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1. Johdanto
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 80 §:ssä säädetään opiskelijan
oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön. Koulutuksen järjestäjän tulee Oppilas- ja
opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaan laatia suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi
väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen
noudattamista ja toteuttamista. Koulutuksen järjestäjän tulee lisäksi laatia suunnitelma
kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. Opetushallitus on
antanut määräyksen (26.2.2018 OPH-286-2018) kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin
liittyvistä menettelytavoista laadittavan suunnitelman sisällöstä ja laadinnasta. Määräys
sisältää luettelon suunnitelmaan sisällytettävistä asiakokonaisuuksista.
Suunnitelman tavoitteena on turvata oppilaitoksen työrauha, sisäinen järjestys, opiskelun
esteetön sujuminen sekä oppilaitosyhteistyön ja siihen kuuluva asuntolatoiminnan
turvallisuus ja viihtyvyys. Suunnitelman tavoitteena on varmistaa koulutuksen järjestäjän
toimintaperiaatteiden yhdenmukaisuus ja oikeudenmukaisuus kurinpitokeinojen
käyttämisessä sekä sitouttaa eri osapuolet sovittuihin toimintatapoihin.
Tampereen ammattiopisto Tredussa noudatetaan ammatillisesta peruskoulutuksesta
annetun lain (531/2017) mukaisia säädöksiä opiskelijan oikeudesta turvalliseen
opiskeluympäristöön. Kurinpitokeinoja käytettäessä on noudatettava hallinnon yleisiä
oikeusturvaperiaatteita. Koulutuksen järjestäjän on laadittava suunnitelma yhteistyössä
opiskelijoiden, opettajien, muun henkilökunnan, huoltajien sekä sosiaali- ja
terveyshuollon ja muiden tarvittavien viranomaisten kanssa. Koulutuksen järjestäjän on
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kuultava henkilökuntaa ja opiskelijakuntaa ennen suunnitelman hyväksymistä tai sen
päivittämistä.

2. Suunnitelman valmistelu yhteistyössä eri tahojen kanssa
Kurinpitokeinojen käyttämistä koskevaa ohjeistusta sisältyy myös Tampereen kaupungin
toisen asteen koulutuksen päihteettömyyssuunnitelmaan, Tampereen kaupungin toisen
asteen koulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelmaan sekä Tampereen seudun
ammattiopisto Tredun järjestyssääntöihin. Yhdessä nämä muodostavat kokonaisuuden,
jonka tavoitteena on turvata opiskelijan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.
Koulutuksen järjestäjä on valmistellut aiemmin suunnitelman yhdessä opiskelijoiden,
opettajien, muun henkilökunnan, huoltajien sekä sosiaali- ja terveyshuollon ja muiden
tarvittavien viranomaisten kanssa. Suunnitelman teknisen päivittämisen valmistelu on
toteutettu pääosin Tredun johtoryhmän valmistelemana.
Elinvoima- ja osaamislautakunta on kokouksessaan 15.8.2018 siirtänyt johtajalle,
ammatillinen koulutus järjestyssäännöistä ja suunnitelmasta kurinpitokeinojen
käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista päättämisen.

3. Yhteistyö eri viranomaistahojen ja huoltajien kanssa
Yhteistyötä tehdään oppilaitoksen ulkopuolisten tahojen kanssa lainsäädännön
edellyttämällä tavalla. Yhteistyökumppaneita ovat mm. kuntien sosiaalitoimi, poliisi,
erikoissairaanhoito, Kela ja työvoimahallinto.
Yhteydenpito oppilaitoksen ja huoltajien kesken on monikanavaista kuten kirjalliset
tiedotteet, sähköpostit, tekstiviestit ja puhelinkeskustelut. Tärkeä osa yhteistyötä ovat
yhteiset tilaisuudet. Opiskelun aikana huoltajille järjestetään muun muassa kotiväeniltoja
ja avoimien ovien päiviä. Lisäksi huoltajiin ollaan yhteydessä tarpeen mukaan erityisesti
muutosvaiheissa.
Yhteistyötä tehdään laajasti ja monialaisesti yhteistoiminta-alueen kuntien
nuorisotoimen, etsivän nuorisotyön, seurakunnan sekä kolmannen sektorin toimijoiden
kanssa. Yhteistyötä eri viranomaistahojen kuten poliisin ja sosiaalipäivystyksen kanssa
tehdään myös tapauskohtaisesti.
Alaikäisen opiskelijan ollessa kyseessä on aina otettava välittömästi yhteyttä huoltajaan.

4. Henkilökunnan perehdyttäminen ja osaamisen varmistaminen kurinpidollisten
toimivaltuuksien käyttämisessä
Esimiesten tehtävänä on perehdyttää tiimien vetäjät ja tiimin vetäjä perehdyttää tiimin
jäsenet.
Uusien henkilöiden kohdalla perehdyttäminen ja osaamisen varmistaminen ovat tärkeä
osa työtehtäviin perehtymistä. Henkilöstön perehdyttämistilaisuuksissa järjestyssäännöt
ja suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ovat esillä. Dokumentaatio on osa Tredun
perehdyttämismateriaalia.

