
VESANNON YHTENÄISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT  

(PoL § 29, 35-36, PkA § 17, LuL § 21-22, LuL § 25, LuL § 26, LuL § 30, LuL § 40, OPH:n määräykset 
ja ohjeet 2016 ja 2022) 

 

Järjestyssäännöt ovat välttämättömiä päivittäisen koulutyön mahdollisimman rauhallisen 
sujumisen kannalta. Niiden on taattava jokaiselle työskentelyedellytykset, viihtyvyys ja 
turvallisuus. 

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus häiriöttömään työskentelyyn, yhdenvertaiseen 
kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan. 
Peruskoululaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Jokaisella oppilaalla tai opiskelijalla 
on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä. Kaikki oppijat ovat tasavertaisessa asemassa. 
Sukupuolten välisestä tasa-arvosta, kielellisten, kulttuurillisten ja uskonnollisten vähemmistöjen 
oikeuksien toteutumisesta sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoisesta asemasta 
huolehditaan. Kulttuurisesti moninaista ilmapiiriä ja kulttuurien välistä ymmärrystä edistetään. 

Koulun oppijana sinulla on velvollisuus käyttäytyä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimia niin, 
ettet vaaranna muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta ja 
terveyttä. 

Sääntöjä noudattamalla kannat vastuuta muista, itsestäsi, opiskelustasi ja tulevaisuudestasi. 

Viihtyäksesi koulussa tervehdi, ole kohtelias, ota toiset huomioon ja käyttäydy muutenkin hyvien 
tapojen mukaisesti. 

1. KOULUAIKA 

Kouluaikaasi kuuluvat lukujärjestyksen mukainen työpäivä ja koulunkäyntiin välittömästi 
liittyvät tilaisuudet. 
Oppilaan tai opiskelijan oikeutesi ja velvollisuutesi ovat voimassa ajan, jonka osallistut 
opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan. Toiminnalla tarkoitetaan 
esimerkiksi leirikouluja, luokkaretkiä tai muita koulun retkiä ja tilaisuuksia. 

  Sinulla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei sinulle ole myönnetty lupaa poissaoloon.  
Oppivelvollisuusikäisenä sinulla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus 
on suoritettu.  

2. OPPITUNNIT 

Saavu ajoissa. Oppitunti alkaa ja päättyy työjärjestykseen merkittynä aikana. 
Riisu päällysvaatteet naulakkoon. Älä pidä hattua tai huppua päässäsi luokassa. Älä pukeudu 
toisia loukkaavasti tai hyvän tavan vastaisesti. 
Varaa tarvittavat työvälineet ja varusteet mukaasi. 
Vaadi itseltäsi työrauhaa ja anna se myös muille. 
Osallistu aktiivisesti opiskeluun, suorita tehtäväsi tunnollisesti ja käyttäydy asiallisesti. 
Pidä matkapuhelin, korvalappustereot yms. suljettuina äläkä käsittele niitä tai käytä niitä 
häiritsevästi.  

 Et saa kopioida tuotoksiisi tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta. 
Et saa julkaista toisesta henkilöstä otettua kuvaa tai videota ilman tämän lupaa internetissä, 
sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. 

3. VÄLITUNNIT 

Välitunnit vietät peruskoulussa pääsääntöisesti ulkona välituntialueella, ellei toisin ilmoiteta. 
Lähde tunnin päätyttyä oma-aloitteisesti ja viipymättä ulos. 



Älä pilaa välituntia kiusaamalla tai käyttäytymällä muuten sopimattomasti. Kiusaamisasiasta 
menee tieto aina huoltajallesi ja rehtorille. Koululla on olemassa suunnitelma oppilaiden 
suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Kiusaamisen ehkäisyssä toteutetaan KiVa 
Koulu -ohjelmaa ja vertaissovittelua.  
Välitunnin vietostasi ei saa aiheutua häiriötä ympäristölle. Et saa aiheuttaa vaaraa muille 
heittämällä esimerkiksi kiviä, lumipalloja tai muuta mahdollisesti vahingoittavaa materiaalia 
toisia kohti. 
Vietä välitunti koulun alueella, joka on erikseen määritelty.  Poistua saat peruskoululaisena 
vain huoltajan luvalla ja vastuulla sekä opettajan suostumuksella. 

