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4 a § (30.12.2013/1267)
Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan
opetus
•

•

•

•

Tässä pykälässä tarkoitetulle esi- tai perusopetuksessa olevalle oppilaalle annetaan opetusta, jolla on oppimista ja
koulunkäyntiä ylläpitävä sekä oppilaan hoitotavoitteita tukeva kokonaiskuntoutuksellinen tavoite. Erikoissairaanhoidossa
olevan oppilaan opetus järjestetään ensisijaisesti oppilaan omassa tämän lain 6 tai 28 §:ssä tarkoitetussa koulussa tai
esiopetuksen järjestämispaikassa, johon oppilas on otettu. Sairaalan sijaintikunta on kuitenkin velvollinen järjestämään
sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä huomioon ottaen on mahdollista.
Hoidosta vastaavan sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään myös muulle erikoissairaanhoidossa olevalle
oppivelvolliselle oppilaalle opetusta ja tukea siinä määrin kuin se hänen terveytensä, pedagogiset erityistarpeensa ja
erikoissairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet huomioon ottaen on perusteltua, jos opetuksen
järjestäminen muutoin ei ole tämän tai muun lain mukaisista tukitoimista huolimatta oppilaan edun mukaista. Myös kunnat,
joissa sijaitsee erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) tarkoitettu erikoissairaanhoidon muu toimintayksikkö, voivat järjestää
opetusta erikoissairaanhoidossa olevalle oppilaalle.
Hoidosta vastaavan sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön sijaintikunta ja oppilaan opetuksen järjestäjä
sekä oppilaan kotikuntalain mukainen kotikunta sopivat yhdessä tässä pykälässä tarkoitetun opetuksen järjestämisestä
oppilaalle kuultuaan ensin oppilasta, tämän huoltajia tai muuta laillista edustajaa, oppilaan opetuksen järjestäjää sekä
oppilaan oppilashuollosta vastaavia henkilöitä. Mikäli sopimukseen ei päästä, päätöksen tekee hoidosta vastaavan sairaalan
tai muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön sijaintikunta.
Oppilaan opetuksen järjestäjän tulee hoidosta vastaavan sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön
sijaintikunnan kanssa moniammatillisessa yhteistyössä sopia ja järjestää siirtymisen kannalta välttämätön tuki opetuksen
järjestämiseksi oppilaan siirtyessä 1 momentissa tarkoitettuun opetukseen ja takaisin. Mikäli oppilaan opetuksen järjestäjä on
muu kuin oppilaan hoidon aikainen kotikunta, myös oppilaan kotikuntaa tulee kuulla. Oppilaan tulee voida 1 momentissa
säädettyjen velvollisuuksien lakattua palata siihen opetukseen, johon oppilas osallistui ennen siirtymistään 1 momentissa
säädettyyn opetukseen.
Erikoissairaanhoidossa oleva oppilas on oikeutettu 32 §:n 1 momentin mukaiseen ilmaiseen kuljetukseen tai riittävään
avustukseen osallistuessaan tämän pykälän mukaiseen opetukseen

21 § (30.12.2013/1296)
Koulutuksen arviointi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Koulutuksen arvioinnin tarkoituksena on turvata tämän lain tarkoituksen toteuttamista ja tukea koulutuksen kehittämistä ja
parantaa oppimisen edellytyksiä.
Opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin.
Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta säädetään Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetussa laissa
(1295/2013).
Arviointien keskeiset tulokset tulee julkistaa.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä arvioinnista ja sen kehittämisestä.
L:lla 1296/2013 muutettu 21 § tulee voimaan 1.5.2014. Aiempi sanamuoto kuuluu:
21 § (24.1.2003/32)
Koulutuksen arviointi
Koulutuksen arvioinnin tarkoituksena on turvata tämän lain tarkoituksen toteuttamista ja tukea koulutuksen kehittämistä ja
parantaa oppimisen edellytyksiä.
Opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa
arviointiin.
Ulkopuolista arviointia varten opetusministeriön yhteydessä toimii riippumattomana asiantuntijaelimenä koulutuksen
arviointineuvosto. Opetushallitus tekee 14 §:ssä tarkoitettujen tuntijaon ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisten eri
oppiaineiden kansallisia oppimistulosten seuranta-arviointeja. Koulutuksen ulkopuolisista arvioinneista ja oppimistulosten
seuranta-arvioinneista opetusministeriö laatii arviointisuunnitelman. Valtioneuvoston asetuksella annetaan säännökset
koulutuksen arviointineuvoston tehtävistä, kokoonpanosta, toiminnan järjestämisestä ja neuvostossa käsiteltävien asioiden
valmistelusta ja toimeenpanosta sekä arviointisuunnitelman sisällöstä. (27.11.2009/970)
Arviointien keskeiset tulokset tulee julkistaa.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä arvioinnista ja sen kehittämisestä.