Tampereen seudun ammattiopisto
PL 217, 33101 Tampere / puh. 03 565 611 / www.tredu.fi

Osaamisen ja suunnitelman eri käytänteiden ymmärtämisen varmistamiseksi jokaisella
Tredun henkilöstön jäsenellä on mahdollisuus kysyä asiaan liittyviä yksityiskohtia
esimiehiltään.

5. Suunnitelmasta, järjestyssäännöistä ja laissa säädetyistä kurinpitokeinoista
tiedottaminen eri tahoille
Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä on käsitelty Tredun johtoryhmässä sekä
muissa Tredun johdon määräämässä toimielimessä. Suunnitelma tarkistetaan ja
päivitetään lakiuudistusten yhteydessä sekä arjen toiminnassa esille nousevien tarpeiden
niin vaatiessa.
Suunnitelmaa kurinpitokeinojen käyttämisestä viestitään opiskelijoille, huoltajille ja
henkilöstölle monin tavoin. Suunnitelma tallennetaan opiskelijahallintojärjestelmä
Wilmaan ja Tredun Taskuun. Suunnitelma on nähtävillä myös Tredun kotisivuilla
www.tredu.fi. Tredun Taskuun ja opiskelijahallintojärjestelmä Wilmaan tehdään uutinen
aika ajoin. Tarvittaessa käytetään sähköpostia.
OMA-opettajat perehdyttävät työkausien alussa uudet opiskelijat suunnitelmaan
kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista.
Suunnitelmasta kerrotaan opiskelijoiden huoltajille kotiväen illoissa sekä muulla tavoin
esimerkiksi Wilman etusivulla.
Viranomaisille ja muille Tredun yhteistyökumppaneille suunnitelmasta kurinpitokeinojen
käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista viestitään tarpeen mukaan.

Suunnitelma ja ohjeistus käsitellään henkilöstöfoorumeissa.
Tiedottamisesta vastaa Tredun viestintä- ja markkinointitiimi.

6. Menettelyt suunnitelman seuraamista sekä toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointia
varten
Suunnitelmaa seurataan, sen toteutumista ja vaikuttavuutta arvioidaan Tredun
koulutuksen johtotiimissä vuosittain, osana Tredun opiskelijahuollon toimintaa sekä
osana toimintajärjestelmän laadun arviointia. Opiskelijakunnan näkemykset sekä
palautteet otetaan myös huomioon.
Suunnitelmaa päivitetään vuosittain tarvittavilta osin mm. lainsäädännön ja organisaation
muutosten vaatimilta osin.

7. Hallinnon yleiset oikeusturvaperiaatteet kurinpitotoimia käytettäessä
Kurinpitotoimien käyttöä ohjaavat Suomen perustuslaissa (731/1999) ja
hallintolaissa (434/2003) säädetyt hallinnon oikeusturvaperiaatteet.
•

Yhdenvertaisuusperiaate: opiskelijoita kohdellaan tasapuolisesti,
johdonmukaisesti ja syrjimättä.
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•

Tarkoitussidonnaisuuden periaate: kurinpitokeinoja käytetään ainoastaan lain mukaan
hyväksyttäviin tarkoituksiin. Keinoja ei saa käyttää esimerkiksi kostamis- tai
loukkaamistarkoituksessa.

•

Objektiviteettiperiaate: rankaiseminen perustuu asiallisiin, hyväksyttäviin ja objektiivisiin
syihin.

•

Suhteellisuusperiaate: kurinpitotoimet ovat oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään
nähden ja ankaruudeltaan oikeassa suhteessa teon moitittavuuteen nähden.

