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Rautalammin kunnan koulujen järjestyssäännöt 
 
Nämä yleiset järjestyssäännöt ovat voimassa Rautalammin kunnan ylläpitämissä kouluissa sekä koulun 
järjestämässä toiminnassa kuten esim. leirikouluissa. 

 

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 
Järjestyssäännöt edistävät koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista 
sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä ja perustuvat useisiin lainsäädännön kohtiin. 
Kukin Rautalammin koulu määrittelee omassa koulukohtaisessa osiossaan oman koulualueensa ja 
kouluajan(Sanallinen tai karttakuva alueesta.) 

 
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 oikeus yksityiselämän suojaan.. Oppilaalla on oikeus 
tasavertaiseen asemaan sekä sukupuolten väliseen tasa-arvoon sekä kielelliseen, kulttuuriseen ja uskonnolliseen 
tasavertaisuuteen. Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä 
määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin. 

 

Oppilaan velvollisuudet 
Oppilaan velvollisuus on osallistua tunnollisesti ja hyvin käyttäytyen opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty 
lupaa poissaoloon kunnes oppivelvollisuus on suoritettu. 

 
Hyvä käytös 
Oppilaan tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesta, toiset huomioon ottaen, työ- ja 
opiskelurauhaa edistäen ja kunnioittaen sekä ohjeita noudattaen. Oppilaan tulee noudattaa hyviä ruokailutapoja ja 
pukeutua tarkoituksenmukaisesti. Oppilaan tulee pitää kiinni sovituista asioista ja tunnollisesti kirjata julki 
käyttämänsä lähdetiedot ja välttää plagiointia. Rehellisyys ja täsmällisyys ovat arvostettavia piirteitä. Aina tulee 
myös muistaa, ettei toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota saa julkaista ilman tämän lupaa 
internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. 

 

Oleskelu ja liikkuminen sekä turvallisuus 
Kouluaikana ja kouluajalla tulee liikkua turvallisuutta noudattaen (esim. liikennesäännöt) ja itsensä sekä muiden 
viihtymistä edesauttaen. Oppilaan tulee ilmoittaa henkilökunnalle havaitessaan turvallisuuteen liittyvän vian tai 
puutteen. Kukin koulu määrittelee omat sääntönsä esim. välituntien viettopaikan säännöistä ja käytöstavoista. 
Kukin koulu määrittelee koulukohtaisessa osassa määräykset esimerkiksi polkupyörän, mopon tai suksien 
säilyttämispaikasta tai kiellosta heittää lumipalloja koulun pihalla sekä muista välituntikäyttäytymiseen liittyvistä 
säännöistä. Kameravalvontaa on käytössä Rautalammin koulujen kiinteistöissä. 
 

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 
Jokainen oppilas huolehtii koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroista sekä 
 kunnioittaa toisten omaisuutta. Oppilas huolehtii siitä, että jättää jälkeensä siistin ja järjestyksessä olevan 
työskentely- ja oleskelutilan. 

 

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 
Oppilaat huolehtivat asiallisesti koulun tietokoneiden ja muiden mobiililaitteiden käytöstä. Opetuksen aikana 
noudatetaan henkilökunnan antamia ohjeita internetin ja koulun tietoverkon käytöstä. Oppilaan omien laitteiden 
käytöstä oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana voidaan sopia huoltajien kanssa 
yhdessä. 

 

Päihteet ja vaaralliset esineet 
Kouluun on kiellettyä tuoda vaarallisia tai huumaavia aineita sekä teräaseita, ampuma-aseita tai voimakkaita 
laserosoittimia sekä vastaavia esineitä ja aineita. 
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Kurinpito 
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.  Opettajalla ja rehtorilla on oikeus 
tarkastaa opiskelijan tavarat ja he voivat ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. 
Koulun kurinpitosuunnitelmassa on kerrottu koulun käytöshäiriöin puuttumisen periaatteista. 

 

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 
Järjestyssäännöistä tiedotetaan erityisesti lukuvuosien alussa ja tiedotusta toistetaan aina tarvittaessa. Sääntöjen 
noudattamista seurataan päivittäin. Järjestyssäännöt ovat luettavissa koulun kotisivulla. 
Järjestyssäännöistä pyydetään oppilaskunnan lausunto vuosittain. 


