
 

OPS Luku 5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö 

Muuramen perusopetuksen paikalliset käytänteet 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#L7P36 

Kasvatuskeskustelu 
 
 

Milloin käytetään Toimintatavat ja kuuleminen Kirjaaminen ja 
ilmoittaminen 
huoltajalle 

Toimivalta 

 
Kasvatuskeskustelu 
 
 Perusopetuslaki 35 a § 
(1267/2013) sekä 36 § 
(477/2003) ja 36 a § 
(1267/2013) (163/2022) 
 
 
 
 

Kasvatuskeskustelu on 
ensisijainen tapa puuttua 
oppilaan epäasialliseen 
käyttäytymiseen.  
 
Jos oppilas häiritsee 
opetusta tai muuten 
rikkoo koulun järjestystä 
taikka menettelee 
vilpillisesti. 
 
Jos oppilas syyllistyy 
fyysiseen väkivaltaan, 
voidaan 
tapauskohtaisesti antaa 
jälki-istuntoa ilman 
edeltävää 
kasvatuskeskustelua.  
 
 
 
 
 

Keskustelun järjestää 
ensisijaisesti se opettaja, joka 
on ollut tilanteessa 
todistajana. Sovittaessa myös 
luokanopettaja,  
luokanohjaaja tai rehtori.  
 
Kasvatuskeskustelu voi olla 
myös koulupäivän jälkeen.  
 

Täytetään kasvatus- ja 
kurinpitotoimet-lomake.  
 
Merkitään myös oppilaan 
tuntimerkintöihin. 
 
Huoltajalle ilmoitetaan 
oppilaan 
kasvatuskeskustelusta.  
 
Huoltajalla on 
mahdollisuus osallistua 
kasvatuskeskusteluun, 
jos katsotaan 
tarpeelliseksi.  

opettaja ja/tai rehtori 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#L7P36


Siivousvelvoite 

Perusopetuslaki 35 § 4 
mom. 
 
 
 

Jos oppilas on tahallaan 
tai huolimattomuuttaan 
liannut tai saattanut 
epäjärjestykseen koulun 
omaisuutta tai koulun 
tilaa.  

Tekijä ja teko varmistetaan 
kuulemalla oppilasta.   
Koulun opettaja tai rehtori 
voi kasvatuksellisista syistä 
määrätä oppilaan 
puhdistamaan tai uudelleen 
järjestämään likaamansa tai 
epäjärjestykseen 
saattamansa koulun 
omaisuuden tai tilan.  
Siivous- tai järjestelytehtävä 
suoritetaan valvotusti eikä se 
saa muodostua oppilaan ikä 
ja kehitystaso huomioon 
ottaen oppilaalle vaaralliseksi 
tai raskaaksi eikä sen 
suorittaminen saa kestää 
enempää kuin kaksi tuntia. 
Oppilas ei voi tehtävän 
suorittamisen vuoksi jäädä 
pois opetuksesta. Tehtävän 
suorittaminen tulee ottaa 
huomioon päätettäessä 
muista lainmukaisista 
kurinpidollisista 
toimenpiteistä. 
 
 
 
 
 
 

Mikäli tehtävä 
suoritetaan oppilaan 
lukujärjestyksen 
mukaisen koulupäivän 
ulkopuolella, siitä tulee 
ilmoittaa oppilaan 
huoltajalle tai muulle 
lailliselle edustajalle. 
Ilmoittamisen hoitaa  
tehtävän valvonnasta 
vastaava henkilö.  
 
Tapahtuma kirjataan 
myös oppilaan 
tuntimerkintöihin.   
 

