
 

 

 

 

 
 
Järjestyssäännöt 
 
Lapinniemen, Kaisajoen, Louen ja 
Mattisen koulut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERVOLA 

Myönteisiä mahdollisuuksia 

 

 

Myönteisiä mahdollisuuksia 



Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 
 
Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista 
sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.  Järjestyssäännöt ovat voimassa koulun alueella 
ja koulun alueen ulkopuolelle ulottuvassa koulun toiminnassa. 
 

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet 
 

 oppilaalla on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen, 
yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, maksuttomaan perusopetukseen, 
turvalliseen opiskeluympäristöön, osallisuuteen, koulumatkaetuun, tapaturmien hoitoon ja 
terveydenhuoltoon, ruokailuetuun, koulunkäynnin ja oppimisen tukeen, oppilashuoltoon 
sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin asioihin. 

Oppilaan velvollisuudet 
 

 oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu 

 oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti 
 
 

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 
 
Hyvä käytös 

 oppilaan on käyttäydyttävä hyvien tapojen mukaisesti 

 oppilaan on noudatettava lähteiden käytöstä ja plagioinnista annettuja ohjeita ja kieltoja 

 oppilaan on noudatettava hyviä ruokailutapoja 

 oppilaan on pukeuduttava asiallisesti 

 oppilaan ottamilla valokuvilla ja videoilla on julkaisukielto ilman asianmukaista lupaa 
 
Oleskelu ja liikkuminen 

 koulun alueelta poistuminen on kiellettyä ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua 
syytä 

 
Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 

 oppilaan on kunnioitettava koulun omaisuutta, oppimateriaaleja, omia tavaroitaan ja 
toisten omaisuutta 

 roskaaminen on kiellettyä ja edellyttää jälkien siivoamista 

 oppilas korvaa aiheuttamansa vahingon vahingonkorvauslain perusteella 
 
Turvallisuus 

 oppilaan on ilmoitettava turvallisuuteen vaikuttava vika tai puute koulun henkilökunnan 
edustajalle 

 oppilaan on säilytettävä kulkuvälineet niille määrätyillä paikoilla 

 lumipallojen heittäminen on kielletty koulun alueella 



 kouluilla toimii kameravalvonta 
 
Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 

 mobiililaitteiden käyttö on kielletty oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen 
opetuksen aikana opetusta häiritsevänä ja ne on pidettävä häiriöitä aiheuttamattomassa 
tilassa 

 
Päihteet ja vaaralliset esineet 

 kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai 
aineiden tuominen kouluun on kielletty (mm. alkoholi, tupakka, huumausaineet, erilaiset 
aseet) 

 
Kurinpito 

 kurinpitokeinoina noudatetaan Tervolan kunnan suunnitelmaa kasvatuskeskustelujen ja 
kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista 

 
 

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 
 

 järjestyssäännöistä tiedotetaan koulujen kotisivuilla  

 järjestyssääntöjä seurataan ja tarkistetaan tarvittaessa 


