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KASVATUSKESKUSTELUJEN JA KURINPITOMENETTELYJEN TOTEUTTAMINEN    

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen keino ennen jälki-istunnon antamista puuttua oppilaan häiritsevään ja 

epäasiallisen käyttäytymiseen. Kasvatuskeskustelu käydään, jos oppilas häiritsee opetusta, rikkoo koulun 

järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan 

loukkaavasti. 

Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa. 

Oppilaan kanssa käydään läpi, miten ja miksi oppilas on rikkonut koulun sääntöjä, sekä miten hänen tulisi 

toimia korjatakseen omaa käytöstään. Tilanteesta ja sen vakavuudesta riippuen mukana voi olla yksi tai 

kaksi opettajaa ja/tai rehtori. Keskusteluun voivat osallistua myös muut oppilaan opetukseen tai 

oppilashuoltoon osallistuvat henkilöt. 

 

Koulun opettaja tai rehtori voi määrätä keskustelun enintään kahdeksi tunniksi. Keskustelu järjestetään 

mahdollisimman pian tapahtuneesta, kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai ennen tai 

jälkeen koulupäivän. 

 

Keskustelu kirjataan sähköisesti oppilashallinnon ohjelmaan. Keskustelusta ilmoitetaan oppilaan huoltajille 

mahdollisimman pian. Suositeltavaa on, että kasvatuskeskusteluun määrätty oppilas soittaa itse huoltajalle 

ja kertoo mitä on tapahtunut. Mukana oleva opettaja keskustelee myös huoltajan kanssa. Tieto 

kasvatuskeskustelusta voidaan toimittaa huoltajille myös kirjallisesti. Yhteydenoton tavoitteena on 

huolehtia siitä, että kodin ja koulun aikuisilla on tieto koulupäivän tapahtumista. Huoltajat voivat osallistua 

mukaan kasvatuskeskusteluun, jos se katsotaan tarpeelliseksi. 

Tyypillisiä kasvatuskeskusteluun tulevia asioita ovat: 

- Toistuva oppituntien häirintä 

- Toistuva kotitehtävien laiminlyönti tai koulutehtävien unohtaminen 

- Toistuva myöhästyminen oppitunneilta 

- Lunttaaminen tai väärentäminen 

- Toisen omaisuuden varastaminen tai vahingoittaminen/turmeleminen 

- Tottelemattomuus henkilökuntaa kohtaan 

- Epäasiallinen käytös tai kielenkäyttö 

- Luvaton koulualueelta poistuminen 

- Luvaton poissaolo oppitunneilta 

- Tupakointi 

- Muu koulun sääntöjen rikkominen 

Jos kyseessä oleva rike on vakava, siitä voi seurata suoraan kurinpidollinen menettely. Kasvatuskeskustelu 

ei vapauta esimerkiksi vahingonkorvausvelvollisuudesta. 

 

Kasvatuskeskustelun yhteydessä on selvitettävä tarvittaessa laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset 

sekä keinot, joilla käyttäytymistä ja oppilaan hyvinvointia voidaan koulussa parantaa. 



Kiusaamistapaukset viedään KiVa-tiimin tai koulun kiusaamisesta vastaavan ryhmän käsittelyyn. 

 

Kasvatuskäytänteiden ja kurinpitotoimienkeinojen käyttöä seurataan ja arvioidaan vuosisuunnitelman 

arvioinnin yhteydessä.  

Kurinpidolliset keinot 

Perusopetuslain (POL 35§) mukaisia kurinpitotoimiakeinoja ovat jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja 

määräaikainen erottaminen. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokkahuoneesta tai 

muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun tilaisuudesta. Lisäksi jos perusopetuksessa oleva 

oppilas käyttäytyy uhkaavasti tai väkivaltaisesti ja vaarantaa toisen oppilaan tai muun henkilön 

turvallisuuden, häneltä voidaan evätä opetus jäljellä olevan koulupäivän ajaksi. Opetuksen epääminen on 

mahdollista myös, jos oppilaan häiritsevä käyttäytyminen vaikeuttaa kohtuuttomasti opetusta. Vastaavat 

perusteet mahdollistavat epäämään opetuksen myös seuraavaksi koulupäiväksi, jos opetuksen järjestäjä 

tarvitsee aikaa sen suunnitteluun, miten oppilas voi palata takaisin opetukseen. 

