
Lauttakylän koulun järjestyssäännöt 
 

 

Järjestyssäännöistä tiedotetaan koulun kotisivulla ja ne ovat nähtävillä 

luokissa. Järjestyssäännöt käsitellään luokissa vuosittain lukuvuoden 

alussa sekä tarvittaessa. Järjestyssäännöt tarkistetaan vuosittain 

lukuvuosisuunnitelman laatimisen yhteydessä. Nämä järjestyssäännöt 

on hyväksytty 30.9.2016 sekä opettajakunnan kokouksessa että 

oppilaskunnan hallituksen kokouksessa. Lisäksi vanhempain-

yhdistyksen hallitus on hyväksynyt säännöt. Säännöt astuvat voimaan 

1.10.2016. 

 

 

 

 
LAUTTAKYLÄN KOULU 

 

 

 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen  
- Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää turvallisuutta, viihtyisyyttä ja opiskelun esteetöntä 
 sujuvuutta koulussa. (PoL 29§ 4 mom.) 

 

- Oppilaiden tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä koulun sisätiloissa ja välituntialueella 

(kartta liitteenä) sekä muussa koulun toiminnassa kuten luokkaretkillä tai leirikoulussa. 

Järjestyssääntöjen voimassaolo alkaa 15 minuuttien ennen koulupäivän alkua ja päättyy 15 

minuuttia koulupäivän jälkeen.  

 

 Oppilaan oikeudet  
- Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen 

kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän 

suojaan. 

- Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta kaikkina koulun 

työpäivinä turvallisessa, monipuolisessa ja tasapainoisessa opiskeluympäristössä.  

- Oppilaalla on oikeus työskennellä ympäristössä, jossa ei kiusata ja jossa puututaan 

 kiusaamiseen. Koulussamme on suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, 

kiusaamiselta ja häirinnältä.  

 

Oppilaan velvollisuudet 
- Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei lupaa poissaoloon ole myönnetty. 

- Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti, käyttäytyä asiallisesti ja toimia 

 näiden järjestyssääntöjen mukaisesti. 
 

 



 

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 
 

 Hyvä käytös 
 

-  Noudatan koulun sääntöjä, jotka olemme yhdessä laatineet ja joiden ohjeistamisesta vastaa 

koko koulun henkilökunta. 

-  Kohtelen ja puhuttelen ystävällisesti ja asiallisesti kaikkia kouluyhteisön jäseniä. 

- Noudatan hyviä käytöstapoja.  

- Saavun ajoissa oppitunneille, palautan annetut tehtävät ajallaan ja teen annetut kotitehtävät 

sovitusti. 

- Pidän yllä työ- ja opiskelurauhaa, pyydän puheenvuoron ja kuuntelen toisia. 

- Noudatan hyviä ruokailutapoja, annan toisille ruokarauhan ja maistan rohkeasti kaikkia 

ruokalajeja.  

- Tiedostan tekijänoikeusasiat käyttäessäni tvt-välineitä koulussa. Julkaisen sosiaalisessa 

mediassa ja muualla ainoastaan sisältöjä, joihin minulla on tekijänoikeudet ja asianmukaiset 

luvat. 

- Pukeudun asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

- En tuo opiskeluun kuulumattomia tavaroita kouluun. 

 

  

 

 Oleskelu ja liikkuminen 

 
- Välitunnit vietetään pääsääntöisesti ulkona koulumme välituntialueella (ks. liite). Oleskelu 

koulun ohi kulkevalla pyörätiellä on turvallisuussyistä kiellettyä. Koulun alueelta ei saa 

koulupäivän aikana poistua ilman lupaa.  

- Kovalla pakkasella tai olosuhteiden niin vaatiessa välituntia voi viettää opettajan luvalla ja 

valvonnassa sisätiloissa.  

- Kouluun on suositeltavaa tulla kävellen tai polkupyörällä liikenneturvallisuutta noudattaen. 

- Noudatan koulun sääntöjä ja kuljettajan ohjeita myös bussissa tai taksissa.  

 

 

 

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 

 
- Pidän huolta omista tavaroista ja opiskeluvälineistä, kuten oppikirjoista ja teknisistä laitteista.  

- Kunnioitan koulun ja muiden omaisuutta. Olen korvausvelvollinen koulun tai muiden 

omaisuudelle aiheuttamastani vahingosta. 

