
 
 
 

 

 

 

 

1. RAJAMÄEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 
 

Rajamäen koulun järjestyssäännöt täydentävät voimassa olevia perusopetusta ja 
opetuksen järjestämistä sääteleviä lakeja ja asetuksia.  
Koulun järjestyssäännöt perustuvat mm. seuraaviin lakeihin: Perustuslaki, 
Perusopetuslaki, Henkilötietolaki, Pelastuslaki, Tieliikennelaki, Henkilötietolaki. 

Sääntöjen avulla pyritään edistämään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä 
sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.  

Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa kaikessa opetussuunnitelmanmukaisessa 
koulutyössä (myös retket, opintokäynnit ja leirikoulu) ja koulun alueella koulun toiminta-
aikana. 

 

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 
 
Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet 
(Perustuslaki, Perusopetuslaki) 

 Oppilailla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun. Oikeus 
henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja yksityiselämän suojaan. 

 Oppilailla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä.  

 Oppilailla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön 

 Oppilailla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, riittävään koulunkäynnin ja 
oppimisen tukeen, koulumatkaetuun, tapaturman hoitoon ja terveydenhuoltoon, 
oppilashuoltoon, maksuttomaan ruokailuun ja muihin lainsäädännössä 
määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin.  

 Oppilailla on oikeus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista 
mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista ottaen huomioon oppilaan ikä, 
kehitystaso ja muut edellytykset. Kaikki Rajamäen koulun oppilaat kuuluvat 
oppilaskuntaan. 

 Rajamäen koulussa ei hyväksytä kiusaamista, väkivaltaa tai häirintää. Edellä 
mainittujen ennalta ehkäisemiseksi ja poistamiseksi on laadittu suunnitelma. 
Koulussa käytetään KiVa  –toimintamallia sekä muita asiaan kuuluvia kampanjoita. 

 



 
 
 

 

 

 

 

Oppilaan velvollisuudet 
(Perusopetuslaki) 

 Osallistun oppivelvollisuusikäisenä opetukseen. 

 Suoritan tehtäväni tunnollisesti ja käyttäydyn asiallisesti.  

 

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 
 
Hyvä käytös 

 Käyttäydyn asiallisesti ja ystävällisesti ja noudatan hyviä tapoja kaikessa koulun 
toiminnassa.  

 Noudatan terveitä elämäntapoja. 

 Minulla on mukana asialliset opiskeluvälineet ja varusteet.  
 

 Arvostan omaa ja toisten työtä. 

 Otan toiset huomioon ja huolehdin muista esimerkiksi antamalla työ- ja 
opiskelurauhan 

 Noudatan yleisiä ja annettuja ohjeita. Noudatan koulun aikataulua ja olen 
täsmällinen.  

 Pukeudun asianmukaisesti.  Asialliseen pukeutumiseen kuuluu 
tarkoituksenmukainen pukeutuminen ja ettei pukeuduta toisia loukkaavalla tavalla 
tai hyvän tavan vastaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Oleskelu ja liikkuminen 

 Liikun koulun tiloissa toisia häiritsemättä rauhallisesti kävellen ja käytän portaissa 
oikeanpuoleista kaistaa.  

 Noudatan liikennesääntöjä koulumatkoilla.  

 Vietän välitunnit koulun välituntialueella. Noudatan piha-alueella yleiseen 
turvallisuuteen ja järjestykseen perustuvia pihasääntöjä. 
(Välituntialue ja pihasäännöt ovat järjestyssääntöjen liitteenä) 

 Ymmärrän että koulun alueelta poistuminen koulupäivän aikana ilman perusteltua 
syytä tai ilman lupaa johtaa ojentamiseen tai kurinpitotoimiin. 

 Polkupyöräilijän on ajon aikana yleensä käytettävä asianmukaista suojakypärää.  
 

 Koulu suosittelee että ensimmäisen luokan oppilaat eivät kulje koulumatkaansa 
polkupyörällä. 

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 

 Huolehdin henkilökohtaisista tavaroistani ja koulun yhteisestä omaisuudesta. 

 Huolehdin omalta osaltani ympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta. 

 Korvaan aiheuttamani vahingon sovitulla tavalla.  

 Puhdistan ja järjestän likaamani tai epäjärjestykseen saattamani koulun 
omaisuuden. 

Turvallisuus 

 Noudatan koulun ja eri oppiaineiden turvallisuusohjeita.  

 Ilmoitan turvallisuuteen liittyvistä uhkista, puutteista ja vioista opetushenkilöstölle tai 
muille koulussa työskenteleville aikuisille. 

 Säilytän polkupyöriä, suksia tai muita liikuntavälineitä (esim. potku-, rullalaudat ja 
rullaluistimet) niille osoitetuilla paikoilla.  

 En heitä kiviä, lumipalloja tai muita esineitä.  

 Koulun alueella on tallentava kameravalvonta.  

  

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 

 Omien laitteiden käyttö on opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa 
vapaaehtoista. 

 En käytä tietokonetta, matkapuhelinta tai muuta mobiililaitetta oppituntien tai muun 
opetussuunnitelman mukaisen opetuksen (mm. retket, leirikoulut) aikana ellei 
opettaja anna siihen lupaa. Asetan laitteeni häiriöttömään tilaan opetuksen ajaksi. 

 Käyttäessäni tietokonetta, matkapuhelinta tai muuta mobiililaitetta välitunnilla, en 
häiritse muita koulussa opiskelevia tai työskenteleviä oppilaita tai aikuisia. 

 En käytä tietokonetta, matkapuhelinta tai mobiililaitetta siirtymätilanteissa jotta en 
vaaranna omaani tai muiden turvallisuutta. 

 Rajamäen koulussa on sovittu, että mobiililaitteita käytetään vain perjantaisin 
välitunneilla. 

 Olen ymmärtänyt kouluverkon käyttösäännöt ja sitoudun toimimaan niiden 
mukaisesti. 

 Toimin vastuullisesti myös sosiaalisessa mediassa.  

 Kirjaan käyttämäni lähteen. En julkaise toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai 
videota ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa 
julkisessa paikassa. 

Päihteet ja vaaralliset esineet 

 En tuo kouluun laissa kiellettyjä ja vaarallisia esineitä.  

 Tupakointi, tupakkatuotteiden, päihteiden ja huumausaineiden hallussapito ja käyttö 
on kiellettyä koulun alueella ja koulun järjestämillä retkillä. 

 Virvokkeita ja makeisia ei tuoda kouluun ilman opettajan lupaa. 

Kurinpito 

Opetussuunnitelman yhteydessä on laadittu turvallisuuteen liittyvä suunnitelma 
(turvallisuusliite), joka sisältää ojentamiseen, kurinpitoon ja kurinpitorangaistuksiin liittyviä 
ohjeita. 
Rajamäen koulussa käytetään vain perusopetuslaissa määriteltyjä ojentamismenettelyjä ja 
kurinpitokeinoja. 

Koulun rehtorilla ja opettajalla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat. Rehtori tai opettaja 
voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. 

Koulun rehtorilla ja opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai 
koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen 
ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. 



 
 
 

 

 

 

 

4. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 
 
 Järjestyssäännöistä tiedotetaan jokaisen lukuvuoden alussa oppilaiden vanhempia 

ja oppilaita. 
 Järjestyssääntöjen toimivuutta ja ajanmukaisuutta seurataan jatkuvasti. 

Järjestyssäännöt tarkistetaan vähintään kerran lukuvuodessa lukuvuoden alussa. 
 

 
Liitteet: 
Välituntialue ja kokoontumispaikat 
Pihasäännöt 


