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Ohjeen tavoitteet 

Ammattiopisto Luovissa opiskelijoille turvataan viihtyisä ja turvallinen opiskeluympäristö, jossa heillä on 
edellytykset saavuttaa yksilöllisen opintopolun mukaiset tavoitteet. 
 
Tässä ohjeessa kuvataan Ammattiopisto Luovin yhteiset menettelytavat SORA-lainsäädännön 
toimeenpanossa, rike- ja häiriötilanteissa sekä niihin liittyvät kuulemis- ja kirjaamismenettelyt. Ohjeessa 
avataan myös opiskelijoiden työrauhaan liittyvät säädökset ja niihin liittyvät menettelytavat.  
Ohjeessa perehdytään hallinnon yleisiin oikeusturvaperiaatteisiin kurinpitokeinoja käytettäessä. Siinä 
käsitellään myös asioiden selvittämisvastuut, työnjako sekä yhteistyön muotoja eri viranomaistahojen 
ja huoltajien kanssa. Ohjeen tavoitteena on varmistaa toimintaperiaatteiden yhdenmukaisuus ja 
oikeudenmukaisuus kurinpitokeinojen käyttämisessä, sekä sitouttaa eri osapuolet sovittuihin 
toimintatapoihin. 
 
Ohje perustuu lainsäädäntöön, jota täydentävät Luovin opiskeluhyvinvointia ja turvallisuutta koskevat 
linjaukset. Menettelytapaohje on laadittu yhteistyössä opiskelijoiden, opetus- ja opiskeluhyvinvoinnin 
henkilöstön sekä huoltajien ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa.  

Soveltamisalue 

Tässä ohjeessa kuvattuja toimintaperiaatteita ja menettelytapoja noudatetaan Ammattiopisto Luovin 
ammatillisessa koulutuksessa. 

Toimintaa ohjaavat määräykset 

 Laki ammatillisesta koulutuksesta (L 531/2017) 
 Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 547/2018 
 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (L1287/2013) 
 Oppivelvollisuuslaki 1214/2020 
 Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta (886/2017) 
 Lastensuojelulaki (L417/2007) 
 Nuorisolaki (L72/2006) 
 Rikosrekisterilaki (L770/1993) 
 Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta (L956/2011) 
 Pelastuslaki (L379/2011) 
 Vahingonkorvauslaki (L412/1974) 
 Perustuslaki (L731/1999) 
 Hallintolaki (L434/2003) 
 Tupakkalaki (L549/2016) 
 Alkoholilaki (L1102/2017) 
 Järjestyslaki (L612/2003) 
 Työturvallisuuslaki (L738/2002) 
 Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta (673/2017) 
 Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston 

asetuksen 20 §:n muuttamisesta (138/2018) 
 Ammattiopisto Luovin järjestyssäännöt 
 Ammattiopisto Luovin Kriisisuunnitelma 
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 Ammattiopisto Luovin opiskelijoiden Päihdetoimintaohje 
 
 

Periaatteet kurinpitokeinoja käytettäessä 

Kurinpitokeinojen käyttämistä ohjaavat Suomen Perustuslaissa (731/1999) ja Hallintolaissa (434/2003) 
säädetyt hallinnon oikeusperiaatteet. Kurinpitokeinoja käytettäessä on noudatettava hallinnon yleisiä 
oikeusturvaperiaatteita. Samanlaisista teoista tulee tekijästä riippumatta määrätä samanlainen 
seuraamus, kuitenkin siten, että tekojen toistuminen voidaan ottaa huomioon raskauttavana tekijänä. 
Kurinpitoseuraamusten tulee olla suhteessa tekoon.  
 
• Yhdenvertaisuusperiaate velvoittaa opiskelijoiden tasapuoliseen kohteluun, johdonmukaisuuteen 

ja syrjimättömyyteen.  
• Tarkoitussidonnaisuuden periaatteen mukaan kurinpitokeinoja voi käyttää ainoastaan lain 

mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. 
• Objektiviteettiperiaate edellyttää, että rankaiseminen perustuu asiallisiin, yleisesti hyväksyttäviin 

ja objektiivisiin syihin. 
• Suhteellisuusperiaatteen mukaan kurinpitotoimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun 

päämäärään nähden ja ankaruudeltaan oikeassa suhteessa perusteena olevan teon 
moitittavuuteen nähden. 

• Luottamuksensuojaperiaate on ennen muuta yksilön suojaa julkista valtaa vastaan ja antaa 
yksityiselle oikeuden luottaa viranomaisen toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen. 

 
SORA-säädösten soveltamisessa ovat keskeisiä ennaltaehkäisevät toimenpiteet, asioista 
tiedottaminen, yhteistyö eri toimijoiden välillä sekä opiskelijan ohjaus. Yhteistyöllä varmistetaan, että 
ratkaisut perustuvat monipuoliseen asiantuntemukseen.  
 

1. Opiskelijaksi ottaminen ja SORA-lainsäädännön toteuttaminen 

Pääperiaatteena opiskelijavalinnassa on esteettömyys. Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai 
toimintakykyyn liittyvä seikka ei yleensä saa estää opiskelijaksi ottamista. Koulutuksen järjestäjän on 
tiedotettava hakijoille opintoihin kuuluvista terveydentilaan ja muista opintoihin liittyvistä edellytyksistä. 
Tämä koskee kaikkia tutkintoja.  
 
Niin sanotuissa SORA-tutkinnoissa (Soveltumattomuuteen Ratkaisuja) on tarkennettu hakeutujan / 
opiskelijan terveydentilavaatimuksia, koska ko. aloilla toimiessa tulee huomioida erityisesti alaikäisten 
turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevat vaatimukset. SORA-
tutkintoihin hakeutuessa tai myöhemmin koulutuksen aikana voidaan hakijalta / opiskelijalta pyytää 
selvitystä terveydentilastaan. 
 
Ammattiopisto Luovissa SORA-tutkintoja ovat:  
 

1) Ammatilliset perustutkinnot 
• Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaamisala 
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2) Ammattitutkinnot 
• Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto  

3) Erikoisammattitutkinnot 
• Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto  

 
Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä 
opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos estettä ei voida kohtuullisin toimin 
poistaa. Mahdollisia tukitoimia ovat esimerkiksi opiskeluhyvinvoinnin palvelut, apuvälineet ja erityiset 
opetus- ja opiskelujärjestelyt. 
 

2. Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen 

Tutkintokohtaiset terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimukset tulee ottaa huomioon myös SORA- 
tutkintoja opiskelevien kohdalla. Oppilaitoksessa tulee selvittää mahdolliset opiskelun aikana ilmenneet 
terveydelliset opiskelun esteet ja pyrkiä poistamaan niitä kohtuullisin toimin yhteistyössä opiskelijan, 
huoltajien sekä opiskeluhyvinvoinnin ja opiskeluterveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Tarvittaessa 
tulee selvittää myös opiskelijan mahdollisuus hakeutua muuhun koulutuksen järjestäjän tarjoamaan 
koulutukseen, jonka opiskelijaksi ottamisen edellytykset hän täyttää. 
 
Opiskelijan opiskeluoikeus voidaan peruuttaa viimesijaisena toimena tilanteissa joissa: 
 

1. Opiskelija on vaarantanut toistuvasti tai vakavasti toisen henkilön terveyden tai 
turvallisuuden opinnoissaan ja täten osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan 
opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa 
 
2. Opiskelija ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään ilmiselvästi täytä 27a §:n 1 
momentin mukaisia opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä 
 
3. Opiskelija on opiskelujensa hakuvaiheessa salannut sellaisen tiedon opiskeluoikeuden 
peruuttamista koskevasta päätöksestä (27 b §:n 2 momentti), joka olisi voinut estää hänen 
valintansa opiskelijaksi. 
 

Lisäksi koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos se on tarpeen alaikäisten 
suojelemiseksi ja jos opiskelija on tuomittu lapseen kohdistuneesta rikoksesta, seksuaalirikoksesta, 
väkivaltarikoksesta, huumausainerikoksesta tai hän on saanut sakkorangaistuksen lapseen 
kohdistuneista rikoksista. 
 
Opiskeluoikeuden peruuttamisesta päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin 

2.1. Terveydentilan toteaminen 

Jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelijalla on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä este, 
hänet voidaan määrätä terveydentilan toteamiseksi laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön 
suorittamiin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos ne ovat välttämättömiä. Tarkastukset ja tutkimukset 
tehdään Luovin kustannuksella. 
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Koulutuksen järjestäjällä on oikeus saada opiskeluoikeuden arviointia varten lääkärin kirjallinen 
lausunto opiskelijan toimintakyvystä sekä opiskelun edellyttämien terveydentilavaatimusten 
täyttämisestä. Opiskelijan tulee toimittaa lääkärintodistus määräajassa yksikönjohtajalle tai 
koulutuspäällikölle. Koulutuksen järjestäjällä on oikeus saada välttämättömät tiedot opiskeluoikeuden 
peruuttamisesta myös toiselta koulutuksen järjestäjältä. 
 
Jos ammatillisessa koulutuksessa oleva opiskelija kieltäytyy terveydentilan toteamiseksi suoritettavista 
tarkastuksista ja tutkimuksista, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kun hän 
suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Päätöksen opiskeluoikeuden pidättämisestä tekee 
monijäseninen toimielin. 

2.2. Rikostaustaote 

Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa opiskeluoikeuden arviointia varten 
nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä. 
Rikostaustaotteen esittämiseen liittyvät säännökset opintojen jo alettua koskevat vain SORA –tutkintoja 
ja vain silloin, kun opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten 
parissa työskentelyä. Rikostaustaote on esitettävä vasta sitten kun sitä edellyttävä työssäoppimisjakso 
on alkamassa. 

Opiskelija toimittaa rikostaustaotteen nähtäväksi vastuuopettajalle tai koulutuspäällikölle määräaikaan 
mennessä. Rikostaustaote luovutetaan opiskelijalle takaisin välittömästi, mikäli ote ei edellytä 
jatkotoimia opiskeluoikeuden arvioimiseksi. Rikostaustaotteesta ei saa ottaa kopiota. Mikäli 
rikostaustaote aiheuttaa jatkotoimia, koulutuspäällikkö tai koulutusjohtaja jatkaa asian valmistelua 
erityisen tuen ryhmän kanssa ja vastaa dokumenttien asianmukaisesta säilytyksestä asian käsittelyn 
ajan.  

2.3. Opiskeluoikeuden pidättäminen 

Jos opiskelija kieltäytyy opiskeluoikeuden peruttamista koskevassa selvittelyssä terveydentilan 
toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun 
siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. 

Jos opiskelija kieltäytyy toimittamasta rikostaustaotteensa koulutuksen järjestäjän nähtäväksi 
opiskeluoikeuden arvioimiseksi, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän 
toimittaa otteen nähtäväksi. 

Erityisen tuen ryhmä valmistelee opiskelijan opiskeluoikeuden pidättämiseen liittyvän asian 
oppilaitoksen asettaman monijäsenisen toimielimen käsiteltäväksi ja esittelee asian monijäsenisen 
toimielimen puheenjohtajalle. Opiskeluoikeuden pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän 
asettama monijäseninen toimielin.  

2.4. Opiskeluoikeuden palauttaminen 

Opiskelija, jolta on peruutettu opiskeluoikeus, voi hakea Ammattiopisto Luovilta opiskeluoikeuden 
palauttamista. Opiskelijan tulee toimittaa Ammattiopisto Luoville terveydentilaansa koskevat lausunnot. 
Opiskeluoikeus tulee palauttaa, jos hakija osoittaa, ettei opiskeluoikeuden peruuttamisen aiheuttaneita 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930770
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syitä enää ole. Opiskeluoikeuden palauttamisesta päättää Ammattiopisto Luovin asettama 
monijäseninen toimielin. 

2.5. Menettely opiskeluoikeuden peruuttamisessa ja palauttamisessa 

Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa on aina hankittava 
tarpeellinen selvitys sekä varattava opiskelijalle ja alaikäisen opiskelijan huoltajalle tilaisuus tulla 
kuulluksi. Ennen opiskeluoikeuden peruuttamiseen ryhtymistä tulee koulutuksen järjestäjän huolehtia 
opinto-ohjauksesta ja järjestää opiskelijalle mahdollisuus siirtyä koulutuksen järjestäjän tarjoamaan 
muuhun tutkintoon johtavaan koulutukseen. 
 
Luovissa opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta sekä kurinpidosta päättää 
monijäseninen toimielin. Ennen asian viemistä toimielimelle laaditaan erityisen tuen ryhmässä 
kirjallinen selvitys, josta ilmenevät opiskelijan (sekä alaikäisen opiskelijan huoltajan) 
kuuleminen, oppilaitoksen henkilöstön perustelut, asiantuntijoiden lausunnot sekä tehdyt pedagogiset 
ja opiskeluhuollolliset toimet.   
 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa koulutuksen järjestäjän on ilmoitettava opiskeluoikeuden 
peruuttamiseen liittyvän asian vireillä olosta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle 
(Valviralle) silloin, kun opiskelijan asia on edennyt Monijäsenisen toimielimen käsittelyyn. 
 