•

Luottamuksensuojaperiaate: turvaa yksilön suojaa julkista valtaa vastaan ja antaa
yksityiselle oikeuden luottaa viranomaisen toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen
Kurinpitokeinoja käytettäessä on noudatettava hallinnon yleisiä oikeusturvaperiaatteita.
Keinojen käytön tulee perustua asiallisiin yleisesti hyväksyttäviin ja objektiivisiin syihin.
samanlaisista teoista tulee tekijästä riippumatta määrätä samanlainen seuraamus,
kuitenkin siten, että tekojen toistuminen voidaan ottaa huomioon raskauttavana tekijänä.
Kurinpitoseuraamusten tulee olla suhteessa tekoon. Tarkoitussidonnaisuuden periaate
edellyttää puolestaan, ettei kurinpitokeinoja saa käyttää, esimerkiksi kostamis- tai
loukkaamistarkoituksessa.
Kurinpitokeinoja toteutettaessa käytetään julkista valtaa. Tredussa toimitaan Hallintolain
(434/2003), Perustuslain (731/1999), Tampereen kaupungin erilaisten päätöksentekoa ja
toimintaa ohjaavien periaatteiden mukaisesti sekä Tampereen kaupungin hallintosäännön
mukaisesti.
Tampereen kaupungissa toimitaan kaupunginvaltuuston hyväksymien eettisten
toimintaperiaatteiden mukaisesti:
1. Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi.
2. Edistämme toiminnassamme oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta.
3. Käyttäydymme kunnioittavasti ja pidämme huolta toisistamme.
4. Noudatamme hyvän hallinnon ja johtamisen periaatteita.
Ketään ei saa syrjiä iän, sukupuolen, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon,
vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan,
perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun
henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Opiskelijan tulee voida luottaa kurinpitokeinojen käytön oikeellisuuteen ja
virheettömyyteen sekä tehtyjen hallintopäätösten pysyvyyteen. Kurinpitokeinoja ei saa
käyttää esimerkiksi kostamis- tai loukkaamistarkoituksessa. Päätöksenteon ja toiminnan
on oltava puolueetonta ja objektiivista. Kurinpitoseuraamusten tulee olla suhteessa
opiskelijan tekoon ja asetettuihin tavoitteisiin.
Jos opiskelijaa vastaan on vireillä syyte yleisessä tuomioistuimessa, ei häntä vastaan
samasta syystä saa aloittaa tai jatkaa kurinpitomenettelyä. Jos tuomioistuin on tuominnut
opiskelijan rangaistukseen, ei hänelle saa samasta syystä määrätä kurinpitorangaistusta.

8. Menettely opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa ja
kurinpitoasiassa
Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää johtaja, ammatillinen
koulutus. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta
erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä
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päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin. Korkeintaan
kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta ja asuntolasta erottamisesta voi
koulutuksen järjestäjän niin päättäessä päättää johtaja, ammatillinen koulutus.
Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen tekemistä on
hankittava asiaa koskeva tarpeellinen asiantuntija- ja muu selvitys sekä varattava
opiskelijalle ja hänen huoltajalleen tilaisuus tulla kuulluksi.
Ennen opiskelijan erottamista oppilaitoksesta, opiskelijan asuntolasta erottamista ja
kirjallisen varoituksen antamista opiskelijalle on yksilöitävä kurinpitorangaistukseen
syynä oleva teko tai laiminlyönti, hankittava tarpeellinen selvitys sekä varattava
opiskelijalle tilaisuus tulla kuulluksi. Ennen opiskelijan erottamista oppilaitoksesta
tai opiskelija-asuntolasta on kuultava myös opiskelijan huoltajaa. Muista 85 §:ssä
tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava opiskelijan huoltajalle.
Kurinpitorangaistuksista, opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja opiskeluoikeuden
pidättämisestä tulee antaa kirjallinen päätös ja 85 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut
toimenpiteet tulee kirjata.
Samalla kun opiskeluoikeuden peruuttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta,
asuntolasta erottamisesta tai opiskeluoikeuden pidättämisestä päätetään, on
päätettävä päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana ja
täytäntöönpanon alkamisen ajankohdasta.

9. Menettelytavat rike- ja häiriötilanteissa, toteuttamisvastuut, työnjako sekä
päätösmenettelyt
Taulukko: Ohje kurinpitokeinojen ja menettelytapojen käytöstä.
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Ohje kurinpitokeinojen käytöstä ja menettelytavoista
Teko tai laiminlyönti

Toimenpide

Toteuttamisvastuu

Huomioitavaa

Päätösmenettely

Opetusta häiritsevä,
väkivaltaisesti tai uhkaavasti
käyttäytyvä taikka toisen henkeä
tai terveyttä vaarantava opiskelija

Opettaja voi
huomauttaa ja
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.

Koulutuspäälliköllä ja
opettajalla on oikeus
yhdessä tai erikseen
oikeus poistaa
opiskelija.

Toimenpiteistä on
ilmoitettava
huoltajalle Wilmaviestillä

Poistamisesta
päättänyt opettaja
kirjaa toimenpiteet
Wilmaan. "Ohjaus
ja Tuki
toimenpiteet,
"Häiritsevän ja
turvallisuutta
vaarantavan
opiskelijan
poistaminen".

Opiskelun
epäämisestä päättää
johtaja, ammatillinen
koulutus

Päätös on
toimitettava
tiedoksi
huoltajalle.

Päätös (VIPS) ja
selvitys asiasta
kirjataan myös
Wilman
päätösrekisteriin

Mikäli 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.

