
  
KÄRSÄMÄEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

1.1.2020 ALKAEN   

  

Järjestyssääntöjen tehtävänä on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä 

sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat oppilaita ja 

koulun henkilökuntaa velvoittavia. Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana ja koulun 

alueella, sekä koulun järjestämillä vierailuilla, retkillä, leireillä ja työelämään tutustuttaessa.   

 

  

1 Oppilaan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet   

  

Kaikilla Kärsämäen kunnan perusopetuksen oppilailla on oikeus maksuttomaan 

perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus 

henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan. 

Erilaisia oppilaita kohdellaan tasavertaisesti riippumatta sukupuolesta, kulttuurista, kielestä 

tai uskonnosta. Kouluyhteisössä pyritään tukemaan kulttuurien välisen ymmärryksen 

edistämistä.   

  

Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä ja oikeus turvalliseen 

opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuihin ja palveluihin.   

  

Kärsämäen kunnan koulujen oppilashuoltosuunnitelmaan sisältyy suunnitelma oppilaiden 

suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ja lisäksi tasa-arvosta on erikseen 

määritelty Kärsämäen kunnan koulujen tasa-arvosuunnitelmassa.   

  

Opetushallituksen koululainsäädännön soveltamiskäytäntö -sivustolta löytyy lisätietoa 

oppilaan oikeuksista:   

  

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/koululainsaadannon_soveltamiskaytanto/101/0/oppila 

an_oi keudet_perusopetuksessa  

   

  

  

  



2 Oppilaan velvollisuudet   

  

Oppivelvollisuusikäisellä oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes 

oppivelvollisuus on suoritettu.   

  

Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti ja 

kunnioittavasti kaikkia kouluyhteisön jäseniä kohtaan.   

  

Oppilaalla on velvollisuus suorittaa annetut kotitehtävät. Mikäli oppilas laiminlyö 

kotitehtävänsä, hänet voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan 

valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.   

  

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa 

poissaoloon. Poissaolo koulusta tapahtuu huoltajan vastuulla. Huoltaja on velvollinen 

ilmoittamaan luokanopettajalle tai luokanvalvojalle oppilaan poissaolon ja sen mahdollisen 

syyn mahdollisimman pian. Jos oppilas joutuu lähtemään kesken päivän koulusta, tulee 

hänen ilmoittaa siitä luokanvalvojalle, jollekin toiselle opettajalle, terveydenhoitajalle tai 

rehtorille.   

 

  

3 Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen   

  

3.1 Hyvä käytös   

  

Koulussa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti kaikkia kouluyhteisön jäseniä kohtaan. 

Tämä tarkoittaa toisten huomioon ottamista, työ-ja opiskelurauhan kunnioittamista ja 

edistämistä, tervehtimistä sekä ohjeiden noudattamista.   

  

Koulussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja kännykän käyttö ruokalassa on kiellettyä. 

Tuolit nostetaan yläasentoon ruokailun päättyessä.   

  

Kouluun pukeudutaan asiallisesti. Asialliseen pukeutumiseen kuuluu tarkoituksenmukainen 

pukeutuminen ja ettei pukeuduta toisia loukkaavalla tavalla tai hyvän tavan vastaisesti.   

  

Koulussa pidetään kiinni sovituista ajoista ja täsmällisyydestä.   

  

Oppitunnille siirryttäessä ulkovaatteet ja pipo,lakki tai lippalakki riisutaan naulakkoon. 

Päähineitä ei käytetä oppitunnilla eikä ruokalassa. Myös kengät jätetään luokan ulkopuolelle, 

paitsi teknisen työn luokkaan mentäessä.   

  

Luokissa, portaissa ja koulun käytävillä liikutaan kävellen.   

  

Koulupäivän aikana koulussa ei syödä makeisia, purukumia tai juoda omia juomia. 

Energiajuomat ovat kiellettyjä.   

  

Koulussa annetaan suosituksia hyvästä käyttäytymisestä ja terveistä elämäntavoista.   



Toista henkilöä ei saa kuvata, eikä toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota saa 

julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa 

paikassa.   

  

Koulussa annettuihin oppilastöihin pitää aina kirjata lähteet ja plagiointi on kielletty. 

Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta.   

  

  

3.2 Oleskelu ja liikkuminen   

  

Oppilaat viettävät välitunnit pääsääntöisesti ulkona, ellei opettajan tai välituntivalvojan 

kanssa ole esim. säästä johtuen toisin sovittu. Talvisin pakkasraja on -15° C.   

  

Välitunnille siirrytään välittömästi opettajan annettua luvan. Kellon soitto ilmaisee ajan 

kulumisen, ei oppitunnin loppumista. Välitunnilta palataan välittömästi kellon soitua. 