28 a § (30.12.2013/1263)
Valtuus säätää lisäopetukseen
hakemisesta (+ päätös opp. ottamisesta)
•
•
•
•

•

•

Hakumenettelystä lisäopetukseen voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella.
28 b § (30.12.2013/1263)
Päätös lisäopetuksen oppilaaksi ottamisesta
Jos päätös oppilaaksi ottamisesta tehdään käyttäen 28 a §:n nojalla säädettyjä
hakumenettelyitä, joissa useaan koulutukseen voidaan hakea yhdellä
hakemuksella, valitsematta jättämisestä voidaan ilmoittaa hakijalle postitse
kirjeellä.
Jos oppilasvalinnan tuloksesta on ilmoitettu kirjeellä, opetuksen järjestäjän tulee
antaa oppilaaksi ottamista koskeva kirjallinen päätös muutoksenhakuohjeineen
hakijan pyynnöstä. Hakijan tulee kirjallisesti tai suullisesti pyytää päätöksen
antamista 30 päivän kuluessa siitä, kun hakija on saanut tiedoksi 1 momentissa
tarkoitetun ilmoituksen oppilasvalinnan tuloksesta.
Tässä pykälässä tarkoitetussa menettelyssä noudatetaan muutoin, mitä
päätöksen antamisesta hallintolaissa säädetään.

29 § (30.12.2013/1267)
Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
•
•
•

•
•

•
•

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.
Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa
kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden
vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.
Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta,
kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Opetuksen
järjestäjän tulee opetussuunnitelman yhteydessä laatia ja ohjeistaa suunnitelma kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskustelun
käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. Opetushallituksen tulee opetussuunnitelman perusteissa antaa
määräykset suunnitelmien laatimisesta.
Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa
sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä
kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Edellä 4 momentissa tarkoitetuissa järjestyssäännöissä ja muissa järjestysmääräyksissä voidaan antaa kouluyhteisön
turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä
sekä tarkempia määräyksiä 2 momentissa tarkoitetuista esineistä tai aineista sekä niiden käytöstä ja säilytyksestä. Lisäksi
määräyksiä voidaan antaa koulun omaisuuden käsittelystä, koulun tilojen siisteydestä huolehtimisesta sekä oleskelusta ja
liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella.
Pykälässä säädetyt oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman tai opetuksen
järjestäjän hyväksymän muun tämän lain tai sen nojalla annettujen säädösten nojalla laaditun suunnitelman mukaiseen
opetukseen tai toimintaan.
Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä,
kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle
edustajalle.

31 a § (13.6.2003/477)
Oppilashuolto
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Oppilashuollosta säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013). (30.12.2013/1288)
L:lla 1288/2013 muutettu 1 momentti tulee voimaan 1.8.2014. Aiempi sanamuoto kuuluu:
Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto.
Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.
2 momentti on kumottu L:lla 30.12.2013/1288, joka tulee voimaan 1.8.2014. Aiempi sanamuoto kuuluu:
Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto
sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat terveydenhuoltolaissa (1326/2010) tarkoitettu
kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa (417/2007) tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen.
3 momentti on kumottu L:lla 30.12.2013/1288, joka tulee voimaan 1.8.2014. Aiempi sanamuoto kuuluu:
Oppilashuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa tai muun laillisen edustajan
kanssa. Silloin kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa, asian käsittelyyn
voivat osallistua vain ne oppilaan opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat, joiden tehtäviin
oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu. Oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan kirjallisella
suostumuksella tai niin kuin laissa erikseen säädetään oppilaan asian käsittelyyn voi osallistua myös muita
tarvittavia tahoja.
4 momentti on kumottu L:lla 30.12.2013/1288, joka tulee voimaan 1.8.2014. Aiempi sanamuoto kuuluu:
Käsiteltäessä yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa oppilashuoltotyössä kirjataan asian vireillepanija, aihe,
päätetyt jatkotoimenpiteet ja niiden perustelut, asian käsittelyyn osallistuneet sekä se, mitä tietoja ja kenelle
oppilaasta on annettu. Henkilötietojen käsittelystä vastaa rekisterinpitäjänä opetuksen järjestäjä.
5 momentti on kumottu L:lla 30.12.2013/1267.

