Taulukko: Yhteenveto kurinpitotoimien soveltamisesta.
Hallintopäätökset

Ei hallintopäätös

Kurinpitotoimi

Kirjallinen varoitus

Määräaikainen erottaminen
oppilaitoksesta tai
asuntolasta

Opiskeluoikeuden
pidättäminen

Puhuttelu/huomautus
Oikeus tarkastaa
opiskelijan tavarat

Poistumismääräys
opetustiloista tai
koulutuksen järjestäjän
järjestämästä tilaisuudesta

Opetuksesta epääminen
enintään kolmeksi
työpäiväksi

Milloin?

• Opiskelija häiritsee opetusta
• Opiskelija käyttäytyy
väkivaltaisesti tai uhkaavasti
opiskeluympäristössä tai
asuntolassa
• Opiskelija menettelee vilpillisesti
tai muuten rikkoo oppilaitoksen tai
muun opiskeluympäristön tai
asuntolan järjestystä
• Opiskelija kieltäytyy
huumausainetestiä koskevan
todistuksen esittämisestä
• Opiskelija on selvityksen
perusteella käyttänyt
huumausaineita muihin kuin
lääkinnällisiin tarkoituksiin
vararehtori (hallinnollinen)

• Opiskelijan teko tai laiminlyönti
on vakava
• Opiskelija jatkaa kirjallisen
varoituksen perusteena ollutta
epäasiallista käyttäytymistä

• Siihen asti, kunnes opiskelija
suostuu opiskeluoikeuden
peruuttamisprosessiin liittyviin
terveydentilan toteamiseksi
suoritettaviin tarkastuksiin ja
tutkimuksiin (vain SORAtutkinnoissa)
• Siihen asti, kunnes opiskelija
suostuu toimittamaan
rikosrekisteriotteen nähtäväksi
tilanteissa, joissa opinnot
edellyttävät olennaisesti alaikäisen
parissa työskentelyä (vain tietyissä
SORA-tutkinnoissa)

Riketilanteissa, jotka eivät
edellytä kurinpidollista
rangaistusta tai johon
kurinpitotoimivalta ei ulotu
opiskelijaa voidaan puhutella
ja hänen huoltajaansa olla
yhteydessä moitittavan
käyttäytymisen vuoksi.

• Opiskelija häiritsee opetusta
• Opiskelija käyttäytyy
väkivaltaisesti tai uhkaavasti
• Opiskelija vaarantaa toisen
henkeä tai terveyttä

• Jos on vaara, että toisen
opiskelijan tai oppilaitoksessa tai
muussa opetustilassa
työskentelevän turvallisuus kärsii
opiskelijan uhkaavan ja
väkivaltaisen käyttäytymisen
vuoksi
• Opetus tai siihen liittyvä
toiminta vaikeutuu
kohtuuttomasta opiskelijan
häiritsevän käyttäytymisen vuoksi

Opiskelijan oikeusturvatoimikunta

Opiskelijan oikeusturvatoimikunta

Koulutusjohtaja tai
koulutuspäällikkö

toimivalta koulutusjohtajalla tai
koulutuspäälliköllä ja opettajalla
yhdessä tai erikseen

toimivalta koulutusjohtajalla tai
koulutuspäälliköllä, työpaikalla
olevalla ohjaajalla yhdessä tai
erikseen

• Varattava opiskelijalle
mahdollisuus lausua mielipiteensä
tutkimuksiin tai
rikosrekisteriotteen esittämiseen
velvoittavasta oppilaitoksen
määräyksestä
•-on kuultava alaikäisen opiskelijan
huoltajaa

• Ilmoitettava alaikäisen
opiskelijan huoltajalle

• Ilmoitettava alaikäisen
opiskelijan huoltajalle

• Ilmoitettava alaikäisen
opiskelijan huoltajalle

Kuka päättää?