Opiskeluoikeuden peruuttamisesta annetaan kirjallinen päätös (35 a §:n 3 ja 4 momentti). Päätöksessä 
on myös ohjeet opiskeluoikeuden palauttamisen hakemiseen. 
 

2.6. Monijäseninen toimielin 

Opiskeluoikeuden peruuttamiseen ja –palauttamiseen, opiskeluoikeuden pidättämiseen sekä 
oppilaitoksesta / asuntolasta erottamiseen liittyvissä asioissa päätöksen tekijänä toimii koulutuksen 
järjestäjän nimeämä Monijäseninen toimielin (1998/630 35a §).  
Koollekutsujana ja toimielimen puheenjohtajana toimii koulutuksen järjestäjän edustaja.  
 
Toimielimen jäsenet: 

• Koulutuksen järjestäjän edustaja 
• Opiskeluhuollon ja opettajien edustaja 
• Työelämän edustaja 
• Opiskelijoiden edustaja 

 
Toimielin voi tarvittaessa tapauskohtaisesti kutsua opiskeluoikeuden peruuttamista koskevassa 
asiassa opiskelijan työssäoppimispaikan ohjaajan/ edustajan kokoukseen asiantuntijajäsenenä. 
Toimielimellä on myös mahdollisuus konsultoida ennen päätöksentekoa tarvittavia asiantuntijoita. 
 

3. Huumausainetestaus 

Ammattiopisto Luovi voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos 
on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980630
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kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. 
Edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja 
opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä 
harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista 
riippuvaisena toimiminen: 

1) vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä 
 
2) vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta 
 
3) vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä 
 
4) merkittävästi lisää huumaavien aineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä 

 

Huumausainetestiä koskevalla todistuksella tarkoitetaan Luovin osoittaman laillistetun 
terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa todistusta, josta ilmenee, että opiskelijalle on tehty testi 
huumausainelain 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun huumausaineen käytön selvittämiseksi, 
sekä testin perusteella laadittu selvitys siitä, onko opiskelija käyttänyt huumausaineita muihin kuin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Huumausainetestiä 
koskevan todistuksen vaatimisesta on ilmoitettava opiskelijan huoltajalle. 

Ammattiopisto Luovissa on kirjalliset toimintaohjeet opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja 
päihdeongelmiin puuttumiseksi. 

Mikäli opiskelijan huumausainetestauksen tulos on positiivinen, edetään asian käsittelyssä Luovin 
kurinpito-ohjeiden ja opiskelijoiden Päihdetoimintasuunnitelman mukaisesti. Opiskelijan 
opiskeluoikeutta ei voida pidättää testaustulosten odotusajaksi, mutta hänen opintonsa tulee 
suunnitella siten, ettei hän osallistu sellaisiin käytännön työtehtäviin, joissa hän voi vaarantaa omaa tai 
muiden terveyttä tai turvallisuutta. 

Ammattiopisto Luovi vastaa huumausainetestiä koskevasta todistuksesta aiheutuvista kustannuksista. 

 

4. Kurinpitokäytänteet 

4.1. Kasvatuksellinen ohjauskeskustelu 

Kasvatuksellinen ohjauskeskustelu käydään opiskelijan kanssa, mikäli hänellä on ollut haasteita 
asiallisen käyttäytymisen-, turvallisuuden- tai oppilaitoksen järjestyssääntöjen noudattamisessa. Mikäli 
opiskelija on alaikäinen tai muuten vajaavaltainen ollaan yhteydessä myös huoltajaan. 

Opiskelijan kanssa käyty keskustelut kirjataan Luovin opiskelijakohtaiseen Kurinpitotoimet-rekisteriin. 
Opiskelijan kanssa sovitut tavoitteet ja tukitoimet kirjataan opiskelijan HOKSiin 

 



 Ohje 5.0/24.5.2021 9 (21) 
 Sisäinen Riina Karvonen / Seija 

Karvonen  
 24.5.2021   

 

9 
 

4.2. Suullinen huomautus 

Opiskelijalle voidaan antaa suullinen huomautus, mikäli kasvatuksellisia ohjauskeskusteluja on 
aiemmin käyty samaan asiaan liittyen eikä muutosta sääntöjen noudattamisessa ole havaittavissa / 
opiskelijan teko tai laiminlyönti toistuu. 
Suullinen huomautus voidaan antaa myös välittömästi, mikäli sääntörike on vakava. 
Suullisia huomautuksia voi antaa samasta teosta tai laiminlyönnistä enintään yhden (1). 
 
Suullisen huomautuksen voi antaa vastuuopettaja, opettaja, asuntolatoiminnan esihenkilö tai asumisen 
ohjaaja. Mikäli oppivelvollinen tai vajaavaltainen opiskelija saa suullisen huomautuksen, asiasta ollaan 
yhteydessä myös huoltajaan.  
 
Suullisen huomautuksen lisäksi opiskelijan kanssa käydään kasvatuksellinen ohjauskeskustelu, jossa 
sovitaan opiskeluun ja oppilaitosyhteisössä toimimiseen liittyvistä tavoitteista.  
 
Suullinen huomautus laaditaan kirjallisena, jossa on sekä huomautuksen antajan, opiskelijan että 
tarvittaessa huoltajan allekirjoitus.  
 
Opiskelijan saama suullinen huomautus käsitellään Erityisen tuen ryhmässä mahdollisten tukitoimien 
arvioimiseksi. Suullinen huomautus kirjataan Luovin opiskelijakohtaiseen Kurinpitotoimet-rekisteriin ja 
Päätökset-välilehdelle. Muutokset tuen tarpeessa tai asumispalveluissa kirjataan opiskelijan HOKSiin 
Suullinen huomautus arkistoidaan opiskelijan papereihin Luovin arkistonmuodostussuunnitelman 
mukaisesti. 
 

4.3. Kirjallinen varoitus 

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän: 
 

1) häiritsee opetusta 
2) käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti 
3) menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä 
4) kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä 
5) on käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen 

toimintakykynsä on heikentynyt. 

Kirjallisia varoituksia voi antaa samasta rikkeestä enintään yhden (1). 

Kirjallinen varoitus annetaan, mikäli opiskelijan kanssa on käyty samasta teosta tai laiminlyönnistä 
aiemmin ohjauskeskusteluja ja/tai annettu suullinen huomautus. Kirjallisen varoituksen voi antaa myös 
välittömästi sääntörikkeen ollessa vakava.  
 
