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1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 

 

 Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä 

sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

 Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana sekä retkillä ja leirikouluissa. Leirikoulua 

varten voidaan tarvittaessa tehdä erillisiä ohjeita. 

 

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 

 

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet 

 Oppilailla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen sekä maksuttomaan kouluruokaan. 

 Oppilailla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä oikeus omiin 

mielipiteisiin.  

 Oppilailla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä.   

 Kaikkia oppilaita on suojattava kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä. 

 Oppilailla on oikeus työrauhaan, jolloin jokaisen oppilaan on annettava toisille ryhmän 

jäsenille työrauha. 

Oppilaan velvollisuudet 

 Oppilas on velvoitettu osallistumaan opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu. 

Huoltajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että oppilas käy koulua säännöllisesti. 

 Oppilaan on suoritettava annetut tehtävät, ja hänellä on oltava mukanaan tarvittavat 

kirjat, liikuntavarusteet ja muut työvälineet. 

 Jokainen on velvollinen korvaamaan ja korjaamaan aiheuttamansa vahingon. 

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

 

Hyvä käytös 

 Oppitunneilla, välitunneilla, ruokailuissa ja muissa koulun tilaisuuksissa yhteisömme jäse-

net käyttäytyvät hyvien tapojen mukaisesti. 

 Hyviin tapoihin Meidän koulussa kuuluu: 

 tervehtiminen 

 päällysvaatteiden ja hattujen riisuminen 

 tilanteeseen sopiva puhetapa, kirosanat eivät kuulu kouluun 

 opiskelurauhan edistäminen  

 täsmällisyys aikatauluissa ja tunneille saapumisessa 

 kouluympäristön siistinä pitäminen 

 koulun kirjojen, välineiden ja laitteiden asianmukainen käyttö 

 toisten ihmisten kunnioittaminen 

 ruokaa ja juomaa nautitaan vain välitunneilla 

Oleskelu ja liikkuminen 

• Koulun alueelta ei saa poistua koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta 

perusteltua syytä. Koulualue on määritelty liitteenä olevassa kartassa 
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Turvallisuus 

 

 Jokainen kouluyhteisömme jäsen on oikeutettu sekä fyysisesti että psyykkisesti turvalli-

seen koulu- ja työpäivään. 

 Turvallisuus tarkoittaa: 

 Meidän koulussa ei kiusata, syrjitä tai jätetä ryhmän ulkopuolelle 

 myös verkossa tapahtuva kiusaaminen on rangaistavaa 

 turvallisuuteen liittyvistä puutteista kerrotaan koulun henkilökunnalle 

 työturvallisuuteen ja liikenneturvallisuuteen liittyviä ohjeita noudatetaan 

 koulun pelastussuunnitelma on ajan tasalla ja suojautumista harjoitellaan 

säännöllisesti 

 

 

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 

 

• Tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö oppituntien tai muun 

opetussuunnitelman mukaisen toiminnan aikana on sallittua vain opettajan luvalla. 

• Toisesta henkilöstä otetun kuvan tai muun tallenteen julkaisu internetissä, sosiaalisessa 

mediassa tai muussa julkisessa paikassa edellyttää kohteelta luvan saamista. Lisäksi ku-

vauksen kohteen ollessa alaikäinen tarvitaan julkaisuun huoltajan lupa. 

 

 

Päihteet ja vaaralliset esineet 

 

• Vaarallisten tai vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun 

on kiellettyä. Näillä aineilla tarkoitetaan myös päihteitä ja tupakkatuotteita. 

 

 

Kurinpito 

 

 Koulu käyttää perusopetuslaissa määriteltyjä kurinpitokeinoja, mikäli näitä järjestyssään-

töjä rikotaan. 

 Työskentelyä koulussa ja koulumatkoja säätelevät seuraavat lait: 

Perusopetuslaki  

Rikoslaki 

Tieliikennelaki 

Vahingonkorvauslaki 

Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 
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