
Lukkarin koulun järjestyssäännöt  Päivitetty 07.09.2022 

 

Sääntöjen tarkoitus 

1. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain 29 §:n mukaisesti edistää 
koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön 
turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 

2. Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi mm. järjestyslain (612/2003), 
tupakoinnin vähentämistoimenpiteistä annetun lain (603/1976) ja 
vahingonkorvauslain (412/1974) säädöksiä. Koululla on suunnitelma oppilaiden 
suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. 

3. Järjestyssääntöjä noudatetaan Lukkarin koulussa, sen piha-alueella kouluaikana ja 

koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi järjestyssääntöjä noudatetaan koulun 
ulkopuolella tapahtuvassa lukuvuosisuunnitelman mukaisessa opetuksessa (retket, 

leirikoulut, urheilukilpailut yms.). 

 

Oppilaan velvollisuudet 

 

- Oppivelvollisen on osallistuttava perusopetukseen tai saatava muulla tavalla 

perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. Perusopetuksen suorittaminen 

alkaa oppivelvollisuuslain 2 §:n 2 momentissa säädettynä ajankohtana, jollei 

lapselle ole tehty tämän lain 27 §:n nojalla päätöstä opetuksen poikkeavasta 

aloittamisajankohdasta. Perusopetuksen suorittaminen päättyy, kun 

perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai viimeistään sen lukuvuoden 

koulutyön päättyessä sinä kalenterivuonna, jona oppilas täyttää 17 vuotta. 

(PoL26§)  

- Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. 

Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava 

siten, ettei hän vaaranna muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai 

opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä. (PoL35§) 

- Oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä 

tilapäisesti myönnetty vapautusta. (PoL 35§) (Kts. koulun ohjeet poissaolojen 

ilmoittamisesta) 

 

Sisäinen järjestys 

- Oppilaan on käyttäydyttävä asiallisesti (PoL35§). 
- Koulun alueelta ei saa poistua ilman opettajan lupaa (PoL29§). 
- Koulun henkilökunnan ohjeita tulee noudattaa turvallisen opiskeluympäristön 

takaamiseksi (PoL29§). 
- Tupakointi ja päihdyttävien aineiden käyttö on koulussa kielletty (Yleiset  

tupakointikiellot 74§, Alkoholilaki 1143/1994, Huumelaki 373/2008).  

 



Opiskelun esteetön sujuminen 

- Jokaisella oppilaalla on oikeus työrauhaan (PoL36§). 
- Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti (PoL35§). Kotitehtävänsä 

laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi 
kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään (PoL36§). 

- Opiskelun esteettömän sujumisen takaamiseksi jokaisella oppilaalla tulee olla 
tarvittavat oppikirjat ja muut varusteet mukanaan oppitunneilla (PoL29). 

- Mobiililaitteita käytetään opettajan luvalla, omalla vastuulla ja huoltajien sekä 
oppilaan allekirjoittamien lupien mukaisesti  

Turvallisuus ja viihtyisyys 

- Jokaisella on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (PoL29§). Kiusaaminen, 
syrjintä, väkivaltainen käytös ja häirintä on kielletty. Koulun alueella lumipallojen 
heitto on kielletty paitsi siihen tarkoitukseen osoitettuun palloseinään. 

- Kouluaikana noudatetaan liikennesääntöjä (Tieliikennelaki) 
- Vaarallisten ja vahingoittamiseen soveltuvien esineiden tuominen kouluun on 

kielletty (PoL29§,Järjestyslaki 10§). 
- Omaa, toisten ja koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti ja vastuullisesti. 

Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallaan tai tuottamuksesta koulun tai toisen 
henkilön omaisuudelle aiheuttamansa vahingon (Vahingonkorvauslaki (412/1974). 
Rahan ja arvoesineiden tuominen kouluun on oppilaan omalla vastuulla. Koulu ei 
vastaa kadonneesta omaisuudesta. 

- Jokaisen tulee huolehtia kouluympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä (PoL29§). 

Järjestyksen valvonta ja seuraamukset 

- Järjestyssääntöjen noudattamista valvoo koulun henkilökunta. 
- Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee 

vilpillisesti tai kohtelee muita koulun 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 (PoL 35a§). 

- Kurinpitotoimia määrättäessä tai muista toimenpiteistä päätettäessä noudatetaan 
perusopetuslain 35-36i §:n säädöksiä. Perusopetuksen oppilaan kurinpidollisia 
toimenpiteitä ovat jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. 

- Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin 

ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun 
järjestämästä tilaisuudesta. (PoL36§) 

- Opetus voidaan evätä jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että 
toisen oppilaan tai koulussa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan 
väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi tai opetus vaikeutuu 
kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi (PoL36§). 

- Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan edellä mainitulla perusteella evätä 
myös seuraavaksi työpäiväksi, mikäli opetuksen järjestäjä tarvitsee aikaa 
suunnitella oppilaan paluuta takaisin opetukseen ja tarjota oppilaalle oppilashuollon 
palveluita sekä tukea turvallista paluuta opetukseen 



Järjestyssäännöistä tiedottaminen ja niiden tarkistaminen 

- järjestyssäännöt käydään läpi luokissa lukuvuoden alkaessa 
- järjestyssäännöt tiedotetaan huoltajille esim. Wilmalla lukuvuoden alkaessa   
- järjestyssäännöt tarkistetaan tarvittaessa 

Järjestyssäännöissä käytetyt viittaukset lakeihin 
 
Perusopetuslaki 
PoL 29 § Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön 
PoL 35 § Oppilaan velvollisuudet 

PoL 35a § Kasvatuskeskustelu 
PoL 36 § Kurinpito, jota tarkennetaan pykälissä PoL 36a-i  

 
 
Järjestyslaki10 § 

• Toisen vahingoittamiseen soveltuvien esineiden ja aineiden hallussapito 

Seuraavien toisen vakavaan vahingoittamiseen tarkoitettujen tai siihen soveltuvien 
esineiden tai aineiden hallussapito yleisellä paikalla on kielletty: 

1) teräaseet, rikotut lasiesineet ja muut näihin rinnastettavat viiltämiseen tai pistämiseen 
soveltuvat esineet; 
2) patukat, ketjut, jouset, vaijerit, kaapelit, pesäpallomailat ja muut näihin rinnastettavat 
lyömiseen soveltuvat esineet; 
3) tikat, kuulat ja muut näihin rinnastettavat heittämiseen soveltuvat esineet; 
4) syövyttävät sekä toisen vakavaan vahingoittamiseen taikka lamauttamiseen soveltuvat 
aineet; 
5) ilma-aseet, jousitoimiset aseet, harppuunat, ritsat, puhallusputket ja muut näihin 
rinnastettavat ampumiseen soveltuvat esineet; 
6) terveydelle vaaralliset laserosoittimet. 

• Ampuma-asetta tai räjähtävää esinettä erehdyttävästi muistuttavien esineiden 
hallussapito yleisellä paikalla on kielletty. 

• Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske esineitä tai aineita, joiden hallussapito 
on työtehtävän tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi tarpeen. 

• Ampuma-aseiden ja räjähteiden hallussapidosta säädetään ampuma-aselaissa 
(1/1998), räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa (263/1953) ja 

räjähdeasetuksessa (473/1993). 

 

 

 

 

 



Järjestyssääntöjen lisäksi koulupäivien aikana noudatetaan seuraavia suosituksia: 

Koulumatkat 

- Koulukuljetuksessa noudatan kuljettajan antamia ohjeita. 
- Käytän pyöräillessäni kypärää. 
- Toiselta luokalta alkaen voin tulla pyörällä kouluun. 
- Käytän pimeän aikaan heijastinta. 
- Kuljen koulumatkat turvallisinta reittiä. 

Oppitunnit 

- Tulen oppitunnille rauhallisesti ja ajoissa. Minulla on opiskeluvälineet mukana ja 
kotitehtävät tehtyinä. 

- Jätän ulkovaatteet, päähineen ja kengät siististi naulakkoon. 
- Noudatan koulun aikuisten antamia ohjeita. 
- Annan työrauhan. 
- Liikuntatunneilla minulla on liikkumiseen soveltuvat varusteet. 
- Huolehdin työympäristöni siisteydestä. 

Välitunnit 

- Vietän välitunnit välituntipihalla ja noudatan koulun välituntikäytänteitä. 
- Saan viettää välitunnin sisällä vain erityisellä luvalla. 
- Pukeudun sään mukaisesti. 
- Ilmoitan välituntivalvojalle tapaturmasta tai kiusaamisesta. 
- En ota mobiililaitetta mukaan välitunneille. 

Ruokailu 

- Noudatan hyviä ruokailutapoja ja annan ruokarauhan.  
- Pyrin maistamaan kaikkia ruokia. 
- Syön viivyttelemättä. 
- En sotke. 

Omaisuus 

- En koske toisen omaisuuteen. 
- Tarpeettomat lelut ja tavarat jätän kotiin. 

- Säilytän mobiililaitettani äänettömänä. 

Käyttäytyminen 

- Käyttäydyn kohteliaasti, olen rehellinen ja luotettava. 
- Tervehdin, kiitän ja pyydän anteeksi. 
- En nimittele enkä kiroile. 
- En kiusaa, syrji tai vaaranna muiden turvallisuutta  
- Odotan vuoroani. 
- Arvostan omaa ja toisten työtä. 



- Autan muita. 

- En tuo makeisia tai purkkaa kouluun. 

Poissaolot 

- Huoltajan on ilmoitettava sairaspoissaoloista opettajalle Wilmalla. 
- Koulu suosittaa, että oppilas on poissa loma-aikojen ulkopuolella enintään viikon. 

 
Ohjeet poissaoloihin liittyen: 
 

- Muista kuin sairaspoissaoloista (1-3 pv) on huoltajan anottava lupa 

luokanopettajalta Wilmalla. Yli 3 päivän poissaoloanomukset osoitetaan rehtorille. 
Rehtorille osoitettava poissaoloanomus löytyy Wilmasta kohdasta ”Hakemukset ja 

päätökset”. 
- Poissaolon aikana oppilas ottaa selvää tehtävistään ensisijaisesti 

luokkakavereiltaan. 
- Huoltajan tulee huolehtia siitä, ettei oppilas jää loman takia jälkeen opiskelussa.  
- Poissaoloja seurataan ja niihin puututaan kunnan Poissaoloportaat –mallin 

mukaisesti. 

 

 
 