Välituntivälineet palautetaan paikoilleen ennen sisään tulemista.   

  

Koulun piha on välituntialue. Oppilaan on pysyteltävä rajatulla alueella ja välituntivalvojan 

näköpiirissä. Koulun pihan rajat käydään läpi joka syksy koulun alkaessa sekä tarvittaessa.   

  

Koulupäivän aikana poistuminen koulun alueelta ilman opetukseen liittyvää tai muuta 

perusteltua syytä on kiellettyä. Oppilas voi poistua koulualueelta hoitamaan tärkeää asiaa 

huoltajan kirjallisella tai puhelinsoitolla sovitulla luvalla, sekä kouluterveydenhoitajan tai 

muun koulun henkilökuntaan kuuluvan luvalla.   

  

Oppilaat noudattavat koulumatkoilla ja opetukseen liittyvillä matkoilla liikennesääntöjä ja 

hyviä tapoja. Pakkaskaudella koulu myöntää koululle aikaisin saapuville kyyditysoppilaille 

luvan tulla sisään ennen koulupäivän alkamista.   

  

 

3.3 Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen   

  

Oppilaan tulee huolehtia koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroistaan. 

Toisten tavaroita tulee kunnioittaa, eikä niihin ole lupa koskea ilman lupaa. Jokainen oppilas 

toimii tarvittaessa vuorollaan järjestäjänä ja hoitaa opettajan hänelle antamat tehtävät esim.  

oppituntien päätteeksi. Varusteet, kuten luistimet, monot, sisäpelikengät ja mailat 

huolehditaan niille osoitetuille paikoille tai säilytetään naulakossa ohjeen mukaisesti 

koulupäivän aikana. Roskaaminen on kielletty. Mikäli oppilaan havaitaan heittävän roskia 

muualle kuin roskakoriin, hänet voidaan velvoittaa siivoamaan jälkensä. Mikäli oppilas likaa, 

tekee ilkivaltaa tai saattaa epäjärjestykseen koulun omaisuutta, hänet voidaan velvoittaa 

siivoamaan tai korjaamaan jälkensä kohtuullisuuden rajoissa ja ikätaso huomioiden. 

Siivoustyö voidaan tehdä myös osana jälki-istuntoa.   

 

 

  

    



3.4 Turvallisuus   

  

Oppilaan tulee ilmoittaa koulun henkilökunnalle välittömästi, mikäli hän havaitsee 

turvallisuuteen liittyvän vian tai vaaran koulurakennuksessa tai ulkona koulun alueella.   

  

Vahingon tai tapaturman sattuessa oppilaan tulee ilmoittaa siitä välittömästi lähimmälle 

opettajalle, välituntivalvojalle tai koulun henkilökuntaan kuuluvalle henkilölle. Tahallisesta 

vahingonteosta oppilas joutuu korvausvastuuseen.   

  

Polkupyörät, mopot, sukset ja muut liikkumisvälineet säilytetään koulupihalla niille 

määrätyissä paikoissa koulupäivän ajan.   

  

Välitunnit ovat virkistäytymistä varten. Välitunneilla ei saa aiheuttaa uhkaa tai vaaratilannetta 

toisille oppilaille esim. tönimällä, potkaisemalla tai heittämällä lumipallolla tai jollakin 

esineellä. Lumipallojen tarkkuusheitto on sallittu sille varatulla alueella.   

  

Rikosasioissa, esim. ilkivalta, kiusaaminen, varastaminen tai väkivalta, otetaan yhteys 

poliisiin ja muihin tarvittaviin viranomaisiin.   

  

Asiaton oleskelu koulun tiloissa ja koulualueella liikuntapaikkoja lukuun ottamatta kouluajan 

ulkopuolella on kielletty.   

  

Koulualueella on tallentava kameravalvonta.   

  

  

3.5 Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö   

  

Oppilaan tulee toimia asiallisesti ja opettajan antamien ohjeiden mukaisesti koulun 

tietokoneita, tabletteja, internetiä ja koulun tietoverkkoa sekä ohjelmia oppitunnilla 

käytettäessä. Koulun laitteita tulee käsitellä huolellisesti ja asiallisesti.   

  

Luokissa on omat kännykkäparkit (pussi, josta ei näy puhelimen laatu), johon oppilaat voivat 

vapaaehtoisesti laittaa puhelimensa tunnin alussa.  

  

Mikäli puhelinta ei laita kännykkäparkkiin, sen pitää olla ehdottomasti repussa tunnin ajan.  