Opettaja ja/tai rehtori 



Kurinpitomenettely 
 

Milloin käytetään Toimintatavat, kuuleminen  Kirjaaminen ja 
ilmoittaminen 
huoltajalle 

Toimivalta  

Jälki-istunto 
 
36 § (477/2003) ja 36 a - 
36 i § (1267/2013) 
(163/2022) 
 
 
 
 
 
 

 
Jos oppilas 
kasvatuskeskustelusta 
huolimatta jatkaa 
opetuksen häiritsemistä, 
muuten rikkoo koulun 
järjestystä taikka 
menettelee vilpillisesti.  
 
Jos oppilas laiminlyö 
kotitehtävänsä 
toistuvasti.  
 
 
 
 
 
 

 
Oppilas voidaan määrätä 
enintään kahden tunnin jälki-
istuntoon. 
 
Kurinpitomenettelyn 
käynnistää ensisijaisesti se 
opettaja, joka on tilanteessa 
todistajana. Sovittaessa myös 
luokanopettaja, 
luokanohjaaja tai rehtori.  
 
 
Ennen kurinpitotoimesta 
päättämistä varataan 
oppilaalle ja huoltajalle 
tilaisuus tulla kuulluksi.  
 

Huoltajan kuulemisen 
jälkeen täytetään 
kasvatus- ja 
kurinpitotoimet-lomake 
ja määrätään jälki-
istunnon ajankohta, 
tuntimäärä ja paikka.  
 
 
Merkitään oppilaan 
tuntimerkintöihin.  
 
Tiedot ilmoitetaan myös 
huoltajalle sähköisen 
yhteydenpitovälineen 
kautta.  

opettaja ja/tai rehtori 

Kotitehtävien 
suorittaminen 
koulupäivän päätteeksi 
 
36 § (477/2003) ja 36 a - 
36 i § (1267/2013) 
(163/2022 
 

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

Kyseisen oppiaineen opettaja 
kuulee oppilasta ja voi 
määrätä suorittamaan 
tehtäviä koulupäivän 
päätteeksi.  

Asia merkitään oppilaan 
tuntimerkintöihin ja 
ilmoitetaan kotiin.  

opettaja 



 
Kirjallinen varoitus 
 
36 § (477/2003) ja 36 a - 
36 i § (1267/2013) 
(163/2022) 
 

 
Jos rikkomus 
on vakava tai jos oppilas 
jatkaa edellä tarkoitettua 
epäasiallista 
käyttäytymistä.  
 
 

Yksilöidään toimenpiteeseen 
johtava teko tai laiminlyönti, 
kuullaan oppilasta ja 
hankitaan muu tarpeellinen 
selvitys. 
 
Ennen kurinpitotoimesta 
päättämistä varataan 
huoltajalle tilaisuus tulla 
kuulluksi. 
 
 
 
Jos lastensuojelukynnys 
täyttyy, tehdään ilmoitus 
sosiaalitoimelle.  
 
 

Huoltajan ja asianosaisen  
kuulemisen jälkeen 
täytetään kasvatus- ja 
kurinpitotoimet-lomake, 
jonka jälkeen rehtori 
tekee asiasta  kirjallisen  
päätöksen.  
 
 
Päätös toimitetaan 
asianosaisille.  

rehtori  
 

 
Määräaikainen 
erottaminen 
36 § (477/2003) ja 36 a - 
36 i § (1267/2013) 
(163/2022) 
 
 

 
Jälki-istunnon tai 
kirjallisen 
varoituksen saatuaan, 
oppilas voidaan erottaa 
enintään kolmeksi 
kuukaudeksi.  

Yksilöidään toimenpiteeseen 
johtava teko tai laiminlyönti, 
kuullaan oppilasta ja 
hankitaan muu tarpeellinen 
selvitys. 
 
Ennen kurinpitotoimesta 
päättämistä varataan 
huoltajalle tilaisuus tulla 
kuulluksi. 
 
 
Erotetulle 

 
Toimenpiteeseen johtava 
teko tai laiminlyönti ja 
muu kuuleminen 
kirjataan.  Kirjaamisen 
hoitaa rehtori. 
 