35 §
Oppilaan velvollisuudet
•
•
•
•

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä
tilapäisesti myönnetty vapautusta.
Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään
vahingonkorvauslaissa (412/1974). Vahingoista tulee ilmoittaa oppilaan
huoltajalle tai tämän muulle lailliselle edustajalle. (30.12.2013/1267)
Jos tekijä on varmuudella tiedossa ja yksilöitävissä, koulun opettaja tai rehtori voi
kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen
järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai
epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan. Tehtävä tulee suorittaa
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. Mikäli tehtävä suoritetaan oppilaan työpäivän ulkopuolella, siitä
tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Tehtävän
suorittaminen tulee ottaa huomioon päätettäessä tämän lain mukaisista
kurinpidollisista toimenpiteistä. (30.12.2013/1267)

35 a § (30.12.2013/1267)
Kasvatuskeskustelu
•

•

•

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee
vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa
epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena
toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään
kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai
useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella.
Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti
yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen
syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin
parantamiseksi.
Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu
tulee kirjata ja siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata
mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se 2 momentissa
esitetty huomioon ottaen katsotaan tarpeelliseksi.

36 § (13.6.2003/477)
Kurinpito
•

•

•

•
•

•

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan
määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos
rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai
kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen
varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia.
Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi
luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta.
Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on
olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön
turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä
toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.
Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan
valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.
Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, joiden tulee olla
kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja
kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälkiistunnon ajan. (30.12.2013/1267)
Jälki-istuntoa ei voida järjestää siten, että oppilas joutuisi sen seurauksena jäämään pois
opetussuunnitelman tai muun koulun toimintaa koskevan suunnitelman mukaisesta opetuksesta.
(30.12.2013/1267)

36 a § (13.6.2003/477)
Menettely kurinpitoasiassa ja erottamisen
täytäntöönpano
•

•

•
•

•
•
•

Ennen oppilaan määräämistä jälki-istuntoon, kirjallisen varoituksen antamista oppilaalle ja oppilaan määräaikaista
erottamista on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen
selvitys. Ennen kurinpitorangaistuksen antamista on oppilaan huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Muista 36 §:ssä
tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava oppilaan huoltajalle ja opetuksen epäämisestä tarvittaessa koulun sijaintikunnan
sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavalle viranomaiselle. Määräaikaisesta erottamisesta ja kirjallisesta
varoituksesta tulee antaa päätös, ja muut 36 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet tulee kirjata.
Opetuksen järjestäjän tulee järjestää opetus, joka estää määräajaksi erotetun oppilaan jäämisen jälkeen vuosiluokkansa ja
opetusryhmänsä edistymisestä. Erotetulle oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen
suunnitelma, jonka mukaan opetus toteutetaan ja oppimista 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 säädetään.
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 ilmeinen vaara, että väkivaltainen
tai uhkaava käyttäytyminen toistuu, määräaikainen erottaminen voidaan panna täytäntöön sen estämättä, ettei päätös ole
lainvoimainen.
Määräaikaista erottamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana ja täytäntöönpanon alkamisen
ajankohdasta on päätettävä samalla kun määräaikaisesta erottamisesta päätetään.
Rehtorin ja opettajan päätösvallasta jälki-istunnon määräämisessä sekä 36 §:n 2–4 momentissa tarkoitetusta asiasta
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Määräaikaisesta erottamisesta päättää opetuksen järjestäjän asianomainen monijäseninen toimielin. Sosiaalihuollosta
vastaavan toimielimen edustuksesta käsiteltäessä oppivelvollisen lapsen koulusta erottamista koskevaa asiaa säädetään
lastensuojelulain 24 §:n 2 momentissa. Kirjallisen varoituksen antamisesta voi opetuksen järjestäjän niin päättäessä päättää
myös koulun rehtori. (30.12.2013/1267)

