
SUUTARILAN ALA-ASTEEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
Johtokunnan vahvistamat 29.5.2017 
 
 
1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 

 
Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä,  
opiskelun sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 
Järjestyssääntöjä sovelletaan koulualueella ja kouluaikana. Järjestyssäännöt velvoittavat 
kaikkia koulualueella liikkuvia. 
 
2. Koulualueen ja kouluajan määrittely 
 
Koulualueen muodostavat Suutarilan monitoimitalon rakennukset sekä koulun piha- ja 
pysäköintialueet. 
 
Järjestyssääntöjä noudatetaan koulun työpäivinä oppi- ja välitunneilla. 
Järjestyssääntöjä noudatetaan myös koulun toimintasuunnitelmaan kirjatussa koulun 
ulkopuolisessa toiminnassa sekä koulun puitteissa tapahtuvassa vapaa-ajan toiminnassa. 
 
3. Lakiin perustuvat oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 
  
Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet 
 
Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen 
kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja yksityiselämän suojaan.   
Oppilaat ovat tasa-arvoisessa asemassa.  
Oppilaalla on oikeus saada opetusta koulun työpäivinä, oikeus turvalliseen 
oppimisympäristöön sekä koulun järjestämiin laissa määriteltyihin palveluihin.  
Oppilasta suojataan kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä. 

  
Oppilaan velvollisuudet 
 
Oppilaan on osallistuttava opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. 
Oppilaan on hoidettava koulutyönsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. 
Oppilaalla on velvollisuus korvata rikkomansa asiat ja puhdistaa tai järjestää sen, minkä on 
sotkenut. 
 
4.  Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 
  
Hyvä käytös 
 

 Käyttäydyn asiallisesti ja muita huomioiden 

 Tervehdin, kiitän ja pyydän anteeksi 

 Kunnioitan muiden mielipiteitä ja työtä 

 Tulen ajoissa oppitunneille ja pidän kiinni sovituista aikatauluista 

 Noudatan opettajan ohjeita  

 Olen ystävällinen ja autan tarvittaessa 

 Annan työrauhan ja odotan vuoroani 

 Pidän hyvää huolta yhteisistä tavaroista enkä ota toisten tavaroita ilman lupaa 



 Noudatan hyviä ruokailutapoja 

 Pukeudun asiallisesti ja tilanteeseen sopivalla tavalla 

 En lainaa toisten tekstiä tai kuvia luvatta tai lähdettä ilmaisematta 

 En ota toisesta henkilöstä kuvaa ilman lupaa enkä julkaise kenenkään kuvaa ilman 
tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa 

 
Oleskelu ja liikkuminen 
 

 Pysyn koulun alueella koulupäivän aikana 

 Otan kaikki mukaan leikkeihin ja noudatan yhdessä sovittuja sääntöjä 

 En roskaa tai sotke koulun alueella  

 En jää luvatta koulutiloihin välitunnin ajaksi enkä koulupäivän jälkeen 

 Säilytän polkupyörää pyörätelineessä sekä muita kulkuvälineitä ja suksia ulkona, tai 
opettajan ohjeistamassa paikassa 
  

Turvallisuus 
 

 En kiusaa tai vahingoita toisia 

 En heittele lumipalloja, kiviä tai vastaavia 

 En tuo kouluun vaarallisia tai vahingoittamiseen tarkoitettuja esineitä tai aineita 

 Käytän tietokoneita, puhelimia ja muita mobiililaitteita opettajan ohjeiden mukaisesti 
koulupäivän aikana 

 Ilmoitan koulun henkilökunnalle, jos huomaan jonkun vian tai turvallisuuteen 
vaikuttavan puutteen 
 

Kurinpito 
 
Mikäli oppilas rikkoo järjestyssääntöjä, käytetään koulussa perusopetuslain mukaisia 

kurinpitokeinoja ja muita seuraamuksia. Näitä ovat mm. siivousvelvoite, 

kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, oppilaan määrääminen poistumaan, oppilaan 

opetukseen osallistumisen epääminen, oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään, 

kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. 

Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet ja aineet tarvittaessa 

haltuunsa, tarkastaa tavarat tai poistaa oppilas tilasta. 

Koulun 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 
 
Järjestyssäännöistä tiedotetaan koulun kotisivuilla ja kaikissa luokissa lukuvuoden alussa. 
Järjestyssääntöjen noudattamista seurataan koko lukuvuoden ajan. Järjestyssäännöt 
tarkistetaan tarvittaessa ja vähintään neljän vuoden välein. 

Oppilaat laativat omat vuosikohtaiset järjestyssääntönsä syyslukukauden alussa ja ne 
liitetään osaksi koulun järjestysääntöjä. 

 



Suutarilan ala-asteen pelisäännöt oppilaiden laatimina (kevät 2017) 

 

1. Meidän koulussamme jokainen saa olla rauhassa ilman, että kukaan 

kiusaa tai ärsyttää. 

 

2. Muista asiallinen kielenkäyttö. 

 

3. Luo rauhaisa ilmapiiri luokkaan ja kouluun. 

 

4. Älä hauku sosiaalisessa mediassa, käyttäydy hyvin. 

 

5. Kohdellaan kaikkia hyvin ja ollaan ystävällisiä kaikille. 
 