Huoltajan ja asianosaisen 
kuulemisen jälkeen 
asiasta tekee esityksen 
rehtori  ja  päätöksen 
tekee monijäseninen 
toimielin.  
 

rehtori  
 
opetuksen järjestäjän 
asianomainen  
 
 
monijäseninen toimielin 
 
 
 
 
 
Oppilaalle laadittavasta 
henkilökohtaisesta 



oppilaalle laaditaan 
opetussuunnitelmaan 
perustuva henkilökohtainen 
suunnitelma, jonka mukaan 
opetus 
toteutetaan ja oppimista 
seurataan.  
 
 

Päätös toimitetaan 
asianosaisille.  
 
Oppilaalle ja oppilaan 
huoltajalle tai muulle 
lailliselle edustajalle on 
varattava tilaisuus 
osallistua tässä 
momentissa tarkoitetun 
opetussuunnitelmaan 
perustuvan 
henkilökohtaisen 
suunnitelman 
laatimiseen. 
 

opetuksen 
toteutussuunnitelmasta  
ja oppimisen seurannasta 
vastaa oppilaan 
opettaja/opettajat.  

 
Opetuksen epääminen 
jäljellä olevaksi 
työpäiväksi tai lisäksi 
seuraavaksi työpäiväksi. 
 
36 § (477/2003) ja 36 a - 
36 i § (1267/2013) 
(163/2022) 
 
 
 

 
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 

 
Oppilaan asiassa kootaan 
monialainen 
asiantuntijaryhmä eli yksilön 
oppilashuoltoryhmän 
tapaaminen ja tarvittava tuki 
kirjataan 
opiskeluhuoltokertomukseen. 
 
Oppilaalle tehdään 
suunnitelma palaamisen 
tukemiseksi.  
 
 
Oppilaalle järjestetään 
valvonta siihen saakka, 
kunnes oppilaan huoltaja tai 

Opetuksen epääminen 
kirjataan kasvatus- ja 
kurinpitotoimet-
lomakkeelle.  
 
Oppilaan poistamisesta 
opetustilasta tai 
koulualueelta taikka 
opetuksen epäämisestä 
tiedotetaan huoltajaa 
välittömästi.  
 
Rehtori tiedottaa 
opetuksen epäämisestä 
oppilashuoltoa ja 
oppilaalle tarjotaan 
mahdollisuutta 

 rehtori 
 
oppilashuolto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



tarkoitetusta opetuksen 
epäämisestä. 
 
Oppilaan osallistuminen 
opetukseen voidaan 
edellä mainitulla 
perusteella evätä myös 
seuraavaksi työpäiväksi, 
mikäli opetuksen 
järjestäjä tarvitsee aikaa 
suunnitella oppilaan 
paluuta takaisin 
opetukseen ja tarjota 
oppilaalle oppilashuollon 
palveluita sekä tukea 
turvallista paluuta 
opetukseen.  
 

1) lisätietoja 
 

muu luotettu henkilö tulee 
hakemaan oppilaan koulusta.  
 

keskusteluun ensin 
etäyhteydellä, jonka 
yhteydessä sovitaan 
jatkosta. 
 
Jos lastensuojelukynnys 
täyttyy, tehdään ilmoitus 
sosiaalitoimelle.  
 
Voimakeinojen käyttöön 
turvautuneen opettajan 
tai rehtorin tulee antaa 
kirjallinen selvitys 
tapahtuneesta opetuksen 
järjestäjälle. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
sosiaalitoimi 

Esineen tai aineen 
haltuun ottaminen 
oppilaalta  
PoL 36 d § 
 
 
 

Rehtorilla tai koulun 
opettajalla on yhdessä tai 
erikseen oikeus 
työpäivän aikana ottaa 
haltuunsa oppilaalta 29 
§:n 2 momentissa 
tarkoitettu kielletty esine 
tai aine tai sellainen 
esine tai aine, jolla 
oppilas häiritsee 
opetusta tai oppimista. 

