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KURINPITOKEINOJEN KÄYTTÄMISESTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ
MENETTELYTAVOISTA
Tämän suunnitelman tarkoituksena on taata omalta osaltaan turvallinen opiskeluympäristö,
työrauha, sisäinen järjestys ja opiskelun esteetön sujuminen kaikille opiskelijoille ja
kouluyhteisössä toimiville henkilöille.
Ylitornion yhteiskoulun lukiossa noudatetaan lukiolain 21.8.1998/629 ja lukioasetuksen
6.11.1998/810 määräyksiä koskien opiskelijan turvallisuutta ja kurinpitoa. Suunnitelmassa
määriteltyjä toimenpiteitä sovelletaan lukion opiskelijoihin sellaisissa rike- ja häiriötilanteissa, joita
ei saada sovittua muuten tai jotka vaativat hallinnollisia toimia.
Lukio-opiskelijan velvollisuuksista säädetään lukiolaissa (Lukiolaki (629/1998), 25§) seuraavaa:




Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.
Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
Opiskelijan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään
vahingonkorvauslaissa (412/1974), (30.12.2013/1268).

Henkilökunnan perehdyttäminen ja osaamisen varmistaminen kurinpidollisten
toimivaltuuksien käyttämisessä
Opetushenkilöstö perehdytetään kurinpidollisien toimivaltuuksien käyttämiseen käymällä läpi
suunnitelma joka lukuvuoden alussa ja aina tarpeen vaatiessa.
Suunnitelmasta tiedottaminen
Suunnitelma, järjestyssäännöt ja laissa säädetyt kurinpitokeinot käydään läpi lukuvuoden alussa
ryhmänohjauksessa. Opas on kaikkien nähtävillä lukion www-sivuilla. Suunnitelmaa ja sen
toteutumista ja vaikuttavuutta arvioidaan osana Ylitornion yhteiskoulun lukion opetussuunnitelman
yhteisen osan arviointia.

Kurinpidolliset keinot
Opiskelija, joka häiritsee opetusta, rikkoo järjestyssääntöjä, käyttäytyy uhkaavasti tai vaarantaa
turvallisuutta rangaistaan kurinpidollisesti
1. Kirjallisella varoituksella
 Kirjallisen varoituksen antaa koulutuksen järjestäjä tai mikäli koulutuksenjärjestäjä niin
päättää, lukion rehtori
2. Opetustilanteesta poistamalla



Opiskelijan määräämisestä poistumaan luokkahuoneesta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi
ja opiskelijan määräämisestä poistumaan muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, päättää
oppituntia tai muuta opetustilaisuutta pitävä opettaja.
Opiskelijan määräämisestä poistumaan oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta päättää
rehtori tai opettaja.

3. Erottamalla oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi
 Opetuksen epäämisestä enintään kolmeksi päiväksi päättää rehtori. Opiskelijan erottamisesta
määräajaksi, enintään vuodeksi, päättää johtokunta.

4. Pidättämällä oikeus opiskeluun
 Opiskeluoikeuden pidättämisestä päättää lukion johtokunta.
Menettelytavat
Kaikista toimenpiteistä ilmoitetaan myös opinto-ohjaajalle, joka (yhdessä rehtorin kanssa) päättää
opiskeluhuoltoon liittyvistä mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Rike, teko tai
laiminlyönti
Oppitunnin toistuva
häirintä tai
järjestyssääntöjen
vastainen käytös
huomautus annettu
Vilppi tai sen yritys

Toimenpide

Vastaava
hlö
Opettaja

Huomioitavaa

Ohjauskeskustelu, ks.
OPS 6.2.1.3

Opettaja

Tupakointi kielletyllä
alueella, huomautus
annettu

Ohjauskeskustelu

RO

Merkitään Wilmaan,
ryhmänohjaaja ilmoittaa
huoltajalle.
Merkitään Wilmaan,
ryhmänohjaaja ilmoittaa
huoltajalle.

Oppitunnin tai tilaisuuden
vakava häirintä

Pyydetään
poistumaan tai
poistetaan
opetustilasta tai
tilaisuudesta

Opettaja
tai rehtori

Merkitään Wilmaan,
ryhmänohjaaja ilmoittaa
huoltajalle.
Toimintaohjeet:
Ks. Lukiolaki 26, 26 a, 26 b,
26 c § (13.6.2003/478)

Toistuva, vakava
oppitunnin häirintä, jatkuu
ohjauskeskustelun jälkeen
Toistuva vilppi tai sen
yritys.

Kirjallinen varoitus
(hallintopäätös)

Rehtori

Toimintaohjeet:
Ks. Lukiolaki 26, 26 a, 26 b,
26 c § (13.6.2003/478)

Kirjallinen varoitus
(hallintopäätös)

Rehtori

Hallinto-oikeus
(586/1966). Valitus
tehtävä 14 pv
kuluessa
tiedoksisaannista.

Toistuva tupakointi
kielletyllä alueella, jatkuu
ohjauskeskustelun jälkeen
Väkivaltainen tai uhkaava
käyttäytyminen

Kirjallinen varoitus
(hallintopäätös)

Rehtori

Kirjallinen varoitus
(hallintopäätös)

Rehtori

Muut vastaavat vakavat
rikkeet, teot
tai laiminlyönnit

Kirjallinen varoitus
(hallintopäätös)

Rehtori

Vakava rike.
Jos toiminta jatkuu
kirjallisen varoituksen
jälkeen.

Erottaminen
(hallintopäätös)

Johtokunta

Toimintaohjeet:
Ks. Lukiolaki 26, 26 a, 26 b,
26 c § (13.6.2003/478)

Jos on ilmeistä, ettei
opiskelija aio jatkaa
opintojaan
(ohjauskeskusteluja käyty)

Eronneeksi
katsominen

Rehtori ja
johtokunta

Rehtori antaa mahdollisuuden
tulla kuulluksi (kirjallinen
ilmoitus), johtokunnan
päätöskirje.

Hallinto-oikeus
(586/1966). Valitus
tehtävä 14 pv
kuluessa
tiedoksisaannista.
Aluehallintoviranomainen
(586/1966)

Ohjauskeskustelu

Muutoksenhaku

