
Vuoniityn peruskoulun järjestyssäännöt  

 

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen  

 Järjestyssääntöjen tarkoituksena on turvata koulutyön häiriötön sujuminen sekä edistää 

koko kouluyhteisön turvallisuutta, hyvinvointia ja viihtyvyyttä.  

 Säännöt ovat voimassa kouluaikana, koulumatkoilla ja kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä 

tilaisuuksissa.  

 Liitteenä kartta koulun toimipisteiden alueista (ulkoalueiden rajat)  

 

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet  

Oppilaan oikeudet  

 Oppilaalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen 

vapauteen ja koskemattomuuteen, oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä sekä 

oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. (Perustuslaki § 6, 7 ja 10, perusopetuslaki § 29 ja 

30)  

Oppilaan velvollisuudet  

 Oppilaan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. 

Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. 

(Perusopetuslaki § 35) 

 

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen  

Hyvä käytös  

 Käyttäydyn kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti: Otan toiset huomioon ja kunnioitan 

heidän ideoitaan, ajatuksiaan, tavaroitaan, töitään sekä fyysistä koskemattomuuttaan.  

 Annan kaikille työrauhan: oppilaille ja koulun aikuisille.  

 Noudatan aikuisten antamia ohjeita.  

 Kohtelen kaikkia tasa-arvoisesti.  

 Käytän asiallista kieltä.  

 En kopioi töihini tekstiä tai kuvia luvatta. Merkitsen työni lähteet näkyviin.  

 Ruokaillessani teen yhteisestä ruokailuhetkestä miellyttävän noudattamalla hyviä 

ruokailutapoja. Muistan kiittää ruuasta.  

 Oppitunneille saavun ajoissa tarvittavat oppikirjat ja muut varusteet mukana.  

 Olen kaikkien kaveri enkä hyväksy kiusaamista tai osallistu siihen missään muodossa. 

Kerron kiusaamisesta aikuisille.  

Oleskelu ja liikkuminen  

 Jätän koulumatkan kulkemiseen tarkoitetut välineet koulupäivän ajaksi niille osoitetuille 

paikoille.  

 Liikun koulun käytävillä rauhallisesti.  

 Ulkovaatteet jätän siististi naulakkoon oppituntien ja ruokailun ajaksi.  

 Pihalla liikun ja leikin turvallisesti.  



 En poistu koulun alueelta ilman lupaa. Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen  

 Noudatan siisteyttä koulun sisä- ja ulkotiloissa.  

 Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon ja puhdistamaan tai korjaamaan 

aiheuttamani sotkut tai vauriot koulun omaisuudelle.  

 Ilmoitan rikkoutuneista välineistä tai koulurakennuksen korjausta vaativista asioista koulun 

henkilökunnalle.  

 Pidän huolta omista ja koulun tavaroista. En ota luvatta toisen omaa. Turvallisuus 

 Jokaisella on koulussa oikeus tuntea olonsa turvalliseksi.  

 Kukaan ei saa vahingoittaa toista.  

 Rahan ja arvoesineiden tuominen kouluun on oppilaan omalla vastuulla.  

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö  

 Oppitunnilla käytän puhelinta ainoastaan opettajan luvalla.  

 En ota muista kuvia tai videoita ilman lupaa.  

 En julkaise toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ilman tämän lupaa 

internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.  

Päihteet ja vaaralliset aineet  

 Oppilaiden tupakointi, päihteiden ja huumeiden käyttö on ehdottomasti kielletty.  

 Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä päihtyneenä työssään.  

 Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden 

tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä. Nämä tarkoittavat mm. alkoholia, tupakkaa ja 

tupakkatuotteita, huumausaineita, veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita laserosoittimia sekä 

vastaavia esineitä ja aineita.  

 

4. Kurinpito  

Vuoniityn peruskoulussa käytetään laissa säädettyjä kurinpito-ja ojentamiskeinoja 

(perusopetuslaki § 35–36). Näitä ovat:  

 siivousvelvoite  

 kasvatuskeskustelu  

 jälki-istunto  

 oppilaan määrääminen poistumaan  

 oppilaan opetukseen osallistumisen evääminen  

 oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään koulupäivän jälkeen  

 kirjallinen varoitus  

 määräaikainen erottaminen  

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkistaa oppilaan tavarat ja ottaa häiritsevät tai 

vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. Rehtorilla ja opettajilla on velvollisuus 

ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, 

kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan 

huoltajalle.  

 



5. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 

Järjestyssäännöt julkaistaan koulun kotisivuilla. Lisäksi ne ovat nähtävillä toimipisteiden 

ilmoitustauluilla ja koulun lukuvuositiedotteessa.  

Järjestyssäännöt käydään läpi jokaisen lukuvuoden alussa oppilaiden ja koulun 

henkilökunnan kanssa.  

Koska säännöt koskevat kaikkia kouluyhteisön jäseniä, on säännöistä myös yhteisesti 

sovittava. Koulun henkilökunta, oppilaat ja heidän huoltajansa voivat osallistua sääntöjen 

kehittämiseen. Järjestyssääntöjen ajankohtaisuutta ja toimivuutta arvioidaan lukuvuosittain 

oppilaskunnan hallituksen kokouksessa ja koulun henkilökunnan kokouksessa.  

Vuosaaren peruskoulun ja Heteniityn ala-asteen johtokunnat ovat hyväksyneet Vuoniityn 

peruskoulun järjestyssäännöt kokouksessaan 31.5.2017. 


