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Vartiokylän yläasteen koulun järjestyssäännöt (laadittu OPH:n ohjeiden mukaan lv. 2016–

2017), hyväksytty koulun johtokunnan kokouksessa 20.3.2017. 

 

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää 

 koulun sisäistä järjestystä, 

 opiskelun esteetöntä sujumista sekä 

 kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

Järjestyssäännöt ovat voimassa koko sen ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman 

mukaiseen toimintaan. Ne ulottuvat myös koulualueen ulkopuolelle yhteisesti sovituilla retkillä. 

Oppilaan oikeudet 

 Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-

arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä 

oikeus yksityiselämän suojaan. 

 Oppilailla on oltava tasavertainen asema sekä tasa-arvo sukupuolten välillä. Lisäksi 

kielellisten, kulttuurillisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien on toteuduttava. 

 Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä sekä oikeus turvalliseen 

opiskeluympäristöön ilman väkivaltaa, kiusaamista tai häirintää. 

Oppilaan velvollisuudet 

 Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen. 

 Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. 

 Oppilaalla on velvollisuus ottaa toiset kouluyhteisön jäsenet huomioon ja edistää kaikkien 

työ- ja opiskelurauhaa. 

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

Hyvä käytös 

 Koulussa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti, kunnioitetaan muita kouluyhteisön 

jäseniä, tervehditään sekä noudatetaan annettuja ohjeita. 

 Kaikenlainen kiusaaminen on kielletty. 

 Koulussa tulee noudattaa hyviä ruokailutapoja. 

 Koulussa pukeudutaan tarkoituksenmukaisesti. 

 Ulkovaatteet riisutaan aina ruokalassa sekä salitilaisuuksissa. 

 Koulussa pidetään kiinni sovituista ajoista ja täsmällisyydestä. Tunneille on saavuttava 

ajoissa ja koulutehtävät tulee olla tehtynä määräaikaan mennessä. 

 Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa 

internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Ilman lupaa ketään ei saa 

kuvata eikä äänittää. 
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Oleskelu ja liikkuminen 

 Ulkovälitunnit vietetään koulun piha-alueella tai kentällä. 

 Koulun alueelta poistuminen on kielletty koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai 

muuta perusteltua syytä. 

 Koulun retkillä noudatetaan liikennesääntöjä. 

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 

 Koulun omaisuutta, oppimateriaaleja ja välineitä tulee käsitellä huolellisesti ja sotkematta. 

Oppilas on vastuussa lainaamistaan tavaroista ja vastaa niiden palauttamisesta ehjänä 

oikeille paikoilleen. Koulussa tulee kunnioittaa omaa, koulun ja toisten kouluyhteisön 

jäsenten omaisuutta. 

 Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on velvollisuus huolehtia koulurakennusten ja alueen 

siisteydestä. Jokainen siivoaa jälkensä ja huolehtii osaltaan yleisestä siisteydestä. 

 Jokaisella on velvollisuus korvata omaisuudelle aiheuttamansa vahingot sekä puhdistaa tai 

järjestää omat jälkensä. 

Turvallisuus 

 Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen ilmoittamaan eteenpäin viasta tai puutteesta 

joka aiheuttaa turvallisuusriskin. 

 Ulkopuolisia vierailijoita ei päästetä ilman lupaa kouluun. Jos joku kouluyhteisön jäsen 

huomaa koulussa asiattoman henkilön, on tämä ohjattava pois tai ilmoitettava asiasta 

kouluisännälle, rehtorille tai muulle koulun henkilökuntaan kuuluvalle. 

 Polkupyörät, mopot ja muut kulkuneuvot säilytetään koulupäivän ajan niille varatulla 

paikalla ja niihin koskeminen on koulupäivän aikana kielletty. 

 Lumipallojen heittäminen koulun pihalla on kielletty. 

 Välitunneilla käytetään niitä välituntivälineitä, jotka siihen käyttöön on annettu. Oppilailla 

voi olla omia välineitä mukana. Niiden katoamista tai rikkoutumista ei korvata. 

Tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 

 Oppituntien ja muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana omien ja koulun 

laitteiden käyttö on sallittua vain opettajan ohjaamalla tavalla. 

 Mobiililaitteiden käyttöön voidaan puuttua myös välitunneilla, jos laitetta käytetään 

esimerkiksi kiusaamis- ja häiritsemistarkoituksessa. 

Päihteet ja vaaralliset esineet 

 Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai 

aineiden tuominen kouluun on kiellettyä. 

 Kouluun tuodut päihteet ja vaaralliset esineet tulee aina takavarikoida. 

 Tupakointi ja nuuskan käyttö on kielletty, tämä koskee koko koulua tupakkalain määräysten 

mukaisesti. Alkoholin ja muiden päihteiden käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena 

esiintyminen on kielletty. 
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Kurinpito (perustuu Opetusviraston ryhmäkirjeeseen 15/2014) 

Oppilasta voidaan nuhdella ja puhutella sellaisen käyttäytymisen perusteella, joka ei edellytä 

kurinpidollista rankaisemista. 

Oppilasta, joka häiritsee opetusta, muuten rikkoo järjestystä tai menettelee vilpillisesti, voidaan 

rangaista kurinpidollisesti. Kurinpitorangaistukset ovat 

 kirjallinen varoitus ja 

 erottaminen määräajaksi. 

Perusopetuksessa ojentamiskeinona oppilas voidaan määrätä 

 enintään kahden tunnin jälki-istuntoon. 

Lisäksi perusopetuksessa oppilas voidaan määrätä osallistumaan 

 enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun, joka on ensisijainen toimenpide 

ennen kuin joudutaan turvautumaan jälki-istuntoon ja muihin kurinpidollisiin menettelyihin. 

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet 

tai aineet tarvittaessa haltuunsa. 

Koulun rehtorilla ja opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai 

koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja 

niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle. 

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi 

kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. 

  

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 

 Järjestyssäännöt löytyvät koulun kotisivulta sekä jokaisesta luokasta. Säännöt käydään läpi 

joka syksy lukuvuoden alkaessa. 

 Järjestyssääntöjä arvioidaan lukuvuosittain. 

 Oppilaskunta, koulun henkilökunta sekä oppilaiden huoltajat voivat tehdä aloitteen 

sääntöjen muuttamiseksi. Koulun henkilökunta käsittelee aloitteet. 

 


