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KANKAANPÄÄN YHTEISLYSEO JA HONKAJOEN LUKIO 

Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä 

Suunnitelman ja toimintamallin taustaa: 

Lukiolain mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Lukioyhteisön yhteistyö ja 

erilaiset pedagogiset ratkaisut luovat edellytyksiä hyvän työrauhan rakentumiselle. Lukiokoulutuksen 

järjestäjällä on oikeus käyttää myös lukiolain mukaisia kurinpitokeinoja. (Lukiolaki 714/2018 § 41) 

 

Lukio-opiskelijan velvollisuuksista todetaan: 

• Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. 

• Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. 

• Opiskelijan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna 

muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä. 

(Lukiolaki 714/2018, 30 §) 

 

Opiskelijan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974), 

(30.12.2013/1268). 

 

Opiskelija, joka häiritsee opetusta, rikkoo järjestyssääntöjä, käyttäytyy uhkaavasti tai vaarantaa turvallisuutta 

voidaan poistaa opetustilanteesta tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus tai hänet voidaan erottaa 

oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi. Oppivelvollinen voidaan kuitenkin erottaa oppilaitoksesta 

enintään kolmeksi kuukaudeksi. (Lukiolaki 714/2018 § 41) 

Kirjallisen varoituksen antaa lukion rehtori. Lukion opiskelijan erottamisesta määräajaksi, enintään vuodeksi, 

päättää sivistyslautakunta. Oppivelvollisen erottamisesta päättää rehtorin esityksestä sivistyslautakunta. 

(Lukiolaki 714/2018 § 42 mom 4 voimaan 1.8.2022) 

 

Lukiolain 41 §:n 2 momentissa tarkoitetusta opiskelijan määräämisestä poistumaan luokkahuoneesta 

oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi ja opiskelijan määräämisestä poistumaan muusta tilasta, jossa opetusta 

annetaan, päättää oppituntia tai muuta opetustilaisuutta pitävä opettaja. Jos opiskelija on määrätty 

poistumaan oppitunnilta, hänelle merkitään luvaton poissaolo. Opiskelijan määräämisestä poistumaan 

oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta päättää rehtori tai opettaja. Opetuksen epäämisestä enintään 

kolmeksi päiväksi päättää rehtori. Opetuksen epäämistilanteissa opiskelijalle on järjestettävä 

opiskeluhuoltona mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti psykologin tai kuraattorin kanssa. Lisäksi on 

järjestettävä muu tuki epäämisen aikana ja opiskelijan palatessa opetukseen. Opiskelijalle tehdään 

suunnitelma opetukseen palaamisen tukemiseksi. (Lukiolaki § 41 mom 3 voimaan 1.8.2022) Kankaanpään 

kaupungin lukioissa opetuksen epäämistilanteessa rehtori on yhteydessä psykologiin tai kuraattoriin ja 

opiskelijan ryhmänohjaaja vastaa opetukseen palaamisen suunnitelman laatimisesta. 

Alaikäisen opiskelijan huoltajalle ilmoitetaan opiskelijaa koskevista kurinpidollisista toimista välittömästi. 

 

Kurinpitotoimeen syynä oleva teko tai laiminlyönti on yksilöitävä ja siitä on hankittava tarpeellinen selvitys. 

Koulutuksen järjestäjän tulee jatkossa kurinpitotoimea harkitessaan ottaa huomioon teon laatu sekä 

opiskelijan ikä ja kehitystaso. Opiskelijalle ja alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajalle on varattava tilaisuus 

tulla kuulluksi. Toimenpiteet tulee kirjata ja niistä tulee antaa kirjallinen päätös. Kurinpitotoimiin voi hakea 

muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen 14 päivän kuluessa tiedoksi saannista. Eronneeksi 

katsomisesta muutosta haetaan aluehallintovirastolta. 

 

 

Kankaanpään Yhteislyseon toimintamalli kurinpitotoimissa: 

 

Oppitunnin häirintä 

Opettaja voi ojentaa opiskelijaa ja häirinnän jatkuessa määrätä poistumaan luokasta. Opettaja merkitsee 

opiskelijalle luvattoman poissaolon oppitunnilta. Mikäli häirintä on toistuvaa voivat ryhmänohjaaja ja rehtori 
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puhutella opiskelijaa ja kertoa jatkoseuraamuksista. Alle 18-vuotiaan kohdalla otetaan myös yhteys kotiin. 

Koululla voidaan koota myös moniammatillinen opiskelijahuoltoryhmä, jossa ongelmaa käsitellään. Mikäli 

em. toimilla ei ole vaikutusta, voi rehtori antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen. 

