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Hyvät peruskoululaisten huoltajat 
 
Perusopetuslaki muuttui vuoden 2014 alussa niin sanotun työrauhapaketin osalta. Lakiuudistuksen 
tavoitteena on parantaa koulujen mahdollisuutta työrauhan ylläpitoon ja koulujen turvallisuuden 
varmistamiseen. 
 
Hyvä työrauha perustuu ensisijaisesti koko kouluyhteisön rakentavaan toimintakulttuuriin. Toimintakulttuuri 
muodostuu yhdessä sovituista toimintamalleista, eri osapuolten välisestä, arvostavasta vuorovaikutuksesta, 
osallisuudesta sekä laadukkaasta ja riittävästi tukea sisältävästä opetuksesta. Kouluissa pyritään myös 
ennalta ehkäisemään tilanteita, joissa työrauhaongelmia tai järjestyssääntörikkomuksia olisi mahdollista 
tapahtua. Keskeistä työrauhan varmistamisessa on se, että kouluissa on laadittu oppilaiden ja henkilökunnan 
yhteistyönä järjestyssäännöt, joita kaikki noudattavat. 
 
Koska koulu on paikka, jossa muun ohessa vasta harjoitellaan yhteisön jäsenenä toimimista ja yhteisön 
sääntöjen noudattamista, tulee aika ajoin eteen tilanteita, joissa oppilas ei ole toiminut sovittujen sääntöjen 
mukaan. Näissä tilanteissa toimitaan perusopetuslain mukaisten ojentamis- ja kurinpitotoimien mukaisesti. 
Niiden tavoitteena on turvallisuuden ja työrauhan varmistamisen ohella ohjata ja kasvattaa oppilasta 
huomaamaan, että sääntöjen rikkomisella on seuraamuksia ja niin ei voi toimia. 
 
Tämän oppaan tavoitteena on varmistaa, että teillä huoltajilla on ajan tasalla olevat ja opetushenkilöstön 
kanssa yhtenevät tiedot koulujen toimintatavoista. Toivomme, että voimme tehdä myös ojentamis- ja 
kurinpitotilanteissa kanssanne hyvää ja rakentavaa yhteistyötä lapsen kasvun ja kehityksen parhaaksi! 
 

Eräjärven koulun rehtori Markku Puputti 
Hirsilän koulun rehtori Tiina Huohvanainen 

Karpinlahden koulun rehtori Kaija Laine 
Kultavuoren koulun rehtori Taru Räsänen 

Rovastinkankaan koulun rehtori Teppo Honkonen  
Yhteiskoulun rehtori Timo Hakulinen 

Kasvatus- ja opetusjohtaja Silja Silvennoinen 
Oriveden kaupunki 

OPETUSTOIMEN TERVEHDYS 
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1. Taustaa, oikeuksia ja velvollisuuksia  
 
Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön 

 koulu on myös työpaikka, jossa jokaisella on oikeus tehdä työtään 

 opettajat ovat virkamiehiä, jotka toimivat virkavastuulla ja ovat vastuussa toiminnastaan 

 koulun aikuisilla on myös oikeuksia, kuten yksilönsuoja ja työrauha sekä opettajilla 
oikeuksia puuttumiseen 

 
Oriveden kaupungilla on turvallisuus- sekä opiskeluhuollonsuunnitelman yhteydessä laadittu 
suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Lisäksi lasten ja 
nuorten lautakunta on hyväksynyt koulujen järjestyssäännöt. 
Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu 
opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan. Toiminnalla tarkoitetaan tässä 
yhteydessä esimerkiksi leirikouluja tai luokkaretkiä. 
 
Koulut ilmoittavat tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, 
kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai 
muulle lailliselle edustajalle. Koulun henkilökunta voi tarvittaessa tukea koulumatkalla 
tapahtuneen kiusaamisen selvittämistä, mutta koulumatkat eivät varsinaisesti kuulu tämän lain 
piiriin. 
 

Lainsäädäntömme sisältää sekä huoltajaa että oppilasta koskevia oikeuksia ja 

velvollisuuksia 

 

OPPIMISYMPÄRISTÖ 
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Oppilaan velvollisuuksia 

 oppilaan tulee osallistua perusopetuk-
seen, jollei hänelle ole erityisestä syystä 
tilapäisesti myönnetty vapautusta, siihen 
saakka kunnes oppivelvollisuus on suori-
tettu 

 oppilaan on suoritettava tehtävänsä tun-
nollisesti  

 oppilaan on käyttäydyttävä asiallisesti 
 
Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa 
va-hinko säädetään vahingonkorvauslaissa 
(412/1974). Koulut ilmoittavat vahingoista 
oppilaan huoltajalle tai tämän muulle lailliselle 
edustajalle. 
 
Jos vahingon 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 ilmoitetaan oppilaan huoltajalle tai muulle 
lailliselle edustajalle. 
 
