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1. KAUTTUAN KOULU 
 

 

2. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN 
 

Koulun järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun estee-
töntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä (perusopetuslaki 29 § 
4.mom.). Suomen lainsäädäntö ja nämä järjestyssäännöt ovat ns. velvoittavia asiakirjoja. 
 
Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana ja koulun alueella. 

 
 

3. OPPILAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 
 

3.1. Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet 
 
Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-
arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oi-
keus yksityiselämän suojaan (Suomen perustuslaki 731/1999 §:t 6,7,10 ja 16, YK:n lapsen 
oikeuksien sopimus, artiklat 28 ja 29). 
 
Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alku-
perän, 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 (perus-
tuslaki 6 §). 
 

 
 

3.2. Oppilaan velvollisuudet 
 

Oppilaan velvollisuus on: 
- osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu (perusopetuslaki 25 §) 
- suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti 
- osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon 

http://www.eura.fi/upload/kasvatus--ja-opetuspalvelut/anomus-poissaoloon-
koulusta--perusopetus-.pdf 
(luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää luokanopettaja, rehtori myön-
tää sitä pidemmät lomat; Euran kunnan hallintosääntö 2013, 64 §). 

 

4. TURVALLISUUS, VIIHTYISYYS JA OPISKELUN ESTEETÖN 
SUJUMINEN 
 

4.1. Hyvä käytös ja toisten huomioiminen on koulumme painopiste-alueena.  
Kaikissa luokissa laaditaan yhdessä oppilaiden kanssa luokan säännöt lukuvuoden 
alussa, joiden noudattamiseen sitoudutaan ja joita seurataan. 
Käytännössä tämä tarkoittaa mm. seuraavia asioita: 

- Koulunkäynti on oppilaan työtä. Läksyt tehdään päivittäin tunnollisesti ja huolelli-
sesti. 

- Tunnemme plagiointisäännöt ja toimimme niiden mukaisesti 

http://www.eura.fi/upload/kasvatus--ja-opetuspalvelut/anomus-poissaoloon-koulusta--perusopetus-.pdf
http://www.eura.fi/upload/kasvatus--ja-opetuspalvelut/anomus-poissaoloon-koulusta--perusopetus-.pdf
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- Osaamme käyttäytyä some-maailmassa ja tiedostamme, että sinne emme voi lait-
taa mitä tahansa – varsinkaan toista loukkaavaa aineistoa. 

- Pukeudumme asiallisesti ja sään mukaisesti emmekä meikkaa kouluaikana. 
 

 Ruokailu tapahtuu rauhallisesti hyviä ruokailutapoja noudattaen. Hyviin ruokatapoihin 
kuuluu haarukan ja veitsen käyttö, hillitty pöytäkeskustelu, kaikkien ruokien maistami-
nen ja annoksen syöminen loppuun sekä lopuksi kiittäminen. 
Keskiviikkoisin vietämme äänetöntä ruokailua. 

 

Koulumatka on suorin tie kotoa kouluun ja päinvastoin. Pyöräillessä käytämme AINA 

pyöräilykypärää! Matkalta poikkeaminen esim. kaverin luokse tai kauppaan aiheuttaa 

tapaturmavakuutuksen raukeamisen. Koulumatkalla ei ole lupa käydä kaupassa (emme 

myöskään tuo rahaa kouluun!). 

 

 
 

4.2. Oleskelu ja liikkuminen 
 

a) Koulupäivät alkavat ja päättyvät työjärjestyksessä ilmoitettuna aikana. Tunnin päätty-
misajankohdan määrää opettaja. Sekä oppilaille että opettajille tulee taata työrauha op-
pituntien aikana. Vaarallisten esineiden (esim. teräaseet ja tulentekovälineet) tuonti kou-
luun on kielletty. Myöskään rahaa, leluja, karkkia, purkkaa tms. ei tuoda kouluun ilman 
opettajan lupaa. Kouluvilppi on ehdottomasti kielletty ja rangaistava teko. Sopimaton 
kielenkäyttö on koulussa kielletty. 
 

b) Välitunnit vietetään ulkona välituntialueella, joka on karttaan piirretty alue (LIITE,  jonka 
kaikki luokat käyvät läpi syksyllä koulun alkaessa). Välitunnille mennään ja tullaan viivyt-
telemättä. Koulun alueelta poistutaan koulupäivän aikana vain opettajan annettua siihen 
luvan. WC:ssä ja sisätiloissa ei oleskella tarpeettomasti. Välitunneilla pelataan ja leiki-
tään välttäen rajuja leikkejä, joka voi vahingoittaa toista. Lumipallojen, kivien, tms. kovi-
en esineiden heittely ja toisten kiusaaminen on ehdottomasti kielletty. 

 
c) Koulun sisäinen liikenne. Käytävillä kuljetaan rauhallisesti kävellen ja metelöimättä. 