Tampereen seudun ammattiopisto
PL 217, 33101 Tampere / puh. 03 565 611 / www.tredu.fi

Huomioitavaa

Opiskelija, joka ei noudata
poistumismääräystä
luokkahuoneesta tai muusta
opetustilasta taikka koulutuksen
järjestäjän tilaisuudesta

Opiskelija on
oikeus poistaa ja
on oikeus käyttää
tarpeellisia
voimakeinoja, joita
voidaan pitää
puolustettavina
opiskelija ikä ja
tilanteen
uhkaavuus tai
vastarinnan
vakavuus sekä
tilanteen
kokonaisarviointi
huomioon ottaen.
Opiskelijan
poistamisessa ei
saa käyttää
voimankäyttöväline
itä.

Koulutuspäälliköllä ja
opettajalla on oikeus
yhdessä tai erikseen
oikeus poistaa
opiskelija.
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Voimakeinojen
käyttöön
turvautuneen
opettajan tai
koulutuspäällikön
tulee antaa
asiasta selvitys
johtaja
ammatillinen
koulutus, joka
toimittaa sen
edelleen
koulutuksen
järjestäjälle.

Poistamisesta
päättänyt opettaja
kirjaa toimenpiteet
Wilmaan. "Ohjaus
ja Tuki
toimenpiteet,
"Häiritsevän ja
turvallisuutta
vaarantavan
opiskelijan
poistaminen".

Tarpeellisia keinoja
voivat esim. olla
väkivaltaisesti tai
uhkaavasti
käyttäytyvän
opiskelijan
rauhoittaminen
kiinni pitämällä ja
taluttaminen pois
tilanteesta.
Mahdollisuus
puuttua opiskelijan
henkilökohtaiseen
koskemattomuutee
n on tarkoitettu
vain niitä
poikkeuksellisia
tilanteita varten,
joissa muut
toimenpiteet eivät
ole auttaneet ja
muiden
opiskelijoiden
oikeus opetukseen,
työrauhaan tai
turvallisuuteen
vaatii välittömiä
toimenpiteitä.

Opiskelija, joka ei poistu
oppilaitoksen alueelta saatuaan
tiedon opetukseen osallistumisen
epäämisestä.

Koulutuspäälliköllä
ja opettajalla on
oikeus yhdessä tai
erikseen oikeus
poistaa opiskelija.
Poistamisessa on
oikeus käyttää
tarpeellisia
voimakeinoja, joita
voidaan pitää
puolustettavina
opiskelija ikä ja
tilanteen
uhkaavuus tai
vastarinnan
vakavuus sekä
tilanteen
kokonaisarviointi
huomioon ottaen.
Opiskelijan
poistamisessa ei
saa käyttää
voimankäyttöväline
itä.

Opettaja ja
koulutuspäällikkö
voivat poistaa
opiskelijan yhdessä tai
erikseen.
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Voimakeinojen
käyttöön
turvautuneen
opettajan tai
koulutuspäällikön
tulee antaa
kirjallinen selvitys
tapahtuneesta
johtaja
ammatillinen
koulutus, joka
toimittaa sen
edelleen
koulutuksen
järjestäjälle.

Poistamisesta
päättänyt opettaja
kirjaa toimenpiteet
Wilmaan. "Ohjaus
ja Tuki
toimenpiteet,
"Häiritsevän ja
turvallisuutta
vaarantavan
opiskelijan
poistaminen".

Tarpeellisia keinoja
voivat esim. olla
väkivaltaisesti tai
uhkaavasti
käyttäytyvän
opiskelijan
rauhoittaminen
kiinni pitämällä ja
taluttaminen pois
tilanteesta.
Mahdollisuus
puuttua opiskelijan
henkilökohtaiseen
koskemattomuutee
n on tarkoitettu
vain niitä
poikkeuksellisia
tilanteita varten,
joissa muut
toimenpiteet eivät
ole auttaneet ja
muiden
opiskelijoiden
oikeus opetukseen,
työrauhaan tai
turvallisuuteen
vaatii välittömiä
toimenpiteitä.

Opiskelija häiritsee opetusta,
käyttäytyy väkivaltaisesti tai
uhkaavasti opiskeluympäristössä,
menettelee vilpillisesti tai muuten
rikkoo oppilaitoksen tai muun
opiskeluympäristön järjestystä,
kieltäytyy huumausainetestiä
koskevan todistuksen
esittämisestä, taikka on
selvityksen perusteella käyttänyt
huumausaineita muihin kuin
lääkinnällisiin tarkoituksiin siten,
että hänen toimintakykynsä on
heikentynyt.

