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1 SUUNNITELMA KASVATUSKESKUSTELUJEN JA KURINPIDOLLISTEN 
KEINOJEN KÄYTTÄMISESTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ MENETTELYTAVOISTA 
SATEENKAAREN ERITYISKOULUSSA 
 
1.1 Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 

 
Perusopetuslain 7 Luvun 29§ mukaan opetukseen osallistuvalla oppi-
laalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa työrauha ja opis-
kelun esteetön sujuminen on varmistettu. Työrauhaan voidaan vaikuttaa 
monilla koulun keinoilla, joista keskeisiä ovat opettajan antama ohjaus ja 
palaute, moniammatillinen yhteistyö sekä yhteinen vastuunotto ja huolen-
pito oppilaasta. Pedagogisia ratkaisuja kehittämällä sekä luottamuksen ja 
välittämisen ilmapiiriä vahvistamalla luodaan edellytykset hyvän työrau-
han rakentumiselle.   
 
Perusopetuslain 35 §:n mukaan oppilaan tulee osallistua laissa säädet-
tyyn opetukseen johon hänet on otettu, jollei hänelle ole erityisestä 
syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtä-
vänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. 
 
Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään va-
hingonkorvauslaissa. Vahingoista tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai 
tämän muulle lailliselle edustajalle.  
 
Jos tekijä on varmuudella tiedossa ja yksilöitävissä, koulun opettaja tai 
rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai 
uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan likaa-
man tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan. Teh-
tävä tulee suorittaa valvotusti eikä se saa muodostua oppilaan ikä ja ke-
hitystaso huomioon ottaen oppilaalle vaaralliseksi tai raskaaksi eikä sen 
suorittaminen saa kestää enempää kuin kaksi tuntia. Oppilas ei voi tehtä-
vän suorittamisen vuoksi jäädä pois opetuksesta. Mikäli tehtävä suorite-
taan oppilaan työpäivän ulkopuolella, siitä tulee ilmoittaa oppilaan huolta-
jalle tai muulle lailliselle edustajalle. Tehtävän suorittaminen tulee ottaa 
huomioon päätettäessä tämän lain mukaisista kurinpidollisista toimenpi-
teistä. 
 

 
2 OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN OIKEUDET TYÖRAUHAN TURVAAMISEKSI JA 
EPÄASIALLISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN PUUTTUMISEKSI  
 
2.1 Kasvatuskeskustelu 
 

Kasvatuskeskustelu (POL 7. luku, 35a §) on ensisijainen tapa puuttua 
epäasialliseen käyttäytymiseen. Keskustelun tarkoituksena on yhdessä 
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oppilaan kanssa yksilöidä toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti, 
kuulla oppilasta, selvittää laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset 
sekä pohtia keinot tilanteen korjaamiseksi. Menettelyn tavoitteena on löy-
tää myönteisiä keinoja koulussa käyttäytymisen ja hyvinvoinnin paranta-
miseksi. Sateenkaaren erityiskoulussa kasvatuskeskusteluja käydään nii-
den oppilaiden kanssa, joiden katsotaan hyötyvän tällaisesta ohjauk-
sesta. Kasvatuskeskusteluissa käytetään tarvittaessa kuvallista ohjeis-
tusta. Kasvatuskeskustelun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatus-
keskustelu tulee kirjata Wilmaan ja siitä tulee ilmoittaa huoltajille. Huolta-
jalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun. 

 
2.2 Kurinpidolliset keinot 
 

Kurinpidollisia keinoja ovat perusopetuslain (7 luku, 36§, 36a§) mukaan 
jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen.  

 
2.3 Jälki-istunto 

 
Jälki-istunnossa (36 §) voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, har-
joituksia ja tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tu-
kevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja 
kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös 
velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan. Jälki-istuntoa ei voida jär-
jestää siten, että oppilas joutuisi sen seurauksena jäämään pois opetus-
suunnitelman tai muun koulun toimintaa koskevan suunnitelman mukai-
sesta opetuksesta.  
 
Jälki-istunnosta tehdään kirjaus Wilmaan. 

