
 

TENETIN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 8.8.2022 

 

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 

koulun toimintaohjeissa 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 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 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. Oppitunneille tulee 

saapua ajoissa tarvittavat opiskeluvälineet 

mukanaan.  Ulkovaatteet jätetään naulakkoon ja 

päähinettä ei käytetä oppitunneilla sisällä. 

Kouluruokailu on osa koulumme 

kasvatustoimintaa. Kouluravintolassa noudatetaan 

hyviä tapoja ja sinne tullaan ilman päällystakkia, 

päähinettä sekä laukkua. Oppitunneille ei mennä 

ruokien ja juomien kanssa. Välipala syödään 

ruokasalissa tai luokissa. 

 

Turvallisuus ja viihtyisyys 

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, hallussapito ja välittäminen koulussa ja sen 

järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty. 

Mobiililaitteita käytetään koulussa yhteisten 

ohjeiden mukaisesti ja puhelimia oppitunnilla 

opettajan luvalla (liite). 

Koulualueelta voi kouluaikana poistua vain 

rehtorin tai opettajan luvalla kouluasioissa. 

Kulkuvälineet pysäköidään niille varatuille paikoille 

eikä niitä käytetä kouluaikana poikkeuksena 

liikuntatunneille annettu erillinen ohjeistus 

(liitteet). 

Oppilaalle voidaan myöntää tilapäisesti vapaata 

koulunkäynnistä huoltajan pyynnöstä 

poissaolohakemuksella. Luokanvalvoja antaa luvan 

enintään kolmen 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 36§:n mukaisiin 

toimenpiteisiin. 

LIITTEET: 

Ohje mobiililaitteiden käyttöön 

Ohje mopoparkkiin 

Ohje liikuntatunneille siirtymiseen 



 

Perusopetuslaki 26§ 

Oppivelvollisuuden suorittaminen 

Oppivelvollisen on osallistuttava tämän 
lain mukaisesti järjestettyyn 
perusopetukseen tai saatava muulla 
tavalla perusopetuksen oppimäärää 
vastaavat tiedot. Edellä 25 §:n 2 
momentissa tarkoitetun pidennetyn 
oppivelvollisuuden piirissä olevan tulee 
osallistua oppivelvollisuuden 
alkamisvuonna järjestettävään 
esiopetukseen. Oppivelvollisen huoltajan 
on huolehdittava siitä, että 
oppivelvollisuus tulee suoritettua. 

Jos oppivelvollinen ei osallistu tämän 
lain mukaisesti järjestettyyn opetukseen, 
oppivelvollisen asuinkunnan tulee valvoa 
oppivelvollisen edistymistä. 

Perusopetuslaki 35§ 

Oppilaan velvollisuudet 

Oppilaan tulee osallistua 
perusopetukseen, jollei hänelle ole 
erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty 
vapautusta. 

Oppilaan on suoritettava tehtävänsä 
tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. 

Oppilaalla on velvollisuus käyttäytyä 

muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä 

toimittava siten, ettei hän vaaranna 

muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai 

opiskeluympäristön turvallisuutta tai 

terveyttä. 

 

Perusopetuslaki 45§ 

Oppivelvollisen valvonnan 
laiminlyönti 

Jos oppilaan huoltaja laiminlyö 
velvollisuutensa valvoa 
oppivelvollisuuden täyttämistä, hänet on 
tuomittava oppivelvollisen valvonnan 
laiminlyönnistä sakkoon. 
 

 

 

 

Perusopetuslaki 36§ 

Kurinpito 

Oppilasta, joka rikkoo järjestystä, 
menettelee vilpillisesti tai käyttäytyy 
muuten epäasiallisesti, voidaan 
rangaista kurinpidollisesti. 
Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen 
varoitus ja oppilaan erottaminen 
enintään kolmeksi kuukaudeksi. 
Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia, 
ettei oppilas erottamisen aikana jää 
jälkeen opetuksesta. 

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan 
määrätä poistumaan luokasta oppitunnin 
jäljellä olevaksi ajaksi. Epäasiallisesti 
käyttäytyvä oppilas voidaan määrätä 
enintään kahden tunnin jälki-istuntoon. 

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas 
voidaan määrätä työpäivän päätyttyä 
enintään tunniksi kerrallaan valvonnan 
alaisena suorittamaan tehtäviään. 

Sen lisäksi mitä hallintomenettelylaissa 
säädetään, menettelystä tässä 
pykälässä tarkoitetuissa asioissa 
säädetään asetuksella. 

 