Tehtävän suorittaminen tulee ottaa huomioon päätettäessä mahdollisista kurinpidollisista 
toimenpiteistä. 
 
 

Oppilaan oikeuksia 

 oikeus saada esiopetusta oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna 
 oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin tai aikaisemmin hakemuksesta 

sekä psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella  
 oikeus saada maksutonta perusopetusta kaikkina koulun työpäivinä  
 oikeus saada tarvittavaa oppilashuoltoa sekä tukiopetusta ja/tai erityisopetusta, jos oppilas 

on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan ja/tai muutoin tarvitsee oppimisessaan 
lyhytaikaista tukea 

 oikeus pidennettyyn oppivelvollisuuteen, jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei 
lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa 

 oikeus tulla kuulluksi koulunkäyntiinsä ja opiskeluunsa liittyvissä asioissa  
 oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön 
 oikeus tulla kuulluksi ennen jälki-istuntoon määräämistä, kirjallisen varoituksen antamista ja 

määräaikaista erottamista 
 oikeus yksilönsuojaan, yhdenvertaiseen kohteluun ja henkilökohtaiseen koskemat-

tomuuteen 
 

OPPILAALLE 
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Huoltajien on tärkeää seurata lasten koulunkäyntiä ja pitää yhteyttä kouluun lapsen tai 
nuoren oppimiseen, kasvuun tai käyttäytymiseen liittyvissä asioissa. Yhteydenpidon 
välineenä käytetään verkkopohjaista Wilmaa, jonka avulla voi seurata mm. poissaoloja ja 
oppilasarviointeja. 
 
 

Huoltajan velvollisuuksia 

 huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta  

 huoltaja vastaa siitä, että oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa 

 lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista 

 lapsen vanhemman ja muun huoltajan tulee turvata lapselle tasapainoinen kehitys ja 
hyvinvointi siten, kun lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa säädetään 

 huoltajan tulee ilmoittaa lapsen poissaoloista koulun antamien ohjeiden mukaan 
 
 

Huoltajan oikeuksia 

 saada tietoa opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä ja mahdollisuudesta 
osallistua kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön 

 saada tietoa koulun oppilashuollosta ja menettelytavoista sekä siitä, miten oppilasta 
koskevan oppilashuollollisen asian vireillepano ja valmistelu tapahtuu 

 tehdä yhteistyötä koulun kanssa 

 perusopetuksen päätösvaiheessa saada tieto ja tarvittaessa mahdollisuus keskustella 
oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä kysymyksistä oppilaanohjaajan ja oppilashuollon eri 
asiantuntijoiden kanssa 

 tulla kuulluksi ennen kurinpitorangaistuksen antamista, ennen erityisen tuen päätöstä ja 
HOJKS:n tekoa sekä ennen päätöstä oppilaan jättämisestä luokalle, ellei oppilaan huoltaja 
ole tehnyt esitystä oppilaan jättämisestä vuosiluokalle oppilaan yleisen koulumenestyksen 
vuoksi 

HUOLTAJALLE 
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2. Kouluilla on selkeät toimintatavat rikkomusten ja epäasiallisen 
käyttäytymisen yhteydessä 
 

Työskentelyrauhan ja turvallisen kouluympäristön turvaamiseksi oppilaan kasvua ja käyttäytymistä 
ohjataan koulutyön yhteydessä erilaisin menetelmin, kuten kiusaamisen vastaisen ohjelman (KiVa) 
ja vertaissovittelun (Verso) avulla.  
 

Mikäli oppilas ei noudata koulun järjestyssääntöjä, käytetään mm. seuraavia ojentamis- ja kurin-
pitotoimia: 

1. käyttäytymistä ohjaavat keskustelut/puhuttelut 
2. kasvatuskeskustelu 
3. jälki-istunto 
4. kotitehtävien teettäminen  
5. kirjallinen varoitus  
6. opetuksesta poistaminen tai opetukseen osallistumisen epääminen loppupäiväksi 
7. määräaikainen erottaminen 
8. velvoittaminen korvaamaan ja/tai siivoamaan aiheuttamansa vahingon 

 

Kasvatuskeskustelu on aina ensisijainen keino puuttua järjestyssääntöjen vastaiseen toimintaan 
koulussa. Mikäli oppilas sen jälkeen jatkaa järjestyssääntöjen rikkomista tai epäasiallista käyt-
täytymistä, voidaan oppilas määrätä jälki-istuntoon. Jos oppilas senkin jälkeen jatkaa järjestys-
sääntöjen rikkomista tai muuta epäasiallista käyttäytymistä, voi rehtori antaa oppilaalle kurinpito-
toimena kirjallisen varoituksen. Edellä mainittujen kurinpitotoimien lisäksi käytettäviä keinoja ovat 
oppilaan opetuksesta poistaminen, opetukseen osallistumisen epääminen loppupäiväksi sekä 
viimeisenä kurinpitokeinona määräaikainen erottaminen, josta päättää lasten ja nuorten lauta-
kunta. Oppilas on lisäksi velvollinen aiheuttamansa vahingon korvaamiseen ja likaamansa tai epäjär-
jestykseen saattamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen ja järjestämiseen. Korvauksen/vel-
voitteen tulee olla oppilaan ikään ja kehitystasoon, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon 
kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin nähden kohtuullinen. 
  