 
2.4 Häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistaminen 
 

Perusopetuslain 36 b § mukaan opetusta häiritsevä oppilas voidaan 
määrätä poistumaan luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta 
annetaan, taikka koulun tilaisuudesta.  Lisäksi työrauhan turvaamiseksi 
oppilaan oikeus osallistua opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä ole-
van työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan tai 
muun henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan 
käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu 
kohtuuttomasti oppilaan käyttäytymisen vuoksi.  Jos oppilas tekee vasta-
rintaa, voidaan käyttää oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakei-
noja.  Valtuudet voimakeinojen käyttöön on perusopetuslaissa annettu 
vain opettajalle ja rehtorille. Tarvittaessa opettaja tai rehtori voi pyytää 
apua muulta henkilökunnalta esimerkiksi oppilaan poistamiseksi luokkati-
lasta. Silloin kun on kysymys tilanteesta, jossa oppilas on aiheuttamassa 
vahinkoa tai vaaraa itselleen tai muille, kuka tahansa koulun henkilökun-
taan kuuluva voi rajoittaa oppilaan toimintaa esimerkiksi pitämällä kiinni. 
Tämä oikeus perustuu rikoslain hätävarjelua tai pakkotilaa koskeviin 
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säännöksiin. 
Jos oppilaan toimintaa joudutaan rajoittamaan fyysisesti, opettaja tekee 
tapahtuneesta ilmoituksen rehtorille ja huoltajalle saman työpäivän ai-
kana. Rajoittamistilanne käydään läpi jälkiselvittelyn muodossa oppilaan 
kanssa ja se kirjataan kasvatuskeskusteluosioon. 
 
Tapahtumat raportoidaan myös Haipro-järjestelmään tarvittaessa. 
Koulussa tapahtuneita rajoittamistoimenpiteitä seurataan lukuvuosittain. 
 
 

3 MENETTELY KURINPITOASIASSA JA EROTTAMISEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 

Ennen oppilaan määräämistä jälki-istuntoon, kirjallisen varoituksen anta-
mista oppilaalle ja oppilaan määräaikaista erottamista on yksilöitävä toi-
menpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankit-
tava muu tarpeellinen selvitys. Ennen kurinpitorangaistuksen antamista 
on oppilaan huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Muista 36 §:ssä 
tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava oppilaan huoltajalle ja opetuk-
sen epäämisestä tarvittaessa koulun sijaintikunnan sosiaalihuollon toi-
meenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavalle viranomaiselle. Määräaikai-
sesta erottamisesta ja kirjallisesta varoituksesta tulee antaa päätös, ja 
muut 36 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet tulee kirjata. 
 
Opetuksen järjestäjän tulee järjestää opetus, joka estää määräajaksi ero-
tetun oppilaan jäämisen jälkeen vuosiluokkansa ja opetusryhmänsä edis-
tymisestä. Erotetulle oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva 
henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetus toteutetaan ja oppi-
mista seurataan. 
 
Määräaikaista erottamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta on 
voimassa, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 31 §:n 1 ja 2 momentissa 
ja 32 §:ssä säädetään, ja lisäksi, mitä jäljempänä 4 momentissa sääde-
tään. 
 
Kun oppilas on käyttäytynyt niin väkivaltaisesti tai uhkaavasti, että toisen 
oppilaan tai koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön 
turvallisuus on kärsinyt tai vakavasti vaarantunut, ja on olemassa ilmei-
nen vaara, että väkivaltainen tai uhkaava käyttäytyminen toistuu, määrä-
aikainen erottaminen voidaan panna täytäntöön sen estämättä, ettei pää-
tös ole lainvoimainen. 
 
Määräaikaista erottamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta lain-
voimaa vailla olevana ja täytäntöönpanon alkamisen ajankohdasta on 
päätettävä samalla kun määräaikaisesta erottamisesta päätetään. 
 
Rehtorin ja opettajan päätösvallasta jälki-istunnon määräämisessä sekä 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960586
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36 §:n 2–4 momentissa tarkoitetusta asiasta säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. 
Määräaikaisesta erottamisesta päättää opetuksen järjestäjän asianomai-
nen monijäseninen toimielin. Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen 
edustuksesta käsiteltäessä oppivelvollisen lapsen koulusta erottamista 
koskevaa asiaa säädetään lastensuojelulain 24 §:n 2 momentissa. Kirjal-
lisen varoituksen antamisesta voi opetuksen järjestäjän niin päättäessä 
päättää myös koulun rehtori.  

 
 
4 OIKEUS OTTAA HALTUUN ESINEITÄ TAI AINEITA 
 

Perusopetuslain 36 d §:n mukaan rehtorilla tai koulun opettajalla on yh-
dessä 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. 
Jos haltuun otettavaa esinettä tai ainetta hallussaan pitävä oppilas koet-
taa vastarintaa tekemällä välttää haltuun ottamisen, rehtorilla tai koulun 
opettajalla on oikeus käyttää sellaisia esineen tai aineen haltuun otta-
miseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina 
oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilan-
teen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Oikeus käyttää voimakeinoja 
koskee vain oppilaan omaa tai muiden turvallisuutta vaarantavia esineitä 
tai aineita sekä esineitä tai aineita, joita käytetään oppimisen tai opetuk-
sen häiritsemiseen. 
 
Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitetussa haltuunotossa ei saa käyttää voi-
mankäyttövälineitä. Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslain 
4 luvun 6 §:n 3 momentissa ja 7 §:ssä. 
 
Pykälässä säädetyt oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa myös ajan, 
jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän hy-
väksymän muun tämän lain tai sen nojalla annettujen säädösten nojalla 
laaditun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan. 

