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NÖYKKIÖN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
 

 

1. Sääntöjen tarkoitus 

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain 29 §:n mukaisesti edistää koulun sisäistä 

järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.  

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi mm. järjestyslain (612/2003), tupakkalain 

(693/1976) ja vahingonkorvauslain (412/1974) säädöksiä. Koululla on myös erilliset turvallisuus-, 

päihteiden ehkäisy-, oppilaiden hyvinvointi- ja kiusaamisenestosuunnitelmat, joissa käsitellään 

osittain samoja kysymyksiä kuin järjestyssäännöissäkin. Suunnitelmat ovat nähtävänä ja saatavissa 

koululta. 

1.1 Soveltamisalue 

Järjestyssääntöjä noudatetaan koulussa, sen piha-alueella kouluaikana ja koulun järjestämissä 

tilaisuuksissa ja tapahtumissa.  

Koulualue koostuu koulurakennuksesta sekä sen pihalla olevasta välituntialueesta, jonka rajat 

ilmenevät  erillisestä kartasta (Liite 1). Tarvittaessa koulun johto voi tarkentaa aluetta koulunkäynnin 

olosuhteiden muuttuessa lukuvuoden aikana. 

Lisäksi järjestyssääntöjä noudatetaan koulun ulkopuolella tapahtuvassa lukuvuosisuunnitelman 

mukaisessa opetuksessa. 

1.2 Järjestyksen valvonta ja seuraamukset  

Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat kouluyhteisössä työskentelevät henkilöt.  

Järjestyssääntöjen rikkomiseen puututaan ensisijaisesti erilaisin kasvatuksellisin keinoin tai 

tarvittaessa ojentamistoimenpitein tai kurinpitorangaistuksin.  

Ojentamistoimenpiteissä ja kurinpitorangaistuksia määrättäessä noudatetaan perusopetuslain ja 

asetuksen kulloinkin voimassa olevia säädöksiä. 

2. Oppilaan velvollisuudet 

2.1 Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön 

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön koulupäivän aikana sekä työrauhaan 

oppituntien aikana. Oppilaan tulee käytöksellään edistää yleistä turvallisuutta. Kiusaaminen, 

väkivalta ja häirintä on kielletty. 

2.2 Velvollisuus osallistua opiskeluun 

Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. 

Poissaolon syy on selvitettävä luokanvalvojalle. Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, hän 

siirtyy kotiin sairastamaan koulun antamien ohjeiden mukaisesti. 

Etukäteen tiedossa olevaan poissaoloon koulusta tulee pyytää hyvissä ajoin etukäteen kirjallinen 

lupa Espoon kaupungin kulloinkin voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. 

3. Opiskelun esteetön sujuminen, turvallisuus ja viihtyisyys 

3.1 Arvostava vuorovaikutus 

Koulussa tulee puhua ja viestiä ystävällisesti ja muita arvostavasti. Kouluyhteisön jäsen edistää 
asiallisella ja rauhallisella käytöksellään työrauhaa sekä noudattaa hyviä tapoja. Koulussa tulee 
käyttäytyä asiallisesti metelöimättä, kiroilematta ja muita haukkumatta.   
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Kouluyhteisön jäsenet varmistavat toiminnallaan, ettei ketään jätetä ulkopuolelle. Kouluyhteisön 
jäsenet kohtelevat toisiaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti toistensa erilaisuus hyväksyen.  

3.2 Hyvä käytös 

Oppilaiden on käyttäydyttävä asiallisesti, saavuttava oppitunnille ajoissa sekä suoritettava 

tehtävänsä tunnollisesti. Oppilaalla tulee olla koulupäivän aikana tarvittavat oppikirjat ja muut 

varusteet mukanaan. Oppilaat noudattavat oppitunneilla opettajan ohjeita.  

Oppitunnilla syöminen ja juominen on kielletty ilman opettajan erillistä lupaa. Puhelimien sekä 

muiden sähköisten laitteiden käyttö oppitunnilla ja koulun tilaisuuksissa ja tapahtumissa on kielletty, 

ellei opettaja toisin ohjeista. Oppilaat tulevat luokkaan ilman ulkovaatteita ja päähineitä sekä huppu 

poistettuna pään päältä. 

Ruokalassa noudatetaan hyviä tapoja ja erillisiä ruokalan sääntöjä, jotka ovat esillä ruokalan 

seinällä. 

Kouluyhteisön jäsenen tulee noudattaa voimassa olevia tekijänoikeuksia koskevia lakeja, säädöksiä 
ja sopimuksia. 

3.3 Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 

Kaikki kouluyhteisön jäsenet huolehtivat koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista sekä ovat 

vastuussa omista tavaroistaan ja omaisuudestaan.  

Kaikki kouluyhteisön jäsenet ovat vastuussa koulun työympäristön siistinä pysymisestä. Oppilas on 

velvollinen siivoamaan jälkensä sekä velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon sekä 

puhdistamaan likaamansa ja järjestämään epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden. 

Roskat on lajiteltava roskakoreihin.  

Jos kouluyhteisön jäsen havaitsee turvallisuuteen liittyvän vian tai puutteen, hänen on ilmoitettava 

tästä koulun henkilökuntaan kuuluvalle. 

3.4 Oleskelu ja liikkuminen 

Oppilas viettää välituntinsa välituntialueella, joka on määritelty osiossa 1.1 Soveltamisalue. 

Koulupäivän aikana oppilaan tulee pysyä koulualueella tai opettajan osoittamalla ja valvomalla 

opiskelualueella. 

Välituntia edeltävän oppitunnin opettaja ohjaa oppilaat välituntialueelle, josta oppilaat ohjataan 

seuraavalle tunnille tunnin alkaessa. 

3.5 Turvallisuus 

Kulkuväylillä sekä pöydillä ja kaiteilla istuminen ja oleskelu on kielletty turvallisuussyistä. 

Urheiluvälineiden käyttö on sallittu välitunneilla sekä opettajan luvalla oppituntisin. Välineillä tai 

muulla toiminnalla ei saa aiheuttaa vaaraa kouluyhteisön jäsenille eikä omaisuudelle.  

Polkupyörät, mopot, skootterit, sähköpotkulaudat ja muut vastaavat kulkuvälineet jätetään koulun 

pihalle niille varatuille paikoille. Tällä alueella ei saa koulupäivän aikana oleskella. 

Tupakan, sähkötupakan, nuuskan, alkoholin, huumeiden sekä muiden päihdyttävien tai lailla 

kiellettyjen aineiden käyttö ja hallussapito on kielletty koulun alueella sekä koulun järjestämissä 

tilaisuuksissa ja tapahtumissa. 

Vaarallisten ja vahingoittamiseen soveltuvien aineiden ja esineiden, kuten teräaseiden ja 

tulentekovälineiden, tuominen kouluun on kielletty. 

 