Mikäli oppilaan rikkomus on vakava, voidaan edellä kuvatusta ojentamis- ja kurinpitotoimen-
piteiden järjestyksestä poiketa. Esimerkiksi tahallisesta väkivaltaisesta käyttäytymisestä seuraa aina 
kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen. Ojentamis- ja kurinpitotoimiin liittyviä käytän-
teitä on kuvattu tarkemmin taulukossa.
 

KURINPITO 



 

 

PUUTTUMISKEINO ja sitä edeltänyt 

RIKKOMUS   

--> JATKUMO lievemmästä vakavampaan 

KUULEMINEN 
 

ILMOITTAMINEN  
 

Henkilökohtainen ohjauskeskustelu ja käytöskoulu x 2 

ja sitten > Kasvatuskeskustelu  
 

Jos oppilas  
häiritsee opetusta  
rikkoo koulun järjestystä,  
menettelee vilpillisesti tai  
käyttäytyy epäasiallisesti tai epäkunnioittavasti  

 Huoltajille. Huoltajalle varattava mahdollisuus osallistua 
kasvatus-keskusteluun tai osaan siitä, jos katsotaan 
tarpeelliseksi 
 

Luokasta /opetustilasta poistaminen jäljellä olevan 

oppitunnin ajaksi 
 

Jos oppilaan  
käytös on häiritsevää  
 
 

 Huoltajalle. Ilmoitustapa määritellään koulun 
työsuunnitelmassa 
 

 Jälki-istunto  
 

Jos oppilas toistuvasti 
häiritsee opetusta,  
rikkoo järjestystä,  
toimii vilpillisesti tai 
käyttäytyy epäasiallisesti 

Oppilasta. 
Varattava tilaisuus 
tulla kuulluksi ennen 
rangaistuksen 
antamista 

Huoltajalle. Ilmoitustapa määritellään koulun 
työsuunnitelmassa 
 

Rehtorin ohjauskeskustelu tai puhuttelu 
 

Jos oppilas  
jatkaa edellä mainittuja tai  
tekee muun merkittävän rikkomuksen 

 Huoltajille 

Kirjallinen varoitus 
 

Jos oppilas  
jatkaa edellä mainittuja tai  
tekee muun merkittävän rikkomuksen 

Oppilasta ja huoltajaa 
 

Huoltajalle kirjallinen päätös valitusosoitus, tiedoksi lasten 
ja nuorten lautakunnalle 
 

Määräaikainen erottaminen  
 

Jos kyseessä  
vakava rikkomus tai  
toistuva piittaamattomuus, joka jatkuu jälki-istuntojen 
ja/tai varoituksen jälkeen 

Oppilasta ja huoltajaa 
 

Huoltajalle kirjallinen päätös ja valitusosoitus, tiedoksi 
lastensuojeluviranomaisille 
 

Opetuksen epääminen enintään jäljellä olevan 

työpäivän ajaksi  
 

Jos oppilas vaarantaa muiden turvallisuuden tai vaikeuttaa 
kohtuuttomasti opetusta  
väkivaltainen tai uhkaava käytös  
häiritsevä käytös 

 Huoltajalle, sosiaalihuollon toimeenpanosta vastaavalle 
viranomaiselle 
 

Kotitehtävien suorittaminen työpäivän päätyttyä  
 

Jos oppilas on  
laiminlyönyt kotitehtävät  

 Huoltajalle 
 

Oppilaan tavaroiden tarkastaminen  
 

Jos on ilmeistä, että  
oppilaan hallussa on kielletty esine tai aine,  
joka vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta ja oppilas 
kieltäytyy niitä luovuttamasta eikä luotettavasti osoita, 
ettei hänen hallussaan niitä ole  
 

> oikeus tarkastaa tavarat, säilytystilat ja päällisin puolin 
vaatteet  

 Ilmoitettava huoltajille mahd. pian 
 

Esineen tai aineen haltuunotto  
 

Jos oppilaalla on  
kielletty,  
vaarallinen tai  
oppimista häiritsevä esine tai aine  
 

> pyydetään ensin oppilasta luovuttamaan pois. Jos hän ei 
suostu, se on oikeus ottaa pois 

 Ilmoitettava huoltajille mahd. pian 
 

Siivous- ja korvausvelvoitteen käyttö  
 

Jos oppilas on  
sotkenut tai rikkonut koulun omaisuutta 
 

> oppilas on velvollinen vahingon korvaamiseen ja 
likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun 
omaisuuden puhdistamiseen ja järjestämiseen  