Jonoissa kuljettaessa vältetään tönimistä ja häiritsemistä. Kaikilla oppilailla on sisäken-
gät. Aamuisin ennen koulun alkua voi yksi oppilas tulla hakemaan luokasta esim. pallon 
tai hyppynarun. Reppua ei tuoda aamuisin sisälle ennen koulun alkua. 
 

d) Yhteinen ja henkilökohtainen omaisuus. Toisen pulpettiin tai hamsteriin ei saa kajota. 
Tavaroiden käyttäjä vastaa käyttämistään tavaroista ja palauttaa ne omille paikoilleen 
käytön jälkeen. Koulun istutuksia ja luontoa tulee suojella.  

 
 

 
4.3. Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 

 
Kauttuan koululla kierrätetään ja kiinnitetään huomiota yleiseen siisteyteen. Kaikissa luo-
kissa on harja ja rikkalapio, joita käyttäen oppilaat siistivät itse aiheuttamansa sotkun 
(esim. pudonnut teroitinsäiliö, askartelujätteet,…). Jos oppilas suttaa tai tuhoaa koulun 
omaisuutta tahallisesti, on hän velvollinen vahingonkorvaamiseen ja likaamansa tai epäjär-
jestykseen saattamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen tai järjestämiseen (vahingon-
korvauslaki 412/1974) 
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4.4. Turvallisuus 
 

Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä, oikeus turvalliseen opis-
keluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628 

 
Koululla on käytössään Euran kunnan suunnitelmat oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, 
kiusaamiselta ja häirinnältä laadittuun suunnitelmaan sekä koulussa käytössä olevaan Ki-
Va koulu –ohjelmaan  
http://www.eura.fi/upload/kasvatus--ja-opetuspalvelut/toimintasuunnitelma-kiusaamisen-
kiusaamistilanteiden-hoitamiseen--liite-4.pdf 
 
Jos oppilas, huoltaja tai joku muu huomaa puutteita koulun fyysisessä tai henkisessä tur-
vallisuudessa, tulee siitä ilmoittaa viipymättä koulun henkilökunnalle, jotta asiaan voidaan 
puuttua ja mahdollinen uhka poistaa. 
 
Polkupyöriä säilytetään koulun asuntolan edessä niille varatuilla paikoilla. Pyörille varatulle 
alueelle ei saa mennä päivän aikana. Alueella on kameravalvonta. Lisäksi koulumme oppi-
laat ja henkilökunta käyttävät pyöräilykypäriä liikkuessaan polkupyörin kouluaikana. 
Polkupyörät talutetaan pyörätieltä telineille ja takaisin. Pihalla ei siis ajeta pyörällä ollen-

kaan! 

 
4.5. Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 

 
Oppilaalla on oikeus ottaa puhelin mukaan kouluun, jos hän on sopinut asiasta huoltajansa 
kanssa. Puhelinta ei koulussa tarvita koulun näkökulmasta katsottuna ja näin ollen koululla 
ei myöskään ole mitään vastuuta ko. laitteiden rikkoutuessa tai kadotessa. 
Jos oppilaat ovat sopineet huoltajansa kanssa mobiililaitteiden tuomisesta kouluun, tulee 
heidän noudattaa seuraavia sääntöjä: 

- puhelin on äänettömänä tai suljettuna repussa koko päivän 
- kuvaaminen tai äänen tallentaminen koulupäivän aikana on kielletty 
- kaikki pelaaminen mobiililaitteella koulupäivän aikana on kielletty 
- puhelinta ei käytetä koulupäivän aikana muutoin kuin opettajan ohjeiden mukaan 

Näiden sääntöjen rikkominen aiheuttaa aina yhteydenoton kotiin ja alla olevan kurinpito-
käytännön (4.7.) mukaiset toimenpiteet. Opettaja ja rehtori voivat takavarikoida laitteen 
koulupäivän ajaksi, jos oppilas ei varoituksista huolimatta noudata yhteisiä sääntöjä. 
ATK-luokassa työskennellessä toimimme opettajan antamien ohjeiden mukaisesti ja vierai-
lemme netissä vain sovituilla sivuilla. Jos tästä poiketaan, on seurauksena ATK-luokan 
käyttökielto. 
 

