
 

 

JÄRVENPERÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

Hyväksytty Järvenperän koulun johtokunnassa 7.3.2022 

 

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 

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

Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa, koulun piha-alueella tai 
osallistuessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella. Järjestyssääntöjä on 
noudatettava esimerkiksi luokkaretkillä, leirikouluissa ja työssäoppimisessa.  

2. Oppilaiden oikeudet ja velvollisuudet 
 
Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja 
tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja 
koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan. Kaikkina koulun 
työpäivinä oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin 
lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin. 
 
Oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä noudatetaan 
koulussa laadittua suunnitelmaa ja toimintamallia. 
 
Koulumme oppilaat ovat tasavertaisia riippumatta sukupuolesta, kulttuurista, 
kielestä ja vakaumuksesta. 
 
Oppilaan velvollisuutena on osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty 
lupaa poissaoloon. Oppilaan tulee suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä 
asiallisesti (PoL). 
 

3. Hyvä käytös 

Tervehdimme ja kiitämme toinen toisiamme. 

Kunnioitamme toistemme yksityisyyttä. 

Kunnioitamme ja arvostamme jokaisen yksilöllisyyttä. 

Pukeudumme kouluun asianmukaisesti ja muistamme, että päällysvaatteita ja 
päähineitä ei pidetä päällä oppitunneilla, koulun tilaisuuksissa ja ruokalassa.  

Ruokailu on meille tärkeä yhteisöllinen hetki. Ruokailu on osa opetussuunnitelman 
kasvatuksellista toimintaa. Ruokailtaessa noudatamme hyviä käytöstapoja. 
Ruokalassa emme käytä myöskään kännykkää tai muita mobiililaitteita. 

Pidämme huolen siitä, että kaikki hallitsevat ja noudattavat tekijänoikeuksia. 



 

 

Kunnioitamme opettajan ohjeita ja annamme kaikille työrauhan, varsinkin 
oppitunneilla.  

Jokainen meistä vastaa omalta osaltaan viihtyvyydestä koulussa. 

4. Oleskelu ja liikkuminen 

Noudatamme liikennesääntöjä ja hyviä tapoja liikuttaessa kouluun ja koulusta kotiin. 

Jätämme pyörät, mopot ja muut moottoriajoneuvot niille merkityille paikoille 
koulupäivän ajaksi. Mopoautot ja autot tarvitsevat pysäköintiluvan. 

Sisätiloissa liikumme rauhallisesti. Liikuttaessa koulun tiloissa huomioimme aina 
toiset. 

Emme poistu luvatta koulualueelta koulupäivän aikana. Välitunnit vietämme 
määritellyllä koulun piha-alueella. Vietämme sisävälitunnit niille osoitetuilla alueilla. 

Retkillä ja opintokäynneillä noudatetaan hyviä tapoja, liikennesääntöjä ja koulun 
järjestyssääntöjä. 

5. Siisteys ja ympäristö 

Pidämme koulumme siistinä ja roskattomana. Lajittelemme roskat ohjeiden 
mukaisesti. Siivoamme aina jälkemme. 

Pidämme vessat siisteinä ja käytämme niitä asianmukaisesti. 

Huolehdimme koulun omaisuudesta ja oppimateriaaleista sekä omista ja toisten 
tavaroista. 

Omaisuudelle tapahtuneesta vahingosta on vahingonkorvausvelvoite. 

Ilmoitamme havaituista puutteista ja ongelmista aina koulun henkilökunnalle. 

6. Hyvinvointi ja turvallisuus 

Nautimme ravitsevan koululounaan koulun ruokalassa. Kouluun voi tuoda 
mukanaan terveellisiä välipaloja, jotka voi nauttia ruokalassa välipalavälkällä. 
Roskat on aina lajiteltava. Terveellisiin välipaloihin eivät kuulu karkit, energiajuomat, 
sipsit ja limut tai muut vastaavat – emme tuo niitä kouluun. 

Koulussamme ei hyväksytä kiusaamista ja häirintää. Kiusaamiseen ja häirintään on 
nollatoleranssi – koulun aikuiset puuttuvat kaikkeen epäasialliseen toimintaan. 
Kiusaamista tai häirintää havainnut ilmoittaa asiasta eteenpäin koulun aikuiselle. 

Koulussamme on turvallisuutemme tueksi kameravalvonta. 

Koulumme henkilökunta voi kieltää turvallisuutta vaarantavan toiminnan. 

Koulu ei vastaa oppilaan omaisuudelle tapahtuneesta vahingosta ja katoamisesta. 



 

 

Koulumme oppilaat ja aikuiset yhdessä vastaavat turvallisuuden edistämisestä 
koulussa. 

7. Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 

Olemme sitoutuneet siihen, että laitteiden käyttö ei saa vaarantaa tai estää 
kenenkään oppilaan oppimista. 

Laitteiden käyttämisessä noudatamme hyviä tapoja, kunnioitamme yksityisyyttä ja 
noudatamme tekijänoikeuksia. Mobiililaitteen käyttämistä koskevat säännöt 
kerrataan jokaisen lukuvuoden aluksi (mobiililaitteen käyttösopimus). 

Välitunneilla omia laitteita saa käyttää vapaasti, kunhan se ei häiritse muita tai 
vaaranna kenenkään turvallisuutta tai hyvinvointia. Mikäli mobiililaitetta käytetään 
kiusaamiseen tai häirintään, laitteen käyttöön puututaan. 

Oppitunneilla ja muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana omien 
laitteiden käyttö on sallittua vain opettajan ohjeiden mukaisesti. Kännykän 
käyttäminen luvattomasti oppitunnilla on kielletty.  Luvaton mobiililaitteen käyttö 
oppitunnilla katsotaan oppimisen ja oppitunnun häirinnäksi. Opettajat puuttuvat 
oppitunnin häirintään perusopetuslain mukaisesti. 

8. Päihteet ja vaaralliset esineet 

Kouluun tuomme vain opiskeluun tarvittavat välineet.  

Kouluumme emme tuo lailla kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen 
tarkoitettuja esineitä tai aineita. Tämä koskee mm. alkoholia, tupakkalain 
tarkoittamia tupakkaa ja tupakkatuotteita, tulentekoon tarkoitettuja välineitä, 
huumausaineita, veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita laserosoittimia sekä 
vastaavia esineitä ja aineita. 

Koulussamme puututaan luvattomien aineiden ja esineiden hallussapitoon 
perusopetuslain mukaisin keinoin. 

 
9. Kurinpito ja ristiriitatilanteet 

Olemme sitoutuneet Järvenperän koulussa kantamaan vastuun omasta 
toiminnastamme ja opimme virheistämme. Pyydämme ja annamme anteeksi. 

Ristiriita- ja ongelmatilanteet ratkaisemme ensisijaisesti aina ratkaisukeskeisesti 
keskustelemalla. 

Kurinpidossa sovelletaan perusopetuslain mukaisia kurinpitokeinoja ja muita 
seuraamuksia (Perusopetuslaki 35-36§). 

Koulumme rehtori ja opettajat ilmoittavat tietoonsa tulleesta koulussa tai 
koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin 
syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle. 



 

 

10. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 

Koulumme järjestyssäännöt käydään läpi jokaisen lukuvuoden alussa sekä aina 
uuden oppilaan ja työtekijän kanssa. 

Järjestyssääntöjen ajantasaisuutta seurataan säännöllisesti. 

Järjestyssääntöjen päivittäminen tehdään yhdessä oppilaiden, koulun 
henkilökunnan ja huoltajien kanssa. 
 
 
 
 
 
 


