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1. Johdanto 

 
Lukiolakia 629/1998 muutettiin lailla 1268/30.12.2013. Muutos kohdistui lain opiskelijan 
oikeuksia ja velvollisuuksia koskeviin pykäliin 21 ja 26 (lisäys 26d-g). Lain 21§:n 3 momentin 
mukainen koulutuksen järjestäjän suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin 
liittyvistä menettelytavoista tulee ottaa käyttöön 1 päivänä elokuuta 2016. 

 
21 § (30.12.2013/1268)   
 
Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön 
 
3 momentti 

Koulutuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma opiskelijoiden 
suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa 
sen noudattamista ja toteutumista. Koulutuksen järjestäjän tulee opetussuunnitelman yhteydessä 
laatia ja ohjeistaa suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä 
menettelytavoista. Opetushallituksen tulee opetussuunnitelman perusteissa antaa määräykset 
suunnitelmien laatimisesta. 

 

2. Yhteistyö eri viranomaistahojen kanssa 

 
Yhteistyötä tehdään poliisin kanssa. Poliisiviranomaisen taholta on joka kouluun ja 
oppilaitokseen nimetty oma koulupoliisi, joka toimii yhdysviranomaisena tähän 
suunnitelmaan liittyvissä asioissa. 
 
Sosiaalitoimen henkilöstön kanssa tehdään yhteistyötä lukion opiskeluhuoltosuunnitelman 
mukaisesti.  

 
 

3. Menettelytavat rike- ja häiriötilanteissa 

 
Lukiossa noudatetaan lukiolain pykäliä 21§ ja 26§ sekä 26§ a-h. 

 

a. Lukiolaki 21§  

21 § (30.12.2013/1268) 

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön 

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=lukiolaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629#a30.12.2013-1268
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Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä 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 hallussapidolle ei ole 
hyväksyttävää syytä. 

Lukiossamme noudatetaan oheista lakipykälää ja opiskelijoille tähdennetään, että oman ja 
muiden turvallisuuden takaamiseksi kenenkään ei pidä tuoda yllä olevia esineitä tai aineita 
oppilaitokseemme. Jos näin on tapahtunut, lukiossamme noudatetaan lukiolain 26d – g §:n 
mukaista käytäntöä. Opiskelijalta haltuun otetut opiskelijalle tai huoltajalle luovutettavat 
esineet tai aineet säilytetään rehtorin kanslian lukollisessa varastossa odottamassa 
luovuttamista. Jokaisen lukuvuoden alussa hävitetään yli 3 kuukautta hallussa olleet 
esineet tai aineet. Hävittämisestä tehdään rehtorin päätös ja se tapahtuu vähintään 
kahden henkilön ollessa läsnä. 

b. Lukiolaki 26§ ja 26§ a-h 

26 § (13.6.2003/478) 

Kurinpito 

Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, 
voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä 
tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa 
oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi, sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai 
opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Edellä mainitut toimenpiteet ovat kurinpitorangaistuksia. 

Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi 
luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä 
tilaisuudesta. 

Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on 
olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän 
henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka 
opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen 
vuoksi. (30.12.2013/1268) 

Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena rikoksesta, häneltä voidaan tutkimuksen ajaksi pidättää 
oikeus opiskeluun, jos se opiskelijan tekemäksi epäiltyyn rikokseen tai siihen liittyviin seikkoihin 
nähden on perusteltua. 

26 a § (13.6.2003/478) 

Menettely kurinpitoasiassa ja kurinpitorangaistuksen täytäntöönpano 

Ennen 26 §:n 1 tai 4 momentissa tarkoitettua päätöstä on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava 
teko tai laiminlyönti taikka epäilty rikos tai siihen liittyvä seikka, kuultava opiskelijaa ja hankittava 
muu tarpeellinen selvitys. Ennen kurinpitorangaistuksen antamista on opiskelijan huoltajalle 
varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Muista 26 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629#a13.6.2003-478
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629#a30.12.2013-1268
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629#a13.6.2003-478
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opiskelijan huoltajalle ja opetuksen epäämisestä tarvittaessa oppilaitoksen sijaintikunnan 
sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavalle viranomaiselle. Edellä 26 §:n 1 ja 4 
momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä tulee antaa päätös, ja 26 §:n 2 ja 3 momentissa 
tarkoitetut toimenpiteet tulee kirjata. 

Opiskelijan määräaikaista erottamista tai asuntolasta erottamista koskeva päätös voidaan panna 
täytäntöön siitä tehdystä valituksesta huolimatta, ellei koulutuksen järjestäjä tai hallinto-oikeus 
toisin päätä. 

Päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana ja täytäntöönpanon alkamisen 
ajankohdasta on päätettävä samalla kun määräaikaisesta erottamisesta tai asuntolasta 
erottamisesta päätetään. 

Rehtorin ja opettajan päätösvallasta 26 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta asiasta säädetään 
valtioneuvoston asetuksella. 

Oppilaitoksesta tai asuntolasta erottamisesta ja opiskelusta pidättämisestä päättää koulutuksen 
järjestäjän asianomainen monijäseninen toimielin. Kirjallisen varoituksen antamisesta voi 
koulutuksen järjestäjän niin päättäessä päättää myös oppilaitoksen rehtori. (30.12.2013/1268) 

26 b § (13.6.2003/478) 

Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen 

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun 
tilaisuudesta opiskelija, joka ei noudata 26 §:n 2 momentissa tarkoitettua poistumismääräystä. 
Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus poistaa oppilaitoksen alueelta opiskelija, joka ei poistu 
saatuaan tiedon 26 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta opetuksen epäämisestä. 

