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Taustaa

• Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan sisältyy lupaus syrjimättömyydestä.

• Uudistuksen taustalla OKM Kiusaamisen ehkäisyn työryhmän kehittämisehdotukset (2018) sekä OKM 

Kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma (2021).

• Hallitusohjelman osan 3.6 (Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi) 

jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus koskemattomuuteen.

• Hallitusohjelman osan 3.7 (Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi) tavoitteena on 

vahvistaa oppilaitosten yhtenäistä toimintakulttuuria sekä oppilaiden ja opiskelijoiden roolia ja 

vaikutusmahdollisuuksia kouluyhteisössä. Tavoitteiden mukaisesti koulukiusaamiselle asetetaan 

nollatoleranssi ja tarjotaan oppilaitosten henkilöstölle sekä oppilaille ja opiskelijoille kiusaamisen 

tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen liittyvää koulutusta. Huomioon otetaan myös syrjivän 

kiusaamisen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy.

• Hallituksen esityksen tarkoituksena on täsmentää ja korjata opetustoimen säännöksiä, jotta 

kiusaamiseen voitaisiin puuttua oikea-aikaisesti, vahvistaa oppilaan oikeusasemaa ja turvata 

kaikkien koulussa toimivien turvallinen oppimisympäristö.
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Seuraavat lait on hyväksytty eduskunnassa 11.3.2022:

- laki perusopetuslain muuttamisesta 163/2022

- laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 164/2022 

- laki lukiolain muuttamisesta 165/2022

- laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 166/2022.

05/05/2022 Opetushallitus 3



Perusopetus
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Valmistelija Tiina Luomanen

1. Luku 2 Perusopetus yleissivistyksen perustana

2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet

- perusopetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava 

lapsen etu.

2. Luku 8 Oppilashuolto

8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto

- Koulu muutettu oppimisympäristöksi

- Ilmoitusvelvollisuus häirinnän, kiusaamisen ja väkivallan lisäksi myös syrjinnästä sekä kohteena 

olevan oppilaan että niistä epäillyn huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle

3. Luku 5 Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen

5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä

- Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ette hän 

vaaranna muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä
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Perusopetus

4. Luku 5 Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen

5.3. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö

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 olevan 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 

häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan edellä mainitulla 

perusteella evätä myös seuraavaksi työpäiväksi, mikäli opetuksen järjestäjä tarvitsee aikaa 

suunnitella oppilaan paluuta takaisin opetukseen ja tarjota oppilaalle oppilashuollon palveluita sekä 

tukea turvallista paluuta opetukseen. Epäämisen aikana oppilaalle on järjestettävä 36 h §:ssä 

tarkoitettuna oppilashuoltona mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti oppilashuollon psykologin 

tai kuraattorin kanssa. Lisäksi oppilaalle on järjestettävä muu hänen tarvitsemansa tuki epäämisen 

aikana ja oppilaan palatessa opetukseen. Oppilaalle tehdään suunnitelma palaamisen tukemiseksi.

+ Paikallisesti päätettävät asiat
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POPS luku 5.6. 
Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö

• mitkä ovat vastuut ja toimintatavat opetuksen epäämistä koskevissa tilanteissa:

o oppilaalle laadittava henkilökohtainen suunnitelma opetuksen järjestämisestä, toteuttamisesta ja seurannasta opetukseen osallistumisen 

epäämisen aikana ja turvallisen opetukseen palaamisen tukemiseksi: suunnitelman kirjaamisen, toteuttamisen ja seurannan vastuut.

o oppilaan ja hänen huoltajansa osallisuus em. suunnitelman laatimisessa

o oppilaan mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti oppilashuollon psykologin tai kuraattorin kanssa opetuksesta epäämisen aikana

o oppilaalle järjestettävä muu hänen tarvitsemansa tuki epäämisen aikana ja oppilaan palatessa opetukseen

o oppilaan valvonta seuraavien toimenpiteiden jälkeen:

o oppilaan poistaminen luokkahuoneesta tai muusta tilasta tai koulun tilaisuudesta tai

o kun oppilaan opetukseen osallistuminen on evätty jäljellä olevan ja sitä seuraavan työpäivän ajaksi

o yhteistyö koulun sijaintikunnan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa
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