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1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE
1.1. Järjestyssääntöjen tarkoitus
Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain 29 §:n mukaisesti
edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä
kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Koulun järjestyssäännöistä käy
ilmi, miten pitää käyttäytyä ja toimia tai mikä on kiellettyä.
Järjestyssääntöjen lisäksi koululla voi olla rehtorin ja opettajakunnan yhdessä
antamia muita toimintaohjeita.
Mikäli oppilas rikkoo järjestyssääntöjä tai toimintaohjeita, seurauksena on
ojentamistoimenpide tai rangaistus.
1.2. Viittaukset muuhun noudatettavaan lainsäädäntöön
Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi mm. järjestyslain (612/2003),
tupakkalain (893/1976) ja vahingonkorvauslain (412/1974) säädöksiä. Koululla
on myös mm. hyvinvointi-, pelastus-, kriisi- sekä kiusaamisen ennaltaehkäisy ja
-selvittämissuunnitelmat, joissa käsitellään osittain samoja kysymyksiä kuin
järjestyssäännöissä.
1.3. Järjestyssääntöjen soveltamisalueet
Järjestyssääntöjä noudatetaan koulussa, sen piha-alueella kouluaikana,
koulumatkoilla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi järjestyssääntöjä
noudatetaan koulun ulkopuolella tapahtuvassa lukuvuosisuunnitelman
mukaisessa
opetuksessa,
esim.
retkillä,
museokäynneillä
ja
urheilukilpailuissa. Leirikouluja varten ovat lisäksi erilliset säännöt ja joissakin
koulun ulkopuolelle suuntautuvissa kohteissa kohteiden omat säännöt.
Koulun tehtävä on tukea koteja kasvatustyössä. Vanhemmilla on kuitenkin
ensisijainen kasvatusvastuu. Koulupäivän aikana oppilas on koulun vastuulla ja
vakuutuksen piirissä. Koulun ja kodin väliset matkat hän suorittaa vanhempien
vastuulla. Koulukuljetuksessa olevat oppilaat ovat liikennöitsijän vastuulla.
Tapaturmavakuutus on voimassa, mikäli oppilas käyttää koulumatkoillaan
suorinta mahdollista reittiä.
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2. OPISKELU JA KÄYTTÄYTYMINEN KOULUSSA
2.1. Yleinen käyttäytyminen
- Jokaisella on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (perusopetuslaki 29 §).
- Kiusaaminen, väkivaltainen käytös ja häirintä on kielletty.
- Oppilaiden on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä
asiallisesti (perusopetuslaki 35§).
- Koulussa noudatetaan hyviä käytöstapoja.
- Toisten huomioonottaminen kuuluu jokaiselle yhteisön jäsenelle.
- Opiskelu rauhallisessa oppimisympäristössä on jokaisen oikeus.
- Sisätiloissa liikutaan rauhallisesti.
- Välitunteja varten on laadittu erilliset ohjeet.
2.2. Oppitunnit
- Oppitunneille saavutaan ajoissa, läksyt tehtyinä ja asianmukaiset varusteet
mukana.
- Oppitunteja varten oppilas saa koulusta tarvittavat kirjat ja opiskeluvälineet.
Mikäli hän kadottaa tai turmelee niitä, on huoltaja korvausvelvollinen.
- Liikuntatunneille tarvitaan asianmukainen vaatetus sekä tarvittavat varusteet.
Sääolosuhteiden mukaan oppilaan on joskus varauduttava sekä sisä- että
ulkoliikuntaa varten.
- Oppitunneilla toimitaan opettajan ohjeiden mukaan.
- Jokaisella oppilaalla on omalta osaltaan vastuu työrauhan ylläpitämisestä.
2.3. Välitunnit
- Välitunnit ovat oppilaiden virkistäytymistä, luokkien tuuletusta ja
järjestelemistä varten.
- Välitunnit vietetään välituntialueella.
- Välitunneille mennään viivyttelemättä ja sieltä saavutaan ripeästi luokkaan tai
luokkatilan välittömään läheisyyteen odottamaan seuraavan oppitunnin
alkua.