 Ilmoitettava huoltajille mahd. pian ja sovittava mahd. 
korvauksesta 
 

PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA 



 

 

 

MUUTA HUOMIOITAVAA 
 

Oppilasta vastaan syyte vireillä  

Jos oppilasta vastaan on vireillä 
syyte tuomioistuimessa, se estää 
aloittamasta tai jatkamasta koulun 
rangaistusmenettelyjä. Jos syyte on 
vapauttava oppilaalle, häntä voi-
daan rangaista koulussa, kun teko 
ei ollut rikos mutta koulussa ran-
gaistava. Jos oppilas on tuomittu, 
samasta asiasta ei voida antaa 
kurinpitorangaistusta (eli varoitus-
ta tai määräaikaista erottamista). 
Määräaikainen erottaminen on 
kuitenkin tällöinkin mahdollista, jos 
se oppilaan tekemän rikoksen tai 
siihen liittyvien seikkojen perus-
teella on perusteltua. 
 

Seurantavelvoite 
Opetuksen järjestäjän tulee 
seurata kasvatuskeskustelun, 
kurinpidollisten toimien, häiritse-
vän ja turvallisuutta vaarantavan 
oppilaan poistamisen, esineiden ja 
aineiden haltuunotto-oikeuden se-
kä oppilaan tavaroiden haltuun-
otto-oikeuden käyttöä ja toimien 
kehittymistä. Orivedellä koulukoh-
taiset tiedot käsitellään määräajoin 
koulukohtaisessa oppilashuolto-
ryhmässä. Seurantojen määrän 
tarpeellisuus määritellään koulu-
kohtaisessa työsuunnitelmassa. 
Koulujen rehtorin arvioivat rehto-
rikokouksessa vuosittain yhteisesti 
kurinpitokeinojen ja kasvatus-
keskustelun käytänteiden toimi-
vuutta. 
 

Suunnitelmasta tiedottaminen 
Oriveden kaupungin kurinpito-

keinojen ja kasvatuskeskustelujen 

käyttämisestä ja niihin liittyvistä 

menettelytavoista tiedotetaan 

Peda.netin ja Wilman kautta. 

KIRJAAMINEN  
 

TOIMIVALTA  
 

 HUOM! 

 Wilmaan Opettaja tai 
rehtori 
 

Kesto enintään 2 h. Voidaan järjestää kerralla tai 
useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. 
Kasvatuskeskustelu: yksilöidään toimenpiteeseen johtanut 
teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa 
selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä 
koulun keinot käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin 
parantamiseksi.  

Wilmaan  Opettaja tai 
rehtori yksinään 
tai yhdessä 
 

Valvonta järjestettävä. Opettajalla ja rehtorilla yksin tai 
yhdessä oikeus poistaa oppilas, joka ei noudata suullista 
määräystä poistua. Vastarintaa tekevään voidaan käyttää 
välttämättömiä voimakeinoja.  
Voimankäyttövälineitä ei saa käyttää.  
Annettava kirjallinen selvitys opetuksen järjestäjälle.  

Wilmaan  Opettaja ja 
rehtori 
 

Enintään 2 h, yksilöitävä teko, hankittava selvitys, valvonta 
järjestettävä. Tarvittaessa järjestettävä oppilashuolto. 
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 ikään ja kehitystasoon. Oppilas saa sen 
vuoksi jäädä pois opetuksesta / toiminnasta.  

Wilmaan Opettaja ja 
rehtori määräävät 
 

 

Hallinnollinen 
päätös Dynastyyn 
Kirjaus Wilmaan  
 

Rehtori Lastensuojeluilmoitus harkinnan mukaan 

Hallinnollinen 
päätös Dynastyyn, 
täytäntöönpanosta 
päätettävä ja päätös 
perusteltava.  
Kirjaus Wilmaan 

Lasten ja nuorten 
lautakunta 
 

Enintään 3 kk:n ajaksi. Yksilöitävä teko, hankittava selvitys, 
järjestettävä oppilashuolto, järjestettävä opetus siten, että ei 
jää jälkeen muusta ryhmästä. Laadittava 
opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen 
suunnitelma opetuksesta (toteutus ja seuranta). 
Tarvittaessa lastensuojeluilmoitus. 

Wilmaan 
 

Rehtori ratkaisee 
 

Opettajalla ja rehtorilla yksin tai yhdessä oikeus poistaa oppi-
las, joka ei noudata suullista poistumismääräystä. Vastarintaa 
tekevään voidaan käyttää välttämättömiä voimakeinoja, 
jolloin kirjallinen selvitys opetuksen järjestäjälle. 
Voimankäyttövälineitä ei saa käyttää.  
Tarvittaessa lastensuojeluilmoitus. 

Wilmaan 
 

Opettaja Valvonta järjestettävä. 
 

