
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

 

 

KOULUN NIMI: Paijalan koulu 

 

 

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 

 

• Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen 

kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän 

suojaan. 

• Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista 

sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

• Koulua on 8-15 välisenä aikana. 

• Järjestyssäännöt ovat voimassa koulualueella oppilaan koulupäivän ajan sekä välitunnin mittaisen 

ajan ennen oppilaan koulupäivää sekä tämän koulupäivän jälkeen. 

• Iltapäiväkerhoa on 12.15-16 välisenä aikana ja kerhossa noudatetaan samoja järjestyssääntöjä. 

• Koulun järjestyssääntöjä noudatetaan myös koulualueen ulkopuolella opetussuunnitelman 

mukaisessa toiminnassa  (esim. leirikoulu). 

 

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 

 

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet 

 

• Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen 

kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän 

suojaan. 

• Kaikkien on oltava tasa-arvoisessa asemassa sukupuoleen, rotuun tai uskontoon katsomatta. 

• Kaikilla oppilailla on oikeus saada opetusta jokaisena koulun työpäivänä.  

• Kaikilla oppilailla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön, jossa suvaitaan erilaisuus ja 

kunnioitetaan jokaista yksilöä omine erityispiirteineen. 

• Oppilaalla on myös oikeus kaikkiin sellaisiin etuisuuksiin ja palveluihin, joista laissa erikseen 

mainitaan. 

• Koulussa on kaikilla oltava oikeus työskennellä turvallisesti tulematta kiusatuksi, tahallaan häirityksi 

tai joutumatta millään lailla fyysisen tai henkisen väkivallan kohteeksi.  

 

Oppilaan velvollisuudet 

• Oppilaan tulee osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu. 

• Oppilaan tulee huolehtia omalta osaltaan, että opiskelee tunnollisesti, käyttäytyy koulun sääntöjen 

mukaisesti, työskentelee suvaitsevasti kaikkien kanssa aina tilanteiden vaatimalla tavalla ja suoriutuu 

tehtävistään mahdollisimman hyvin omien edellytystensä mukaisesti. 

• Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole erikseen annettu lupaa olla poissa 

kouluopetuksesta. 

 

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

 

Hyvä käytös 
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• Jokaisen koulussa työskentelevän tulee omalta osaltaan noudattaa hyviä, yleisesti hyväksyttyjä 

käyttäytymistapoja, ottaa muut koulussa työskentelevät huomioon ja taata heille yhtäläiset 

mahdollisuudet hyvään työskentelyyn sekä edistää omalta osaltaan työrauhaa.  

• Koulussamme tervehditään niin koulussa työskenteleviä kuin vierailijoitakin. 

• Ruokailussa noudatamme hyviä pöytätapoja ja ylläpidämme omalta osaltamme viihtyisää ja 

rauhallista ruokailuhetkeä. 

• Pukeudumme asiallisesti, tarkoituksenmukaisesti ja hyvien tapojen mukaisesti. 

• Olemme täsmällisiä sovittujen aikataulujen suhteen. 

• Emme julkaise toisesta otettua valokuvaa tai videota internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa 

julkisessa paikassa ilman asianosaisen lupaa. 

• Noudatamme tekijänoikeuksista määriteltyjä ehtoja tekstin ja kuvien kopioinnin suhteen. 

 

Oleskelu ja liikkuminen 

• Välitunnit vietetään pääsääntöisesti ulkoillen koulun piha-alueella, jos säätilan tai muun syyn vuoksi ei 

anneta toista ohjetta. 

• Koulualueelta emme poistu työpäivän aikana ilman lupaa. 

 

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 

• Kunnioitamme omaa sekä toisten omaisuutta emmekä tahallisesti vahingoita tavaroita, kiinteää 

omaisuutta emmekä ympäröivää luontoa. 

• Emme roskaa ja pyrimme vaalimaan siisteyttä niin sisällä kuin ulkona. 