Opettajan tai rehtorin 36 d 
§:n perusteella haltuun 
ottama häirintään käytetty 
esine tai aine tulee luovuttaa 
oppilaalle oppitunnin tai 
koulun tilaisuuden 
päättymisen jälkeen. Jos on 
todennäköistä, että häirintä 
oppitunnin jälkeen jatkuu, 
häirintään käytetty esine tai 
aine tulee luovuttaa 

Esineen tai aineen 
haltuunottaminen 
oppilaalta kirjataan 
oppilaan 
tuntimerkintöihin.  
 
Esineiden ja aineiden 
hävittäminen ja 
luovuttaminen tulee 
kirjata. 
 

opettaja ja/tai rehtori 



 
 
 

oppilaalle viimeistään 
työpäivän päättyessä. 
 
Edellä 29 §:n 2 momentissa 
tarkoitetut kielletyt esineet ja 
aineet luovutetaan oppilaan 
huoltajalle tai muulle 
lailliselle edustajalle. Esineet 
ja aineet tulee kuitenkin 
luovuttaa poliisille tai muulle 
laissa säädetylle 
viranomaiselle, jos oppilaalla, 
tämän huoltajalla tai muulla 
laillisella edustajalla ei lain 
mukaan ole oikeutta pitää 
niitä hallussaan. 

Jos huoltaja ei kolmen 
kuukauden kuluessa 
haltuunottoa koskevasta 
ilmoituksesta nouda 29 
§:n 2 momentissa 
tarkoitettuja kiellettyjä 
esineitä tai aineita, ne 
voidaan todisteellisesti 
hävittää.  
 

Oppilaan tavaroiden 
tarkistaminen  
PoL 36 e § 
 
 
 
 

Mikäli on perusteltu syy 
epäillä, että oppilaalla on 
hallussa PoL:n 29 §:n 2 
momentissa tarkoitettu 
kielletty esine tai aine ja 
hän kieltäytyy 
luovuttamasta niitä tai 
osoittamasta muuten, 
ettei niitä ole hänen 
hallussaan, voidaan 
tavarat tarkastaa.  
 
Ennen tarkastamista 
oppilaalle ilmoitetaan 
tarkastuksen syy. 
 

Tarkastajan tulee olla 
oppilaan kanssa samaa 
sukupuolta.  
Tarkastuksessa tulee olla 
läsnä tarkastajan lisäksi 
toinen täysi-ikäinen koulun 
henkilökuntaan kuuluva. 
Oppilaan pyynnöstä 
tarkastuksessa tulee olla 
läsnä hänen valitsemansa 
koulun henkilökuntaan 
kuuluva, jos tämä on 
saapuvilla. 
 
Edellä 3 momentissa 
säädetystä tarkastuksen 

Edellä 36 d §:n mukaisten 
voimakeinojen käyttöön 
turvautuneen opettajan 
tai rehtorin tulee antaa 
kirjallinen selvitys 
tapahtuneesta opetuksen 
järjestäjälle. 
 
 Oppilaan tarkastaminen 
ja esineiden ja aineiden 
haltuun ottaminen 
kirjataan oppilaan 
tuntimerkintöihin. 
 
Oppilaan tavaroiden 
tarkistamisesta on 

opettaja ja/tai rehtori  
 
vähintään kaksi 
täysikäistä koulun 
henkilökunnasta 
 
 koulun henkilökunnan 
jäsen oppilaan 
valitsemana  



 
 
 

suorittamistavasta voidaan 
kuitenkin poiketa, jos se on 
asian kiireellinen luonne 
huomioon ottaen 
turvallisuuden kannalta 
ehdottoman välttämätöntä. 
 

ilmoitettava oppilaan 
huoltajille 
mahdollisimman pian. 

 

1) 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. 

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. 

 

 

 