Wilmaan Koulun opettajalla 
ja rehtorilla 
 

Tehtävä mahdollisimman turvallisesti ja hienotunteisesti: 
koskemattomuuteen ja yksityisyyteen puuttuminen VAIN 
opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Oppilaalle 
ilmoitettava ennen tarkastusta sen syy. Tarkastaja miel. 
oppilaan kanssa samaa sukupuolta.  

Pois ottaminen, 
esineiden ja 
aineiden 
hävittäminen sekä 
luovuttaminen 
kirjataan Wilmaan 
 

Rehtorilla tai 
koulun opettajalla 
yhdessä tai 
erikseen  
 

Tehtävä mahdollisimman turvallisesti ja hienotunteisesti: 
koskemattomuuteen ja yksityisyyteen puuttuminen VAIN 
opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi.  
Jos kyse turvallisuutta tai oppimista häiritsevästä 
aineesta/esineestä, voi käyttää välttämättömiä 
voimakeinoja, jolloin kirjallinen selvitys opetuksen 
järjestäjälle.  
Voimankäyttövälineitä ei saa käyttää.  
Tarvittaessa lastensuojeluilmoitus. 

Wilmaan Koulun opettajalla 
ja rehtorilla 
 

Huoltajan kanssa sovitaan oppilaan ikään ja kehitystasoon, 
teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen 
varallisuusoloihin ym. olosuhteisiin nähden kohtuullinen 
korvaus /velvoite  
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Häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistaminen opetuksesta 

Rehtori voi evätä oppilaan oikeuden osallistua opetukseen enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, 
jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan tai koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän 
henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi tai opetus tai 
siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. 
 
Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa voimakeinoja käyttäen luokkahuoneesta tai muusta 
opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata edellä tarkoitettua 
poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus poistaa koulun alueelta oppilas, joka 
ei poistu saatuaan tiedon edellä kuvatusta opetuksen epäämisestä. 
 
Rehtori ja opettaja voivat edellä kuvatuissa tilanteissa toimia yhdessä tai kumpikin erikseen. 
Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Voimakeinojen käyttöön turvautunut 
opettaja tai rehtori antaa aina kirjallisen selvityksen tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle.  

  

OPPILAAN POISTAMINEN 
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3. Oikeus ottaa haltuun esineitä ja oppilaan tavaroiden 
tarkastaminen 

 

 

Kouluun ei saa tuoda 

 esineitä tai aineita, joilla on mahdollista vahingoittaa muita ihmisiä tai koulun omaisuutta 

 tupakkaa, alkoholia, huumausaineita. 
 

Vaaralliset sekä kielletyt tavarat ja aineet 
 
Tällaisia esineitä ovat esimerkiksi järjestyslain mukaiset vaaralliset esineet, kuten nyrkkiraudat, 
stiletit, heittotähdet jne. Lisäksi kiellettyjä esineitä ja aineita järjestyslain nojalla ovat toisen vahin-
goittamiseen soveltuvat esineet tai aineet, mikäli niiden tuomiseen kouluun ei ole esittää hyväksyt-
tävää työtehtävään liittyvää tai muutoin hyväksyttävää syytä. Näitä ovat esimerkiksi teräaseet, 
rikotut lasiesineet ja muut näihin rinnastettavat viiltämiseen ja pistämiseen soveltuvat esineet, 
patukat, ketjut, vaijerit, kaapelit, pesäpallomailat ja muut näihin rinnastettavat heittämiseen 
soveltuvat esineet ja terveydelle vaaralliset laserosoittimet. Myös ampuma-asetta tai räjähtävää 
esinettä erehdyttävästi muistuttavien esineiden kouluun tuominen on kielletty. Alaikäisten osalta 
kiellettyjä esineitä ja aineita ovat lisäksi mm. alkoholilain sekä tupakkalain mukaiset tuotteet. 
 

Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa 
oppilaalta edellä kuvattu kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee 
opetusta tai oppimista. 
 

VAARALLISET TAVARAT 
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Jos haltuun otettavaa esinettä tai ainetta 
hallussaan pitävä oppilas koettaa 
vastarintaa tekemällä välttää haltuun 
ottamisen, rehtorilla tai koulun opettajalla 
on oikeus käyttää välttämättömiä 
voimakeinoja. Oikeus käyttää voimakeinoja 
koskee vain oppilaan omaa tai muiden 
turvallisuutta vaarantavia esineitä tai 
aineita sekä esineitä tai aineita, joita 
käytetään oppimisen tai opetuksen 
häiritsemiseen. 
 