36 b § (13.6.2003/477)
Häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan
oppilaan poistaminen
•

•

•

•

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 tarkoitetusta opetuksen epäämisestä.
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.
Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslain (39/1889) 4 luvun 6 §:n 3
momentissa ja 7 §:ssä

36 d § (30.12.2013/1267)
Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita
•
•

•
•

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.
Jos haltuun otettavaa esinettä tai ainetta hallussaan pitävä oppilas koettaa vastarintaa
tekemällä välttää haltuun ottamisen, rehtorilla tai koulun opettajalla on oikeus käyttää
sellaisia esineen tai aineen haltuun ottamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan
pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä
tilanteen 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 opetuksen häiritsemiseen.
Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitetussa haltuunotossa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä.
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 hyväksymän muun tämän lain tai
sen nojalla annettujen säädösten nojalla laaditun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai
toimintaan.

36 e § (30.12.2013/1267)
Oikeus tarkastaa oppilaan tavarat
•

•
•

•
•

Koulun opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana
olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen
vaatteensa, sellaisen 29 §:n 2 momentissa tarkoitetun 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.
Oppilaalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa 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 suorittamistavasta voidaan kuitenkin poiketa,
jos se on asian kiireellinen luonne huomioon ottaen turvallisuuden kannalta ehdottoman
välttämätöntä.
Pykälässä säädetyt oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa myös ajan, jolloin oppilas
osallistuu opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän hyväksymän muun tämän lain tai
sen nojalla annettujen säädösten nojalla laaditun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai
toimintaan.

36 f § (30.12.2013/1267)
Haltuunoton ja tarkastamisen yleiset
periaatteet
• Edellä 36 d ja 36 e §:ssä tarkoitetut toimenpiteet on toteutettava
mahdollisimman turvallisesti. Toimenpiteillä ei saa puuttua oppilaan
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen enempää
kuin on välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden
varmistamiseksi. Esineiden ja aineiden haltuun ottamisessa ja
oppilaan tarkastuksessa on noudatettava olosuhteiden edellyttämää
hienotunteisuutta. Toimenpiteiden käyttö tulee kouluissa suunnitella
ja ohjeistaa.
• 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 tulee kirjata. Edellä 36 d ja 36 e §:ssä
tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava oppilaan huoltajille
mahdollisimman pian.

36 g § (30.12.2013/1267)
Haltuun otettujen esineiden ja aineiden
luovuttaminen ja hävittäminen
•

•

•

•

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 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.
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 välittömästi.
Jos huoltaja ei kolmen kuukauden kuluessa haltuunottoa koskevasta
ilmoituksesta nouda esinettä tai ainetta, se voidaan todisteellisesti hävittää.
Esineiden ja aineiden hävittäminen ja luovuttaminen tulee kirjata.

36 h § (30.12.2013/1267)
Oppilashuolto kurinpidon ja ojentamisen
yhteydessä
• Opetuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että
oppilaalle, jolle on määrätty 36 §:n 1 momentissa
tarkoitettu kurinpitorangaistus tai jolta opetus on evätty
jäljellä olevan työpäivän ajaksi 36 §:n 2 tai 3 momentin
nojalla, järjestetään tarvittava oppilashuolto. Oppilasta ei
saa jättää ilman valvontaa 36 §:n 2 ja 3 momentissa
tarkoitettujen toimenpiteiden jälkeen.

36 i § (30.12.2013/1267)
Kurinpidollisten ja kasvatuksellisten
toimien seuraaminen
• Opetuksen järjestäjän tulee seurata 35 a (kake), 36
(kurinpito, opetuksen epääminen loppupäiväksi, jälkiistunto, kotitehtävien laiminlyönti), 36 b (Häiritsevän ja
turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistaminen), 36 d
(Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita) ja 36 e §:n
(Oikeus tarkastaa oppilaan tavarat) mukaisten
toimenpiteiden käyttöä ja niiden kehittymistä.
• Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat
kurinpitorangaistuksia.