 

Myöhästely  

Opettaja / ryhmänohjaaja tai rehtori voi ojentaa opiskelijaa ja kertoa jatkoseuraamuksista. Alle 18-vuotiaan 

kohdalla asiasta ilmoitetaan huoltajalle. Myöhästelyn takia voidaan myös koota moniammatillinen 

opiskelijahuoltoryhmä. Mikäli em. toimilla ei ole vaikutusta, voi rehtori antaa opiskelijalle kirjallisen 

varoituksen. 

 

Tupakointi koulun alueella  

Opettaja / ryhmänohjaaja voi ojentaa opiskelijaa ja kertoa jatkoseuraamuksista. Alle 18-vuotiaan kohdalla 

asiasta ilmoitetaan huoltajalle. Mikäli rikkomus toistuu, asiasta ilmoitetaan poliisille. Mikäli em. toimilla ei 

ole vaikutusta, voi rehtori antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen. 

 

Poissaolot 

Ryhmänohjaaja seuraa poissaoloja säännöllisesti. Jos poissaoloja kertyy paljon (yli 30 tuntia), opiskelija 

lähetetään terveydenhoitajan tai kuraattorin vastaanotolle. Mikäli poissaolot edelleen jatkuvat, kootaan 

moniammatillinen opiskelijahuoltoryhmä ja tällöin voidaan edellyttää, että poissaloselvityksen tekee aina 

terveydenhoitaja. Mikäli em. toimilla ei ole vaikutusta, voi rehtori antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen. 

 

Luvattomat poissaolot 

Ryhmänohjaaja puhuttelee opiskelijan ja kertoo jatkoseuraamuksista. Alle 18-vuotiaan opiskelijan kohdalla 

asiasta ilmoitetaan huoltajalle. Luvattomien poissaolojen vuoksi voidaan myös koota moniammatillinen 

opiskelijahuoltoryhmä tai opiskelija ohjataan opiskeluhuoltopalveluihin. Mikäli em. toimilla ei ole 

vaikutusta, voi rehtori antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen. 

Opiskelija on ilman pätevää syytä pitkään poissa opetuksesta 

Opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta ja on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan 

ole jatkaa opintoja, menettää opiskeluoikeutensa. (Lukiolaki  714/2018 § 24) Ennen eronneeksi katsomista 

rehtori ilmoittaa opiskelijalle ja tämän huoltajalle, että opiskelija voidaan katsoa eronneeksi, ellei tämä 

osallistu opetukseen.  

 

Opiskelija käyttäytyy uhkaavasti  

Rehtori puhuttelee opiskelijan ja voi erottaa hänet kolmeksi päiväksi. Tarvittaessa otetaan yhteyttä 

poliisiviranomaiseen. Mikäli em. toimilla ei ole vaikutusta, voi rehtori antaa opiskelijalle kirjallisen 

varoituksen ja opiskelija voidaan myös erottaa määräajaksi. 

 

Vilppi 

Opettaja puhuttelee opiskelijan. Kurssi voidaan myös jättää vilpin takia arvostelematta ja rehtori voi antaa 

kirjallisen varoituksen.  

 

Opiskelija on päihteiden vaikutuksen alaisena 

Rehtori puhuttelee opiskelijan ja voi antaa kirjallisen varoituksen tai voi evätä oikeuden osallistua 

opetukseen erottaa opiskelijan enintään kolmeksi päiväksi. Mikäli opiskelija on alle 18-vuotias, otetaan 

yhteys myös kotiin ja sosiaalihuoltoon. Asian takia voidaan myös koota moniammatillinen 

opiskelijahuoltoryhmä. 

 

Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen 

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun 

tilaisuudesta opiskelija, joka ei noudata poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus poistaa 

oppilaitoksen alueelta opiskelija, joka ei poistu saatuaan tiedon 41 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta 

opetuksen epäämisestä. 
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Jos poistettava opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus 

käyttää sellaisia opiskelijan poistamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina 

opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon 

ottaen. 

 

Rehtori ja opettaja voivat mainituissa tilanteissa toimia yhdessä tai kumpikin erikseen. Voimakeinojen 

käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta lähimmälle 

esimiehelle.  

 

Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen, opiskelija voidaan myös erottaa määräaikaisesti enintään vuodeksi 

(oppivelvollinen enintään kolmen kuukauden ajaksi). Kaikista rikkomuksista ilmoitetaan huoltajalle. 

 

Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita 

Rehtorilla ja opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa opiskelijalta 

Lukiolain 40 §:n 2 momentissa tarkoitettu kielletty esine tai aine. 

 

Jos haltuun otettavaa esinettä tai ainetta hallussaan pitävä opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää 

haltuun ottamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia esineen tai aineen haltuun ottamiseksi 

välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai 

vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Oikeus käyttää voimakeinoja koskee 

vain opiskelijan omaa tai muiden turvallisuutta vaarantavia esineitä tai aineita. 