Koulun opettajalla ja rehtorilla on työpäivän 
aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana 
olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat 
koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen 
vaatteensa, sellaisen edellä 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 ilmoitetaan ennen tarkastusta sen syy. Tarkastajan tulee olla oppilaan kanssa samaa 
sukupuolta. Tarkastuksessa tulee olla läsnä tarkastajan lisäksi toinen täysi- ikäinen koulun henkilö-
kuntaan kuuluva. Oppilaan pyynnöstä tarkastuksessa tulee olla läsnä hänen valitsemansa koulun 
henkilökuntaan kuuluva, jos tämä on saapuvilla. Edellä kuvatusta tarkastuksen suorittamistavasta 
voidaan kuitenkin poiketa, jos se on asian kiireellinen luonne huomioon ottaen turvallisuuden 
kannalta ehdottoman välttämätöntä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päällisin puolin tapahtuvalla tarkastamisella tarkoitetaan henkilön yllä olevien vaatteiden ulkopuo- 
lista käsin koettelemista. Tarkastaminen on suoritettava siten, että muut oppilaat eivät ole läsnä 
tarkastamisen yhteydessä, mikäli tämä on mahdollista tilanteen luonne huomioiden. Säännöksen 
tarkoittaman ilmeisyyden olemassaoloa voidaan opettajan tai rehtorin oman näköhavainnon lisäksi 
arvioida mm. oppilaan käyttäytymisen, esimerkiksi havaitun humalatilan, perusteella tai muuten 
saatujen luotettavien tietojen perusteella. Tieto voi perustua esimerkiksi koulun henkilökunnan tai 
toisen oppilaan luotettavana pidettävään näköhavaintoon tai oppilaan omaisen tai toisen viran-
omaisen, ilmoitukseen. 
 

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. 
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Opettajan tai rehtorin haltuun ottama häirintään käytetty esine tai aine luovutetaan oppilaalle 
oppitunnin tai koulun tilaisuuden päättymisen jälkeen. Jos on todennäköistä, että häirintä 
oppitunnin jälkeen jatkuu, häirintään käytetty esine tai aine luovutetaan oppilaalle viimeistään 
työpäivän päättyessä. 
 
Edellä kuvatut kielletyt esineet ja aineet luovutetaan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle 

edustajalle. Esineet ja aineet luovutetaan 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 
järjestetään mahdollisimman pian haltuunotosta. Haltuun otetut huumausaineet, ampuma-aseet, 
aseen osat, patruunat, ammukset ja kaasusumuttimet sekä räjähteet luovutetaan 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 
kirjataan. 
  

VAARALLISET TAVARAT 
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Kielletyt esineet ja 
aineet perusopetuk-
sessa 

Oikeus 
ottaa haltuun 
 

Oikeus käyttää 
voimakeinoja 
haltuunotossa 

Oikeus tarkastaa 
tavarat 
 

Haltuun otettujen esi-
neiden ja aineiden 
luovuttaminen 

Järjestyslaissa kielletyt 
esineet ja aineet 
ampuma-aseet, aseen 
osat, patruunat, 
ammukset, 
kaasusumuttimet ja 
räjähteet 

kyllä 
 

kyllä, jos turvallisuus 
on vaarantunut 
 

jos turvallisuus on 
vaarantunut, 
hallussapito 
on ilmeistä ja 
oppilas kieltäytyy 
luovuttamasta 
 

poliisille 
 

Tupakkalaissa kielletyt 
aineet 
 

kyllä ei, jos ei välitöntä 
vaaraa 

ei huoltajalle 
 

Alkoholilaissa kielletyt 
aineet 
 

kyllä ei, jos ei välitöntä 
vaaraa 

ei huoltajalle 
 

Huumausainelaissa 
kielletyt aineet 
 

kyllä ei, jos ei välitöntä 
vaaraa 

ei poliisille 
 

Sallitut esineet ja 
aineet 
 

Oikeus 
ottaa haltuun 
 

Oikeus käyttää 
voimakeinoja 
haltuunotossa 

Oikeus tarkastaa 
tavarat 
 

Haltuun otettujen esi-
neiden ja aineiden 
luovuttaminen 

Muut esineet ja aineet 
 

kyllä, jos häiritsee 
niillä opetusta 
tai oppimista 

kyllä, jos oppilas 
ei pyynnöstä suostu 
luovuttamaan 

ei 
 

oppilaalle oppitunnin 
päätyttyä tai 
viimeistään 
työpäivän päätyttyä, 
jos on ilmeistä, että 
jatkaa häirintää 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Koulussa ei saa häiritä opetusta tai omaa tai muiden oppimista 
millään esineillä tai aineilla. 
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Oppilashuolto ojentamisen ja kurin-
pidon yhteydessä 
 

Oppilaalla, joka on saanut kirjallisen varoituksen 
tai joka on erotettu määräajaksi tai jolta on 
evätty oikeus osallistua opetukseen loppupäivän 
ajaksi, on oikeus saada tarvitsemansa oppi-
lashuolto. Koulukuraattori kutsuu koolle pala-
verin, jossa arvioidaan oppilaan tarvitsema oppi-
lashuolto ja tehdään suunnitelma sen järjes-
tämiseksi. 
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4. Vahingonteko ja sotkeminen sekä korvaus- ja siivousvelvollisuus  
 

Oppilaalla on velvollisuus vahingonkorvaamiseen ja likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa 
koulun omaisuuden puhdistamiseen ja järjestämiin (Perusopetuslaki 35 §). Vahingonkorvauslain 

(412/1974) 2 luvun 2 §:n mukaan myös alaikäinen on vahingonkorvausvelvollinen.  
 
