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Salpausselän peruskoulun järjestyssäännöt  
 

1. Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana koulualueella ja opettajan määrittämissä 
oppimisympäristöissä, sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.  

Koulualue rajoittuu koulun päärakennuksen ja lisärakennuksen ympärillä olevaan aitaan.  

 

2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen  

Näiden järjestyssääntöjen tarkoituksena on Perusopetuslain 29 §:n mukaisesti edistää koulun sisäistä 
järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.  
Salpausselän koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. 
Salpausselän peruskoulun turvakansio on opettajanhuoneen monistamossa. Koulussa on käytössä 
Kivakoulu -ohjelma kiusaamisen estämiseksi. 

 

3. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet  

3.1. Oppilaan oikeudet 

Oppilaalla on Perustuslaissa säädetyt sivistykselliset perus- ja ihmisoikeudet. 
Oppilaalla on lakiin perustuva oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus vapauteen ja 
koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.  
Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä turvallisessa opiskeluympäristössä, jossa 
kiusaaminen, väkivaltainen käytös ja häirintä on kielletty. 

 

3.2. Oppilaan velvollisuudet  

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu. Hänellä on myös 
velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty siitä 
vapautusta. Oppilaan on huolehdittava hänelle annetuista tehtävistä ja käyttäydyttävä asiallisesti ja 
kunnioittavasti. Hänen on myös annettava itselleen ja toisille opiskelu-, työ- ja ruokarauha. Oppilaalla on 
velvollisuus noudattaa työjärjestyksen aikatauluja. 

 
4. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen  

4.1. Hyvä käytös   

Salpausselän peruskoulussa arvostetaan ystävällistä, toiset huomioon ottavaa, tilanteeseen sopivaa 
käytöstä, joka edistää työ- ja opiskelurauhaa. Hyvään käytökseen kuuluu myös kyky säädellä omaa 
käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa koulupäivän aikana sekä koulussa että sen ulkopuolella. 

Tervehtiminen, anteeksipyytäminen, kiittäminen ja asiallinen kielenkäyttö kuuluvat hyvään käytökseen 
kaikissa tilanteissa.   

 



Ruokalassa on käyttäydyttävä rauhallisesti. Lisäksi on noudatettava kohteliaita ruokailutapoja. Puhelimen 
käyttö ruokalassa ei ole sallittua, eikä päällysvaatteita, päähineitä, reppuja tai laukkuja saa tuoda ruokalaan. 
Ne voi jättää ruokalan käytävällä oleviin naulakoihin. 

 

Kouluun pukeudutaan asiallisesti sään ja tilanteen mukaan. Pukeutumisessa noudatetaan hyviä tapoja eikä 
pukeutumisella saa loukata muita kouluyhteisön jäseniä. Ulkovaatteet, päähineet ja käsineet oppilas voi 
säilyttää lokerossa tai kuljettaa mukanaan. Oppitunnin aikana ulkovaatteet ja päähineet säilytetään niille 
varatuissa naulakoissa. 

 

Koulutyössä kunnioitetaan tekijänoikeuksia: oppilastöihin merkitään aina selvästi, mistä lähteestä työssä 
käytetyt materiaalit, kuten teksti, kuvat ja videot, ovat peräisin.  

 

4.2. Oleskelu ja liikkuminen   

Oppilas ei saa poistua koulupäivän aikana koulualueelta ilman opetushenkilöstön tai terveydenhoitajan 
lupaa. Liikuntatunneille siirrytään liikunnanopettajien antamien ohjeiden mukaisesti. 

Välituntialue on rakennusten väliin jäävä piha-alue, ulkokatsomo ja sen vieressä oleva pelikenttä. 
Ulkovälitunneilla oppilas ei saa oleskella koulun sisätiloissa. 

Kaikilla on oikeus oleskella yleisissä tiloissa eikä opiskelutiloja voi varata. 
Koulumatkat kuljetaan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja noudattaen.  

Koulussa on tiloja, joissa käytetään vain sisäkenkiä tai tossuja.   

 

4.3. Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 

Oppilaalla on velvollisuus pitää huolta omista ja yhteisistä tavaroista ja laitteista sekä kunnioittaa toisen 
omaisuutta.  Jokaisella oppilaalla on velvollisuus huolehtia myös yhteisten tilojen järjestyksestä ja 
siisteydestä. Mikäli oppilas saa toiminnallaan aikaan epäjärjestystä ja likaantumista tai hän vahingoittaa 
kaupungin omaisuutta tai koulukiinteistöä, hän on velvollinen korvaamaan likaamansa tai vahingoittamansa 
omaisuuden puhdistamisen tai korjaamisen. Koulu ei korvaa koululle jätettyä eikä kadonnutta omaisuutta.  

