
 

 

Emäkosken koulun järjestyssäännöt            07.08.2018 

 
 
A Yleiset säännöt  
 

1. Näiden järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata kaikille kouluyhteisön jäsenille oikeus 
häiriöttömään, turvalliseen, miellyttävään ja tulokselliseen opiskeluun ja työskentelyyn. 

2. Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikissa opetustilanteissa, myös koulualueen ulkopuolella, 
opintoretkillä, leirikouluissa ja muissa vastaavissa tilanteissa. 

3. Päivittäisessä työskentelyssä oppilaiden tulee noudattaa opettajien ja muun henkilökunnan 
antamia ohjeita. Opettajilla ja henkilökunnalla on oikeus antaa tarkennuksia näihin sääntöihin 
tilanteen niin vaatiessa. 

4. Kaikissa koulutyöhön liittyvissä tilanteissa, myös koulumatkoilla, tulee aina noudattaa lakia ja 
kulttuuriimme kuuluvia hyviä tapoja. 

5. Kaikkien päihteiden kuten alkoholin, nuuskan, tupakan ja sähkötupakan tuominen kouluun ja 
käyttäminen koulussa on kiellettyä. Myöskään energiajuomia ei tuoda kouluun eikä juoda 
kouluaikana. 

6. Koulussa ja kaikissa koulun tilaisuuksissa tulee olla kohtelias ja ystävällinen kaikille. 
7. Jokaisen tulee huolehtia omasta ja yhteisestä omaisuudesta hyvin. 
8. Ketään ei saa kiusata. 
 

 
B Koulumatkat 
 

1. Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä ja hyviä käytöstapoja. 
2. Polkupyöräilijöille suositellaan kypärän käyttämistä.  
3. Pimeänä aikana pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden on tärkeää käyttää heijastinta. 
4. Kaikki kulkuneuvot pysäköidään koululla niille osoitetuille pysäköintipaikoille siten, etteivät ne tuki 

pelastusteitä tai muuten tarpeellisia kulkureittejä. 
 
C Oppitunnit ja opiskelu 
 

1. Oppitunnille saavutaan ajoissa tarvittavat työvälineet mukana. 
2. Ulkovaatteet sijoitetaan naulakoihin. Tunneilla ei pidätä päähinettä. 
3. Oppitunnilla tulee antaa työrauha muille, myös opettajalle. Kaikkien oikeutta rauhalliseen 

työympäristöön tulee kunnioittaa. 
4. Oppitunneilla seurataan opetusta ja annettuja ohjeita. Tehtävät tehdään huolellisesti. 
5. Oppilaan tulee hoitaa siististi ja huolellisesti kirjojaan, koulutarvikkeitaan, pulpettiaan sekä kaikkea 

koulun omaisuutta. 
 
D Välitunnit ja ruokailu 
 

1. Välitunneilla noudatetaan annettuja välituntialueen rajoja.  
2. Ulkovälitunnilla siirrytään ripeästi ulos ilman eri kehotusta. 
3. Välitunnilla oleskellaan turvallisesti ja vältetään kaikkea vaaran aiheuttamista itselle tai toisille. 
4. Välituntikäyttöön lainatuista urheiluvälineistä pidetään hyvää huolta. Välitunnin jälkeen ne 

palautetaan paikoilleen. 
5. Välitunneilla noudatetaan valvojan ohjeita. 
6. Ruokalassa käyttäydytään rauhallisesti ja ystävällisesti hyviä ruokailutapoja noudattaen.  

 
 



 

 

E Mobiililaitteet ja tietokoneet 
 

1. Kaikki kouluun tuodut omat laitteet ovat oppilaan omalla vastuulla. 
2. Puhelimen käyttö on sallittua vain tuntien välisellä ajalla. 
3. Ruokalassa puhelinta ei käytetä. 
4. Oppitunneilla puhelin pidetään äänettömällä ja opettajan/ohjaajan ohjeistamassa paikassa. 

Opettajalla ja ohjaajalla on oikeus ottaa haltuun oppilaan puhelin, mikäli puhelimen käyttö häiritsee 
opiskelua. 

5. Puhelinta tai muita laitteita voidaan käyttää tunnilla opiskeluun opettajan tai ohjaajan luvalla. 
6. Tekijänoikeudet tulee huomioida elektronisia laitteita käytettäessä. Lähde mainitaan aina 

kopioidessamme tekstiä tai kuvia. 
7. Aina henkilöä valokuvatessa tai videoidessa tulee häneltä olla siihen lupa. Vain sellaista materiaalia, 

johon on tekijänoikeus ja tarvittavat luvat, voidaan julkaista. 
8. Opetusverkon ja Wilman tunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Niitä ei saa antaa muiden 

käyttöön. 

 F Oppilaan velvollisuudet ja kurinpito    

Velvollisuudet (Perusopetuslaki 35 §) 
 
Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti 
myönnetty vapautusta. 
Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. 
 
Kasvatuskeskustelu (Perusopetuslaki 35 a §) 
Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai 
kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan 
loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään 
kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai 
useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. 
 
Kurinpito (Perusopetuslaki 36 §) 
Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee 
vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa 
kirjallinen varoitus. 
Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi 
luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä 
tilaisuudesta. 
Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi 
kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. Oppilas voidaan velvoittaa istumaan 
myös hiljaa jälki-istunnon ajan. 
Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa 
oppilaalta kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai 
oppimista. 
Koulun opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat 
tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa 
kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamiseksi. 
 
Vahingonkorvaukset (Perusopetuslaki 35 §) 
Vahinkoja koskeva laki (412/74) koskee myös vahinkoja peruskoulussa. Vahingonkorvauksesta 
vastuuseen voidaan saattaa oppilaan huoltaja, mikäli asia sitä vaatii. 