 
4.6. Päihteet ja vaaralliset esineet 

 
Tupakan, päihteiden ja huumeiden käyttö ja hallussapito koulussa, koulun käyttämillä alu-

eilla sekä koulun ulkopuolisessa toiminnassa on aina rangaistava teko, joka johtaa yhtey-

denottoon koteihin ja ao. viranomaisiin (aina tehdään lastensuojeluilmoitus).  

 
 

4.7. Kurinpito 
 

Kouluyhteisön jäsenten tulee asiallisesti ja rauhallisesti käyttäytymällä sekä järjestyssään-

töjä noudattamalla pyrkiä edistämään koulun työrauhaa. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
http://www.eura.fi/upload/kasvatus--ja-opetuspalvelut/toimintasuunnitelma-kiusaamisen-kiusaamistilanteiden-hoitamiseen--liite-4.pdf
http://www.eura.fi/upload/kasvatus--ja-opetuspalvelut/toimintasuunnitelma-kiusaamisen-kiusaamistilanteiden-hoitamiseen--liite-4.pdf
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Perusopetuslaki 35 a § / kasvatuskeskustelu 
Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti 
tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisar-
voaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä 
enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjes-
tää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. 
 
 
 
 
Perusopetuslaki 36 § / kurinpito 

 
Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vil-
pillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan an-
taa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua 
epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voi-
daan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erotta-
minen ovat kurinpitorangaistuksia. 
Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi 
luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä 
tilaisuudesta. 
Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajak-
si, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa 
työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäyty-
misen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan 
häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. 
Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi 
kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. 
Kouluun ei saa tuoda eikö 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 hallus-

sapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. 

36 d § / Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita 
Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa hal-
tuunsa oppilaalta 29 §:n 2 momentissa tarkoitettu kielletty esine tai aine tai sellainen esine 
tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. 
36 e § / Oikeus tarkastaa oppilaan tavarat 

Koulun opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana ole-

vat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaat-

teensa, sellaisen 29 §:n 2 momentissa tarkoitetun kielletyn esineen tai aineen haltuun ot-

tamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos tällaisen esineen tai 

aineen hallussa pito on ilmeistä ja oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovutta-

masta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole. 

 

Kaikki annetut rangaistukset kirjataan Wilmaan seurannan vuoksi sekä luonnollises-

ti ilmoitetaan huoltajille.  
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5. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN SEURANTA JA TARKISTAMINEN 
 

Järjestyssäännöt tallennetaan Pedanettiin koulukohtaisesti sekä liitetään kunnan kotisivuil-
le Kauttuan koulun kohdalle. 

 
Järjestyssääntöjen laadinnassa kuullaan oppilaita, henkilökuntaa ja oppilaiden vanhempia.  
Järjestyssäännöt hyväksyy koulun rehtori. 

Kaiken kirjoitetun lisäksi on syytä muistaa, että koulussamme terveen järjen käyttö on  

sallittua ja jopa suotavaa!  

Toimiminen yhteisen edun mukaisesti on meidän kaikkien tavoitteena. 

 

 

 

 

Kauttuan koulun kaikki luokat ja oppilaat ovat käsitelleet järjestyssääntöjä omissa luokka-

kohtaisissa kokouksissaan. Luokan tuotokset on lähetetty rehtorille 27.3.2017 mennessä. 

Rehtori on koonnut saapuneet kommentit ja esitellyt yhteenvedon sekä opettajienkokouk-

sessa että vanhempainyhdistyksen kokouksessa. 

 

 

  Käsitelty ja vahvistettu opettajien kokouksessa 4.4.2017 

 

 ____________________________________ 

 rehtori Vesa Ahtola 

 

 

 

 Käsitelty vanhempainyhdistyksen (Kauttuan koulun Katras) kokouksessa 10.4.2017 

 

 ____________________________________ 

 Katraan puheenjohtaja Katja Salo-Anttila 
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KAUTTUAN KOULUN VÄLITUNTIALUE 

 
 
 
 