Opiskelijalle
voidaan antaa
kirjallinen varoitus

Mikäli
koulutuspäällikkö
päätyy opiskelijan
kuulemisen jälkeen
siihen, että
opiskelijalle tulisi antaa
kirjallinen varoitus,
koulutusjohtaja tekee
asiasta johtajalle,
ammatillinen koulutus
selvityksen ja esittää
varoituksen antamista.
Ennen kirjallisen
varoituksen antamista
on opiskelijalle
annettava
mahdollisuus tulla
kuulluksi asiassa.
Alaikäisen opiskelijan
osalta on myös
opiskelijan huoltajalle
varattava
mahdollisuus tulla
kuulluksi. Kirjallisesta
varoituksesta tai asian
palauttamisesta
ohjaus- ja tukitoimien
pariin päättää johtaja
ammatillinen koulutus.
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Toimenpiteistä on
ilmoitettava
huoltajalle.

Kirjallinen päätös
(VIPS) annetaan
tiedoksi postitse ja
siihen liitetään
valitusosoitus.
Päätökseen saa
hakea muutosta
hallinto-oikeudelta
siten kuin
hallintokäyttölaissa
(586/1996)
säädetään 14
päivän kuluessa
päätöksen
tiedoksisaannista.
(513/2017 112 §)

Mikäli 84 §
edellytykset
huumausainetestiin
velvoittamisesta
täyttyvät,
päätöksen asiasta
tekee
koulutuspäällikkö
ja opiskelija
ohjataan OTH:n
vastaanotolle.
Alaikäisen
opiskelijan osalta
ilmoitus huoltajalle
ja opiskelija ei voi
kieltää
ilmoittamista.
Todistus
huumausainetestin
tuloksesta
annetaan OTH:sta
henkilökohtaisesti
opiskelijalle, joka
toimittaa sen
koulutuspäällikölle.

edellä todettu mikäli teko tai
laiminlyönti on vakava tai jos
opiskelija jatkaa käyttäytymistä
kirjallisen varoituksen saatuaan.

Opiskelija voidaan
erottaa
oppilaitoksesta
enintään yhdeksi
vuodeksi. 1.8.2021
alkaen
Oppivelvollinen
opiskelija voidaan
erottaa
oppilaitoksesta
enintään kolmeksi
kuukaudeksi.

Koulutuspäällikkö laatii
selvityksen asiasta
johtajan, ammatillinen
koulutus
päätöksentekoa
varten.
Korkeintaan 3 kk
määräaikaisesta
erottamisesta päättää
johtaja, ammatillinen
koulutus.
Opiskelijan
määräaikaisesta
erottamisesta enintään
vuodeksi päättää
koulutuksen järjestäjän
asettama
monijäseninen
toimielin.
Oppivelvollisen
opiskelijan osalta
valmistelussa tulee
ottaa huomioon myös
Lastensuojelulain 24 §
ja tarvittaessa 52a §.
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Opiskelijalle on
yksilöitävä
kurinpitorangaistu
kseen syynä
oleva teko tai
laiminlyönti ja
hankittava
tarpeellinen
selvitys sekä
varattava
opiskelijalle
tilaisuus tulla
kuulluksi. Ennen
päätöksen
tekemistä on
kuultava myös
opiskelijan
huoltajaa.
Oppivelvollisen
opiskelijan osalta
laaditaan yhdessä
oppivelvollisen ja
huoltajan kanssa
suunnitelma
oppivelvollisuuden
suorittamisesta
määräaikaisen
erottamisen
aikana.
(Oppivelvollisuuslaki 8 §)

Kirjallinen päätös
annetaan tiedoksi
postitse ja siihen
liitetään
valitusosoitus.
koskevaan
päätökseen saa
hakea muutosta
hallinto-oikeudelta
siten kuin
hallintokäyttölaissa
(586/1996)
säädetään 14
päivän kuluessa
päätöksen
tiedoksisaannista.
(513/2017 112 §).
päätös voidaan
panna täytäntöön
siitä tehdystä
valituksesta
huolimatta, jollei
hallinto-oikeus ole
toisin määrännyt.

Opiskelija kieltäytyy
opiskeluoikeuden
peruuttamismenettelyyn liittyvistä
terveydentilan tarkastuksista ja
tutkimuksista tai
rikosrekisteriotteen nähtäväksi
antamisesta.

Opiskelija käyttäytyy
väkivaltaisesti tai uhkaavasti
asuntolan tiloissa taikka rikkoo
asuntolan järjestystä.

Opiskelijan oikeus
opiskeluun voidaan
pidättää siihen asti,
kunnes hän
suostuu tarvittaviin
tarkastuksiin ja
tutkimuksiin.
Opiskelijalta
voidaan pidättää
oikeus opiskeluun
siihen asti, kunnes
hän suostuu
toimittamaan
rikosrekisteriotteen
nähtäväksi.
Asuntolassa
asuvalle voidaan
antaa kirjallinen
varoitus

Opettaja esittää
koulutuspäällikölle
opiskeluoikeuden
pidättämistä.
Opiskelijaa ja
alaikäisen opiskelijan
osalta myös huoltajaa
kuullaan asian
valmistelun
yhteydessä.
Koulutuspäällikkö
valmistelee asian
johtajan, ammatillinen
koulutus päätettäväksi.