- Välituntitoiminnan tulee olla turvallista.
- Välituntivalvonnasta vastaa valvontavuorossa oleva opettaja.
- Ympäristön suojeleminen ja piha-alueen siistinä pitäminen kuuluvat
jokaiselle.
.
2.4. Koulualueelta poistuminen
- Koulualueelta saa poistua koulupäivän aikana vain opettajan luvalla.
- Jos oppilas poistuu koulualueelta luvattomasti, niin koulu ei ole vastuussa
eikä vakuutukset ole voimassa.
2.5. Ruokailu
- Ruokailuun mennään omalla ruokavuorolla rauhallisesti kävellen.
- Ruoka otetaan itse tarjoilutiskiltä. Joidenkin ruokalajien kohdalla keittiön
henkilökunta joutuu määrittelemään annoksen enimmäiskoon.
- Kaikkia ruokalajeja opetellaan maistamaan. Ruoka-annos pyritään syömään
kokonaan.
- Ruokailussa käyttäydytään hyviä pöytätapoja noudattaen.
- Ruokailuvälineet jätetään niille varattuun paikkaan. Kukin ruokailija on
vastuussa omalta osaltaan ruokalan siisteydestä.
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- Opettaja valvoo ruokailua.
- Huoltaja on velvollinen tiedottamaan lapsensa erityisruokavalioista.
2.6. Päihdyttävien aineiden käyttö
- Tupakointi, nuuskan ja päihdyttävien aineiden käyttö on kielletty koulun
tiloissa ja piha-alueella (tupakkalaki 12 §/2010). Kouluun ei saa tulla
päihdyttävien aineiden alaisena.
2.7. Polkupyörillä yms. liikkuminen ja niiden säilyttäminen
- Koulun alueella ei saa liikkua polkupyörillä, mopoilla, rullaluistimilla tms.,
joista voi olla vaaraa muille.
- Polkupyörät yms. säilytetään ulkona siistissä järjestyksessä niille varatuilla
paikoilla, eikä niihin saa koskea koulupäivän aikana.
- Omistajalla on vastuu kulkuvälineestä, jolla hän on tullut kouluun.
- Koulu ei vastaa kulkuvälineille aiheutuneista vahingoista tai katoamisista.
- Pyöräillessä on yleensä käytettävä asianmukaista suojakypärää
(Tieliikennelaki 90§).
2.8. Erilaiset tavarat
- Rahan tai arvoesineiden tuomista kouluun on vältettävä.
- Kännykkä tuodaan kouluun käyttäjän omalla vastuulla. Sen tulee olla
äänettömänä koulupäivän aikana. Oppitunnilla sitä saa käyttää vain opettajan
luvalla.
- Makeisten, omien juomien ja muiden kouluun kuulumattomien tavaroiden
tuominen kouluun on sallittua vain opettajan luvalla.
- Vaarallisten, vahingoittamiseen soveltuvien sekä koulutyötä häiritsevien ja
turvallisuutta vaarantavien esineiden tuominen kouluun on kielletty
(järjestyslaki 10 §).
2.9. Koulun ja toisen oppilaan omaisuuden turvaaminen
- Kukin oppilas on velvollinen korvaamaan tahallaan tai tuottamuksesta koulun
tai toisen henkilön omaisuudelle aiheuttamansa vahingon.
- Rahan ja arvoesineiden tuominen kouluun on oppilaan omalla vastuulla.
- Koulu ei vastaa kadonneesta omaisuudesta.
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3. POISSAOLOT
3.1. Poissaolojen ilmoittaminen
- Oppilaan sairastuessa huoltajan tulee ilmoittaa siitä kouluun heti
ensimmäisen poissaolopäivän aamuna.
3.2. Sairastuminen kesken koulupäivän
- Jos oppilas sairastuu tai loukkaantuu kesken koulupäivän, saa hän ensiavun
koulussa tai mikäli tilanne vaatii, niin terveyskeskuksessa. Koulusta otetaan
yhteys huoltajaan.
3.3. Vapautus koulunkäynnistä
- Muussa kuin sairaustapauksessa koulusta poissaoloon pitää pyytää
etukäteen lupa kirjallisesti.
- Oppilaan pitää itse huolehtia siitä, että loma-ajan koulutehtävät tulevat
tehdyiksi. Oppilas ei voi loman perusteella saada tukiopetusta.
- Luokanopettaja/luokanvalvoja antaa luvan enintään 1-3 päivän mittaiseen
poissaoloon. Pitempiin poissaoloihin luvan myöntää rehtori, apulaisrehtori tai
koulunjohtaja.

