
mansa vahingon. 
 
Toisen omaisuuden luvaton käyttöönotto, sen hukkaaminen tai vahingoittaminen on rangais-
tava teko. 
 
Koulun kirjaston kirjat ovat myös koulun omaisuutta, eikä niihin saa tehdä mitään merkintöjä 
edes lyijykynällä. Opiskelija joutuu korvaamaan kirjan hankintahinnan, mikäli merkintöjä on 
tehty. 
 

Tupakointi, päihteet ja vaaralliset aineet 

Tupakointi, nuuskaaminen, sähkösavukkeiden käyttö sekä päihteiden ja huumeiden käyttö, 
myynti ja hallussapito tai niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty koulun 
alueella ja aikuislukion tilaisuuksissa. Alle 18-vuotiailta myös tupakkatuotteiden hallussapito 
on kielletty. 
 

Kurinpito 

Ongelmatilanteet pyritään sovittelemaan kaikkia osapuolia kuullen. Tarvittaessa opiskelijalle 
voidaan antaa kirjallinen varoitus tai johtokunta voi erottaa hänet koulusta määräajaksi. En-
nen erottamispäätöksen tekoa opiskelijaa ja koulun johtokuntaa sekä mahdollisesti henkilö-
kunnan edustajia kuullaan asiassa. 
 
 
 

 

Niissä asioissa, joista ei erikseen mainita näissä järjestyssäännöissä, noudatetaan lakeja ja 
asetuksia ja koulun ohjeita ja sääntöjä. Ylioppilaskirjoituksissa noudatetaan niihin liittyviä 
määräyksiä ja ohjeita. 
 
Järjestyssäännöt ovat nähtävillä opinto-oppaassa. Jokaisella henkilöstön jäsenellä on velvol-
lisuus seurata niiden noudattamista ja toteutumista. 
 
 

Nämä järjestyssäännöt on hyväksytty 1.6.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi. 