Oppivelvollisen
opiskelijan osalta
laaditaan yhdessä
oppivelvollisen ja
huoltajan kanssa
suunnitelma
oppivelvollisuuden
suorittamisesta
opiskeluoikeuden
pidättämisen
aikana.
(Oppivelvollisuuslaki 8 §)

Kirjallinen päätös
(VIPS) annetaan
tiedoksi opiskelijalle
postitse

Koulutuspäällikkö laatii
asiasta selvityksen ja
esityksen johtajalle,
ammatillinen koulutus.

Varoituksen
antamista päättää
ammatillisen
koulutuksen
johtaja. Ennen
päätöksentekoa
opiskelijaa tulee
kuulla.

Kirjallinen päätös
(VIPS) annetaan
tiedoksi postitse ja
siihen liitetään
valitusosoitus.
Päätökseen saa
hakea muutosta
hallinto-oikeudelta
siten kuin
hallintokäyttölaissa
(586/1996)
säädetään 14
päivän kuluessa
päätöksen
tiedoksisaannista.
(513/2017 112 §)
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Jos teko tai laiminlyönti on vakava
tai jos opiskelija jatkaa kirjallisen
varoituksen saatuaan
käyttäytymistä.

Opiskelija voidaan
erottaa asuntolasta
määräajaksi tai
opintojen jäljellä
olevaksi ajaksi.

Koulutuspäällikkö
valmistelee asian ja
tekee esityksen
johtajalle, ammatillinen
koulutus.

Opiskelijalla on oppilaitoksessa
työpäivän aikana hallussaan
sellainen esine tai ainetta, jonka
hallussapito on muussa laissa
kielletty tai jolla voidaan vaarantaa
omaa tai toisen turvallisuutta
taikka joka erityisesti soveltuu
omaisuuden vahingoittamiseen ja
jonka hallussa pidolle ei ole
hyväksyttävää syytä.

Koulutuspäälliköllä
tai opettajalla on
yhdessä tai
erikseen oikeus
työpäivän aikana
ottaa haltuunsa
opiskelijalta
kielletty esine tai
aine. (89 § Oikeus
ottaa haltuun
esineitä tai aineita)

Opettaja tai
koulutuspäällikkö
yhdessä tai erikseen
pyytävät opiskelijaa
luovuttamaan
hallussaan oleva esine
tai aine tai luotettavasti
osoittamaan, ettei
hänen hallussaan niitä
ole.
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Korkeintaan 3 kk
määräaikaisesta
asuntolasta
erottamisesta
päättää rehtori
(delegointi).
Asuntolasta
erottamisesta
päättää
koulutuksen
järjestäjän
asettama
monijäseninen
toimielin.
Opiskelijaa tulee
kuulla ennen
päätöksentekoa.

Päätökseen saa
hakea muutosta
hallinto-oikeudelta
siten kuin
hallintokäyttölaissa
(586/1996)
säädetään 14
päivän kuluessa
päätöksen
tiedoksisaannista.
(513/2017 112 §).
päätös voidaan
panna täytäntöön
siitä tehdystä
valituksesta
huolimatta, jollei
hallinto-oikeus ole
toisin määrännyt
Esineiden tai
aineiden haltuun
ottaminen tulee
kirjata Wilma
Ohjaus ja tuki,
toimenpiteet,
"Opiskelijan
tarkastaminen ja
vaaralliset aineet
ja/tai esineet" lomake. Haltuun
ottamisesta tulee
ilmoittaa alaikäisen
huoltajalle
mahdollisimman
pian.

Suhteellisuutta
arvioitaessa
varoituksen jälkeen
ennen asuntolasta
erottamista voi
oikeasuhtainen
seuraamus usein
olla toisen
varoituksen
antaminen esim.
tilanteessa, jossa
aikaisemmasta
varoituksesta on
kulunut pitkä aika,
tai aikaisempi
varoitus on liittynyt
erilaiseen
käyttäytymiseen.

Mikäli on ilmeistä, että opiskelijan
hallussa on kielletty esine, tai aine
ja opiskelija pyynnöstä huolimatta
kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei
luotettavasti osoita, ettei hänen
hallussaan niitä ole.

Koulutuspäälliköllä
ja opettajalla on
työpäivän aikana
oikeus tarkastaa
opiskelijan mukana
olevat tavarat,
opiskelijan
hallinnassa olevat
oppilaitoksen
säilytystilat ja
päällisin puolin
hänen vaatteensa.
Opiskelijalle tulee
ennen tarkastusta
ilmoittaa
tarkastuksen syy.

