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Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Voimassaoloaika toistaiseksi 1.8.2022 alkaen

Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen 
perustuu:

L 164/2022 85 § 
L 164/2022 94 § 

Muuttaa määräystä nro OPH-286-2018

Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista

Opetushallitus on päättänyt muuttaa suunnitelmaa kurinpitokeinojen käyttämisestä 
ja niihin liittyvistä menettelytavoista liitteen mukaisesti.

Koulutuksen järjestäjän tulee noudattaa määräystä ammatillisessa koulutuksessa 
1.8.2022 alkaen.

Lisätietoja määräyksestä ja siitä, mistä se on saatavissa, saa Opetushallituksen 
ammatillisen koulutuksen tai ruotsinkielisen koulutuksen osastoilta.

Pääjohtaja Minna Kelhä

Opetusneuvos Mia Vartiainen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Opetushallituksen 
asianhallintajärjestelmässä.
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Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 80 §:ssä säädetään opiskelijan 
oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön. Kurinpidosta säädetään ammatillisesta 
koulutuksesta annetun lain 85, 86 ja 93 §:ssä. 

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 94 §:ssä säädetään opiskelijan 
velvollisuuksista. Opiskelijan on lain 94 §:n 2 momentin (164/2022) mukaan 
suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Opiskelijan on 
käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän 
vaaranna muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön 
turvallisuutta tai terveyttä.

Koulutuksen järjestäjän tulee laatia suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja 
niihin liittyvistä menettelytavoista. Opetushallituksen tulee antaa määräykset 
suunnitelmien laatimisesta. Ensiksi mainittua suunnitelmaa ja sen laatimista koskeva 
määräys sisältyy Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet ja tavoitteet sekä 
opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen ammatillisessa koulutuksessa 
Opetushallituksen määräykseen (OPH-285-2018), lukuun 
Opiskeluhuoltosuunnitelman laatiminen, kohta 4.

Kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista annettavan 
suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon seuraavaa: 

- Suunnitelman tavoitteena on turvata oppilaitoksen työrauha, sisäinen järjestys, 
opiskelun esteetön sujuminen sekä oppilaitosyhteisön ja koulumatkojen 
turvallisuus sekä asuntolatoiminnan turvallisuus ja viihtyvyys.  

- Suunnitelman tavoitteena on varmistaa 
koulutuksen järjestäjän toimintaperiaatteiden yhdenmukaisuus ja 
oikeudenmukaisuus kurinpitokeinojen käyttämisessä sekä sitouttaa eri osapuolet 
sovittuihin toimintatapoihin. 

- Kurinpitokeinoja käytettäessä on noudatettava hallinnon yleisiä 
oikeusturvaperiaatteita. Keinojen käytön tulee perustua 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 suhteessa tekoon. Tarkoitussidonnaisuuden 
periaate edellyttää puolestaan, ettei kurinpitokeinoja saa käyttää, esimerkiksi 
kostamis‐ tai loukkaamistarkoituksessa. 
 

Koulutuksen järjestäjän tulee laatia suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja 
menettelytavoista yhteistyössä opiskelijoiden, opettajien, muun henkilökunnan, 
huoltajien sekä sosiaali‐ ja terveyshuollon ja muiden tarvittavien viranomaisten 
kanssa. Koulutuksen järjestäjän tulee kuulla henkilökuntaa ja opiskelijakuntaa ennen 
suunnitelman hyväksymistä tai sen päivittämistä. 

  Suunnitelman tulee sisältää seuraavat asiakokonaisuudet: 
- yhteistyö eri viranomaistahojen, opiskeluhuollon ja huoltajien kanssa 
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-  menettelytavat rike‐ ja häiriötilanteissa, asioiden selvittämisvastuut,
 työnjako, kuulemis‐ ja kirjaamismenettelyt sekä mahdolliset tukitoimet

- periaatteet hallinnon yleisten oikeusturvaperiaatteiden noudattamiseen 
kurinpitokeinoja käytettäessä 

- henkilökunnan perehdyttäminen ja osaamisen varmistaminen kurinpidollisten 
toimivaltuuksien käyttämisessä 

- suunnitelmasta, järjestyssäännöistä ja laissa säädetyistä kurinpitokeinoista 
tiedottaminen eri tahoille 

- menettelytavat suunnitelman seuraamista sekä toteutumisen ja vaikuttavuuden 
arviointia varten. 