41 a § (30.12.2013/1288)
Tiedonsiirto teknistä käyttöyhteyttä
hyväksikäyttäen
• Tässä laissa tarkoitettuihin rekistereihin sisältyviä tietoja
voidaan luovuttaa tietoon oikeutetulle teknisen
käyttöyhteyden avulla. Ennen teknisen käyttöyhteyden
avaamista tietoja luovuttavan on varmistuttava siitä, että
tietojen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti.
• L:lla 1288/2013 lisätty 41 a § tulee voimaan 1.8.2014.

47 a § (30.12.2013/1267)
Osallisuus ja oppilaskunta
•

•

•
•

•

Opetuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että
kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä
ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista. Oppilaille tulee järjestää
mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun
järjestyssäännön valmisteluun.
Edellä 6 §:n 2 momentissa tarkoitetulla koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva
oppilaskunta. Oppilaskunta voi olla useamman koulun yhteinen. Oppilaskunnan tehtävänä
on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä
kehittää oppilaiden ja opetuksen järjestäjän välistä yhteistyötä.
Opetuksen järjestäjän tulee kuulla koulun oppilaskuntaa ennen 1 momentissa mainittujen
suunnitelmien ja määräysten vahvistamista sekä ennen muita oppilaiden asemaan
olennaisesti vaikuttavia päätöksiä.
Tässä pykälässä tarkoitettu toiminta järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten
mukaisesti paikalliset olosuhteen huomioon ottaen. Tarkemmin toiminnan järjestämisestä
päättää opetuksen järjestäjä. Toiminta tulee suunnitella opetussuunnitelman ja muiden
koulun toimintaa ohjaavien suunnitelmien osana tai yhteydessä.
Opetuksen järjestäjän tulee määräajoin selvittää oppilaiden ja heidän huoltajiensa
näkemyksiä koulun ja opetuksen järjestäjän toiminnasta

Muutossäädösten voimaantulo ja
soveltaminen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30.12.2013/1263:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.
HE 166/2013, SiVm 15/2013, EV 220/2013
30.12.2013/1267:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.
Edellä 29 §:n 3 momentin mukainen opetuksen järjestäjän suunnitelma kurinpitokeinojen ja
kasvatuskeskustelun käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista tulee ottaa käyttöön
1 päivänä elokuuta 2016.
Opetushallituksen tulee antaa määräykset suunnitelman laatimisesta siten, että opetuksen
järjestäjä voi ottaa suunnitelman käyttöön viimeistään mainittuna päivänä.
HE 66/2013, SiVM 10/2013, EV 181/2013
30.12.2013/1288:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2014.
HE 67/2013, SiVM 14/2013, EV 218/2013
30.12.2013/1296:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2014.
HE 117/2013, SiVM 12/2013, EV 193/2013

Oulun perusopetuksen rehtorin
koulurauhapaketti
- diat 21- 33 rehtorin työversio

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
(1.)
Kouluun ei saa tuoda eikä pitää hallussa esinettä tai ainetta, jonka hallussapito voi
vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden
vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

Opetuksen tai oppimisen häirintä:
✓ Pyydä oppilasta antamaan esine pois. Jos hän ei sitä anna, se
on oikeus ottaa pois.
✓ Häirintään käytetyn esineen tai aineen palauttaminen
oppilaalle oppitunnin tai koulun tilaisuuden päättymisen
jälkeen.
✓ Jos on todennäköistä, että häirintä oppitunnin jälkeen jatkuu,
häirintään käytetty esine tai aine tulee luovuttaa oppilaalle
viimeistään työpäivän päättyessä.

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
(2.)
Kielletyt esineet ja aineet:
✓ Luovutetaan mahdollisimman pian oppilaan huoltajalle tai
muulle lailliselle edustajalle tai poliisille, jos muilla ei lain
mukaan ole oikeutta pitää niitä hallussaan.
Huumausaineet, ampuma-aseet, aseen osat, patruunat, ammukset ja kaasusumuttimet sekä
räjähteet tulee luovuttaa poliisille välittömästi. Ennen luovuttamista esine tai aine tulee
säilyttää huolellisesti. Jos huoltaja ei 3 kk:n kuluessa nouda esinettä tai ainetta, se voidaan
todisteellisesti hävittää. Suositeltavaa on, että ennen hävittämistä muistutetaan
noutovelvollisuudesta ja hävittämisestä tiettynä päivänä, ellei esinettä tai ainetta noudeta.