Tarkastajan tulee olla
opiskelijan kanssa
samaa sukupuolta.
Tarkastuksessa tulee
olla läsnä tarkastajan
lisäksi toinen täysiikäinen oppilaitoksen
henkilökuntaan
kuuluva. Opiskelijan
pyynnöstä
tarkastuksessa tulee
olla läsnä hänen
valitsemansa
oppilaitoksen
henkilöstöön kuuluva,
jos tämä on saapuvilla.
Em. tarkastuksen
suorittamistavasta
(samaa sukupuolta
oleva tarkastaja tai
toisen henkilön
saaminen paikalle)
voidaan kuitenkin
poiketa, jos se on
asian kiireellinen
luonne huomioon
ottaen turvallisuuden
kannalta ehdottoman
välttämätöntä.
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Opiskelijan
tarkastaminen ja
esineiden haltuun
ottaminen tulee
kirjata Wilma
Ohjaus ja tuki,
toimenpiteet,
"Opiskelijan
tarkastaminen ja
vaaralliset aineet
ja/tai esineet" lomake.
Tarkastamisesta ja
haltuun ottamisesta
tulee ilmoittaa
alaikäisen
huoltajalle
mahdollisimman
pian.

Toimenpiteiden
tulisi olla
välttämättömiä
turvallisen
opiskeluympäristön
turvaamiseksi.
Opettajan tulee
esineen
takavarikoimiseksi
ensi käyttää kaikki
käytettävissä
olevat lievemmät
keinot kiellettyjen
esineiden pois
ottamiseksi.
Opiskelija
tarkastuksessa on
noudatettava
olosuhteiden
edellyttämää
hienotunteisuutta
esinettä pois
otettaessa ja
tarkastusta
tehtäessä.

Opiskelija koettaa vastarintaa
tekemällä estää kielletyn esineen
tai aineen haltuun ottamisen.

Koulutuspäälliköllä
tai opettajalla on
oikeus käyttää
sellaisia esineen tai
aineen haltuun
ottamiseksi
välttämättömiä
voimakeinoja, joita
voidaan pitää
puolustettavina
opiskelija ikä ja
tilanteen
uhkaavuus tai
vastarinnan
vakavuus sekä
tilanteen
kokonaisarviointi
huomioon ottaen.
Oikeus käyttää
voimakeinoja
koskee vain
opiskelijan omaa
tai muiden
turvallisuutta
vaarantavia
esineitä tai aineita.
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Opiskelijan
tarkastaminen ja
esineiden haltuun
ottaminen tulee
kirjata Wilma
Ohjaus ja tuki,
toimenpiteet,
"Opiskelijan
tarkastaminen ja
vaaralliset aineet
ja/tai esineet" lomake.
Tarkastamisesta ja
haltuun ottamisesta
tulee ilmoittaa
alaikäisen
huoltajalle
mahdollisimman
pian.
Voimakeinojen
käytöstä tulee
opettajan tai
koulutuspäällikön
antaa kirjallinen
selvitys johtaja,
ammatillisen
koulutus, joka
toimittaa sen
koulutuksen
järjestäjälle.

Voimakeinojen
käyttämisen oikeus
koskee vain
opiskelijan omaa
tai muiden
turvallisuutta
vaarantavia
esineitä tai aineita.
Tarvittaessa
kutsutaan matalalla
kynnyksellä poliisi.
Toimenpiteiden
tulisi olla
välttämättömiä
turvallisen
opiskeluympäristön
turvaamiseksi.
Opettajan tulee
esineen
takavarikoimiseksi
ensi käyttää kaikki
käytettävissä
olevat lievemmät
keinot kiellettyjen
esineiden pois
ottamiseksi.
Opiskelija
tarkastuksessa on
noudatettava
olosuhteiden
edellyttämää
hienotunteisuutta
esinettä pois
otettaessa ja
tarkastusta
tehtäessä.

Opiskelijalta haltuun otettujen
esineiden ja aineiden
luovuttaminen ja hävittäminen

Opiskelijalta
haltuun otetut
esineet tai aineet
luovutetaan
opiskelijan
huoltajalle tai
muulle lailliselle
edustajalle tai, jos
opiskelijalle
itselleen, jos
opiskelija on täysiikäinen. 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.

Opettaja ja
koulutuspäällikkö
yhdessä tai erikseen.
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Esine tai aine
tulee säilyttää
huolellisesti
ennen
luovuttamista.
Luovutus tulee
järjestää
mahdollisimman
pian
haltuunotosta.
Haltuun otetut
huumausaineet,
ampuma-aseet,
aseen osat,
patruunat,
ammukset,
kaasusumuttimet
sekä räjähteet
tulee luovuttaa
poliisille
välittömästi.
Opiskelijalle
itselleen
luovutettavat
esineet ja aineet
luovutetaan
työpäivän
päätyttyä. Jos
huoltaja ei 3 kk
kuluessa
haltuunottoa
koskevasta
ilmoituksesta
nouda esinettä tai
ainetta, se
voidaan
todisteellisesti
hävittää.