Kirjallinen varoitus valmistellaan Luovin yksikön tai toimipisteen Erityisen tuen ryhmässä, joka 
kutsutaan tarvittaessa pikaisesti koolle. Erityisen tuen ryhmän kokouksessa laaditaan kurinpitoasiaa 
koskeva muistio opiskelijakohtaiseen Kurinpitotoimet-rekisteriin. Kirjallisen varoituksen allekirjoittaa 
koulutusjohtaja. 
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Ennen kirjallisen varoituksen antamista on opiskelijalle ja alaikäisen/ vajaavaltaisten osalta myös hänen 
huoltajalleen yksilöitävä kurinpitorangaistukseen syynä oleva teko tai laiminlyönti ja hankittava 
tarpeellinen selvitys sekä varattava opiskelijalle ja hänen huoltajalleen tilaisuus tulla kuulluksi.  
 
Kirjallisen varoituksen lisäksi opiskelijan kanssa käydään ohjauskeskustelu ja sovitaan hänen kanssaan 
opintoihin ja oppilaitosyhteisössä toimimiseen liittyvistä tavoitteista. 
 
Kirjallinen varoitus kirjataan Luovin opiskelijakohtaiseen Kurinpitotoimet-rekisteriin ja Päätökset-
välilehdelle. Mahdolliset muutokset opiskelijan tuen tarpeessa tai asumispalveluissa kirjataan 
opiskelijan HOKSiin. Kirjallinen varoitus arkistoidaan opiskelijan asiakirjoihin Luovin 
arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. 

 

4.4. Määräaikainen erottaminen 

Mikäli opiskelijan teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä 
kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi. Oppivelvollisen 
määräaikainen erottaminen voi olla korkeintaan 3kk mittainen ja muilla erottamisaika voi olla 
korkeintaan yhden kalenterivuoden. 
 
Jos oppivelvollinen on määräaikaisesti erotettu oppilaitoksesta tai hänen opiskeluoikeutensa on 
pidätetty, koulutuksen järjestäjän tulee yhdessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai muun laillisen 
edustajan kanssa laatia suunnitelma oppivelvollisuuden suorittamisesta määräaikaisen erottamisen tai 
opiskeluoikeuden pidättämisen aikana. 
 
Oppivelvollisen tulee suunnitelman mukaisesti edistää opintojaan itsenäisesti tai muissa 
oppimisympäristöissä kuin oppilaitoksessa tai työpaikalla.  
 
Asuntolasta opiskelija voidaan erottaa määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi.  
 
Erottamisasia valmistellaan koulutuksenjärjestäjän asettaman Monijäsenisen toimielimen käsiteltäväksi 
yksikön / toimipisteen Erityisen tuen ryhmässä (tarvittaessa pikaisesti koolle kutsuttu). Asiaa 
käsiteltäessä opiskelijalle ja alaikäisen osalta myös huoltajalle on yksilöitävä kurinpitorangaistukseen 
syynä oleva teko tai laiminlyönti ja hankittava tarpeellinen selvitys sekä varattava opiskelijalle ja hänen 
huoltajalleen tilaisuus tulla kuulluksi.  

 
Erityisen tuen ryhmä laatii muistion opiskelijakohtaiseen Kurinpitotoimet-rekisteriin ja esittelee asian 
yksikönjohtajalle. Erottamispäätöksen tekee koulutuksen järjestäjän asettama Monijäseninen toimielin 
ja päätöksen allekirjoittaa toimielimen puheenjohtaja. 
 
Määräaikaisen erottamispäätöksen lisäksi opiskelijan kanssa käydään kasvatuksellinen 
ohjauskeskustelu ja sovitaan jatkotoimenpiteistä / -tavoitteista. 
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Määräaikainen erottaminen kirjataan Luovin opiskelijakohtaiseen Kurinpitotoimet-rekisteriin ja 
Päätökset-välilehdelle. Määräaikainen erottamispäätös arkistoidaan opiskelijan dokumentteihin Luovin 
arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. 

 

4.5. Oppitunnilta tai oppilaitoksen tilaisuudesta poistaminen 

Opettajalla on oikeus määrätä opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen 
henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija poistumaan jäljellä olevan oppitunnin tai koulupäivän ajaksi 
luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä 
tilaisuudesta.  Työssäoppimispaikalla poistumismääräyksen voi antaa työpaikan edustaja yksin tai 
yhdessä opettajan kanssa. 
 
Häiriötilanne kirjataan opiskelijakohtaiseen Kurinpitotoimet-rekisteriin ja tarvittaessa tilanteesta 
laaditaan turvallisuus havaintojen sähköinen ilmoitus. Häiriötilanteesta aiheutuvat muut mahdolliset 
ohjaus-/ kurinpitotoimet toteutetaan edellä mainitun ohjeistuksen mukaisesti. 

 

4.6. Opiskelusta epääminen 

Yksikönjohtaja tai koulutuspäällikkö voi päätöksellään evätä opiskelijan osallistumisen opetukseen 
enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai 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. Asuntolasta epäämisestä voi päättää asuntolatoiminnan esihenkilö 
tai koulutusjohtaja.  
Opiskelusta epääminen kirjataan opiskelijakohtaiseen Kurinpitotoimet-rekisteriin ja Päätökset-
välilehdelle. 

 

5. Oppilaitoksen työrauha 

Oppilaitoksen työrauhaan liittyvät säädökset lisäävät opiskelijoiden turvallisuutta ja työrauhaa 
oppilaitoksissa. Säädöksissä lisätään opettajien, koulutuspäälliköiden ja koulutusjohtajien 
toimivaltuuksia puuttua häiriökäyttäytymiseen sekä tehostetaan opettajien ja koulutuksen 
esihenkilöiden mahdollisuuksia huolehtia myös ennaltaehkäisevästi tehtäviinsä kuuluvasta 
turvallisesta oppimisympäristöstä. Heille annetaan toimivalta tietyissä välttämättömissä tilanteissa 
tarkastaa opiskelijoiden tavaroita ja ottaa haltuun opiskelijoiden esineitä oppituntien rauhoittamiseksi 
ja turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön turvaamiseksi. Myös voimakeinoja voidaan käyttää 
perustellusta syystä. 

5.1. Kielletyt esineet ja aineet 

Ammattiopisto Luovin tiloihin ja oppimisympäristöihin ei saa tuoda eikä pitää hallussa sellaista 
esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa 
tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen, ja jonka 
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hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. Kielto koskee myös opetustoimintaan liittyvää 
matkustus-, majoitus- tai vapaa-ajan toimintaa. 