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
(3.), poisotto-oikeudesta
✓ Viimesijainen puuttumiskeino. Tehtävä mahdollisimman turvallisesti ja hienotunteisesti.
✓ Ei saa puuttua oppilaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen
enempää kuin on välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi.
✓ Jos oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää oppilaan omaa tai muiden
turvallisuutta vaarantavaa tai oppimisen tai opetuksen häiritsemiseen käytettävän
esineen tai aineen haltuun ottamisen, rehtorilla tai koulun opettajalla on oikeus käyttää
sellaisia esineen tai aineen haltuun ottamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita
voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan
vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen.
✓ Ei saa käyttää voimankäyttövälineitä.
✓ Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen
selvitys tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle.

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
(4.), tarkastamisoikeudesta
Opettajalla tai rehtorilla on oikeus:
✓ tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat
✓ hänen hallinnassaan olevat koulun säilytystilat
✓ päällisin puolin hänen vaatteensa
✓ Jos on ilmeistä, että oppilaan hallussa on sellainen kielletty esine tai aine, jolla voidaan
vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta ja oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy
niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole.

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
(5.), tarkastamisoikeudesta
✓ Viimesijainen puuttumiskeino. Tehtävä mahdollisimman turvallisesti ja
hienotunteisesti.
✓ Ei saa puuttua oppilaan henkilö-kohtaiseen koskemattomuuteen ja
yksityisyyteen enempää kuin on välttämätöntä opiskelurauhan ja
turvallisuuden varmistamiseksi.
✓ Oppilaalle ilmoitettava ennen tarkastusta sen syy.
✓ Tarkastajan oltava oppilaan kanssa samaa sukupuolta ja lisäksi läsnä oltava
toinen täysi-ikäinen koulun henkilökuntaan kuuluva, joka oppilaan pyynnöstä
on hänen valitsemansa, jos tämä on saapuvilla. Tästä voidaan kuitenkin
poiketa, jos se on asian kiireellinen luonne huomioon ottaen turvallisuuden
kannalta ehdottoman välttämätöntä.

Oppilaan velvollisuudet (1.)
Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko:
-> Koulun opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä
✓ oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan
tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen
saattaman koulun omaisuuden tai tilan.
✓ Mikäli tehtävä suoritetaan oppilaan työpäivän ulkopuolella, siitä
tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

✓ Tehtävä tulee suorittaa 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 tämän lain mukaisista
kurinpidollisista toimenpiteistä.

Kasvatuskeskustelu
✓ Ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai
muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai
kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa
epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti.
✓ Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut
teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa.
✓ Tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot
koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi.

✓ Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua
kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se katsotaan
tarpeelliseksi.

Luokasta tai muusta opetustilasta
poistaminen
✓ Jäljellä olevan oppitunnin ajaksi, kun oppilaan käytös on
häiritsevää. Viimeisenä keinona voi käyttää voimakeinoja.
✓ Valvonta järjestettävä. Opettajalla ja rehtorilla yksin tai yhdessä
oikeus poistaa oppilas, joka ei noudata suullista määräystä
poistua. Vastarintaa tekevä oppilas voidaan poistaa käyttäen
sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja,
joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen
vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen.
Annettava kirjallinen selvitys opetuksen järjestäjälle.
Voimankäyttövälineitä ei saa käyttää.
✓ Ilmoitusvelvollisuus huoltajalle. Määriteltävä ilmoitustapa,
esim. käytössä oleva lomake.

Jälki-istunto
✓ Oppilas häiritsee opetusta, rikkoo järjestystä, käyttäytyy
vilpillisesti
✓ Enintään 2 h, yksilöitävä teko, hankittava selvitys ja
järjestettävä valvonta.
✓ Voi istuttaa hiljaa tai teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä.
✓ Harjoituksia ja tehtäviä, jotka tukevat kasvatusta, opetusta ja kehitystä, ovat oikeassa
suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen
oppilaalle sopivia. Ei voida järjestää siten, että oppilas jäisi sen takia pois opetuksesta tai
muusta toiminnasta.