Jos vahingon on aiheuttanut kahdeksaatoista vuotta nuorempi, on hän velvollinen korvaamaan siitä 
määrän, joka hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon 
kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi.  
 
Vahingonkorvauksista ja siivousvelvoitteesta ja informoidaan vanhempia Wilma -viestin välityksellä 
ja sovitaan oppilaan ikään ja kehitystasoon, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon 
kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin nähden kohtuullinen korvaus/ velvoite. 
 
 

  

KORVAUSVELVOLLISUUS 
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5. Järjestyssäännöt 
 

ORIVEDEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN YHTEISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
 

Järjestyssäännöt koskevat koko perusopetusta. Sääntöjä voidaan tarvittaessa tarkentaa koulun 
lukuvuosisuunnitelman yhteydessä. Järjestyssääntörikkomusten ja laiminlyöntien yhteydessä 
toimitaan tämän oppaan mukaisesti. 
 
Järjestyssääntöjen tehtävänä on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista 
sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Rehtorin ja opettajan tulee puuttua lainsäädännön 
vastaiseen käyttäytymiseen, vaikkei järjestyssäännöissä asiasta määrättäisi.  
 
Järjestyssäännöt koskevat oppilasta, joka osallistuu opetussuunnitelman tai muun opetuksen 
järjestäjän hyväksymän suunnitelman mukaiseen toimintaan. Erikoistiloissa noudatetaan niitä var-
ten erikseen annettuja sääntöjä ja turvallisuusohjeita. Järjestyssäännöt koskevat myös kohtuullista 
aikaa (n. välitunti) ennen ja jälkeen opetuksen. Ne eivät koske oppilaan oleskelua koulun alueella 
muuna aikana, eivätkä koulumatkoja. Rehtorin tai opettajan tulee kuitenkin ilmoittaa tietoonsa 
tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta 
asianomaisina olevien oppilaiden huoltajille. Muina aikoina koulun tiloissa ja alueella oleskelevien 
tulee noudattaa niitä määräyksiä ja ohjeita, jotka koskevat koulutyön ulkopuolista toimintaa.  
 
Järjestyssäännöt käydään läpi yhdessä oppilaiden, opettajien ja muun henkilökunnan kanssa 
lukuvuoden alussa. Samalla arvioidaan, onko sääntöjä syytä päivittää. Päivittäminen tehdään 
yhteistyössä peruskoulujen kesken. Oppilaskunnilla ja huoltajilla on mahdollisuus osallistua ja 
vaikuttaa järjestyssääntöjen laadintaan koulukohtaisissa oppilashuollon palavereissa. Lasten ja 
nuorten lautakunta hyväksyy perusopetuksen yhteiset järjestyssäännöt sekä mahdolliset 
koulukohtaiset tarkennukset lukuvuosisuunnitelmien yhteydessä. Järjestyssäännöt löytyvät 
Wilmasta sekä Oriveden perusopetuksen Peda.netistä. 

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
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TIETOKONEEN, MATKAPUHELINTEN JA MUIDEN 
MOBIILILAITTEIDEN KÄYTTÖ 
- Voin käyttää omia tietoteknisiä laitteitani oppi- 
  misen tukena huoltajien suostumuksen mu- 
  kaan.  
- Noudatan opettajan ohjeita kännykän ja mui- 
  den laitteiden käytössä oppi- ja välitunneilla. 
- En käytä mobiililaitettani kiusaamis- tai häirit- 
  semistarkoituksessa. 
- En kuvaa ja tallenna oppituntia tai ihmisiä 
  ilman heidän lupaansa enkä julkaise heistä 
  materiaalia. 
- En kopioi oppilastöihini tekstiä tai kuvia luvatta 
  ja lähdettä ilmaisematta. 
- Toimin vastuullisesti sosiaalisessa mediassa.  
- Noudatan tekijänoikeuksia. 
 

 

 
 
 
 
 

 
KÄYTTÄYTYMINEN JA HUOLELLISUUS 
- Tervehdin, kiitän ja olen huomaavainen muita 
   kohtaan.  
- Teen voitavani, ettei ketään koulutoveriani kiu- 
   sata ruumiillisesti tai henkisesti. 
- Käytän asiallista kieltä. 
- Annan työrauhan kaikille. 
- Liikun sisätiloissa meluamatta ja rauhallisesti.  
- Noudatan hyviä ruokailutapoja ja annan ruoka- 
  rauhan kaikille. 
- Noudatan opettajan ja ohjaajan antamia oh- 

  jeita. 

