
    

  SIVLA 24.8.2017 (§ 23) 

  Rehtoreiden päivitykset 22.5.2019 

 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT OPPILAAT JA HUOLTAJAT PERUSOPETUS, LOPEN KUNTA 

 

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista 

sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Lainsäädäntö (perusopetuslaki 35 §) velvoittaa 

oppilaat noudattamaan Lopen kunnan perusopetuksen järjestyssääntöjä. 

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu 

opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän hyväksymän muun suunnitelman mukaiseen 

opetukseen tai toimintaan, kuten koulupäivä, leirikoulu, retket, kerhot, juhlat ja muut koulun 

tapahtumat. 

Kuljetusoppilaiden koulumatkojen säännöt määritellään Lopen kunnan Koulu- ja 

esiopetuskuljetusten säännöissä ja periaatteissa. 

 

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 

a) Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet 

• Oppilaalla on oikeus 

1. maksuttomaan perusopetukseen 

2. yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun 

3. henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen 

4. yksityiselämän suojaan 

5. tasavertaiseen asemaan ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon 

6. kielelliseen, kulttuurilliseen ja uskonnolliseen tasavertaisuuteen 

7. saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä 

8. turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin 

ja palveluihin 

 



b) Oppilaan velvollisuudet 

• Oppivelvollisuusikäisellä oppilaalla on velvollisuus 

1. osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu 

2. suorittaa tehtävänsä tunnollisesti 

3. käyttäytyä asiallisesti 

4. osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon 

 

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen  

a)  Hyvä käytös 

Hyviä käytöstapoja tulee noudattaa kaikissa koulupäivän tilanteissa: 

• Toisten ihmisten huomioon ottaminen ja kunnioittaminen käytöksellä, asiallisella 

puhetavalla ja pukeutumisella 

• kiusaaminen sanoin ja teoin on aina kielletty 

• jokaisella on oikeus henkiseen ja fyysiseen koskemattomuuteen: toista loukkaavat 

sanat, ilmeet ja eleet, töniminen, lyöminen ja muu väkivaltainen käyttäytyminen on 

kielletty 

• toisen henkilön valokuvaa, videota tai muuta tallennetta ei saa julkaista sosiaalisessa 

mediassa, internetissä tai muussa julkisessa paikassa ilman ko. ihmisten ja heidän 

huoltajiensa lupaa 

• toisia ihmisiä tulee tervehtiä kohteliaasti 

• kaikille tulee antaa työ- ja opiskelurauha 

• aikuisen antamia ohjeita tulee noudattaa  

• ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja, huomioidaan tilanteen sosiaalisuus ja 

vältetään mobiililaitteiden käyttöä ruokailutilanteissa 

b) Oleskelu ja liikkuminen 

• Jokaisessa koulussa on oma määritelty välituntialue. Välituntialueelta ei saa poistua 

ilman lupaa. 

• Kulkuneuvot säilytetään niille varatuilla paikoilla, joilla asiaton oleskelu on kielletty. 

Kulkuneuvojen asiaton käyttö koulupäivän aikana on kielletty. 

• Koulun järjestämillä pyöräretkillä on käytettävä pyöräilykypärää. 



• Koulumatkalla noudatetaan hyviä käytöstapoja, liikennesääntöjä ja kunnan 

koulukuljetussääntöjä. 

• Koulun järjestämillä retkillä noudatetaan hyviä käytöstapoja ja liikennesääntöjä. 

c) Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 

• Oppilaalla on vastuu käyttämistään tiloista, tavaroista, kirjoista ja välineistä. 

• Koulun, omaa ja toisen henkilön omaisuutta tulee kohdella huolella. 

• Koulutiloja ja -ympäristöä on kunnioitettava. Niitä ei sotketa, turmella tai tuhota. 

• Jos oppilas on aiheuttanut vahinkoa, siitä tulee viipymättä ilmoittaa koulun 

henkilökunnalle. 

• Tahallinen tai tuottamuksellisesti aiheutettu vahinko on aiheuttajan korvattava tai 

siivottava. 

