
POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN SUUNNITELMA KURINPITOKEINOJEN 
KÄYTTÄMISESTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ MENETTELYTAVOISTA 

 

Lukiolain (714/2018) 30 §:n 2 momentti, 40 §:n 1, 2, 3, 4, 41 §, 42 §, 43 §, 44 §, 45 §, 46§, 
47§,  

Kurinpitotoimenpiteisiin ryhdytään lukiolain 41 §:n mukaisesti, jos opiskelija häiritsee 
opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti. Laissa mainittuja 
kurinpitorangaistuksia ovat: 

- määräaikainen erottaminen, enintään vuodeksi (rehtori) 
- kirjallinen varoitus (rehtori) 

Opetusta häiritsevän opiskelijan voi opettaja määrätä poistumaan opetustilasta jäljellä 
olevan tunnin ajaksi. Rehtorit voivat myös evätä lukiolaisen oikeuden opiskeluun enintään 
kolmeksi päiväksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai koulussa tai 
työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan 
käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti 
opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. 

Kurinpitorangaistuksen ollessa kysymyksessä:  

- tulee yksilöidä teko, laiminlyönti tai rikos. Opiskelijaa tulee kuulla tai selvittää 
tapahtunut (rehtorit ja/tai oppilashuolto) 

- tulee tehdä ilmoitus huoltajalle tai sosiaalihuollon viranomaisille (rehtorit ja/tai 
oppilashuolto) 

- rehtori tai vararehtori kirjaa tapahtuneen, kuulemisen ja tehdyt toimenpiteet 

Ennen kurinpitorangaistuksen antamista on opiskelijan huoltajalle varattava tilaisuus tulla 
kuulluksi. (rehtori) 

Muiden kurinpitokeinojen ollessa kyseessä opettaja tai muu asianosallinen kirjaa 
tapahtuman ja toimenpiteet. Vajaavaltaisen opiskelijan kohdalla huoltajaa tulee tiedottaa 
tapahtuneesta ja siitä seuranneista toimenpiteistä. 

Opiskelijan poistamisesta tunnilta tai muusta koulun tilaisuudesta noudatetaan lain 43 §:n 
ohjeita ja määräyksiä. Jos opettaja tai rehtori joutuvat turvautumaan voimakeinoihin, niiden 
tulee olla suhteessa opiskelijan ikään ja tilanteen uhkaavuuteen. Voimankäyttötilanteissa 
opiskelijalle pitää kuvata, mitä tapahtuu ja miksi ryhdytään kyseisiin toimenpiteisiin. Tässä 
vaiheessa tulee hälyttää apua koulun henkilökunnasta tai esimerkiksi poliisilta. Asiaa 
ratkaistaessa tulee pyrkiä siihen, että tilanteessa on paikalla kaksi tai useampi koulun 
henkilökunnan edustaja. Tapahtumat kirjataan ja annetaan tiedoksi huoltajille, koulun 
johdolle, työsuojelulle ja oppilashuollolle. 

Opiskelijoiden tavaroiden haltuunotosta ja tarkastamisesta noudatetaan lain 45., 46. ja 47 
§:iä.  Toimenpiteet on toteutettava mahdollisimman turvallisesti ja hienotunteisesti, ja ne tulee 
kirjata ylös ja saattaa huoltajan, oppilashuollon ja koulun johdon tietoon. 

Kurinpitotoimenpiteiden yhteydessä toimitaan lain ja hyvän hallintotavan mukaan 
kunnioittaen opiskelijan, henkilökunnan, opettajien ja rehtorien oikeusturvaa. Toiminnan 



tulee perustua asiallisiin, yleisesti hyväksyttäviin ja objektiivisiin syihin. 
Kurinpitoseuraamusten tulee olla oikeassa suhteessa tekoon, eikä niitä saa käyttää asiaan 
kuulumattomassa tarkoituksessa, kuten kostamis- tai loukkaamistarkoituksessa. 

Kyseessä oleva suunnitelma kurinpidosta liitetään osaksi Pohjois-Haagan yhteiskoulun 
turvallisuussuunnitelmaa. Opettajilla ja henkilökunnalla on velvollisuus tutustua koulun 
turvallisuussuunnitelmaan ja tästä muistutetaan vuosittain kouluvuoden aloituksessa. 

Eri viranomaiset ja huoltajien kanssa tehdään säännöllisesti yhteisymmärryksessä ja 
sovussa hyvää yhteistyötä. 

 

 