 
 
5 OIKEUS TARKASTAA OPPILAAN TAVARAT 
 

Perusopetuslain 36 e §:n mukaan koulun opettajalla ja rehtorilla on työ-
päivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan 
hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaat-
teensa, sellaisen 29 §:n 2 momentissa tarkoitetun kielletyn esineen tai ai-
neen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvalli-
suutta, 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. 
 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039
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Oppilaalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy. 
 
Tarkastajan tulee olla oppilaan kanssa samaa sukupuolta. Tarkastuk-
sessa tulee olla läsnä tarkastajan lisäksi toinen täysi-ikäinen koulun hen-
kilökuntaan kuuluva. Oppilaan pyynnöstä tarkastuksessa tulee olla läsnä 
hänen valitsemansa koulun henkilökuntaan kuuluva, jos tämä on saapu-
villa. 
 
Edellä 3 momentissa säädetystä tarkastuksen suorittamistavasta voidaan 
kuitenkin poiketa, jos se on asian kiireellinen luonne huomioon ottaen tur-
vallisuuden kannalta ehdottoman välttämätöntä. 
 
Pykälässä säädetyt oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa myös ajan, 
jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän hy-
väksymän muun tämän lain tai sen nojalla annettujen säädösten nojalla 
laaditun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan. 

 
 
6 HALTUUNOTON JA TARKASTAMISEN YLEISET PERIAATTEET 
 

Perusopetuslain 36 f §:n mukaan edellä 36 d ja 36 e §:ssä tarkoitetut toi-
menpiteet on toteutettava mahdollisimman turvallisesti. Toimenpiteillä ei 
saa puuttua oppilaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityi-
syyteen enempää kuin on välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden 
varmistamiseksi. Esineiden ja aineiden haltuun ottamisessa ja oppilaan 
tarkastuksessa on noudatettava olosuhteiden edellyttämää hienotuntei-
suutta. Toimenpiteiden käyttö tulee kouluissa suunnitella ja ohjeistaa. 
 
Edellä 36 d §:n mukaisten voimakeinojen käyttöön turvautuneen opetta-
jan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen 
järjestäjälle. Oppilaan tarkastaminen ja esineiden ja aineiden haltuun ot-
taminen tulee kirjata. Edellä 36 d ja 36 e §:ssä tarkoitetuista toimenpi-
teistä on ilmoitettava oppilaan huoltajille mahdollisimman pian. 
 

 
7 HALTUUN OTETTUJEN ESINEIDEN JA AINEIDEN LUOVUTTAMINEN JA 
HÄVITTÄMINEN 
 

Perusopetuslain 36 g §:n mukaan opettajan tai rehtorin 36 d §:n perus-
teella haltuun ottama häirintään käytetty esine tai aine tulee luovuttaa op-
pilaalle oppitunnin tai koulun tilaisuuden päättymisen jälkeen. Jos on to-
dennäköistä, että häirintä oppitunnin jälkeen jatkuu, häirintään käytetty 
esine tai aine tulee luovuttaa oppilaalle viimeistään työpäivän päättyessä. 
 
Edellä 29 §:n 2 momentissa tarkoitetut kielletyt esineet ja aineet luovute-
taan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Esineet ja aineet 
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tulee kuitenkin luovuttaa poliisille tai muulle laissa säädetylle viranomai-
selle, jos oppilaalla, 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 vä-
littömästi. 
 
Jos huoltaja ei kolmen kuukauden kuluessa haltuunottoa koskevasta il-
moituksesta nouda esinettä tai ainetta, se voidaan todisteellisesti hävit-
tää. Esineiden ja aineiden hävittäminen ja luovuttaminen tulee kirjata. 
 

 
8 OPPILASHUOLTO KURINPIDON JA OJENTAMISEN YHTEYDESSÄ 
 

Perusopetuslain 36 h §:n opetuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, 
että oppilaalle, jolle on määrätty 36 §:n 1 momentissa tarkoitettu kurinpi-
torangaistus tai jolta opetus on evätty jäljellä olevan työpäivän ajaksi 36 
§:n 2 tai 3 momentin nojalla, järjestetään tarvittava oppilashuolto. Oppi-
lasta ei saa jättää ilman valvontaa 36 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen 
toimenpiteiden jälkeen. 

 
 
9 KURINPIDOLLISTEN JA KASVATUKSELLISTEN TOIMIEN SEURAAMINEN 
 

Perusopetuslain 36 i §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee seurata 35 
a, 36, 36 b, 36 d ja 36 e §:ien mukaisten toimenpiteiden käyttöä ja niiden 
kehittymistä. 
 
Kurinpidollisten ja kasvatuksellisten toimenpiteiden käytöstä raportoidaan 
Sateenkaaren erityiskoulun yhteisöllisen oppilashuollon kokouksessa lu-
kuvuosittain. 
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