 

Kurinpitotoimenpiteet Kurinpidolliset toimenpiteet alkavat aina oppilaan kuulemisella. Oppilaalla on silloin 

mahdollisuus selittää toimintaansa, oikaista mahdollinen väärinkäsitys ja selvittää tapahtumaan johtaneet 

seikat. Kuuleminen tehdään aina mahdollisimman pian keskusteluun tai ojentamiseen johtaneen 

tapahtuman jälkeen. Vasta kuulemisen jälkeen otetaan yhteys osallisten huoltajiin. 

Kaikissa kurinpitotoimissa ja rangaistuksissa kurinpidollisista keinoista ja toimista on huoltajille ilmoitettava 

asiasta. Kuitenkin vain kirjallisessa varoituksessa ja määräaikaisessa erottamisessa on huoltajille varattava 

mahdollisuus tulla kuulluksi ennen rangaistuksen kurinpitotoimesta määräämistä. 

Opetuksen epääminen 

Jos perusopetuksessa oleva oppilas käyttäytyy uhkaavasti tai väkivaltaisesti ja vaarantaa toisen oppilaan tai 

muun henkilön turvallisuuden, häneltä voidaan evätä opetus jäljellä olevan koulupäivän ajaksi. Opetuksen 

epääminen on mahdollista myös, jos oppilaan häiritsevä käyttäytyminen vaikeuttaa kohtuuttomasti 

opetusta. Vastaavat perusteet oikeuttavat epäämään opetuksen myös seuraavaksi koulupäiväksi, jos koulu 

tarvitsee aikaa sen suunnitteluun, miten oppilas voi palata takaisin opetukseen.  

Oppilaalle on järjestettävä valvonta, kun hänet on poistettu luokkahuoneesta, muusta tilasta tai koulun 

tilaisuudesta.  Jos oppilaalta evätään oikeus osallistua opetukseen jäljellä olevan koulupäivän ajaksi, hänelle 

järjestetään valvonta. Lisäksi koulussa laaditaan oppilaalle suunnitelma, jossa määritellään ne käytännöt ja 

opiskeluhuoltopalvelut, jotka tukevat hänen paluutaan opetukseen.   

Jälki-istunto 

Jälki-istunto on perusopetuslaissa määritelty kurinpitotoimi kurinpitokeino, jota käytetään pääsääntöisesti, 

jos kasvatuskeskustelu on jo käyty tai rike on vakava.  

 

Jälki-istunnon aikana voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä tai harjoituksia, jotka ovat kasvatusta, 

opetusta ja kehitystä tukevia. Tehtäviä teettäessä huomioidaan, että ne ovat oikeassa suhteessa oppilaan 

tekoon tai laiminlyöntiin sekä oppilaan ikään - ja kehitystasoon. Muun muassa kirjallisten ja suullisten 

tehtävien tai harjoitusten sekä muiden kasvatuksellisia tavoitteita tukevien, esimerkiksi yhteisöllisyyttä ja 



osallisuutta edistävien tehtävien, teettäminen on mahdollista. Myös sosiaalisia - ja tunnetaitoja voidaan 

harjoitella ryhmämuotoisesti. Työrangaistukset eivät ole mahdollisia. 

Jälki-istunnossa voidaan edelleenkin velvoittaa oppilas istumaan hiljaa. Jälki-istuntoa ei voida miltään osin 

järjestää siten, että oppilas joutuisi sen seurauksena jäämään pois opetussuunnitelman tai muiden koulun 

suunnitelmien mukaisesta opetuksesta. Jälki-istunto järjestetään aina kouluajan ulkopuolella ja istunto 

kirjataan sähköisesti oppilashallinto-ohjelmaan. 