• Oppilaan tulee huolehtia työympäristönsä siisteydestä ja siitä, että tavarat ovat niille 

kuuluvilla paikoilla. 

d) Turvallisuus 

• Jokaisella on velvollisuus ilmoittaa turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun 

henkilökunnalle. 

• Lumipallojen, kivien tai muiden vastaavien esineiden heittely on kielletty. 

• Polkupyörät, mopot ja muut kulkuvälineet säilytetään niille osoitetussa paikassa. 

• Koulun aikuiset sopivat erilaisten välituntitilanteiden ohjeista ja säännöistä niin, että 

taataan jokaiselle turvallinen oppimisympäristö. 

• Mahdollisesta kameravalvonnasta ilmoitetaan kouluittain. 

e) Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 

• Oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita voidaan käyttää oppimisen tukena, kun huoltajalta 

on saatu siihen suostumus Oman tietoteknisen laitteen käyttö opetuksessa -asiakirjalla. 

- Oppilaan omaa laitetta voidaan käyttää tilanteissa, joissa opettaja on antanut 

siihen luvan. Käyttö tapahtuu tällöin opettajan antamia ohjeita noudattaen. 

- Laitteiden käytön tulee olla lain, hyvien tapojen, koulun järjestyssääntöjen ja 

sopimuksen käyttöehtojen mukaista. 

- Oppilas vastaa laitteen kuljettamisesta ja säilyttämisestä koulupäivän aikana 

sekä koulumatkoilla. Koulu ei vastaa laitteen katoamisesta. 



- Mikäli laite tai ohjelmisto rikkoutuu oppilaan omassa käytössä, vastaa hän itse 

tai laitteen muu omistaja vahingosta. Mikäli vahingon aiheuttaa toinen henkilö, 

vahingonaiheuttaja on vastuussa vahingosta vahingonkorvauslain säännösten 

mukaisesti. 

- Suostumus on voimassa lukuvuoden kerrallaan ja se voidaan peruuttaa 

ilmoittamalla siitä kirjallisesti koululle. 

- Koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus 

tieto- ja viestintäteknologian käyttöön. 

- Koulun laitteita käytetään asianmukaisesti ja mahdollinen aiheutettu vahinko 

korvataan. 

- Oppilaan velvollisuutena on huolehtia, että koulun antamat käyttäjätunnukset 

eivät joudu muiden haltuun. 

- Tietolähteitä tulee käyttää asiallisesti eikä muiden tekstejä, kuvia tai muita 

tuotoksia saa plagioida. 

f) Päihteet ja vaaralliset aineet 

• Tupakkatuotteiden, nuuskan, päihteiden ja huumeiden hallussapito ja käyttö tai niiden 

vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty koulussa, koulun alueella, koulumatkoilla ja 

koulun järjestämissä tilaisuuksissa. 

• Myöskään lailla kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja 

esineitä, kuten veitsiä, ampuma-aseita sekä vastaavia esineitä, ei saa tuoda kouluun. 

g) Kurinpito 

• Kurinpidolliset toimenpiteet: 

- oppilaan puhuttelu 

- siivousvelvoite 

- määrääminen tekemään kotitehtäviään 

- luokasta poistaminen 

- opetuksesta epääminen 

- kasvatuskeskustelu 

- jälki-istunto 

• Kurinpitorangaistukset: 

- kirjallinen varoitus 

- määräaikainen erottaminen 



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

häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. 

• Rehtorilla ja opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai 

koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen 

ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. 

(Perusopetuslaki 36d, 36e, 36f ja 36g §) 

 

4. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 

• Järjestyssäännöt käydään läpi lukuvuoden ensimmäisenä suunnittelupäivänä koulun henkilökunnan 

kanssa, syyslukukauden ensimmäisten päivien aikana oppilaiden kanssa sekä esitellään 

• vanhemmille syksyn ensimmäisessä vanhempainillassa. 

• Järjestyssäännöt julkaistaan Lopen kunnan kotisivuilla perusopetuksen järjestyssäännöissä. 

• Säännöt ovat esillä koulujen ilmoitustauluilla ja/tai luokissa. 

• Rehtorit tarkistavat järjestyssäännöt lukuvuoden alussa ja tekevät niihin muutoksia aina 

tarvittaessa. 