VÄLITUNNIT JA LIIKKUMINEN  
- Välitunnit vietän ulkona, ellei sää- tai muista 
  syistä toisin ilmoiteta. 
- Pysyn välituntialueella. 
- Siirryn välitunnille ja takaisin ripeästi.  
- Noudatan liikennesääntöjä, hyviä tapoja ja 
  annettuja ohjeita. 
- En oleskele tarpeettomasti koulun paikoitus- 
  alueilla. 
- Polkupyörän tai muun kulkuneuvon asetan 
  Sille varatulle paikalle. 
 

OPISKELU 
- Huolehdin läksyistäni ja opiskeluvälineistäni 
  enkä lainaa toisten välineitä ilman lupaa.  
- Tuon kouluun vain opiskelussa tarvittavat 
  välineet ja jätän kotiin koulutyötä häiritsevät ja 
  haitalliset välineet 
- Olen vastuussa kouluun tuomistani välineistä ja 
  tarvikkeista. 
- Olen täsmällinen ja pidän kiinni sovituista 
  ajoista ja asioista.  
- Huoltajani on velvollinen ilmoittamaan poissa- 
  oloni syyn opettajalle mahdollisimman pian. 
- Aiheettomat ja/tai pitkäkestoiset poissaoloni 
  vaikeuttavat opiskeluani ja johtavat oppilas- 
  huollon toimenpiteisiin. 
- Pukeudun asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 
 

SIISTEYDESTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ 
HUOLEHTIMINEN  
- Huolehdin ympäristöni ja kouluni siisteydestä.  

- Pidän huolta omista ja yhteisistä tavaroista 
  vastuuntuntoisesti. 
- Olen velvollinen korvaamaan sopimattomalla 
  ja tahallisella käytökselläni aiheuttamani 
  vahingon. 
- Olen velvollinen puhdistamaan likaamani tai 
  järjestämään epäjärjestykseen saattamani 
  koulun omaisuuden.  
- Pyrin toimimaan kestävän kehityksen periaat- 
  teiden mukaisesti.  
 

TURVALLISUUS 
- Noudatan koulun turvallisuusohjeita ja mää- 
  räyksiä. 
- Ilmoitan turvallisuuteen liittyvästä viasta tai 
  puutteesta koulun henkilökunnalle. 
- Toimintani ei saa vaarantaa itseni tai muiden 
  turvallisuutta.  
- Vahingon tai tapaturman sattuessa ilmoitan 
  siitä heti opettajalle tai muulle 
henkilökunnalle. 
 

PÄIHTEET JA VAARALLISET ESINEET 
- En tuo kouluun lailla kiellettyjä, vaarallisia tai 
  vahingoittamiseen tarkoitettuja esineitä tai 
  aineita, kuten alkoholia, tupakkaa ja tupakka- 
  tuotteita, huumausainelain tarkoittamia 
  huumausaineita, teräaseita, ampuma-aseita, 
  voimakkaita laserosoittimia tai muita vastaavia 
  esineitä ja aineita. 
 

YHTEISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
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Lopuksi 
 

Lisätietoja asiasta löytyy perusopetuslaista, joka löytyy internetistä osoitteesta www.finlex.fi 
hakusanalla perusopetuslaki. Perusopetuslain seuraavat pykälät sisältävät oppilaan oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin, huoltajan velvollisuuksiin ja ojentamiseen ja kurinpitoon liittyvät säädökset: 
 
• 29 § Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön 
• 35 § Oppilaan velvollisuudet 
• 35 § 3 mom. Siivousvelvoite 
• 35 a § Kasvatuskeskustelu 
• 36 § Kurinpito: 1 mom. jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen; 2 mom. 
oppilaan määrääminen poistumaan; 3 mom. oppilaan opetukseen osallistumisen epääminen, 4 
mom. oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään 
• 36 a § Menettely kurinpitoasiassa ja erottamisen täytäntöönpano 
• 36 b § Häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistaminen 
• 36 c § Kurinpitomenettelyn suhde syytteen vireilläoloon ja tuomioistuimen ratkaisuun 
• 36 d § Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita 
• 36b § 2 mom. ja 36 § d 2 mom. Voimakeinojen käyttäminen 
• 36 e § Oikeus tarkastaa oppilaan tavarat 
• 36 f § Haltuunoton ja tarkastuksen yleiset periaatteet 
• 36 g § Haltuun otettujen esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen 
• 36 h § Oppilashuolto ojentamisen ja kurinpidon yhteydessä 
 
Osittain ojentamiseen ja kurinpitoon liittyvät käytänteet ovat vakiintuneita. Osa toimintamalleista 
on uusia. Toivomme, että saamme teiltä huoltajilta palautetta kokemuksistanne ojentamis- ja 
kurinpitotilanteissa. Näin voimme kehittää toimintamalleja toimivammiksi ja sujuvammiksi. 
 
 
  

LOPUKSI 
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