Esineiden ja
aineiden
luovuttaminen ja
hävittäminen tulee
kirjata. Wilma
Ohjaus ja tuki,
toimenpiteet,
"Opiskelijan
tarkastaminen ja
vaaralliset aineet
ja/tai esineet"lomake

Kun koulutukseen tai ammatissa
toimimiseen sisältyy alaikäisten
turvallisuutta, potilas- tai
asiakasturvallisuutta taikka
liikenteen turvallisuutta koskevia
vaatimuksia, koulutuksen
järjestäjä voi peruuttaa oikeuden
suorittaa tutkinto sekä oikeuden
osallistua tutkintokoulutukseen
jos:
1) opiskelija on vaarantamalla
toistuvasti tai vakavasti
koulutuksessa toisen henkilön
terveyden tai turvallisuuden
osoittautunut ilmeisen
soveltumattomaksi toimimaan
koulutukseen liittyvissä käytännön
tehtävissä oppilaitoksessa,
työpaikalla tai muussa
oppimisympäristössä;
2) on ilmeistä, että opiskelija ei
terveydentilaltaan tai
toimintakyvyltään täytä
opiskelijaksi ottamisen
edellytyksiä; tai
3) opiskelija on tutkintoa
suorittamaan hakeutuessaan
salannut tiedon opiskeluoikeuden
peruuttamista koskevasta
päätöksestä, joka olisi voinut
estää hänen ottamisensa
opiskelijaksi. Kun koulutukseen
liittyvät käytännön tehtävät
oppilaitoksessa, työpaikalla tai
muussa oppimisympäristössä
edellyttävät olennaisesti
alaikäisten parissa työskentelyä,
koulutuksen järjestäjä voi
peruuttaa opiskeluoikeuden, jos

Opiskeluoikeuden
peruuttaminen.
Ennen
opiskeluoikeuden
peruuttamista
koulutuksen
järjestäjän on
selvitettävä
yhdessä opiskelijan
kanssa tämän
mahdollisuus
hakeutua
suorittamaan
muuta tutkintoa tai
koulutusta.

Kun opettaja
/ryhmänohjaaja /
työpaikkaohjaaja
havaitsee tai epäilee
jotain mainittuja
tekijöitä, hän ottaa
yhteyttä
koulutuspäällikköön
ja/tai pedagogisen
tuen tiimin jäseneen.
Opettaja keskustelee
opiskelijan kanssa
tutkinnon
/koulutusohjelman
vaihtamisesta.
Koulutuspäällikkö
valmistelee
koulutusjohtajan
kanssa asiasta
kuulemistilaisuuden.
Koulutusjohtaja
päättää
kuulemistilaisuuden
perusteella asian
palauttamisesta
ohjaus- ja tukitoimien
piiriin tai esittää
monijäseniselle
toimielimelle
opiskeluoikeuden
peruuttamista.

Tampereen seudun ammattiopisto
PL 217, 33101 Tampere / puh. 03 565 611 / www.tredu.fi

Ennen päätöksen
tekemistä on
hankittava asiaa
koskeva
tarpeellinen
asiantuntija- ja
muu selvitys sekä
varattava
opiskelijalle ja
hänen
huoltajalleen
tilaisuus tulla
kuulluksi.

Kirjallinen päätös.
Koulutuksen
järjestäjän
asettaman
monijäsenisen
toimielimenon
annettava Valviralle
tiedot vireillä
olevastaopiskeluoik
euden
peruuttamista
koskevasta
käsittelystä,päätöks
estä ja sen
perusteluista.Päätö
s voidaan panna
täytäntöön siitä
tehdystä
valituksesta
huolimatta, jollei
hallinto-oikeus ole
toisin määrännyt

Koulutukset, joita
SORAlainsäädäntö
koskee

se on tarpeen alaikäisten
suojelemiseksi ja jos opiskelija on
tuomittu rangaistukseen
rikoslaissa (39/1889) erikseen
todetuista rikoksista.
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Opiskelija osoittaa, että
opiskeluoikeuden peruuttamisen
aiheuttaneita syitä ei enää ole.

Opiskeluoikeuden
palauttaminen.
Opiskelija voi tehdä
esityksen
koulutuspäällikölle

Koulutuspäällikkö
tekee esityksen
monijäseniselle
toimielimelle
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Kirjallinen päätös.
Koulutuksen
järjestäjän
asettaman
monijäsenisen
toimielimen
on annettava
Valviralle tiedot
vireillä olevasta
opiskeluoikeuden
palauttamista
koskevasta
käsittelystä,
päätöksestä ja sen
perusteluista.

Opiskelijan tulee
toimittaa
koulutuksen
järjestäjälle
terveydentilaansa
koskevat
lausunnot.
Koulutuksen
järjestäjän on
annettava
Valviralle tiedot
opiskeluoikeuden
palauttamista
koskevasta
päätöksestä ja sen
perusteluista.