✓ Oppilashuolto järjestettävä
✓ Ilmoitusvelvollisuus huoltajalle. Määriteltävä ilmoitustapa,
esim. käytössä oleva lomake.

Opetuksen epääminen enintään jäljellä
olevan työpäivän ajaksi
✓ Kyse turvaamistoimesta, jos olemassa vaara, että oppilaan tai
muun henkilön turvallisuus kärsii väkivaltaisen tai uhkaavan
käytöksen johdosta tai opetus vaikeutuu kohtuuttomasti
oppilaan häiritsevän käytöksen vuoksi.
✓ Opettajalla ja rehtorilla yksin tai yhdessä oikeus poistaa
oppilas, joka ei noudata suullista määräystä poistua.
✓ Vastarintaa tekevä oppilas voidaan poistaa käyttäen sellaisia oppilaan poistamiseksi
välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja
tilanteen vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen.
Voimankäyttövälineitä ei saa käyttää.

✓ Annettava kirjallinen selvitys opetuksen järjestäjälle.
✓ Ilmoitusvelvollisuus huoltajalle, sosiaalihuollon
toimeenpanosta vastaavalle viranomaiselle.

Kotitehtävien laiminlyönti
✓ Kotitehtävät laiminlyönyt oppilas voidaan jättää työpäivän
päätyttyä enintään 1 tunniksi kerrallaan tekemään tehtäviä.
✓ Valvonta järjestettävä.
✓ Ilmoitusvelvollisuus huoltajalle.

Määräaikainen erottaminen
•

•

Määräaikaisesta erottamisesta päättää opetuksen järjestäjän asianomainen monijäseninen toimielin. Sosiaalihuollosta vastaavan
toimielimen edustuksesta käsiteltäessä oppivelvollisen lapsen koulusta erottamista koskevaa asiaa säädetään lastensuojelulain 24 §:n 2
momentissa.
Oulussa sivistys- ja kulttuurilautakunta päättää oppilaan määräaikaisesta erottamisesta.

• Määräaikaisesta erottamisesta ja kirjallisesta varoituksesta
tulee antaa päätös ja toimenpiteet tulee kirjata.
• Opetuksen järjestäjän tulee järjestää opetus, joka estää
määräajaksi erotetun oppilaan jäämisen jälkeen
vuosiluokkansa ja opetusryhmänsä edistymisestä. Erotetulle
oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva
henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetus
toteutetaan ja oppimista seurataan.

Kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa
koskevat tarkennetut määräykset
✓ Koulun tulee ilmoittaa asiasta huoltajalle.
✓ Koululla ei ole toimivaltaa määrätä rangaistuksia eivätkä
järjestyssäännöt ole voimassa koulumatkoilla.
✓ Huoltajien tulee selvittää koulumatkoilla tapahtuneet asiat
✓ Koulu voi tukea tarjoamalla esimerkiksi psykologin tai
kuraattorin palveluja tarvittaessa.

Tupakoinnista
•

•

•
•

Tupakkatuotteiden maahantuonti ja hallussapito on kielletty alle 18vuotiaalta. Maahantuonnista voidaan tuomita sakkorangaistus, mutta
tupakkatuotteiden hallussapidosta ei ole säädetty rangaistusta. Tämä
tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, ettei yksityishenkilöillä tai
poliisilla ole oikeutta ottaa tupakkatuotteita pois alaikäisen hallusta.
Hallussapitokiellolla tuetaan kuitenkin erityisesti koulujen sekä
seurakuntien, urheiluseurojen ja nuorisotyön ohjaajien päätöksentekoa
lasten ja nuorten tupakoinnin rajoittamiseksi. Koulu voi esimerkiksi
järjestyssäännöillään kieltää tupakkatuotteiden hallussapidon ja puuttua
hallussapitoon järjestyssäännöissä määrätyin seuraamuksin.
http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/tupakka/tupakkatuotteiden_saat
avuuden_rajoittaminen_alaikaisilta/maahantuonti_ja_hallussapito
Tupakkalaki 11§