 

4.4. Turvallisuus   

Oppilaalla on oikeus fyysiseen ja psyykkiseen turvallisuuteen. Oppilas ei saa kiusata, käyttäytyä 
uhmakkaasti tai loukata toisen fyysistä koskemattomuutta. 
Jos oppilas huomaa jonkin turvallisuutta uhkaavan asian, tilanteen tai laitevian, hän on velvollinen 
ilmoittamaan siitä jollekin henkilökuntaan kuuluvalle. 
Turvallisuussyistä tavaroita tulee säilyttää niille osoitetuissa paikoissa. Koulun sisätiloissa liikutaan 
rauhallisesti kävellen. Käytävillä ja portaissa pitää pystyä myös hätätilanteessa kulkemaan esteettömästi. 
Tarpeeton oleskelu wc:ssä on kielletty. 
Kulkuneuvolla ajaminen koulualueella on kielletty välitunneilla. Samoin parkkipaikkojen läheisyydessä 



oleskelu on välitunnilla kielletty  
Lumipallojen ja muiden vastaavien esineiden heittely on kielletty. 

Koulumatkalla oppilaita kannustetaan käyttämään pyöräiltäessä pyöräilykypärää. Koulupäivän aikana 
pyörällä siirtymisessä käytetään kypärää.  
(tieliikennelaki 729/2018) 

Koulussa on tallentava kameravalvonta. 

 

 

4.5. Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö   

Oppilas saa käyttää opetustilanteessa tietokonetta, matkapuhelinta tai muuta teknologiaa opiskelun 
edistämiseksi opettajan luvalla. Muulloin laitteiden tulee olla häiriötä aiheuttamattomassa tilassa ja pois 
oppilaan pulpetilta. 
Laitteita ei saa käyttää ruokalassa, koulun juhlissa ja muissa yhteisissä tilaisuuksissa. Kannettavien 
äänentoistolaitteiden käyttö on sallittu ulkona ja siten, että ne eivät häiritse muita. 

Mobiililaitteita ei saa missään tilanteessa käyttää kiusaamisen, häirinnän tai toisen yksityisyyden 
loukkaamisen välineenä. Oppituntien aikana oppilas ei saa valokuvata eikä videoida toisia ihmisiä tai 
äänittää ilman kaikkien läsnäolijoiden suostumusta. Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa, videota tai 
äänitettä ei saa julkaista internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa ilman 
asianomaisen ja hänen huoltajansa lupaa.   

 

4.6. Päihteet, haitalliset aineet ja vaaralliset esineet 
Oppilas ei saa tuoda kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla 
voidaan vahingoittaa henkilöitä ja omaisuutta. Energiajuomia ei saa nauttia kouluaikana.  

Sekä tupakointi että nuuskan käyttö on kielletty koulun sisä- ja ulkotiloissa (tupakkalaki 549/2016). Laki 
koskee myös sähkösavukkeita. 
Alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena ei saa tulla kouluun.  

 

5.0 Kurinpitoasiat 

Oppilasta, joka jättää noudattamatta koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan 
kurinpitokeinoilla ojentaa (Perusopetuslaki 36§). Kurinpitokeinoja ovat jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja 
määräaikainen koulusta erottaminen. Ensisijaisena oppilaan käytöstä korjaavana toimenpiteenä käytetään 
kasvatuskeskustelua, jossa opettaja yhdessä oppilaan kanssa etsii keskustellen ratkaisua 
ongelmatilanteessa. Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, 
joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai 
laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa 
istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan.  

 

 



Opettaja voi määrätä oppilaan poistumaan oppitunnilta tai muusta tilaisuudesta oppitunnin jäljellä olevaksi 
ajaksi. Rehtori tai apulaisrehtori voi keskeyttää oppilaan koulupäivän lopputyöpäivän ajaksi. Opettaja voi 
määrätä oppilaan tekemään koulutehtäviä oppilaan koulupäivän ulkopuolella enintään yhden tunnin ajaksi. 

 

Koulun rehtorilla ja opettajalla on oikeus koulupäivän aikana perustellusta syystä tarkistaa oppilaan mukana 

olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa. 
Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta 
kielletty esine, aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.  

Lisäksi rehtorilla ja opettajilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulumatkalla tapahtuneesta 
häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta kaikkien osapuolten huoltajille. 

 

 

 
5. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen   

Koulun johtoryhmä seuraa järjestyssääntöjen toimivuutta ja ne tarkistetaan enne seuraavan lukuvuoden 
alkua. 


