LÄHDERANNAN KOULUN JÄRJETYSSÄÄNNÖT

1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN
Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä ja
turvallisuutta, opiskelun esteetöntä sujumista ja viihtyvyyttä.1 Järjestyssäännöt
sisältävä lakeja sekä niitä tarkentavia määräyksiä.
Järjestyssäännöt ovat voimassa, kun oppilas osallistuu opetussuunnitelman tai muun
opetuksen järjestäjän hyväksymän suunnitelman mukaiseen opetukseen.
Järjestyssäännöt ovat näin ollen voimassa oppilaan ollessa koulussa tai osallistuessa
koulun toimintaan koulun ulkopuolella.
Järjestyssäännöt ovat voimassa siitä saakka kun oppilas saapuu kouluun ja tulee
koulun alueelle ja kunnes viimeinen oppitunti päättyy.
Järjestyssäännöt noudattavat lakeja sekä asetuksia. Niiden rikkomuksista voi seurata
lainsäädännön mukaisia kurinpitoseuraamuksia ja käyttää lainsäädännön mukaisia
turvaamistoimenpiteitä.2
Lähderannan koulun järjestyssäännöissä kursiivilla kirjatut säännöt on toteutettu
yhdessä oppilaiden, huoltajien sekä opetushenkilöstön kanssa.

OPPILAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa sen ajan, kun oppilas osallistuu
opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen tai muuhun toimintaan.
Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet
Kaikilla oppilailla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen sekä yhdenvertaiseen ja
tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen sekä oikeus
yksityisyyden suojaan.3
Lähderannan koulussa kaikilla oppilailla on tasavertainen asema sekä sukupuolten
välinen tasa-arvo. Koulussa toteutuvat myös kielellisten, kulttuurillisten ja
uskonnollisten vähemmistöjen oikeudet.4
Koulussa pyritään luomaan kulttuurisesti moninainen ilmapiiri kulttuurien välisen
ymmärryksen lisäämiseksi kouluyhteisössä.
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perusopetuslaki 29§, 4 mom.
Kurinpitokeinoja, turvaamistoimenpiteitä ja muita seuraamuksia koskevat säännökset löytyvät
perusopetuslain 35 - 36i §:stä
3
Suomen perustuslaki (731/1999) 16 § sivistykselliset oikeudet, 6 § yhdenvertaisuus, 7 § oikeus
elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen ja 10 § yksityiselämän suoja sekä
YK:n lapsen oikeuksien sopimus 28 ja 29 artikla oikeus koulutukseen.
4
Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman
hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon,
vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn
perusteella. Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään
koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Lisäksi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä on
säädetty yhdenvertaisuuslaissa sekä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa.
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Oppilailla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä, oikeus turvalliseen
opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja
palveluihin.5
Koulussa on tehty suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta
ja häirinnältä. Suunnitelma on oppilashuoltosuunnitelman liitteenä. Lähderannan
koulussa toimitaan KiVa-koulu -periaatteiden mukaisesti.
Oppilaan velvollisuudet
Jokaisella oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen.6
Oppilaalla on myös velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä
asiallisesti.
Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa
poissaoloon.7
2. TURVALLISUUS, VIIHTYVYYS JA OPISKELUN ESTEETÖN SUJUMINEN
Hyvä käytös
Oppilaiden tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti, kuten ottaa toiset huomioon,
edistää ja kunnioittaa opiskelurauhaa sekä noudattaa annettuja ohjeita.
Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta.
Oppilaiden tulee noudattaa hyviä ruokailutapoja, pukeutua asiallisesti sekä noudattaa
terveellisiä elämäntapoja.
Oppilaiden pitää tulla kouluun sekä oppitunneille ajoissa.
Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa
internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.8
Noudatan hyviä käytöstapoja ja otan toiset huomioon.
Olen kaikkien kaveri ja puutun kiusaamiseen. Kerron koulun aikuiselle, jos minua tai
muita oppilaita kiusataan. Otan kaikki mukaan välituntileikkeihin.
Noudatan yhteisiä ohjeita.
Tulen ajoissa oppitunneille.
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Perusopetuslaissa kirjattuja oppilaan oikeuksia ovat esimerkiksi 30 § oikeus saada opetusta, 31 §
opetuksen maksuttomuus, 29 § oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, 32 § koulumatkaetu, 33 §
majoitusetu, 34 § tapaturman hoito ja terveydenhuolto, 31 § ruokailuetu, koulunkäynnin ja oppimisen
tuki (16 § tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus, 16 a § tehostettu tuki, 17 § erityinen tuki ja 17a §
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) sekä 31a § oppilashuolto.
Perusopetuslain 7 luvusta löytyvät säännökset oppivelvollisuudesta sekä oppilaan oikeuksista ja
velvollisuuksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628.
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Perusopetuslaki 25 ja 26 §.
7
Toimivallasta poissaololuvan myöntämiseen määrätään hallinto- tai johtosäännössä.
8
Henkilötietolaki (523/1999) kieltää toisesta henkilöstä otetun valokuvan ja videon julkaisemisen
ilman tämän suostumusta, jos toinen henkilö on tunnistettavissa kuvasta. Rikoslain (39/1889) 24
luvussa mm. sekä 8 § yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen että 9-10 § kuvan kohteen
kunnian loukkaaminen on säädetty rangaistaviksi teoksi.

