
SUOMEN KRISTILLISEN YHTEISKOULUN YLÄKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT  

1. Päivittäinen työaika  

• Kouluajaksi katsotaan lukujärjestyksen mukainen työaika, sekä koulun yhteiset tilaisuudet. 
Opetus alkaa ja päättyy täsmällisesti työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtina ellei muuten ole 
sovittu.  
• Aamuhartaus järjestetään maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin yläsalissa klo 9.30 ja 
rukous tiistaisin ja torstaisin luokissa ennen tunnin alkua.* Myöhästyminen tai poissaolo 
hartaudesta johtaa Wilma-merkintään, mikäli oppilaalla on oppitunti ennen tai jälkeen hartauden.  
• Oppituntia ei saa häiritä myöhästymällä. Myöhästymiseksi katsotaan tunnille saapuminen, 
kun läsnäolijat on tarkistettu tai opetus on alkanut.  
• Ruokailuun meno ja ruokailu tapahtuvat omalla vuorollaan etuilematta ja hyviä käytöstapoja 
noudattaen. Hyviin käytöstapoihin ei kuulu olla takki päällä tai lakki päässä. Oppilaiden tulee 
olla asianmukaisesti pukeutuneita. Kouluruokailuun tai kouluun ei voi tulla esim. yöpuvussa tai 
liian paljastavissa vaatteissa.  
• Mikäli lukujärjestyksen mukainen opetus ei jostain syystä ala, eikä opettaja saavu paikalle, 
oppilaat pysyttelevät luokassa tai sen edustalla ja luottamusoppilas tiedustelee asiaa 
rehtorilta/muilta opettajilta.  
• Koulupäivän aikana perusopetuksen oppilas ei saa poistua koulun alueelta. Koulun alue 
rajoittuu koulutalon ja lipputangon väliselle alueelle ja asuntolaan vievälle väylälle. Kukaan koulun 
oppilas ei saa mennä rantaan tai uimaan ilman valvontaa.  
• Päiväoppilaat saavat viettää aikaa asuntolan tiloissa vasta klo 15 jälkeen. Asuntolan oppilaat 
saavat käydä huoneissaan ruokavälitunnin ja hyppytuntiensa aikana.  

2. Oppitunnit  

• Oppilaan tulee osallistua opetukseen säännöllisesti. Hänen tulee suorittaa annetut tehtävät 
rehellisesti, tunnollisesti ja määräaikaan mennessä. Oppilailla on oikeus työrauhaan ja 
mielipiteensä ilmaisemiseen, jos se liittyy käsiteltävään aiheeseen. Jokainen on osaltaan 
vastuussa omasta ja toisten opiskelusta.  
• Toisen ihmisen fyysinen ja henkinen vahingoittaminen, väkivalta, kiusaaminen, syrjintä ja 
häirintä on kielletty. Toiset huomioon ottava käyttäytyminen on kaikkien yhteinen asia.  
• Matkapuhelimen käyttö häiritsee keskittymistä opiskelutilanteessa, joten sen käyttö on 
kielletty. Matkapuhelimet ja muut elektroniset laitteet on pidettävä oppitunneilla äänettömällä 
ja näkymättömissä, eivätkä ne saa olla kokeissa lainkaan mukana (vilppi/vilpin yritys). 
Puhelimia voidaan hyödyntää osana opetusta ja silloin toimitaan opettajan ohjeiden 
mukaisesti, mutta pääsääntöisesti oppitunnin alussa kännykät laitetaan kännykkäparkkiin.  
Kuvaaminen ja videoiminen ilman ao. lupaa on kielletty koulupäivän aikana.* 
 
• TVT-luokan käyttö on sallittu vain oppituntien aikana opettajan luvalla.  



• Yläkoululainen on velvollinen pitämään kirjoistaan hyvää huolta ja tuomaan työvälineet 
mukanaan.  
• Vilppi ja plagiointi on kielletty.  

