
Paikallisen opetussuunnitelman tarkistaminen 1.8.2022 alkaen.  

Kurinpito 

Oppilasta, joka ei noudata koulun järjestyssääntöjä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan kurinpitokeinoilla 
ojentaa seuraavin keinoin:  

Perusopetuslaki 35§, 35a§, 36§, 36a-i§, perusopetusasetus 18§. 

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 epääminen, 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 koskevat säännökset löytyvät kattavasti perusopetuslain 35 - 
36i §:stä. Ks. apulaisoikeusasiamiehen ratkaisut (EOAK 2479/4/02, EOAK 3826/4/05 ja EOAK 3263/4/10): 
oppilaalle voidaan määrätä vain laissa säädetty kurinpitorangaistus tai ojentaa häntä perusopetuslaissa 
tarkoitetulla tavalla. 

a) Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan 
suorittamaan tehtäviään valvonnan alaisena. 

b) Kasvatuskeskustelu 

Jos oppilas käyttäytyy koulun yhteisten sääntöjen vastaisesti, ensisijainen seuraus on arjen ohjaava keskustelu. 
Aikuinen puhuttelee oppilaan heti asian tultua ilmi. Kasvatuskeskusteluun voi määrätä koulun opettaja tai rehtori. 
Opetuksen järjestäjä velvoittaa kouluja laatimaan tarkemmat ohjeet kasvatuskeskustelukäytännöistä. 
Kasvatuskeskustelun tavoitteena on saada opettajan johdolla käytävän keskustelun pohjalta oppilas pohtimaan 
järjestyssääntöjen rikkomisen syitä ja tavoittelemaan muutosta tavoissaan ja käytöksessään.   

c) Luokasta ja/tai muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi  

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta 
oppilas, joka ei noudata 36 §:n 2 momentissa tarkoitettua poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on myös 
oikeus poistaa koulun alueelta oppilas, joka ei poistu saatuaan tiedon 36 §:n 3 momentissa tarkoitetusta 
opetuksen epäämisestä. Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja 
opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää 
puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi 
huomioon ottaen. Luokasta ja/tai muusta opetustilasta poistamisesta päättää opettaja tai rehtori.  

d) Enintään kahden tunnin jälki-istunto 

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan 
määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi. Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, 
harjoituksia ja tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan 
tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös 
velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan. Pääsääntöisesti jälki-istunnon määrää rehtori.  

e) Kirjallinen varoitus (hallinnollinen päätös) 

Kirjallinen varoitus merkitään Wilman kurinpitolomakkeeseen ja tiedotetaan huoltajalle. Päätöksen kirjallisen 
varoituksen antamisesta tekee koulun rehtori. 

f) Opiskeluoikeuden epääminen loppukoulupäiväksi ja mahdollisesti seuraavaksi koulupäiväksi.  

Päätöksen opiskeluoikeuden epäämisestä tekee rehtori. 

g) Määräaikainen erottaminen enintään kolmeksi kuukaudeksi (hallinnollinen päätös) 



Päätöksen määräaikaisesta erottamisesta tekee sivistyslautakunta. 

Opettajan ja rehtorin oikeudet ottaa haltuun ja tarkastaa oppilaan hallussa olevia kiellettyjä esineitä 

tai aineita 

h) Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta 
kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jotka vaarantavat oppilasta itseään tai muita, häiritsevät 
opetusta tai ovat koulun järjestyssääntöjen vastaisia. Takavarikoidut tavarat säilytetään rehtorin kansliassa ja ne 
voidaan noutaa joko koulupäivän päättyessä tai k18-tuotteiden kyseessä ollessa, vasta huoltajien ne noutaessa. 
Takavarikoituja tavaroita säilytetään enintään lukuvuoden päättymiseen saakka.  

i) Koulun opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan 
hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, sellaisen kielletyn esineen tai aineen 
haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos tällaisen esineen tai aineen 
hallussa pito on ilmeistä ja oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, 
ettei hänen hallussaan niitä ole.  

 

Vakavissa kiusaamistilanteissa väkivaltaisuus ja mm. somessa tapahtuva kiusaaminen ilmoitetaan aina 
ankkuritiimille ja huoltajille. Vaikka oppilaaseen liittyen olisi meneillään jokin rikosoikeudellinen selvittely, on 
koulun myös mahdollista antaa koulupäivän aikaiseen asiattomaan käyttäytymiseen liittyvä rangaistus.  

 Aina, jos oppilaan käyttäytymistä joudutaan ojentamaan tai hänelle tulee jokin rangaistus, tulee ensisijaisesti 
oppilaan opettajan tai luokanvalvojan tiedottaa huoltajia ja varmistaa rehtorilta ja oppilashuollon 
erityistyöntekijöiltä tarvittavat suunnitelmat oppilaan tilanteen arvioimiseksi. Erityisesti jos oppilaalta on evätty 
oikeus osallistua opetukseen tai oppilas on erotettu määräaikaisesti, tulee varmistaa oppilaan opinnoissa 
eteneminen ja oppilashuollon tuki.  

Oppilaan opettaja tai luokanvalvoja on velvollinen ilmoittamaan huoltajille aina, kun oppilaaseen kohdistuu 
kiusaamista tai häirintää.  

Rehtorit vastaavat oman yksikkönsä henkilökunnan perehdyttämisestä ja tarvittavan osaamisen varmistamisesta. 
Rehtorit varmistavat, että huoltajat ja oppilaat tietävät koulun järjestyssäännöt ja kurinpidolliset keinot tai mistä ne 
on nähtävissä. Toimintasuunnitelman yhteydessä koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä arvioi vuosittain 
koulun kurinpidollisten keinojen käyttöä, mm. jälki-istuntojen määrän osalta.  

 


