


Perehdytys: Toimintaohje pedagogiseen tukeen ja kurinpitoon

• Toimintaohje pedagogiseen tukeen ja kurinpitoon sekä Toimintaohje 
oppivelvollisen tukeen ja kurinpitoon on päivitetty
ja ne löytyvät Laatukäsikirjasta, Opintojen ohjaus kohdasta 
( https://www.turkuai.fi/opintojen-ohjaus)

• Kalervo Dahlström esittelee toimintaohjeet, niihin liittyvän toiminnan 
sekä erityisesti niihin tehdyt muutokset.
Ennakkoon lähetetyt kysymykset erittäin tervetulleita.

https://www.turkuai.fi/sites/default/files/atoms/files/toimintaohje_pedagogiseen_tukeen_8.2.2022_0.pdf
https://www.turkuai.fi/sites/default/files/atoms/files/toimintaohje_oppivelvollisen_pedagogiseen_tukemiseen_paivitetty.pdf
https://www.turkuai.fi/laatukasikirja
https://www.turkuai.fi/opintojen-ohjaus
https://www.turkuai.fi/opintojen-ohjaus


Opiskelijan ja oppilaitoksen oikeudet ja 
velvollisuudet



§ Lait  §

• Laki ammatillisesta koulutuksesta (Lak)

• Oppilas ja opiskelijahuoltolaki (Loo)

• Oppivelvollisuuslaki (Lov)

• Hallintolaki (HaL)

• Perustuslaki (PeL)



Opiskelijan oikeudet saada opetusta ja ohjausta

• Opiskelijalla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä sellaista opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa 
tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden 
saavuttamisen sekä tukee opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja 
yhteiskunnan jäseniksi.

• Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto-ohjausta. (Lak 61§)

• Opiskelijan opiskeluoikeus alkaa koulutuksen järjestäjän päättämänä ajankohtana.

• Opiskelijan opiskeluoikeus päättyy, kun hän on suorittanut sen tutkinnon tai tutkinnon osat, johon hänet on 
otettu opiskelijaksi, tai kun hänet katsottu eronneeksi.

• Opiskelijalla on oikeus väliaikaisesti keskeyttää opiskeluoikeutensa siksi ajaksi, kun hän on suorittamassa 
asevelvollisuutta, siviilipalvelusta, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi. Opiskeluoikeus voidaan 
opiskelijan pyynnöstä väliaikaisesti keskeyttää muusta perustellusta syystä (Lak 96§).

• Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos on ilmeisestä, että hänen tarkoituksenaan ei ole osallistua 
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiseen opetukseen ja näyttöihin tai muuhun 
osaamisen osoittamiseen eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä tai hän ei ole suorittanut 
valmentavaa koulutusta 11 §:ssä säädetyssä ajassa. Koulutuksen järjestäjän on tehtävä asiassa päätös, jossa 
opiskelija katsotaan eronneeksi.

• Opiskelija katsotaan eronneeksi myös silloin, kun hän itse ilmoittaa koulutuksen järjestäjälle kirjallisesti 
eroamisestaan. (Lak 97§).



Opiskelijan oikeudet tukeen ja erityiseen tukeen

• Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, 
sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä 
oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten 
ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisellä tuella 
tarkoitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista 
pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä (Lak 64§).

• Erityisen tuen antamisen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon tai 
koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen. Erityistä tukea 
saavan opiskelijan osalta ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaista 
osaamisen arviointia voidaan mukauttaa laatimalla opiskelijalle yksilöllinen 
osaamisen arviointi. Osaamisen arviointia voidaan mukauttaa vain siinä määrin, 
kuin se on opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet huomioon ottaen 
välttämätöntä (Lak 64§).

• Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. (Lak 81§ 1 mom)



Opiskelijan velvollisuudet (Lak ja Lov)

1. Opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman 
mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei 
hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. 

2. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

3. Opiskelijan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään 
vahingonkorvauslaissa (412/1974). (Lak 94§)

4. Oppivelvollisen on perusopetuslaissa tarkoitetun perusopetuksen oppimäärän 
suoritettuaan suoritettava lukiolaissa tarkoitettua lukiokoulutuksen oppimäärää 
taikka ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua ammatillista 
perustutkintoa tai ammattitutkintoa. (Lov 4§)

5. Opintojen riittävä edistyminen: Oppivelvollisuuteen kuuluvien opintojen tulee 
edistyä oppivelvollisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. (Lov 6§)



Koulun tehtävänä  HOKS ja tukitoimet

• Koulutuksen järjestäjä laatii ja päivittää henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämissuunnitelman yhdessä opiskelijan kanssa. Suunnitelman 
laadintaan ja päivittämiseen osallistuu koulutuksen järjestäjän 
nimeämä opettaja, opinto-ohjaaja tai tarvittaessa muu koulutuksen 
järjestäjän edustaja. (Lak 46§)

• Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on suunnitella opiskelijan 
tarvitsemat ohjaus- ja tukitoimet, seurata opiskelijan osaamisen 
kehittymistä sekä tarvittaessa suunnitella opiskeluvalmiuksia tukevat 
opinnot, erityinen tuki ja osaamisen arvioinnin mukauttaminen sekä 
tarkoitettu ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista 
poikkeaminen (Lak 48§).



Kurinpito (Lak 85§)

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän:

1) häiritsee opetusta; 2) käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti opiskeluympäristössä;

3) menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen tai muun opiskeluympäristön järjestystä;

4) kieltäytyy 84 §:ssä tarkoitetun huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä; taikka

5) on 84 §:ssä tarkoitetun selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin 
tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt.

Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa 1 momentissa tarkoitettua käyttäytymistä kirjallisen 
varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.

Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä taikka toisen henkeä tai terveyttä vaarantava 
opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, 
jossa opetusta annetaan, taikka koulutuksen järjestäjän järjestämästä tilaisuudesta.

Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, 
että toisen opiskelijan taikka oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii 
opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu 
kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

.



Kuulemiseen ja kuriinpitoon liittyen

• Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on 
noudatettava tarkoin lakia. (PeL 2§ 3 mom)

• Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta 
samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet 
turvataan lailla. (PeL 21§ 2 mom = esimerkiksi Hallintolaki Hal)

• Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä 
hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. (Hal 31§)

• Asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä 
asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat 
vaikuttaa asian ratkaisuun. (HaL 34§)

• Asianosaiselle on ilmoitettava kuulemisen tarkoitus ja selityksen antamiselle varattu 
määräaika. Kuulemista koskevassa pyynnössä on tarvittaessa yksilöitävä, mistä seikoista 
selitystä pyydetään. Asianosaiselle on toimitettava kuulemisen kohteena olevat asiakirjat 
alkuperäisinä tai jäljennöksinä taikka varattava muutoin tilaisuus tutustua niihin (HaL
36§)



Pedagoginen tuki ja kurinpito

1. Pedagoginen tuki

*TAI:ssa käytämme sanaa tuki, emme puuttumista, sanktioita tai 
rangaistusta, kun on kyse oikeudesta saada opetusta, ohjausta, tukea 
tai erityistä tukea.

2. Kurinpito

*Kurinpitoon kuuluu kuuleminen ja asian selvittäminen ja päätös

3. Oppivelvollisen pedagoginen tuki

4. Oppivelvollisen kurinpito













• Vastuuopettaja seuraa samoin kuin opintosuorituksia

Poissaolot



Opiskelijan oikeuksia muista laeista

• Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki: psykologi, kuraattori, ja 
terveydenhoitaja +MAR. Kuraattorille ja psykologille viikossa, akuutisti 
saatava keskustella samana päivänä

• Terveydenhuoltolaki 17§ ja 17a§ (Terveydenhoitaja ja psykologi)

Kunnan perusterveydenhuollolta opiskeluterveydenhuollon palvelut 
ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille heidän 
kotipaikastaan riippumatta: 2 terveystarkastusta, ja muita palveluja



Alaikäisen huoltajan oikeudet (Lak)

Yleisvelvoite: koulutusta järjestettäessä tulee olla yhteistyössä alle 18-
vuotiaiden opiskelijoiden huoltajien kanssa.

1. HOKS, alaikäisen huoltajalla tulee olla mahdollisuus olla mukana 
prosessissa

2. Erityinen tuki, mukauttaminen : myös opiskelijaa ja tämän huoltajaa 
kuultava + poikkeaminen ellei ole tehty poikkeamisesta hakemusta

3. Huumausainetestiä koskevan todistuksen vaatimisesta on 
ilmoitettava huoltajalle.



Kysymyksiä