4. RUOKAILU 

Kouluruokailu on oikeutesi. 
Toimi hyvien tapojen ja koulun käytänteiden mukaisesti niin ruokailussa kuin välipalallakin. 
Älä käytä päällysvaatteita ruokailutilassa. 
Huomioi pöytäseurasi, keittiön henkilökunta ja siistijät. 

 5. VAPAATUNNIT 

Vapaatunnin voit viettää koulun tiloissa. 
Koulun alueelta voit peruskoululaisena poistua vain huoltajan luvalla ja vastuulla sekä 
opettajan suostumuksella. 

6. KOULUMATKA 

Käyttäydy hyvien tapojen mukaisesti. 
Noudata liikennesääntöjä ja kuljettajan ohjeita. 
Koulun henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa huoltajallesi tietoonsa tulleesta, koulumatkalla 
tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta. 
Polkupyörät, mopot ym. kulkuvälineet paikoitat niille varatuille paikoille koulupäivän ajaksi. 

7. YHTEINEN OMAISUUS 

Käsittele yhteistä omaisuutta huolella. Tahallisesti aiheutetut vahingot joudut korvaamaan. 
Ilmoita vahingosta välittömästi opettajalle.  
Huolehdi siisteydestä ja viihtyisyydestä koululla. 

8. MAKEISET, VIRVOITUSJUOMAT JA ENERGIAJUOMAT  

Makeisia, virvoitusjuomia ja energiajuomia et saa syödä tai juoda peruskoulussa. 

9. TUPAKOINTI JA PÄIHTEET 

Kouluyhteisön jäsenenä et saa esiintyä päihteiden vaikutuksen alaisena koulussa etkä 
koulunkäyntiin välittömästi liittyvässä tilaisuudessa. 
Tupakointisi on kielletty koulussa, koulualueella, koulun järjestämissä tilaisuuksissa sekä 
oppilaskuljetuksissa myös tupakkalain mukaan. 
Tupakkaa tai muita tupakanomaisia tuotteita, alkoholia, huumeita tai huumaavia lääkkeitä et 
saa tuoda kouluun. 

10. POISSAOLOT 

Poissaolot selvitetään Wilmassa mahdollisimman nopeasti poissaolon jälkeen. Jos huoltajallasi 
ei ole Wilma – tunnuksia, selvitetään poissaolot kirjallisesti ryhmänohjaajalle. Jos poissaolosi 
kestää yli kolme päivää, on huoltajan ilmoitettava syy koululle jo poissaolon aikana. 
Kun joudut poistumaan koulusta kesken päivän, on sinun ilmoitettava siitä opettajalle. 
Ilmoittamatta opettajalle et saa poistua koulusta. 



Kolmea työpäivää pidemmät loma-anomukset osoitat rehtorille, enintään kolme päivää 
ryhmänohjaajalle. 
Jos olet poissa ilman lupaa, seuraa siitä sinulle perusopetuksen oppilaana rangaistus.  
Huoltajiesi on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuutesi tulee suoritettua. 

11. TAPATURMA 

Ilmoita tapaturmasta välittömästi opettajalle ja anna mahdollisuuksien mukaan ensiapu. 

12. VAPAA AJAN TOIMINTA 

Koulun tiloja voi käyttää kouluajan ulkopuolella harrastustoimintaan ja oppilaiden järjestämiin 
tilaisuuksiin sääntöjen rajoissa. Sovi asiasta rehtorin kanssa. 