 

Pykälässä säädetyt oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa myös ajan, jolloin opiskelija osallistuu 

opetussuunnitelman tai koulutuksen järjestäjän hyväksymän muun tämän lain tai sen nojalla annettujen 

säädösten nojalla laaditun suunnitelman mukaiseen koulutukseen tai toimintaan. (Lukiolaki 714/2018, 45 §) 

 

Oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat 

Opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa opiskelijan mukana olevat tavarat, opiskelijan 

hallinnassa olevat oppilaitoksen säilytystilat sekä päällisin puolin hänen vaatteensa, sellaisen 40 §:n 2 

momentissa tarkoitetun esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen 

turvallisuutta, jos on ilmeistä, että opiskelijan hallussa on tällaisia esineitä tai aineita ja opiskelija pyynnöstä 

huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole. 

 

Opiskelijalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy. 

 

Tarkastajan tulee olla opiskelijan kanssa samaa sukupuolta. Tarkastuksessa tulee olla läsnä tarkastajan lisäksi 

toinen täysi-ikäinen oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva. Opiskelijan pyynnöstä tarkastuksessa tulee olla 

läsnä hänen valitsemansa oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva, jos tämä on saapuvilla. 

Edellä mainitusta tarkastuksen suorittamistavasta voidaan kuitenkin poiketa, jos se on asian kiireellisen 

luonteen huomioon ottaen turvallisuuden kannalta ehdottoman välttämätöntä. (Lukiolaki 714/2018, 46 §) 

 

Haltuun ottamisen ja/tai tarkastamisen jälkeen 

Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta 

koulutuksen lähimmälle esimiehelle. 

Opiskelijan tarkastaminen ja esineiden ja aineiden haltuun ottaminen tulee kirjata. Haltuun ottamisesta ja 

tarkastamisesta on ilmoitettava alaikäisen opiskelijan huoltajille mahdollisimman pian.  

 

Haltuun otettujen esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen 

Edellä 45 §:ssä tarkoitetut opiskelijalta haltuun otetut esineet ja aineet luovutetaan opiskelijan huoltajalle tai 

muulle lailliselle edustajalle tai, jos opiskelija on täysi-ikäinen, hänelle itselleen. Esineet ja aineet tulee 

kuitenkin luovuttaa poliisille tai muulle laissa säädetylle viranomaiselle, jos opiskelijalla, tämän huoltajalla 

tai muulla laillisella edustajalla ei lain mukaan ole oikeutta pitää niitä hallussaan. 

Ennen luovuttamista esine tai aine tulee säilyttää huolellisesti. Esineiden ja aineiden luovutus tulee järjestää 

mahdollisimman pian haltuunotosta. Haltuun otetut huumausaineet, ampuma-aseet, aseen osat, patruunat, 
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ammukset ja kaasusumuttimet sekä räjähteet tulee luovuttaa poliisille välittömästi. Opiskelijalle itselleen 

luovutettavat esineet ja aineet luovutetaan työpäivän päätyttyä. 

Jos huoltaja ei kolmen kuukauden kuluessa haltuunottoa koskevasta ilmoituksesta nouda esinettä tai ainetta, 

se voidaan todisteellisesti hävittää. Esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen tulee kirjata.  

Kankaanpään Yhteislyseossa haltuun otettuja esineitä tai aineita säilytetään rehtorin kansliassa. 

 

Perehdyttäminen ja osaamisen varmistaminen 

Henkilökunnan perehdyttäminen kurinpidollisten toimien käyttöön toteutetaan vuosittain lukuvuoden alussa. 

Rehtori tiedottaa opettajia ja opiskelijoita lainsäädännön uudistuksista. Tarvittaessa voidaan järjestää erillisiä 

koulutuksia. 

 

Yhteistyö eri viranomaistahojen kanssa 

Kurinpitotoimen luonteen niin vaatiessa tehdään yhteistyötä poliisin, paikallisen sosiaalitoimen ja 

terveystoimen kanssa. 

 

Tiedottaminen  

Kurinpitosuunnitelma on osa koulun opetussuunnitelmaa. Kurinpitotoimista ja niiden käytöstä voidaan 

tiedottaa huoltajia ja opiskelijoita myös opinto-oppaassa, Wilman välityksellä ja muilla tiedotteilla. 

 

Menettelytavat suunnitelman seurantaa sekä sen toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointia varten 

Toteutetaan kirjaamalla ylös kurinpidolliset toimet ja arvioidaan tapaus / yksilökohtaisesti ovatko toimet 

riittäviä esimerkiksi rikkeen toistuvuuden ennaltaehkäisyksi. Kirjanpidosta vastaa rehtori. 