4. JÄRJESTYKSEN VALVONTA JA SEURAAMUKSET
4.1. Miten järjestyssääntöjen noudattamista seurataan
- Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat kaikki kouluyhteisössä
työskentelevät henkilöt.
4.2. Mitkä ovat seuraamukset
- Rangaistusta määrättäessä tai muista toimenpiteistä päätettäessä
noudatetaan perusopetuslain 36-36c §:n säädöksiä.
- Ensisijainen seuraamus sääntöjen rikkomisesta on kasvatuskeskustelu ja
rikkeen mahdollinen sovittaminen. Jos tämä ei ole riittävä toimenpide,
turvaudutaan alla mainittuihin toimenpiteisiin.
- Perusopetuksen oppilaan ojentamistoimenpiteitä ovat:
- Oppilaan poistaminen luokasta tai muusta opetustilasta jäljellä olevan
oppitunnin ajaksi
- Oppilaan poistaminen koulun järjestämästä tilaisuudesta
- Opetukseen osallistumisen epääminen oppilaalta jäljellä olevan
työpäivän ajaksi
- Oppilaan määrääminen tekemään tehtäviä koulupäivän jälkeen (enintään
yksi tunti)
- Oppilaan määrääminen jälki-istuntoon (enintään kaksi tuntia)
- Perusopetuksen oppilaan kurinpidollisia rangaistuksia ovat kirjallinen varoitus
ja koulusta erottaminen.
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4.3. Tupakointi - kurinpitotoimenpiteet
1.10.2010 voimaan tulleen tupakkalain mukaan tupakointi ja tupakkatuotteiden
käyttö on kielletty perusopetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja niiden
käytössä olevilla ulkoalueilla.
Tupakkalain mukaan tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden hallussapito on
kielletty alle 18-vuotiaalta.
Tupakkatuotteita ovat mm. tupakka, nuuska, savuke ja sikari.
Tupakointivälineitä ovat tupakoinnissa tai sen valmistelussa pääasiassa
käytettäväksi tarkoitettu väline tai tarvike, kuten savukepaperi tai muu päällys,
savukkeenkierrin, imuke, suodatin, piippu ja piipunpuhdistusväline.
Mikäli oppilas kuitenkin näkyvästi käyttää tai pitää hallussaan tupakkatuotteita
tai tupakointivälineitä, oppilaitos voi ojentaa oppilasta kurinpidollisesti.
Kurinpitotoimenpiteet:
1. kerta

Oppilas soittaa itse opettajan valvonnan alaisena huoltajalleen
kertoen tapahtuneesta. Oppilaalle annetaan 1 tunnin jälkiistuntorangaistus.

2. kerta

Oppilaalle annetaan 2 tunnin jälki-istuntorangaistus. Huoltajat ja
oppilas kutsutaan oppilashuollolliseen palaveriin
tupakointiongelman käsittelemiseksi. Palaverissa kerrotaan
seuraavan kiinnijäämisen menettely.

3. kerta

Oppilaalle annetaan 2 tunnin jälki-istuntorangaistus. Yli
15 -vuotiaasta tehdään ilmoitus poliisille
rangaistusvaatimuksineen ja alle 15 -vuotiaasta tehdään
lastensuojeluilmoitus.