  

Mikäli oppilas käyttää puhelinta tunnilla häiritsevästi, voi opettaja ottaa puhelimen pois 

oppilaalta lopputunnin ajaksi. Puhelin luovutetaan takaisin oppilaalle oppitunnin tai koulun 

järjestämän tilaisuuden jälkeen. Mikäli häirintä puhelimella jatkuu, se palautetaan oppilaalle 

vasta koulupäivän päätteeksi.  

  

Puhelimen on oltava äänettömänä tuntien aikana.  

  

Ruokasalissa ruokailun ja välipalan aikana on kännykän käyttö kielletty.  

  



Välitunneilla yläkoulun osalta matkapuhelimen käyttöä ei voida kieltää kokonaan, 

alakoululaisilla kännykän käyttöön annetaan mahdollisuus klo 12.00 välitunnilla. Mikäli 

alakoulun oppilaan on soitettava kotiin kesken koulupäivän, siihen pyydetään opettajan lupa. 

Tukioppilaat ja välkkärioppilaat järjestävät välitunneille ohjattua toimintaa jolla kannustetaan 

liikkumiseen puhelimen näpräämisen sijaan.  

  

Puhelinta voidaan käyttää tunnilla, mikäli sitä opetuksessa tarvitaan, tällöin opettaja antaa 

ohjeistuksen puhelimen käyttöön.  

  

Oppilas saa ottaa kuvan tai videota tunnilla vain jos opettaja on antanut siihen luvan. 

Opetukseen liittymätön kuvaaminen on tunnilla kiellettyä.  

  

Koulu ei vastaa rikkoontuneesta tai kadonneesta mobiililaitteesta.  

  

   

3.6 Päihteet ja vaaralliset esineet   

  

Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai 

aineiden tuonti kouluun on kiellettyä. Tämä tarkoittaa mm. tulitikkuja, sytkäreitä, tupakkalain 

tarkoittamaa tupakkaa, sähkötupakkaa ja tupakkatuotteita, alkoholia, huumausainelain 

mukaisia huumausaineita, veitsiä, ampuma-aseita, laserosoittimia sekä vastaavia esineitä ja 

aineita.   

  

  

3.7 Kurinpito   

  

Mikäli oppilaalla epäillään olevan hallussa kielletty esine tai kiellettyä ainetta, opettajalla ja 

rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai 

aineet tarvittaessa haltuun.   

  

Koulun rehtorilla ja opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tullut koulussa tai 

koulumatkalla tapahtunut häirintä, kiusaaminen tai väkivalta niihin syyllistyneen ja niiden 

kohteena olevan oppilaan huoltajalle.   

  

Opetussuunnitelman liitteeksi on laadittu erillinen kasvatuskeskusteluja ja kurinpitoa koskeva 

suunnitelma, jossa on kirjattu niiden tarkempi käyttö. Ensisijainen puuttumiskeino 

pienemmissä rikkeissä on koulupäivän aikana tai koulupäivän jälkeen järjestettävä, yhteensä 

enintään kahden tunnin kestoinen kasvatuskeskustelu. Mikäli kasvatuskeskustelu ei tuota 

tulosta, ensisijaisia kurinpitotoimia ovat luokasta poistaminen ja rehtorin puhuttelu. 

Tarvittaessa järjestetään toinen kasvatuskeskustelu huoltajan läsnä ollessa. Mikäli on 

odotettavissa, ettei käytös parane tai oppilas voi aiheuttaa vaaraa itselleen tai toisille, oppilas 

voidaan poistaa koulusta loppupäivän ajaksi ja tällöin oppilaan huoltajalla on velvollisuus 

hakea oppilas koulusta. Mikäli rike on toistuva tai vakava, määrätään oppilaalle 

kurinpitotoimena enintään kahden tunnin jälki-istunto. Väkivaltatapauksissa tehdään myös 

ilmoitus viranomaisille. Mikäli toiminta ei kasvatuskeskustelujen tai kurinpitotoimien jälkeen  



parane, oppilaalle voidaan antaa kirjallinen varoitus ja tarvittaessa opetustoimen 

lautakunnan päätöksellä oppilas voidaan erottaa määräajaksi.   

  

  

4 Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen   

  

Järjestyssäännöistä tiedotetaan oppilaille ja huoltajille aina lukuvuoden alkaessa, ja 

järjestyssäännöt ovat nähtävissä myös koulun nettisivuilla. Järjestyssääntöjen toteutumista 

seurataan jatkuvasti ja järjestyssääntöjen ajantasaisuus tarkistetaan lukuvuosittain aina 

kouluvuoden alkaessa.   

  

Nämä järjestyssäännöt on käsitelty koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä, jossa mukana 

oppilaskunnan ja vanhempainyhdistyksen edustus 10.10.2019, hyväksytty opetustoimen 

lautakunnassa 17.12.2019 ja astuvat voimaan 1.1.2020.  