- Huolehdin välituntivälineet takaisin paikoilleen.  

- Pidän ympäristön siistinä ja viihtyisänä. Olen velvollinen siivoamaan jälkeni.  

 

 



 

Turvallisuus 
 

- Koulun piha-alueella ja sisätiloissa on tallentava kameravalvonta. 

- Säilytän polkupyörääni sille varatulla alueella. Tämä alue ei ole koulun välituntialuetta. 

- Välituntialue on merkitty järjestyssääntöjen liitteenä olevaan karttaan. Välituntivalvojan 

luvalla voidaan poiketa sovitusta välituntialuetta. 

- Kivien, hiekan, lumen yms. heitteleminen ja potkiminen on kielletty.  

- Käyttäydyn välitunneilla toiset huomioon ottaen ja hyviä käytöstapoja noudattaen. 

- Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita.  

- Jos huomaan väkivalta- tai kiusaamistilanteen, tiedotan asiasta välittömästi lähimmälle 

välituntivalvojalle. 

- Ilmoitan kaikesta uhkaavasta ja ikävästä asiasta tai tapahtumasta välittömästi koulun 

henkilökuntaan kuuluvalle.  

- Omaisuuden katoamisesta ja turmelemisesta samoin kuin mahdollisesti sattuvista 

onnettomuuksista teen viipymättä ilmoituksen koulun henkilökunnalle.  

- Noudatan kouluun tullessani ja kotiin lähtiessäni liikennesääntöjä ja huomion muun 

liikenteen.  

 

 

  

 

 

Tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 
 

- Pidän mobiililaitteen niin, etten aiheuta sillä häiriötä oppitunnin aikana enkä käytä sitä ilman 

 opettajan lupaa ja ohjeistusta.  

- Opetuksessa voidaan käyttää oppilaan omaa mobiililaitetta yhdessä huoltajien kanssa 

 tehdyn sopimuksen mukaisesti. Opetuksen vaatiessa mobiililaitteen käyttöä saa oppilas 

 tarvittaessa laitteen koululta käyttöönsä tarpeen ajaksi. 

- Tuodessani mobiliililaitteen kouluun se on omalla vastuullani.  

- Muistan, että olen koulussa oppiakseni asioita. Siksi noudatan opettajan ohjeita kännykän ja 

 muiden laitteiden käytössä oppi- ja välitunneilla.  

- Välitunnilla on kiva jutella ja leikkiä kavereiden kanssa kasvotusten.  

- Teen muille vain asioita, joita tahtoisin heidän tekevän minulle. Kukaan ei halua joutua 

 kiusatuksi sen paremmin sosiaalisessa mediassa kuin muuallakaan. Siksi toimin 

 vastuullisesti myös sosiaalisessa mediassa. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Päihteet ja vaaralliset esineet 
 

- Tupakointi koulun alueella on kielletty. (Tupakkalaki 12§) 

 

- Päihteiden ja huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena oleminen ja niiden hallussapito on 

kielletty koulupäivän aikana. 

 

- Lailla kiellettyjen vaarallisten, omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden ja 

aineiden tuominen kouluun on kielletty (tupakkatuotteet, sähkötupakka. tulentekovälineet, 

alkoholi, huumeet, terä- ja ampuma-aseet, laserosoittimet, räjähteet, ilotulitteet sekä muut 

vastaavat esineet tai aineet). (Perusopetuslaki 36§)  

 

- Lauttakylän kouluun ei saa tuoda energiajuomia.  

 

 

Kurinpito 
 

- Aikuisella on velvollisuus puuttua oppilaan epäasialliseen käytökseen. Opettajalla ja 

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

aineet tarvittaessa haltuunsa. (Perusopetuslaki 36 §). 

 

- Koulussa käytetään laissa määriteltyjä kurinpito- ja ojentamiskeinoja, joita ovat mm. 

kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, siivousvelvoite, oppilaan määrääminen poistumaan, 

oppilaan opetukseen osallistumisen evääminen, kirjallinen varoitus ja määräaikainen 

erottaminen. (Perusopetuslaki 35 § ja 36 §) 

 

- Rehtorin ja opettajan velvollisuutena on ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai 

koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta ja väkivallasta niihin syyllistyneen 

ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajialle.  

 

 

 

  

 


