
Espoonlahden koulun 

järjestyssäännöt 1.8.2016  

Kouluyhteisömme jäsenen tulee edistää 
omalta osaltaan kouluviihtyvyyttä, noudattaa 
hyviä tapoja sekä kunnioittaa omaa ja toisten 
työtä.  
 

Soveltamisalue  

Koulumme järjestyssääntöjen tarkoituksena 
on edistää koulun sisäistä järjestystä, 
opiskelun esteetöntä sujumista sekä 
kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.  

Koulussamme noudatetaan näiden 
järjestyssääntöjen lisäksi Suomen lakia, 
esimerkiksi tupakka- ja päihdelainsäädäntöä 
sekä järjestyslakia. Järjestyssääntöjä voidaan 
tarkentaa lukuvuosioppaassa vuosittain. 
Lisäksi järjestyssääntöä voidaan tilanteen niin 
vaatiessa tarkentaa rehtorin, opettajien tai 
muun henkilökunnan antamilla ohjeilla.  

Koulumme järjestyssäännöt ovat voimassa 
koulualueella ja kouluaikana. Niitä 
noudatetaan myös koulun opintokäynneillä, 
retkillä, juhlissa ja muissa koulun 
järjestämissä tilaisuuksissa.  

Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen 
mukainen työpäivä ja lukuvuosittaisessa 
työsuunnitelmassa vahvistetut retket ja 
tapahtumat. Koulualuetta ovat koulurakennus 
ja sitä ympäröivät kävely- sekä pyöräteiden 
rajoittamat piha-alueet.  

Oppilaan poissaoloihin sovelletaan 
perusopetuslain pykäliä 26, 35 ja 45.  
 

Sisäinen järjestys ja 

koulunkäynnin esteetön 

sujuminen  

Kouluyhteisömme jokainen jäsen on omalta 
osaltaan vastuussa koulumme sisäisestä 
järjestyksestä, turvallisuudesta ja koulutyön 
esteettömästä sujumisesta.  

Oppitunnit alkavat ja päättyvät 
työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana. 
Kaksoistuntien päättymisestä sekä muista 
poikkeamista päätetään erikseen. 
Oppitunneille tulee saapua ajoissa tarvittavat 
opiskeluvälineet mukanaan. Kaikilla on oikeus 
työrauhaan.  

Ulkovaatteet ja päähineet jätetään lokeroihin 
tai naulakkoon.  

Kouluruokailu on osa koulumme 
kasvatustoimintaa. Kouluravintolassa 
noudatetaan hyviä tapoja ja sinne tullaan ilman 
päällystakkia sekä reppua/laukkua. 
Oppitunneille ja kirjastoon ei mennä ruokien tai 
juomien kanssa.  
 

Turvallisuus ja viihtyvyys  

Jokaisella oppilaalla on oikeus työrauhaan ja 
vastuu sen ylläpitämisestä. Kukaan ei saa 
vaarantaa omaa eikä toisen turvallisuutta. 
Kiusaaminen, häirintä ja väkivaltainen käytös 
on kielletty.  

Päihdyttävien aineiden ja tupakka-, alkoholi- 
sekä järjestyslain mukaisten luvattomien 
välineiden käyttö ja hallussapito koulussa ja 
sen järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty.  

Koulualueelta voi kouluaikana poistua vain 
opettajan tai rehtorin antamalla luvalla 
kouluasioissa. Kulkuvälineet pysäköidään 
niille varatuille paikoille eikä niitä käytetä 
kouluaikana. 

Oppilaalle voidaan myöntää tilapäisesti 
vapaata koulukäynnistä. Luokanvalvoja antaa 
luvan enintään viiden päivän poissaoloon, 
rehtori sitä pidempiin. 

 

Järjestyksen valvonta ja 

seuraamukset  

Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. 
Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallaan 
tai varomattomuuttaan aiheuttamansa 
vahingon. Lisäksi koulu ei ole vastuussa 
kadonneesta omaisuudesta.  

Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat 
koulussamme työskentelevät aikuiset.  

Järjestyssääntöjen tahallinen rikkominen voi 
johtaa perusopetuslain pykälän 36 mukaisiin 
toimenpiteisiin.  

Espoonlahden koulun johtokunta 31.5.2016 
 