3. Poissaolot  

• Peruskoululaisella on oppivelvollisuus ja hänen tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle 
ole myönnetty siitä vapautusta.  
• Kaikki poissaolot on selvitettävä Wilman kautta luokanvalvojalle (alle kolme tai kolme 
työpäivää) tai rehtorille (yli kolme työpäivää). Poissaolon syyn täytyy olla hyväksyttävä ja se on 
todistettava luotettavasti. Luvanvaraisista poissaoloista (sairastapaukset, etukäteen sovitut) 
tulee pyytää korvaavia tehtäviä.  
• Alaikäinen ei voi itse todistaa omia poissaoloselvityksiään. Perussääntö on, että 
poissaolot selvitetään mahdollisimman pian.  
• Mikäli oppilas sairastuu kesken päivän, hänen tulee ilmoittaa asiasta kyseiselle opettajalle. 
Muutoin poissaolo on luvaton.  
• Anomuksesta rehtori voi myöntää läsnäolovapautuksia esim. perheen yhteiseen 
lomamatkaan korkeintaan 10 päiväksi yhden kerran lukuvuodessa. Suosittelemme 
lomamatkoja koulun loma- aikoina. Yli 10 päivän vapautuksen voi myöntää koulun 
johtokunta. Huoltaja valvoo koulutyön edistymistä myös loman aikana. Tukiopetusta ei 
anneta jälkikäteen loman vuoksi. Koulutehtävät on pyydettävä aineopettajilta hyvissä ajoin 
ennen poissaoloa.  

4. Päihteet, tupakointi ja turvallisuuden 
vaarantaminen  

• Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena eikä 
tuoda niitä koulualueelle. Tupakointi (myös nuuska, ns. sähkötupakka ja muut tupakkatuotteet) on 
kielletty koulualueella.  
• Energiajuomien nauttiminen koulun alueella ei ole 
suositeltavaa.  
• Turvallisuutta vaarantavien esineiden, aineiden ja laitteiden tuonti kouluun on 
kielletty.  
• Opettaja voi tarkastaa oppilaan tavarat, mikäli epäilee perustellusti sääntöjen rikkomista. 
Tilanteessa tulee olla läsnä kaksi aikuista, joista toisen oppilas voi valita itse. Henkilökunta saa 
ottaa haltuun vaaralliset tai opetusta häiritsevät aineet ja esineet.  

5. Yleisiä määräyksiä  

• Koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Oppilas voidaan velvoittaa 
korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Aiheutuneesta vahingosta on viipymättä 



ilmoitettava rehtorille.  
• Jokaisen velvollisuus on huolehtia omalta osaltaan koulun siisteydestä. Epäsiisteyden 
aiheuttaja voidaan velvoittaa korvaamaan siivouskulut. Roskat pannaan roskakoreihin.  
• Kulkuneuvot on säilytettävä niille osoitetuissa paikoissa.  
• Yläkoululaiset voivat käyttää harrastetilaa vain valvojan läsnä ollessa. Harrastetilassa ei voi 
oleskella yksin.  
• Tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa asiasta on viipymättä ilmoitettava jollekin 
opettajalle.  

6. Seuraukset  

• Oppilaan häiriökäyttäytymiseen tulee ensisijaisesti puuttua oppilaan kanssa käytävällä 
kasvatuskeskustelulla. Jälki-istunto määrätään, mikäli viikon ajalta kerääntyy kolme negatiivista 
Wilma-merkintää. Luokanvalvoja järjestää jälki-istunnon enintään kahden tunnin ajaksi, jossa 
voi teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä.  
• Oppilasta voidaan rangaista, jos hän rikkoo järjestyssääntöjä tai muutoin käyttäytyy 
epäasiallisesti: 1. Oppilaan ojentamiseksi opettaja tai rehtori voi poistaa opetusta häiritsevän 
oppilaan luokasta tai koulun järjestämästä tilaisuudesta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi 
valvottuun tilaan. 2. Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen.  
• Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos 
on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän 
henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka 
opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen 
vuoksi.  
• Oppilas, joka ei ole edellä mainituilla keinoilla ojennettavissa, voidaan koulun johtokunnan 
toimesta erottaa määräajaksi, enintään kolmeksi kuukaudeksi.  
 
*Keltaisella korostusvärillä merkityt kohdat on lisätty syksyllä 2020. 