Tämän lisäksi Ammattiopisto Luovin järjestyssäännöissä annetaan oppilaitosyhteisön turvallisuuden ja 
viihtyisyyden kannalta tarkempia määräyksiä vaarallisista esineistä tai aineista sekä niiden käytöstä ja 
säilytyksestä. 

Kiellettyjä aineita ja esineitä ovat esimerkiksi: 

• toisen henkilön vahingoittamiseen tai lamauttamiseen käytettävät välineet ja aineet kuten 
aseet ja niihin liittyvät panokset, astalot, teräaseet, tainnuttimet, tainnutussumutteet, 
räjähdysaineet 

• alkoholi, huumausaineet ja muut päihdyttävät aineet ja niiden käyttöön tarkoitetut välineet 
• alle 18-vuotiailla tupakkatuotteet, nuuskat ja tupakointivälineet, kuten kääretupakan 

valmistamiseen käytettävät välineet, tupakansytyttimet, tulitikut, sähkötupakat ja niissä 
käytettävät aineet. 

 

5.1.1 Tupakointi ja tupakkatuotteet 

Tupakointi ja tupakkatuotteiden ml. sähkötupakan, nuuskan käyttö sekä tupakkatuotteita tai -välineitä 
muistuttavien tuotteiden käsittely ja näkyvillä pitäminen on kielletty oppilaitoksen kiinteistöjen sisä- ja 
ulkoalueilla sekä oppilaitoksen ajoneuvoissa. 

Kielto koskee myös oppilaitoksen kiinteistöjen ulkopuolisia työmaita, opetustilaisuuksia sekä niiden 
taukoja, mikäli tauoilla on mukana alle 18-vuotiaita opiskelijoita. Työssäoppimispaikassa noudatetaan 
työpaikan tupakointia ja tupakkatuotteiden käyttöä koskevia säädöksiä ja ohjeita. 

Tupakkatuotteiden ml. sähkötupakan, tupakointivälineiden ja nuuskan näkyvillä pito oppilaitoksen 
tiloissa ja opetustilanteissa on kielletty. Kielto koskee myös 18 vuotta täyttäneitä opiskelijoita, 
henkilökuntaa ja vierailijoita. 

Mikäli alle 18-vuotiaalla opiskelijalla on hallussaan tupakkatuotteita tai niitä muistuttavia tuotteita, 
sähkötupakkaa, nuuskaa, tupakointivälineitä (kääretupakan valmistukseen tarkoitetut välineet, 
sytyttimiä, tulitikkuja jne.), oppilaitoksella on oikeus ottaa haltuun kielletyt aineet ja tarvikkeet. Haltuun 
otettuja tupakkatuotteita ja -välineitä ei lain nojalla saa antaa alaikäiselle opiskelijalle takaisin. Nämä 
voidaan luovuttaa vain opiskelijan huoltajalle. 

5.2 Oikeus tarkastaa ja ottaa haltuun esineitä tai aineita 

Jos on ilmeistä, että opiskelijan hallussa on vaarallisia aineita tai esineitä ja opiskelija pyynnöstä 
huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole, 
koulutusjohtajalla, koulutuspäälliköllä tai opettajalla on oikeus tarkastaa opiskelijan mukana olevat 
tavarat, opiskelijan hallinnassa olevat oppilaitoksen säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa. 
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Esineen tai aineen haltuunottoon voidaan tarvittaessa käyttää välttämättömiä ja oikeasuhtaisia 
voimakeinoja. 

Tarkastuksen tulee pohjautua aina huolelliseen harkintaan. Siihen saa ryhtyä vain silloin, kun 
kielletyn tai vaarallisen esineen tai aineen haltuun ottaminen on välttämätöntä turvallisuuden 
varmistamiseksi. Poisotettavan aineen tai esineen on oltava sellainen, että sillä voidaan vaarantaa 
opiskelijan omaa tai toisen turvallisuutta. Peruste tarkastukseen täyttyy silloin, kun vaarallisesta 
aineesta tai esineestä on saatu näköhavainto tai jos asiasta on saatu luotettava tietoa muualta. 
Esimerkiksi toiselta opettajalta, henkilöstöltä tai opiskelijalta tullutta ilmoitusta voidaan pitää 
luotettavana.  
 
Esimerkiksi alkoholi voidaan tulkita vaaralliseksi aineeksi, jos opiskelija on selkeästi päihtynyt ja hän 
voisi olla vaaraksi itselleen tai toiselle. Tupakkatuotteita tarkastusoikeus ei koske. Tupakkatuotteiden 
luovuttamisen täytyy olla kehotukseen liittyvää ja täysin vapaaehtoista eikä erillistä tarkastusta 
opiskelijan laukkuihin tai taskuihin saa tehdä. Alaikäisen kohdalla tupakkatuotteista on ilmoitettava 
huoltajalle ja tuotteet luovutetaan huoltajalle. Tarkastusoikeus ei ulotu myöskään häiritsevän esineen 
tai aineen pois ottamiseen tai etsintään. Esimerkiksi opetusta häiritsevää kännykkää ei voi ottaa 
opiskelijalta pois. Tarkastuksia ei saa koskaan tehdä varmuuden vuoksi. 

Toimintavaltuudet eivät velvoita, ainoastaan mahdollistavat toiminnan, jos se arvioidaan 
välttämättömäksi sekä riittävän turvalliseksi.  

5.2.1. Haltuun ottamisen ja tarkastamisen suorittamisen yleiset periaatteet 

Tarkastamisen turvallisen toteuttamisen ja kaikkien osapuolten oikeusturvan parantamiseksi 
toimenpiteiden käyttö tulee suunnitella ja ohjeistaa paikkakuntakohtaisesti. 

• opiskelijalle tulee aina ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy 

• opiskelijalle tulee varata mahdollisuus luovuttaa esine tai aine vapaaehtoisesti tai 
todistaa ettei sellaista hänellä ole hallussa. 

• tarkastajan (koulutusjohtaja, koulutuspäällikkö, opettaja) tulee olla opiskelijan kanssa 
samaa sukupuolta.  

• tarkastuksessa tulee olla läsnä tarkastajan lisäksi toinen täysi-ikäinen oppilaitoksen 
henkilökuntaan kuuluva toimija, joka voi mahdollisuuksien mukaan olla opiskelijan 
itsensä valitsema. 

Tarkastusoikeus on henkilötarkastusta lievempi ja antaa toimivallan: 

• opiskelijan mukana olevien tavaroiden sekä päällisin puolin hänen vaatteidensa 
tarkastamisen.  Ehtona tarkastukselle on, että kielletyn esineen tai aineen hallussapito 
on ilmeistä. 