• Oppilas on vahingonkorvausvelvollinen sotkettuaan, rikottuaan tai vahingoitettuaan koulun tai 

jonkun muun oppilaan tai aikuisen omaisuutta.  

 

Turvallisuus 

• Jokaisella koulussa työskentelevällä on velvollisuus ilmoittaa kaikista turvallisuutta uhkaavista vioista 

tai puutteista jollekin koulun henkilökunnasta.  

• Suosittelemme, että 1.-2.-luokkalaiset kulkisivat kouluun kävellen.  

• Polkupyöriä säilytetään koulupäivän aikana vain niille tarkoitetuissa telineissä. 

• Kypärän käyttöä suositellaan, jos tullaan kouluun pyörällä, potkulaudalla, rullaluistimilla tai millään 

vastaavalla pyörällisellä kulkuvälineellä. 

• Koulun pihalla emme heitä lumipalloja kuin sille erikseen tarkoitetulla alueella. 

• Välitunnilla noudatamme annettuja sääntöjä ja pyrimme kaikin puolin huolehtimaan jokaisen 

turvallisuudesta. 

• Koulualueella on sekä ulkona että sisällä kameravalvonta. 

 

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 

• Puhelimen käyttöä välitunneilla säädellään oppilaan ja huoltajan allekirjoittamalla sopimuksella. 

• Tunneilla puhelinten käyttö on sallittua vain opiskeluun liittyvissä tehtävissä koulun aikuisen luvalla. 

• Koulun tabletteja ja kannettavia tietokoneita käsittelemme huolella ja palautamme ne aina 

paikoilleen lataukseen käytön jälkeen. 

• Puhelimia pidetään äänettömällä oppituntien aikana. 

 

Päihteet ja vaaralliset esineet 
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• Emme tuo kouluun omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja esineitä tai aineita, alkoholia, 

tupakkalain tarkoittamia tupakka ja tupakkatuotteita, huumausainelain tarkoittamia huumausaineita, 

veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita laserosoittimia sekä vastaavia esineitä ja aineita. 

 

Kurinpito 

• Oppilas joka häiritsee jatkuvasti opetusta, rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai 

kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti voidaan määrätä 

kasvatuskeskusteluun. Keskustelu voidaan järjestää joko koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella 

(Perusopetuslaki § 35a) 

• Oppilas joka rikkoo koulun sääntöjä voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi. Jälki-

istunnossa oppilaalle voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä joiden tulee olla kasvatusta, 

opetusta tai kehitystä tukevia.(Perusopetuslaki 36§) 

• Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja erottaminen koulusta enintään kolmeksi 

kuukaudeksi. 

• Opetusta häiritsevää oppilasta  voidaan ojentaa poistamalla hänet luokasta tai muusta tilasta jossa 

opetusta annetaan (Perusopetuslaki §36) 

• Oppilaan oikeus opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi (Perusopetuslaki 

§36). 

• Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätteeksi enintään yhdeksi tunniksi 

tekemään puuttuvia tehtäviä (Perusopetuslaki §36). 

• Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa 

häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa (Perusopetuslaki § 36d. Rehtorilla 

tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta 29 

§:n 2 momentissa tarkoitettu kielletty esine tai aine , jolla   oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.    

• Kaikilla koulun oppilailla on velvollisuus ilmoittaa rehtorille tai opettajalle tietoonsa tulleesta koulussa 

tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta ja vastaavasti rehtorilla tai 

opettajalla on velvollisuus ilmoittaa asiasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan 

huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. 

 

4. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 

• Koulun järjestyssäännöt ovat nähtävillä kaikissa luokissa ja koulun kotisivuilla. 

• Järjestyssääntöjä tarkastellaan ja päivitetään vuosittain.  

• Oppilaille järjestetään mahdollisuus osallistua järjestyssääntöjen laatimiseen. 

 

 

 