13. TURVALLISUUS 

Kouluun et saa tuoda etkä koulupäivän aikana pitää hallussasi sellaista esinettä tai ainetta, 
jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisten 
turvallisuutta tai joka soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole 
hyväksyttävää syytä. Rehtorilla tai opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa edellä mainittu esine 
tai aine, kuitenkin ilman voimankäyttövälineitä. 
Opettajalla tai rehtorilla on oikeus tarkastaa mukanasi olevat tavarat, hallinnassasi olevat 
säilytystilat ja päällisin puolin vaatteesi, jos kieltäydyt luovuttamasta edellä mainitun esineen 
tai aineen etkä pysty luotettavasti osoittaman, ettei sinulla ole sitä. Tarkistuksen suorittaa 
mieluiten samaa sukupuolta oleva, sinun toivomasi opettaja tai rehtori. 
Häiritsevän esineen saat takaisin tunnin tai päivän lopuksi. Kielletyt esineet luovutetaan 
huoltajallesi tai poliisille. 
Sinun tulee ilmoittaa koulun henkilökunnalle havaitsemastasi turvallisuuteen liittyvästä viasta 
tai puutteesta. 
Koulun alueella on kameravalvonta. 

14. RANGAISTUKSET 

Jos et noudata koulun järjestystä, käyttäydyt sopimattomasti tai olet tehtävissäsi huolimaton, 
syyllistyt rikkomukseen. Kaikilla koulun henkilökuntaan kuuluvilla on silloin velvollisuus 
keskustelemalla ja tarvittaessa rankaisemalla ohjata sinua. 

Tämän lisäksi: 
 Opettaja voi kehottaa sinua poistumaan luokasta enintään oppitunnin jäljellä olevaksi 

ajaksi. Mikäli häiritset oppituntia eikä opiskelusi tunnu sujuvan, voi opettaja tarvittaessa 
myös ohjata sinut erityisopettajan, opinto-ohjaajan, rehtorin tai toisen opettajan 
valvontaan jatkamaan työtäsi. 

 Jos koetat välttää poistamisen vastarintaa tekemällä, on opettajilla ja rehtorilla oikeus 
käyttää puolustettavissa olevia ja välttämättömiä voimakeinoja. 

 Opettaja voi myös evätä sinulta osallistumisen opetukseen jäljellä olevan työpäivän ajaksi 
ja seuraavaksi työpäiväksi. Tällöin huoltajaasi pyydetään hakemaan sinut kotiin (koskee 
perusopetuksen oppilaita). Opetukseen palaamistasi varten laaditaan suunnitelma ja 
sinulle tarjotaan opiskeluhuollon tukea. 

 Lukiolaisen osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, 
jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa 
työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan 
käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti 
opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. 

 Rehtori tai opettaja voi määrätä sinulle enintään kahden tunnin kasvatuskeskustelun tai 
jälki-istunnon. Kasvatuskeskustelu tai jälki-istunto järjestetään opettajan tai rehtorin 



ilmoittamana ajankohtana. Kasvatuskeskustelulähetteen voi antaa myös muuhun koulun 
henkilökuntaan kuuluva kuin opettaja tai rehtori. Lähetteen varmentaa tällöin opettaja tai 
rehtori. Jälki-istunnossa voidaan teettää suullisia tai kirjallisia tehtäviä. 

 Sinut voidaan määrätä puhdistamaan tai uudelleen järjestämään tahallasi tai 
huolimattomuuttasi likaamasi tai sotkemasi koulun omaisuus tai tila.  

 Jos olet laiminlyönyt kotitehtäväsi, sinut voidaan jättää enintään tunniksi kerrallaan 
tekemään tehtäviä opettajan valvonnassa. 

 Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen. 
 Sinut voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi sivistyslautakunnan päätöksellä. 
 Mikäli saat kurinpitorangaistuksen, on sinulla oikeus tarvitsemaasi opiskeluhuollolliseen 

tukeen. 
 Rangaistukset merkitään rangaistuskirjaan ja/tai Wilmaan. 

 
15. TIEDOTTAMINEN, SEURANTA JA TARKISTAMINEN 

 Järjestyssäännöistä tiedotetaan oppilaille, opiskelijoille ja huoltajille vuosittain.  
Sääntöjen toteutumista seurataan jatkuvasti ja säännöt tarkistetaan tarpeen mukaan, vähintään 
kerran vuodessa. 

16. MUUT MÄÄRÄYKSET 

Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan muita voimassa 
olevia säännöksiä, yhteisesti sovittuja käytäntöjä ja henkilökunnan ohjeita. 