• Etsinnässä tulee noudattaa mahdollisimman pitkälle opiskelijan henkilökohtaista 
koskemattomuutta. Erogeenisten alueiden koskettaminen edes vaatteiden läpi ei ole 
sallittua. 
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Kiellettyjen esineiden ja aineiden haltuunotto sekä opiskelijan mukana olevien tavaroiden, oppilaitoksen 
säilytystilojen sekä opiskelijan yllä olevien vaatteiden päällisin puolin tarkastaminen kirjataan 
opiskelijakohtaiseen kurinpitorekisteriin. Mikäli tarkistuksen yhteydessä on jouduttu käyttämään 
voimakeinoja, siitä tehdään erillinen selvitys koulutuksen järjestäjälle. 

 

5.3 Haltuun otettujen esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen 

Opiskelijalta haltuun otetut esineet tai aineet luovutetaan opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle 
edustajalle tai, jos opiskelija on täysi-ikäinen, hänelle itselleen. Esineet ja aineet tulee kuitenkin 
luovuttaa poliisille tai muulle laissa säädetylle viranomaiselle, jos opiskelijalla, tämän huoltajalla tai 
muulla laillisella edustajalla ei lain mukaan ole oikeutta pitää niitä hallussaan. 

Ennen luovuttamista esine tai aine tulee säilyttää huolellisesti. Esineiden ja aineiden luovutus tulee 
järjestää mahdollisimman pian haltuunotosta. Haltuun otetut huumausaineet, ampuma-aseet, aseen 
osat, patruunat, ammukset ja kaasusumuttimet sekä räjähteet tulee luovuttaa poliisille välittömästi. 
Opiskelijalle itselleen luovutettavat esineet ja aineet luovutetaan työpäivän päätyttyä. Asuntolassa 
asuva täysi-ikäinen opiskelija saa haltuun otetun omaisuuden takaisin lomalle lähtiessään. 

Jos alaikäisen tai vajaavaltaisen opiskelijan huoltaja ei kolmen kuukauden kuluessa haltuunottoa 
koskevasta ilmoituksesta nouda esinettä tai ainetta, se voidaan todisteellisesti hävittää. Esineiden ja 
aineiden luovuttaminen ja hävittäminen kirjataan Wilman Kurinpitorekisteriin 

5.4 Opiskelijan velvollisuudet 

Opiskelija on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon siten, kun vahingonkorvauslaissa 
(412/1974) säädetään 

6. Kiusaamis- ja häirintätilanteiden ehkäiseminen ja niihin puuttuminen 

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen, terveelliseen ja hyvinvointia tukevaan oppimisympäristöön (Laki 
ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 80 § sekä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 13§).  
Ammattiopisto Luovissa on laadittu erilliset ohjeet opiskelijoiden suojaamiseksi kiusaamiselta, 
syrjinnältä, häirinnältä ja välivallalta sekä ohje seksuaaliseen häirintään puutumiseen. 

Opiskeluhyvinvoinnin palvelut ovat kaikissa toimipisteissä opiskelijoiden käytössä ja näin 
mahdollistetaan varhainen puuttuminen ja ongelmiin tarttuminen kiusaamisessa, syrjinnässä, 
häirinnässä sekä väkivaltaan liittyvissä tilanteissa. 

Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen on myös osa kiusaamisen, syrjinnän, häirinnän ja 
väkivallan ehkäisyä. Luovissa yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimia, joilla edistetään 
opiskelijoiden ja opiskeluyhteisön oppimista, osallisuutta, terveyttä, turvallisuutta, esteettömyyttä ja 
hyvinvointia.  
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7. Arkaluonteisten tietojen käsittely 

Oppilaitoksessa tietosuoja merkitsee sitä, että opiskelijoita koskevien henkilötietojen käsittelyn tulee 
olla asiallisesti perusteltua oppilaitoksen toiminnan kannalta. Tietoja saa käyttää mm. opiskelijan 
ottamiseksi oppilaitokseen tai opetuksen järjestämiseksi, mutta ei oppilaitokselle kuulumattomia 
tehtäviä varten. Tietojen tulee olla virheettömiä ja käyttötarkoituksensa kannalta tarpeellisia.  
 
Salassa pidettävää asiakirjaa tai sen kopiota tai tulostetta ei saa näyttää eikä luovuttaa ulkopuolisille. 
Sitä ei saa myöskään antaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla ulkopuolisen nähtäväksi 
tai käytettäväksi. Salassa pidettäviä asiakirjoja on käsiteltävä ja säilytettävä huolellisesti niin, etteivät 
ne joudu sivullisten käsiin. 
 
Hakijan ja opiskelijan terveydentilaan liittyviä tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka valmistelevat 
ja tekevät päätöksen opiskelijavalinnasta, opiskeluoikeuden peruttamisesta tai palauttamisesta taikka 
kurinpidosta tai antavat lausuntoja edellä mainituista asioista. Rikosrekisteriotetietoja saavat käsitellä 
vain ne henkilöt, jotka valmistelevat tai tekevät päätöksen opiskeluoikeuden peruuttamisesta. 
Oppilaitoksen tulee määritellä ne tehtävät, joihin sisältyy arkaluonteisten tietojen käsittelyä. 

8. Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku 

Koulutuksen järjestäjän päätökseen saa vaatia oikaisua aluehallintovirastolta siten kuin hallintolaissa 
säädetään, jos päätös koskee: 

L531/2017 84 §:ssä tarkoitettua huumausainetestiä koskevan todistuksen 
esittämisvelvollisuutta 

Oikaisuvaatimus (601/2005, 44 §) laaditaan aluehallintovirastoon 14 päivän kuluessa siitä, kun 
päätös on annettu opiskelijan/huoltajan tiedoksi.  

 

Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen voidaan tehdä hallintomenettelylain 1082/598 ja sen käyttölain 
1996/586 säädösten mukaisesti, kun päätös koskee: 

1) opiskelijalle annettavaa kirjallista varoitusta; 

2) opiskelijan määräaikaista erottamista oppilaitoksesta; 

3)  opiskeluoikeuden pidättämistä; 

4) asuntolasta erottamista; 

Ennen muutoksenhakua opiskelija voi neuvotella asiastaan tehneen henkilön/toimielimen kanssa. 

Opiskeluoikeuden peruuttamista tai palauttamista koskevissa asioissa muutosta haetaan 
Valtioneuvoston nimeämältä opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalta (L 956/2011). Muutosta tulee 
hakea 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi opiskelijalle sekä hänen huoltajalle.  
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Opiskelijan määräaikaista erottamista, opiskelija-asuntolasta erottamista, opiskeluoikeuden 
peruuttamista tai opiskelusta pidättämistä koskeva päätös voidaan panna täytäntöön siitä tehdystä 
valituksesta huolimatta, jollei hallinto-oikeus tai opiskelijoiden oikeusturvalautakunta toisin päätä. 