Teen tehtävät huolellisesti ja parhaani mukaan.
Annan työrauhan jokaiselle.
Vietän välitunnit ulkona välituntialueella.
Toimin käytävällä rauhallisesti ja huolehdin sen siisteydestä.
Pesen käteni hyvin ennen ruokailua ja noudatan hyviä ruokailutapoja.
Noudatan välipalasääntöjä.

Oleskelu ja liikkuminen
Lähderannan koulussa oppilaat viettävät välitunnit pääsääntöisesti ulkona.
Välitunneilla ollaan koulun alueella.
Koulu suosittelee, että 1 - 2-luokkien oppilaat kulkevat koulumatkat kävellen ja
polkupyörällä sekä muilla kulkuvälineillä kouluun tullessa käytetään kypärää.
Liikun koulun käytävillä rauhallisesti ja käytän ääntä hillitysti.
Siirryn viivyttelemättä ulos välituntialueelle.
Käytän välituntivälineitä niiden ohjeiden mukaisesti.
Noudatan leikkien ja pelien sääntöjä.
Koulu suosittelee, että käytät kypärää, kun tulet kouluun pyörällä, potkulaudalla tms.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen
Oppilaiden tulee huolehtia koulun omaisuudesta sekä oppimateriaaleista sekä omista
tavaroista.
Toisten omaisuutta tulee kunnioittaa.
Koulun ympäristöä ei saa roskata, liata tahallisesti eikä saattaa epäjärjestykseen. Jos
näin tapahtuu, oppilas on velvoitettu vahingonkorvaukseen, koulun omaisuuden
puhdistamiseen tai järjestämiseen. 9

Pidän hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kouluympäristöstä.
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Vahingonkorvauslain (412/1974) 2 luvun 2 §:n mukaan myös alaikäinen on
vahingonkorvausvelvollinen. Jos vahingon on aiheuttanut kahdeksaatoista vuotta nuorempi, on hän
velvollinen korvaamaan siitä määrän, joka hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon
aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan
kohtuulliseksi.

Otan kengät pois jalasta sisälle tullessani.
Pidän hyvää huolta koulun omaisuudesta ja siisteydestä.
Kosken toisten tavaroihin vain luvan saatuani.

Turvallisuus
Jos koulun alueella havaitaan joku turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puute, tulee
siitä ilmoittaa välittömästi koulun henkilökuntaan kuuluvalle.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö
Koulun tietokoneita, mobiililaitteita, tietoverkkoa sekä Internetiä käytetään opettajan
sekä Espoon kaupungin ohjeistamalla tavalla varovaisuus huomioiden.
Oppilaiden omia mobiililaitteita voidaan käyttää opetuksessa huoltajan
suostumuksella.
Opetuksen aikana mobiililaitteet tulee asettaa häiriötä aiheuttamattomaan tilaan.
Tämä ohje koskee myös kuvan ja äänen lähettämistä suoratoistona (ns. livestream)
oppitunnilta ilman opetukseen liittyvää syytä.
Opetuksen aikana kännykät pidetään suljettuna tai äänettömällä.
Kysyn luvan muiden henkilöiden kuvaamiseen ja julkaisemiseen kuvattavalta
henkilöltä sekä opettajalta. Toimin sosiaalisessa mediassa ja koulun laitteilla
tekijänoikeudet, asianmukaiset luvat sekä hyvät tavat huomioiden.

Päihteet ja vaaralliset esineet
Kouluun ei saa tuoda lailla kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen
tarkoitettuja esineitä.10
Kurinpito
Koulussa käytetään kurinpitokeinoja sekä kasvatuskeskustelua
opetussuunnitelmassa sekä perusopetuslaissa ohjeistetuilla tavoilla.11
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Perusopetuslaki 29 §: Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista
esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai
toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka
hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.
11
Perusopetuslain mukaisia kurinpitokeinoja ja muita seuraamuksia ovat 35 § 3 mom. siivousvelvoite,
35a § kasvatuskeskustelu, 36 § 1 mom. jälki-istunto, 36 § 2 mom. oppilaan määrääminen
poistumaan, 36 § 3 mom. oppilaan opetukseen osallistumisen evääminen, 36 § 4 mom. oppilaan
määrääminen tekemään kotitehtäviään, 36 § 1 mom. kirjallinen varoitus ja 36 § 1 mom.
määräaikainen erottaminen. Perusopetuslain mukaisia turvaamistoimenpiteitä ovat 36b § 1 mom.
oppilaan poistaminen tilasta, 36d § esineiden tai aineiden haltuunotto ja 36e § tavaroiden
tarkastaminen sekä 36b § 2 mom. ja 36 d 2 mom. voimakeinojen käyttäminen. Kurinpitomenettelyjä

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat12 sekä he voivat ottaa
häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.13
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.14
3. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN SEURANTA JA TARKISTAMINEN
Järjestyssäännöt julkaistaan koulun verkkosivuilla.
Sääntöjä käsitellään koulun oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan kanssa koulun
toiminnassa sekä kokouksissa. Koulun yhteisöllisessä oppilashuolto vastaa
sääntöjen päivittämisestä sekä tiedottamisesta muille huoltajille, henkilökunnalle
sekä oppilaille.

koskevat säännökset löytyvät kattavasti perusopetuslain 35 - 36i §:stä.
12
Perusopetuslaki 36e §
13
Perusopetuslaki 36d, 36f ja 36g §
14
Perusopetuslaki 36d, 36f ja 36g §

