
 

 

Ojentaminen 
  

Teko tai laiminlyönti Selvittämi-nen Kuuleminen 

seuraamuksen 

harkintaa 

varten 

Seuraamus Päättävä viranomainen Kirjaaminen/ 

päätös 

Oppilas on laiminlyönyt 

kotitehtävät (PoL36§). 
Keskustelu oppilaan 

kanssa. 
  Oppilas voidaan määrätä tekemään 

tehtäviä koulupäivän jälkeen 

enintään 1h, (PoL 36§) 

Opettaja (PoA 18§) Asia kirjattava (PoL 36a§). 
Asia ilmoitettava huoltajalle. 

Oppilas häiritsee opetusta 

(PoL 36§). 
Keskustelu oppilaan 

kanssa. 
  Oppilas voidaan poistaa 

oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi 

(PoL 36§) 

Opettaja (PoA 18§) Asia kirjattava (PoL 36a§). 

Oppilas häiritsee tilaisuutta 

(PoL 36§). 
Keskustelu oppilaan 

kanssa. 
  Oppilas voidaan poistaa koulun 

järjestämästä tilaisuudesta (PoL 

36§) 

Opettaja tai apulaisjohtaja 

(PoA 18§) 
Asia kirjattava (PoL 36a§). 
Asia ilmoitettava huoltajalle 

(PoL 36a§). 

Oppilas häiritsee opetusta, 

rikkoo koulun järjestystä, 

menettelee vilpillisesti (PoL 

36§). 

Teko tai laiminlyönti 

yksilöitävä. 

Tarpeellinen selvitys 

hankittava (PoL 36a§) 

Oppilasta 

kuultava (PoL 

36a§) 

Oppilas voidaan määrätä jälki-

istuntoon, enintään 2h (PoL 36§) 
Opettaja (PoA 18§) Asia kirjattava (PoL 36a§). 

Asia ilmoitettava huoltajalle 

(PoL 36a§) ennen jälki-

istuntoa. 

Oppilas käyttäytyy 

väkivaltaisesti ja uhkaavasti 

vaarantaen muiden 

turvallisuuden tai vaikeuttaen 

opetusta kohtuuttomasti (PoL 

36§). 

Keskustelu oppilaan 

kanssa. Haettava 

toinen opettaja apuun. 

  Oppilaalta voidaan evätä 

osallistuminen opetuksen jäljellä 

olevan työpäivän ajaksi (PoL 36§) 

Apulaisjohtaja tai 

luokanvalvoja (PoA 18§) 
Asia kirjattava (PoL 36a§). 
Asia ilmoitettava huoltajalle 

(PoL 36a§). 
Tarvittaessa ilmoitus alueen 

sosiaalityöntekijälle (PoL 

36a§). 

  
  

PoL = Perusopetuslaki 
PoA= perusopetusasetus 
  
  

 

 



Kurinpitorangaistukset 

  

Teko tai laiminlyönti Selvittäminen Kuuleminen seuraamuksen 

harkintaa varten 
Seuraamus Päättävä 

viranomainen 
Kirjaaminen/ 
päätös 
  

Oppilas häiritsee opetusta, rikkoo 

koulun järjestystä, menettelee 

vilpillisesti (PoL 36§) 

Teko tai laiminlyönti on yksilöitävä. 

Tarpeellinen selvitys hankittava. 

(PoL 36a§) 

Oppilasta kuultava. Huoltajalle 

varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 

(PoL 36a §) 

Oppilaalle voidaan antaa 

kirjallinen varoitus. 

(PoL 36§) 

Rehtori Rehtori tekee 

kirjallisen päätöksen 

Oppilaan rikkomus on vakava. 

Oppilas jatkaa epäasiallista 

käyttäytymistä jälki-istunnon tai 

kirjallisen varoituksen saatuaan. 

Teko tai laiminlyönti on yksilöitävä. 

Tarpeellinen selvitys hankittava. 

(PoL 36a§) 

Oppilasta kuultava. Huoltajalle 

varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 

(PoL 36a §) 

Oppilas voidaan erottaa 

koulusta määräaikaisesti, 

enintään 3kk (PoL 36§) 

Sivistyslauta-

kunta 
Sivistyslauta-kunta 

tekee kirjallisen 

päätöksen 

  
Vakavissa väkivaltatapauksissa oppilasta puhutellaan ja lähetetään kotiin kahdeksi päiväksi (miettimis/rauhoittumispäivät). Päättävä viranomainen koulun 

apulaisjohtaja. 
 