 

 

9. Henkilöstön perehdyttäminen ja osaamisen varmistaminen kurinpidollisten 
toimivaltuuksien käyttämisessä 

 

Ammattiopisto Luovin henkilöstö perehdytetään SORA-lainsäädäntö ja turvallinen 
opiskeluympäristöohjeistukseen. Henkilöstön perehdytykseen kuuluu Luovin käytäntöjen, 
suunnitelmien ja sääntöjen sekä dokumentoinnin läpikäyminen. Henkilöstön 
perehtyminen/perehdyttäminen ja osaamisen varmistaminen kurinpidollisten toimivaltuuksien 
käyttämisessä on osa työtehtäviin perehtymistä. 

 

10. Menettelytavat suunnitelman seuraamista sekä toteutumisen ja vaikuttavuuden 
arviointia varten 

Suunnitelmaa seurataan ja sen toteutumista ja vaikuttavuutta arvioidaan monikanavaisesti osana 
oppilaitoksen turvallisuuden ja viihtyvyyden sekä yksilöllisten opintopolkujen arviointia. 

Arviointi- ja palautetietoa kootaan eri lähteistä, kuten kouluterveyskyselystä, TEAViisarin tuloksista, 
huoltajakyselystä, työnantajapalautteista sekä erilaisista focus group haastatteluista. 
Opiskeluhyvinvointiryhmät ja opiskelijakunnat esittävät myös kannanottoja ja ehdotuksia toiminnan 
kehittämiseksi. 

 Arviointi- ja tulostietoja käytetään oppilaitoksen palvelujen kehittämisessä hakijoille, opiskelijoille ja 
muille asiakkaille sekä henkilöstön osaamisen ja toiminnan kehittämisessä. 
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Kuva: Oppimisympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja yhteisön hyvinvoinnin mittarit 
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LIITE 1 

 

SORA-säädökset ja turvallinen opiskeluympäristö 

Ei
 H

al
lin

to
pä

ät
ös

 

Kurinpitotoimi Milloin Kuka päättää Kenelle 
ilmoitetaan 

Kuuleminen Dokumentointi  

Oppitunnilta / 
oppilaitoksen 
tilaisuudesta 
poistaminen  

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

toimivalta opettajalla tai 
työssäoppimispaikan 
edustajalla yhdessä tai 
erikseen. 
 
opettajalla ja koulutuksen 
esihenkilöillä oikeus myös 
voimakeinojen 
käyttämiseen 
 

Ilmoitettava 
alaikäisen / 
vajaavaltaisen 
opiskelijan huoltajalle  
 
 
Voimakeinojen 
käytöstä tehtävä 
erillinen selvitys 
koulutuksen 
järjestäjälle 
 
 

Ei 
kuulemiskäytännettä 

Kirjaus Kurinpitotoimet-rekisteriin, 
jotta voidaan jälkikäteen todentaa. 
 
Tarvittaessa häiriötilanteen ilmoitus 
 

Opiskelijan 
tavaroiden 
tarkistus 

Jos on ilmeistä, että opiskelijan 
hallussa on vaarallisia aineita tai 
esineitä ja opiskelija pyynnöstä 
huolimatta kieltäytyy niitä 
luovuttamasta tai ei luotettavasti 
osoita, ettei hänen hallussaan 
niitä ole.  
 
Tarkastus voidaan tehdä 
opiskelijan mukana oleviin 
tavaroihin, opiskelijan 
hallinnassa oleviin oppilaitoksen 
säilytystiloihin (ei asuntola) ja 
päällisin puolin hänen 
vaatteisiinsa.  
 
 
 
 
 

koulutusjohtaja, 
koulutuspäällikkö tai 
opettaja  
 
 
 
 
 
 
Esineen tai aineen 
haltuunottoon voidaan 
tarvittaessa käyttää 
välttämättömiä ja 
oikeasuhtaisia 
voimakeinoja 

Ilmoitettava 
alaikäisen / 
vajaavaltaisen 
opiskelijan huoltajalle  
 
 
Voimakeinojen 
käytöstä tehtävä 
erillinen selvitys 
koulutuksen 
järjestäjälle 
 
Käsitellään Erityisen 
tuen ryhmässä 
 
 
Laissa kiellettyjen 
aineiden ja esineiden 
hallussapidosta 
ilmoitus poliisille ja 
alaikäisen osalta 
lastensuojeluun 
 
 
 
 

Ei 
kuulemiskäytännettä 

Kirjaus Kurinpitotoimet-rekisteriin, 
jotta voidaan jälkikäteen todentaa. 
 
Tarvittaessa häiriötilanteiden 
ilmoitus 
 
Haltuun otettujen esineiden ja 
aineiden kirjaaminen ja 
luovuttamisen dokumentointi 
Kurinpitotoimet -rekisteriin 
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Opiskelusta tai 
asuntolasta 
epääminen 1-3 
arkipäivää 

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  
 
• Asuntolan järjestyssääntöjen 
rikkomukset  

Koulutuspäällikkö tai 
koulutusjohtaja 
 
 
 
Työpaikkaohjaaja ja 
työssäoppimista 
ohjaava opettaja yhdessä 
 
 
 
Asuntolatoiminnan 
esihenkilö tai 
koulutusjohtaja 
 
 

Ilmoitettava 
alaikäisen / 
vajaavaltaisen 
opiskelijan huoltajalle  
 
 
Käsitellään Erityisen 
tuen ryhmässä 
 
 
 
 
Voimakeinojen 
käytöstä tehtävä 
erillinen selvitys 
koulutuksen 
järjestäjälle 
 
 

Ei 
kuulemiskäytännettä 

Kirjaus Kurinpitotoimet-rekisteriin, 
jotta voidaan jälkikäteen todentaa. 
 
Kirjaus Wilman Päätökset-
välilehdelle 
 
Tarvittaessa Häiriötilanteiden 
ilmoitus 
 
Kirjallinen lomake 
epäämispäätöksestä 
allekirjoitettuna (2kpl) 
 
Erityiseen tukeen liittyvät palvelut / 
muutokset kirjataan opiskelijan 
HOKSiin 
 

Kasvatuksellinen 
ohjauskeskustelu 

Riketilanteissa, jotka eivät 
edellytä välitöntä kurinpidollista 
rangaistusta tai joihin puututaan 
ensimmäisessä vaiheessa 
kasvatuksellisin keinoin.  
 

