
Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä  
 

A. Yleiset periaatteet 

Lukiolain 21 §:n (629/1998, muutettu lailla 1268/2013) mukaan opiskelijalla on oikeus 

turvalliseen opiskeluympäristöön. Lukioyhteisön yhteistyö ja erilaiset pedagogiset ratkaisut luovat 

edellytyksiä hyvän työrauhan rakentumiselle. Lukiokoulutuksen järjestäjällä on oikeus käyttää 

myös lukiolain mukaisia kurinpitokeinoja. Keinot perustuvat 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 oikeassa suhteessa tekoon, eikä niitä saa käyttää asiaan 

kuulumattomassa tarkoituksessa, kuten esimerkiksi häpäisemistarkoituksessa.  

 

B. Yhteistyö eri tahojen kanssa 

Suunnitelman laatimisessa ja toteuttamisessa tehdään yhteistyötä opiskelijoiden, huoltajien sekä 

sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden tarvittavien viranomaistahojen kanssa. 

 

C. Menettelytavat rike- ja häiriötilanteessa, selvittämisvastuut, työnjako, sekä kuulemis- ja 

kirjaamismenettelyt 

 

1. Opiskelija häiritsee opetusta tai oppilaitoksen järjestämää tilaisuutta 

 opiskelijaa huomautetaan asiasta, minkä jälkeen opettaja tai rehtori voi poistaa häiritsevän 

opiskelijan opetustilasta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi  

 tunnilta poistamisesta tehdään merkintä Wilmaan, josta huoltaja saa tiedon 

 jos opiskelija ei noudata poistumismääräystä, hänet voidaan poistaa opetustilasta tarvittavia 

voimakeinoja käyttäen kokonaistilanne huomioiden 

 Mikäli voimakeinoja joudutaan käyttämään, asiasta tehdään kirjallinen selvitys rehtorille. 

 

2. Opiskelija käyttäytyy väkivaltaisesti, uhkaavasti tai häiritsee opetusta toistuvasti 

 mikäli opiskelija häiritsee opetusta toistuvasti, kohdan 1 lisäksi rehtori voi antaa kirjallisen 

varoituksen 

 väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvältä opiskelijalta voidaan lisäksi evätä 

osallistuminen opetukseen enintään kolmeksi työpäiväksi 

 asiasta tulee ilmoittaa alaikäisen huoltajalle 

 ryhmänohjaajan ja rehtorin on kuultava opiskelijan näkemys tapahtuneesta 

 tarvittaessa opiskelijalle järjestetään opiskelijahuollon tuki ja tehdään lastensuojeluilmoitus 

 

3. Jos opiskelijan rikkomus on vakava tai hän jatkaa epäasiallista käyttäytymistä varoituksen 

saatuaan 

 sivistyslautakunta voi erottaa opiskelijan enintään yhdeksi vuodeksi 

 opiskelijaa ja alaikäisen huoltajaa on kuultava 

 

4. Jos epäillään, että opiskelijalla on hallussaan kielletty esine tai kiellettyä ainetta 

 opiskelijaa pyydetään luovuttamaan esine tai aine 

 opettaja tai rehtori voi tarkastaa opiskelijan mukana olevat tavarat ja päällisin puolin hänen 

vaatteensa 

 tarkastuksen syy tulee ilmoittaa opiskelijalle 

 tarkastajan tulee olla samaa sukupuolta kuin opiskelija 

 opiskelija saa valita toisen oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvan henkilön paikalle 

tarkastukseen 



 edellisistä voidaan poiketa kiireellisissä tilanteissa 

 kielletyt aineet tai esineet voidaan takavarikoida 

 asiasta tulee ilmoittaa mahdollisimman nopeasti alaikäisen huoltajalle ja tarvittaessa 

lastensuojeluun 

 tehdään kirjallinen selvitys rehtorille. 

 

5. Lunttaus ja plagiointi 

 Opiskelija voidaan poistaa kokeesta ja suoritus hylätään, mikäli häntä epäillään vilpistä, 

vilpin yrityksestä tai avustamisesta vilpissä. 

 Opiskelija voidaan poistaa kokeesta, mikäli hän häiritsee muiden suoritusta. 

 Mikäli opiskelija syyllistyy plagiointiin, seurauksena on tuotoksen tai koko kurssin 

uudelleen suorittaminen. 

 Edellisten lisäksi opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus. 

 

D. Tiedottaminen 

Järjestyssäännöt ovat lukio-oppaassa. Niistä tiedotetaan lukuvuden alussa ryhmänohjaajien 

tunneilla ja muulloin tarpeen vaatiessa. Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin 

liittyvistä menettelyistä löytyy Wilmasta. 

 

E. Henkilökunnan osaamisen varmistaminen kurinpidollisten toimivaltuuksien käyttämisessä 

Opettajia tiedotetaan suunnitelmasta ja heille tarjotaan mahdollisuutta osallistua 

täydennyskoulutukseen, joka koskee kurinpitokeinojen käyttämistä. 

 

F. Suunnitelman toteutumisen seuraaminen  

Rehtori, opetushenkilöstö ja opiskelijakunta arvioivat suunnitelman toteutumista ja vaikuttavuutta 

ja päivittävät sitä tarvittaessa. 

 

 