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 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa toimia yhdessä tai kumpikin 
erikseen. Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Voimakeinojen käyttöön 
turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen 
järjestäjälle. 

Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslain (39/1889) 4 luvun 6 §:n 3 momentissa ja 7 
§:ssä. 

26 c § (13.6.2003/478) 

Kurinpitomenettelyn suhde syytteen vireilläoloon ja tuomioistuimen ratkaisuun 

Sinä aikana, jolloin opiskelijaa vastaan on vireillä syyte yleisessä tuomioistuimessa, ei häntä 
vastaan samasta syystä saa aloittaa tai jatkaa kurinpitomenettelyä. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629#a30.12.2013-1268
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629#a13.6.2003-478
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629#a13.6.2003-478
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Jos tuomioistuin on vapauttanut opiskelijan syytteestä, ei kurinpitomenettelyä saa aloittaa tai 
jatkaa samasta syystä muutoin kuin sellaisen menettelyn perusteella, jota ei ole katsottava 
rikokseksi, mutta josta voidaan rangaista kurinpidollisesti. 

Jos tuomioistuin on tuominnut opiskelijan rangaistukseen, ei hänelle saa samasta syystä määrätä 
kurinpitorangaistusta. Opiskelija saadaan kuitenkin erottaa määräajaksi tai erottaa opiskelija-
asuntolasta, jos se opiskelijan tekemän rikoksen tai siihen liittyvien seikkojen perusteella on 
perusteltua. 

26 d § (30.12.2013/1268) 

Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita 

Rehtorilla ja opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa 
opiskelijalta 21 §: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. 

Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitetussa haltuunotossa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. 
Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslain 4 luvun 6 §:n 3 momentissa ja 7 §:ssä. 

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. 

26 e § (30.12.2013/1268) 

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 21 §: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. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629#a30.12.2013-1268
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629#a30.12.2013-1268
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Edellä 3 momentissa säädetystä tarkastuksen suorittamistavasta voidaan kuitenkin poiketa, jos se 
on asian kiireellinen luonne huomioon ottaen turvallisuuden kannalta ehdottoman välttämätöntä. 

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. 

26 f § (30.12.2013/1268) 

Haltuun ottamisen ja tarkastamisen yleiset periaatteet 

Edellä 26 d ja 26 e §:ssä tarkoitetut toimenpiteet on toteutettava mahdollisimman turvallisesti. 
Toimenpiteillä ei saa puuttua opiskelijan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen 
enempää kuin on välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Esineiden ja 
aineiden haltuun ottamisessa ja opiskelijan tarkastamisessa on noudatettava olosuhteiden 
edellyttämää hienotunteisuutta. Toimenpiteiden käyttö tulee oppilaitoksissa suunnitella ja 
ohjeistaa. 

Edellä 26 d §:n mukaisten voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa 
kirjallinen selvitys tapahtuneesta koulutuksen järjestäjälle. Opiskelijan tarkastaminen ja esineiden 
ja aineiden haltuun ottaminen tulee kirjata. Haltuun ottamisesta ja tarkastamisesta on 
ilmoitettava alaikäisen opiskelijan huoltajille mahdollisimman pian. 

26 g § (30.12.2013/1268) 

Haltuun otettujen esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen 

Edellä 26 d §: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, 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. 

c. Lukioasetus 12 § (810/1998)  

12 § (18.6.2003/561)  

Rehtorin ja opettajan päätösvalta eräissä tilanteissa Lukiolain 26 §:n 2 momentissa tarkoitetusta 
opiskelijan määräämisestä poistumaan luokkahuoneesta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi ja 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629#a30.12.2013-1268
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629#a30.12.2013-1268
12%20§%20(18.6.2003/561)
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opiskelijan määräämisestä poistumaan muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, päättää 
oppituntia tai muuta opetustilaisuutta pitävä opettaja. Mainitun pykälän 2 momentissa 
tarkoitetusta opiskelijan määräämisestä poistumaan oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta 
päättää rehtori tai opettaja. Mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitetusta opetuksen epäämisestä 
päättää rehtori. 

Laitilan lukiossa lukiolain 26 § 2 ja 3 momentissa tarkoitetut toimenpiteet kirjataan Laitilan 
lukion opiskelijahallinto-ohjelmaan (vuonna 2016 Starsoft Oy:n toimittama ohjelmisto). 

4. Henkilökunnan perehdyttäminen 

 
Henkilökunnan perehdyttäminen kurinpidollisten toimintavaltuuksien käyttämisestä 
toteutetaan vuosittain lukuvuoden alussa rehtorin toimesta. 
 

5. Tiedottaminen 

 
Tästä suunnitelmasta, järjestyssäännöistä ja muista opiskeluun liittyvistä asioista 
tiedotetaan huoltajille vanhempainilloissa ja opiskelijoille ryhmänohjaustuokioilla 
vuosittain lukuvuoden alussa. Rehtori huolehtii ryhmänohjaajien tiedottamisesta. Lisäksi 
suunnitelma löytyy osana lukion opetussuunnitelmaa kotisivulla. 
 

6. Suunnitelman seuranta ja arviointi 

 
 

Yhteisöllinen opiskelijahuoltoryhmä seuraa koulun kurinpidollisia toimia ja tekee 
kehittämisehdotuksia seurannan perusteella. Lisäksi kurinpidollisten toimivaltuuksien 
käyttämistä seurataan määrällisesti lukuvuoden päätteeksi tehtävässä 
toimintakertomuksessa. 