Opetus-, ohjaus- ja 
opiskeluhyvinvoinnin 
henkilöstö 
Työssäoppimispaikan 
edustaja 

Ollaan yhteydessä 
alaikäisen huoltajaan 
> kasvatusvastuun 
jakaminen 

Ei 
kuulemiskäytännettä 

Kirjaus Kurinpitotoimet-rekisteriin, 
jotta voidaan jälkikäteen todentaa. 
 
Erityiseen tukeen liittyvät palvelut / 
muutokset kirjataan opiskelijan 
HOKSiin 
 

Suullinen 
huomautus 

Toistuvat riketilanteet, joihin ei 
ole saatu toivottua muutosta 
kasvatuksellisista keskusteluista 
huolimatta tai riketilanne, joka 
on luonteeltaan vakava. 

Vastuuopettaja, opettaja, 
majoituksen ohjaaja 
 
Koulutuksen esihenkilöt 

Ollaan yhteydessä 
alaikäisen huoltajaan 
> kasvatuksellinen 
yhteistyö 
 
Huoltajan allekirjoitus 
Suullinen huomautus-
lomakkeeseen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ei 
kuulemiskäytännettä 

Kirjaus Kurinpitotoimet-rekisteriin, 
jotta voidaan jälkikäteen todentaa. 
 
Kirjaus Päätökset-välilehdelle 
 
Suullinen huomautus-lomake 
allekirjoitettuna (2kpl) 
 
Erityistä tukea koskevat muutokset 
opiskelijan HOKSiin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ohje 5.0/24.5.2021 20 (21) 
 Sisäinen Riina Karvonen / Seija 

Karvonen  
 24.5.2021   

 

20 
 

H
al

lin
to

pä
ät

ös
 

 
Kirjallinen 
varoitus 

Opiskelija häiritsee opetusta  
 
Opiskelija jatkaa suullisen 
huomautuksen perusteena 
ollutta epäasiallista 
käyttäytymistä 
 
Opiskelija käyttäytyy 
väkivaltaisesti tai uhkaavasti  
 
Opiskelija menettelee vilpillisesti 
tai muuten rikkoo oppilaitoksen 
järjestystä  
 
Opiskelija kieltäytyy 
huumausainetestiä koskevan 
todistuksen esittämisestä  
 
Opiskelija on selvityksen 
perusteella käyttänyt 
huumausaineita muihin kuin 
lääkinnällisiin tarkoituksiin  
 

Teko tai laiminlyönti on 
yksilöitävä ja hankittava 
tarpeellinen selvitys > 
  
Erityisen tuen ryhmän 
esityksestä varoituksen 
allekirjoittaa 
koulutusjohtaja 

 
Alaikäisen huoltajalle 
ilmoitettava 
 
Erityisen tuen ryhmä 

Ennen kirjallisen 
varoituksen 
antamista on 
varattava 
opiskelijalle ja 
alaikäisen 
huoltajalle tilaisuus 
tulla kuulluksi  
> kutsu 
kuulemistilaisuuteen 
(lomake) 

Kirjallinen päätös kahtena 
kappaleena ja allekirjoitettuna 
 
Kirjaus Kurinpitotoimet-rekisteriin 
 
Kuulemiskutsu 
 
Päätökset-välilehden kirjaukset  
 
Erityistä tukea koskevat muutokset 
opiskelijan HOKSiin 

Määräaikainen 
erottaminen 
oppilaitoksesta tai 
asuntolasta 

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

Teko tai laiminlyönti on 
yksilöitävä ja hankittava 
tarpeellinen selvitys > 
  
Erityisen tuen ryhmän 
esityksestä 
Monijäseninen toimielin 

Alaikäisen huoltajalle 
ilmoitettava 
 
Erityisen tuen ryhmä 

Teko tai laiminlyönti 
on yksilöitävä ja 
hankittava 
tarpeellinen selvitys  
• On varattava 
opiskelijalle tilaisuus 
tulla kuulluksi  
• On kuultava 
alaikäisen 
opiskelijan huoltajaa 
> kutsu 
kuulemistilaisuuteen 
(lomake) 
Oppivelvollisen ja 
tämän huoltajan 
kanssa laaditaan 
suunnitelma 
oppivelvollisuuden 
suorittamisesta 
määräaikaisen 
erottamisen aikana 

 
 

Kirjallinen päätös kahtena 
kappaleena ja allekirjoitettuna 
 
Kirjaus Kurinpitotoimet-rekisteriin 
 
Päätökset-välilehden kirjaukset  
 
Kuulemiskutsu 
 
Erityistä tukea koskevat muutokset 
opiskelijan HOKSiin 
 
Oppivelvolliselle laadittu 
suunnitelma oppivelvollisuuden 
suorittamiseksi määräaikaisen 
erottamisen aikana 

Opiskeluoikeuden 
pidättäminen 

Siihen asti, kunnes opiskelija  
suostuu opiskeluoikeuden 
peruuttamisprosessiin liittyviin 
terveydentilan toteamiseksi 

Monijäseninen toimielin Alaikäisen huoltajalle 
ilmoitettava 
 
Erityisen tuen ryhmä 

Varattava 
opiskelijalle 
mahdollisuus lausua 
mielipiteensä 

Kirjallinen päätös kahtena 
kappaleena ja allekirjoitettuna 
 
Kirjaus Kurinpitotoimet-rekisteriin 
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SORA-
tutkinnoissa 
(luonteeltaan 
opiskelijaa suojaava, 
ei kurinpidollinen 
toimi) 

suoritettaviin tarkastuksiin ja 
tutkimuksiin  
• Siihen asti, kunnes opiskelija 
suostuu toimittamaan 
rikosrekisteriotteen nähtäväksi 
tilanteissa, joissa opinnot 
edellyttävät olennaisesti 
alaikäisen parissa työskentelyä  

tutkimuksiin tai 
rikosrekisteriotteen 
esittämiseen 
velvoittavasta 
oppilaitoksen 
määräyksestä  
 
Oppivelvolliselle 
laaditaan yhdessä 
huoltajan kanssa 
suunnitelma 
oppivelvollisuuden 
suorittamisesta 
opiskeluoikeuden 
pidättämisen aikana 
 

 
Päätökset-välilehden kirjaukset 
Primukseen 
 
Kuulemiskutsu 
 
Erityistä tukea koskevat muutokset 
opiskelijan HOKSiin 
 
Suunnitelma oppivelvollisuuden 
suorittamisesta opiskeluoikeuden 
pidättämisen aikana 
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