tai vararehtori
asuntolassa asuville

Kuuleminen

koulutusjohtaja tai

Asuntolasta erottaminen

koulutuspäällikkö

vararehtori

• Teko tai laiminlyönti on
yksilöitävä ja hankittava
tarpeellinen selvitys
• Ennen kirjallisen varoituksen
antamista on varattava opiskelijalle
tilaisuus tulla kuulluksi

• Teko tai laiminlyönti on
yksilöitävä ja hankittava
tarpeellinen selvitys
• On varattava opiskelijalle
tilaisuus tulla kuulluksi
• On kuultava alaikäisen opiskelijan
huoltajaa
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Ilmoitus

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

Puhuttelusta annetaan
huomautus, joka kirjataan
opiskelijatietohallintajärjestel
mään.

• Ei ole hallintopäätös, vaan
toimenpiteet tulee kirjata, jotta
ne voidaan jälkikäteen todentaa.

• Perusteltu päätös tiedoksi
opiskelijalle valitusosoituksineen

•Opiskelijan
oikeusturvatoimikunta:
Määräaikainen erottaminen
oppilaitoksesta enintään yhdeksi
vuodeksi, vararehtorin päätöksellä
enintään 3 kk
• Määräaikainen erottaminen
asuntolasta enintään opintojen
jäljellä olevaksi ajaksi (voi olla
enemmän kuin vuosi) vararehtorin
päätöksellä
• Perusteltu päätös tiedoksi
opiskelijalle valitusosoituksineen

• Opiskelusta ei voida pidättää
rikostutkinnan ajaksi
• Perusteltu päätös tiedoksi
opiskelijalle valitusosoituksineen

Jos on ilmeistä, että
opiskelijalla on hallussa
esineitä tai aineita, joilla hän
vaarantaa omaa tai toisen
turvallisuutta, on
koulutusjohtajalla tai
koulutuspäälliköllä ja
opettajalla työpäivän aikana
oikeus tarkastaa opiskelijan
mukana olevat tavarat,
opiskelijan hallinnassa olevat
oppilaitoksen säilytystilat ja
päällisin puolin hänen
vaatteensa.
Koulutusjohtajalla tai
koulutuspäälliköllä ja
opettajalla on oikeus esineen
tai aineen haltuun ottamiseen,
jos opiskelija pyynnöstä
huolimatta kieltäytyy niitä
luovuttamasta tai ei
luotettavasti osoita, ettei
hänen hallussaan niitä ole.
Tarkastuksessa tulee olla läsnä
toinen täysi-ikäinen
oppilaitoksen henkilökuntaan
kuuluva. Kirjallinen selvitys
tapahtuneesta ja ilmoitus
opiskelijan huoltajille.

• Ei ole hallintopäätös, vaan
toimenpiteet tulee kirjata
opiskelijatietohallintojärjestelmä
än, jotta ne voidaan jälkikäteen
todentaa.
• Opettajalla tai
koulutusjohtajalla tai -päälliköllä
on oikeus poistaa häiritsevä tai
turvallisuutta vaarantava
opiskelija opetustilasta, ellei hän
noudata poistumismääräystä.
• Jos opettaja tai koulutusjohtaja
tai –päällikkö joutuu
turvautumaan voimakeinoihin,
niistä on tehtävä kirjallinen
selvitys koulutuksen järjestäjälle.

huoltajalle
Kirjallinen
päätös
Muuta
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• Opettajalla tai koulutusjohtajalla
tai –päälliköllä on oikeus poistaa
häiritsevä tai turvallisuutta
vaarantava opiskelija
opetustilasta tai oppilaitoksen
alueelta, ellei hän noudata
opiskelun epäämistä kolmeksi
työpäiväksi
• Jos opettaja tai koulutusjohtaja
tai -päällikkö joutuu
turvautumaan voimakeinoihin,
niistä on tehtävä kirjallinen
selvitys koulutuksen järjestäjälle

