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Liite 10
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 10.8.2018/714 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 (714/2018), 30§) seuraavaa:




Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole
perusteltua syytä.
Opiskelijan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja vältettävä toimintaa, joka voi vaarantaa
muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.
Kurinpidosta säädetään 7 luvussa.
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
Opiskelijaa, joka häiritsee opetusta, rikkoo järjestystä, käyttäytyy uhkaavasti tai vaarantaa
turvallisuutta tai menettelee vilpillisesti voidaan rangaista kurinpidollisesti.
1. Kirjallisella varoituksella
 Kirjallisen varoituksen antaa koulutuksen järjestäjä tai mikäli koulutuksenjärjestäjä niin
päättää, lukion rehtori
2. Poistamalla opetustilanteesta


Opiskelijan määräämisestä poistumaan luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta
oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi päättää oppituntia tai muuta opetustilaisuutta pitävä
opettaja.



Opiskelijan määräämisestä poistumaan oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta päättää
opettaja tai rehtori.

Jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa työskentelevän henkilön
turvallisuus kärsii tai opetukseen/työhön liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan
uhkaavan tai väkivaltaisen käyttäytymisen vuoksi.
3. Epäämällä osallistuminen opetukseen enintään kolmen työpäivän ajaksi
 Opetukseen osallistumisen epäämisestä päättää rehtori.
Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä
kirjallisen varoituksen saatuaan
4. Erottamalla oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi
 Opiskelijan erottamisesta määräajaksi, enintään vuodeksi, päättää johtokunta.
Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena rikoksesta
5. Pidättämällä oikeus opiskeluun
 Opiskeluoikeuden pidättämisestä päättää lukion johtokunta.
Menettelytavat
Kaikista kurinpidollisista toimenpiteistä ilmoitetaan myös opinto-ohjaajalle, joka (yhdessä rehtorin
kanssa) päättää opiskeluhuoltoon liittyvistä mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Rike, teko tai laiminlyönti

Toimenpide

Vastaava
hlö

Huomioitavaa

Oppitunnin toistuva häirintä
tai järjestyssääntöjen
vastainen käytös
Vilppi tai sen yritys

Ohjauskeskustelu

Opettaja,
RO

Ryhmänohjaaja ilmoittaa
huoltajalle.

Ohjauskeskustelu,
kurssin suoritusten
mitätöinti, ks.
Opetussuunnitelma
Opettaja ilmoittaa
ryhmänohjaajalle,
ohjauskeskustelu.

Opettaja,
rehtori

Kirjataan
arviointikokouksessa.
Ryhmänohjaaja ilmoittaa
huoltajalle.
Ryhmänohjaaja ilmoittaa
huoltajalle.

Pyydetään
poistumaan/poisteta
an opetustilasta/
tilaisuudesta

Opettaja
tai rehtori

Oppitunnin toistuva, vakava
häirintä, jatkuu
ohjauskeskustelun ja
huoltajille ilmoituksen
jälkeen.
Toistuva vilppi tai sen
yritys.

Kirjallinen varoitus
(hallintopäätös)

Rehtori

Kirjallinen varoitus
(hallintopäätös)

Rehtori

Toistuva tupakointi
kielletyllä alueella jatkuu
ohjauskeskustelun ja
huoltajille ilmoituksen
jälkeen.

Kirjallinen varoitus
(hallintopäätös)

Rehtori

Toistuva tupakointi
kielletyllä alueella

Oppitunnin tai tilaisuuden
vakava häirintä

RO

Muutoksenhaku

Rehtori ilmoittaa huoltajalle.
Lukiolaki 41§

Lukiolaki 41§

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

Väkivaltainen tai uhkaava
käyttäytyminen tai muiden
työskentelyä kohtuuttomasti
häiritsevä käyttäytyminen

Kirjallinen varoitus
(hallintopäätös).
Osallistuminen
opetukseen voidaan
evätä 3 työpäivän
ajaksi.

Rehtori

Lukiolaki 41§

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

Muut vastaavat vakavat
rikkeet, teot
tai laiminlyönnit

Kirjallinen varoitus
(hallintopäätös)

Rehtori

Jos toiminta jatkuu
kirjallisen varoituksen
jälkeen.

Erottaminen
määräajaksi,
enintään vuodeksi
(hallintopäätös)

Johtokunta

Lukiolaki 41§

Johtokunta

Lukiolaki 23§ ja 24§

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

Opiskelija ei suorita
opintojaan säädetyssä ajassa
tai hänelle myönnetyssä
lisäajassa. Opiskelija on
poissa opetuksesta ja on
ilmeistä, ettei hänen
tarkoituksenaan ole jatkaa
opintoja.

Opiskeluoikeuden
menetys