 



TOIMENPIDE KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVAA OPPILASHUOLTO MUUTA 

Kasvatuskeskustelu 

• opetuksen häirintä 

• järjestyssääntöjen rikkominen 

• vilpillinen menettely 

• epäasiallinen käyttäytyminen 

 huoltajalle 
Wilmaan 
+ kansio 

opettaja, 
rehtori 

max 2h, voi olla useammassa 
osassa koulupäivän aikana tai 
sen ulkopuolella, huoltajalla 
tarvittaessa oikeus osallistua 

  

Luokasta, tilaisuudesta tai 
koulun alueelta poistaminen 

• käyttäytyy häiritsevästi 

 huoltajalle 
Wilmaan 

 
opettaja, 
rehtori 

enintään oppitunnin jäljellä 
olevaksi ajaksi, valvonta 

järjestettävä 
 

tarvittaessa voimakeinoin, tuolloin 
ilmoitus myös opetuksen järjestäjälle 

Opetukseen osallistumisen 
epääminen loppupäiväksi 

• oppilas vaarantaa muiden 
turvallisuuden tai vaikeuttaa 
kohtuuttomasti opetusta 

 huoltajalle 
Wilmaan 

 
rehtori valvonta järjestettävä oppilaalla oikeus tarvittaessa LS-ilmoitus 

Kotitehtävien suorittaminen 

• jos kotitehtävät tekemättä 
ilman hyväksyttävää syytä 

 huoltajalle 
Wilmaan 

 
opettaja 

enintään 1 h kerrallaan 
työpäivän jälkeen valvonnan 

alaisena 
  

Jälki-istunto 

• järjestyssääntöjen rikkominen 

• opetuksen häiritseminen 

• vilpillinen toiminta 

• epäasiallinen käyttäytyminen 

oppilas huoltajalle 

Wilmaan 
+ 

rangaistuskirjaan 
 

opettaja max 2h, työpäivän ulkopuolella  
voidaan teettää tehtäviä tai määrätä 

olemaan hiljaa 

Kirjallinen varoitus 
 

oppilas, 
huoltaja 

 
Wilmaan 

 
rehtori  oppilaalla oikeus tarvittaessa LS-ilmoitus 

Määräaikainen erottaminen 
oppilas, 
huoltaja 

 
Wilmaan, 

ltk:n päätös 
 

siv.ltk 

enintään 3kk, voidaan 
toimeenpanna ennen 
lainvoimaisuutta, jos 

turvallisuus on vaarantunut 

oppilaalla oikeus tarvittaessa LS-ilmoitus 

Esineen tai aineen haltuunotto 

• kyseessä oltava kielletty esine 
tai aine tai esine tai aine, jolla 
oppilas häiritsee opetusta 

 

huoltajalle, 
tarvittaessa 

poliisille tai muulle 
viranomaiselle 

Wilmaan 
 

opettaja, 
rehtori 

haltuunotto ei ole velvollisuus, 
vaan oikeus 

 
tarvittaessa voimakeinoin, jos 

kyseessä turvallisuutta tai oppimista 
häiritsevä esine tai aine 

Oppilaan tavaroiden 
tarkastaminen 

• oltava ilmeistä, että oppilaalla 
on hallussa esine tai aine, jolla 
on mahdollisuus vaarantaa 
oma tai toisen turvallisuus 

 huoltajalle 
Wilmaan 

 
opettaja, 
rehtori 

vaatteet päällisin puolin, 
pulpetti tai kaappi, laukku, 
ilmeisen syyn perusteella 

 

mieluiten samaa sukupuolta oleva, 
oppilaan toivoma henkilö, kaksi 
henkilöä, perustellusti voidaan 

poiketa tästä 

Opettajan tai rehtorin 
voimakeinojen käyttö 
(luokasta poistaminen, esineen 
tai aineen haltuunotto) 

 
sivistystoimelle, 

huoltajalle 
Wilmaan 

 
opettaja, 
rehtori 

tapahduttava turvallisesti, 
tarvittaessa kutsuttava poliisi 

  

 


