
 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT  Aleksis Kiven peruskoulu  

     Helsingin kaupunki  

 
Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 

 
Järjestyssääntöjen tarkoitus edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön 

turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt, kuten myös lainsäädäntö velvoittaa noudattamaan sääntöjä.  

 

Järjestyssääntöjä noudatetaan koulualueella ja kouluaikana.  

 

Koulualue käsittää koulurakennuksen ja koulun pihan. Koulualueeksi luetaan myös muualla kuin koulun välittömässä 

läheisyydessä järjestettävä opetus, kuten urheilukenttä tai muu vastaava.  

 

Kouluaikaa on koulun työjärjestyksen mukainen työpäivä, koulun järjestämät kerhot ja tukiopetus, sekä välitunnin 

mittainen aika ennen koulun alkua ja sen päätyttyä. Se voi olla myös muu kouluajaksi määritelty aika, kuten 

luokkaretki, leirikoulu,  opintokäynti tai juhla.  

 

 

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 
 

Oppilaalla on oikeus: 

- opetukseen sekä tarvittaessa tukiopetukseen 

- yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun 

- henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan 

- turvalliseen opiskeluympäristöön 

 

Opetuksessa otetaan huomioon: 

- ihmisten erilaisuuden ja eri kulttuurien ymmärryksen edistäminen kouluyhteisössä. 

 

Oppilaita suojataan väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä laadittujen suunnitelmien mukaisesti. 

 

Oppilas  

- osallistuu opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. 

- suorittaa tehtävänsä tunnollisesti 

- antaa työrauhan ja noudattaa ohjeita. 

- käyttäytyy asiallisesti 

- saapuu tunneille ajoissa 

- huolehtii koulutarvikkeista ja –varusteista 

- ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta. 

 

Turvallisuus, terveys, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 
 

Oleskelu ja liikkuminen 

- Välituntialueita ovat koulun pihat. 

- Koulun alueelta ei saa poistua koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä. 

 

Turvallisuus 

- Turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta ilmoitetaan koulun henkilökuntaan kuuluvalle. 

- Polkupyörät, mopot, autot sekä skeitti- ja muut potkulaudat säilytetään niille osoitetuilla paikoilla. 

- Lumipallojen heittäminen on kielletty. 

- Vieraiden kutsumiseen kouluun tarvitaan lupa. 

- Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa 

mediassa tai muussa julkisessa paikassa. 

- Koulun alueella on kameravalvonta. 

 



 

 

Terveys, päihteet ja vaaralliset esineet 

 

- Terveellinen, monipuolinen ruoka sekä ulkoilma välitunneilla auttavat jaksamaan 

- Tupakkatuotteiden, alkoholin sekä huumausaineiden tuominen kouluun on kielletty.  

- Lailla kiellettyjen, vaarallisten esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kielletty 

 

Viihtyisyyttä lisäävät 

- hyvien tapojen mukainen käytös 

- toisten huomioon ottaminen  

- tervehtiminen 

- hyvät ruokailutavat 

- siisteydestä huolehtiminen 

- ulkovaatteita ei pidetä oppitunneilla, koulun tilaisuuksissa eikä ruokalassa. 

 

Ympäristö 

- Koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroista huolehditaan sekä toisten omaisuutta 

kunnioitetaan 

- Roskaaminen edellyttää jälkien siivoamiseen. 

- Oppilaalla on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon ja puhdistamaan tai järjestämään likaamansa 

tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden. 

- Pukeutuminen kuuluu olla asiallista ja tarkoituksenmukaista.  

 

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö oppitunneilla. 

- Tietokoneet, matkapuhelimet ja muut mobiililaitteet eivät saa olla esillä ilman opettajan lupaa. 

- Tietokoneita, matkapuhelimia ja muita mobiililaitteita käytetään vain opettajan ohjeiden mukaan. 

- Mobiililaitteen käyttö oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana opetusta 

häiritsevänä on kielletty.  

- Mobiililaitteet voidaan kerätä oppitunnin ajaksi pois. 

- Toisesta henkilöstä koulussa otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, 

sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa 

 

Kurinpito 

 

Erilaiset rikkeet pyritään hoitamaan keskustelemalla asianomaisten kesken. Tärkeimpänä asioiden hoitajina ovat 

luokanopettajat ja –valvojat. Opettajien lisäksi apulaisrehtorit hoitavat kasvatuskeskusteluja. Rehtori voi keskeyttää 

oppilaan koulupäivän tarvittaessa. Muut viralliset rangaistusmenetelmät ovat: jälki-istunto, kirjallinen varoitus, 

koulusta erottaminen määräajaksi. 

 

Epäasiallisesta käytöksestä koulumatkoilla informoidaan huoltajia samoin kuin muista huolta aiheuttavista asioista 

koulumatkalla. 

 

Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. 

 

 

Tiedottaminen 
 

Järjestyssäännöt löytyvät koulun kotisivuilta. 

 

 

Säännöt kerrataan oppilaiden ja henkilökunnan kanssa aina lukuvuoden alussa ja tarvittaessa myös muina aikoina. 

Tarvittaessa säännöistä muokataan eri ikätasoille sekä luokille sopivat versiot. 

 

 

Aleksis Kiven peruskoulun järjestyssäännöt on muokattu Opetushallituksen ohjeistuksen pohjalta. Järjestyssääntöjä 

muokatessa on kuultu henkilökuntaa, oppilaita ja huoltajia. Johtokunta hyväksyy koulun järjestyssäännöt. 

 