Kirjallinen varoitus 

Kirjallinen varoitus annetaan, jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa epäasiallista käyttäytymistä jälki-

istunnon saatuaan (POL 36§). 

Määräaikainen erottaminen 

Määräaikainen erottaminen voidaan toteuttaa, mikäli oppilas jatkaa epäasiallista käyttäytymistä jälki-

istunnon ja kirjallisen varoituksen saatuaan. Oppilas voidaan monijäsenisen toimielimen päätöksellä erottaa 

perusopetuksesta enintään kolmeksi kuukaudeksi. Väkivaltaisen tai uhkaavan oppilaan vaarantaessa toisten 

turvallisuuden voidaan määräaikainen erottaminen panna täytäntöön ilman lainvoimaa. 

Ennen jälki-istunnon, kirjallisen varoituksen tai määräaikaisen erottamisen määräämistä on yksilöitävä 

toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. 

Lisäksi ennen kurinpitorangaistuksentoimen antamista on huoltajille varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 

 

Muun oppilasta koskevan ojentamisen vastuunjako  

Opettaja  

• oppilaan huomauttaminen, nuhtelu, puhuttelu tms.  

• oppilaan väliaikainen toiminnasta erottaminen (sivuun 

istumaan tms.) 

• oppilaan kanssa käytävä kasvatuskeskustelu max. 2h (POL 

35§, tunnin aikana, tunnin jälkeen, koulupäivän jälkeen, 

dokumentoidaan) 

• häiritsevän tai kielletyn esineen tai aineen poisottaminen 

(POL 36§, dokumentoidaan) 

• oppilaan tarkastaminen: oppilaan mukana olevat tavarat, 

oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin 

puolin hänen vaatteensa, 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 (POL 36§, 

dokumentoidaan) 



• luokasta poistaminen (POL 36§, koululla 

valvontavelvollisuus, dokumentoidaan) 

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. 

• jälki-istunnon määrääminen max. 2h (POL 36§, oppilaan 

kuuleminen, rangaistuksen kurinpitoseuraamuksen syyn 

yksilöinti oppilaalle, rangaistuksen kurinpitoseuraamuksen  

kirjaaminen, voidaan teettää tehtäviä ja harjoituksia, 

dokumentoidaan) 

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan 

valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään (POL 36§). 

Rehtori 

• rehtorin puhuttelu tai kasvatuskeskustelu 

• oppilaan poistaminen koulusta loppupäivän sekä 

tarvittaessa seuraavan päivän ajaksi (POL 36§) 

• kirjallinen varoitus (POL 36§, yksilöitävä toimenpiteeseen 

johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja 

hankittava muu tarpeellinen selvitys, huoltajien 

kuuleminen, rangaistuksen kurinpitoseuraamuksen 

kirjaaminen), vaatii ensin jälki-istuntoja samasta aiheesta 

esim. häiriköinti, tottelemattomuus, sääntöjen 

noudattamatta jättäminen 

Monijäseninen toimielin 

• määräaikainen erottaminen (POL 36§, yksilöitävä 

toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava 

oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys, 

huoltajien kuuleminen, dokumentointi), 

lastensuojeluilmoitus 

 

Kurinpitokeinoja käytettäessä on noudatettava hallinnon yleisiä oikeusturvaperiaatteita. Keinojen käytön 

tulee perustua asiallisiin, yleisesti hyväksyttäviin ja objektiivisiin syihin. Samanlaisista teoista tulee tekijästä 

riippumatta määrätä samanlainen seuraamus, kuitenkin siten, että tekojen toistuminen voidaan ottaa 

huomioon raskauttavana tekijänä. Kurinpitoseuraamusten tulee olla suhteessa tekoon. Myös oppilaan ikä 

ja kehitysvaihe otetaan huomioon. Kurinpidollisia keinoja ei saa käyttää oppilaita häpäisevällä tai 

loukkaavalla tavalla.  

 


