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KURINPITO- JA TOIMINTAPAOHJEISTUS (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 9 Luku, § 80-93) 

KURINPITO KUULEMINEN ILMOITUS KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 
Poistaminen opetustilanteesta 

o Opetusta häiritsevä, 
väkivaltainen tai 
uhkaava käytös 

 

 Alaikäisen opiskelijan 
huoltajalle 

Kirjaaminen wilmaan. 
Mahdollisesta 
voimankäytöstä  
annettava kirjallinen 
selvitys koulutuksen 
järjestäjälle. 

Opettaja /tiimipäällikkö/ 
apulaisrehtori 

Opettajalla ja rehtorilla 
yksin tai yhdessä oikeus 
poistaa opiskelija, joka ei 
noudata suullista 
määräystä poistua. 
Vastarintaa tekevä 
opiskelija voidaan poistaa 
käyttäen välttämättömiä 
voimakeinoja, joita 
voidaan pitää 
puolustettavina hänen 
ikänsä ja tilanteen 
vakavuus sekä tilanteen 
kokonaisarviointi 
huomioon ottaen. 
Voimankäyttövälineitä ei 
saa käyttää.   
 

Kirjallinen varoitus 
jos opiskelija 

o Häiritsee opetusta 
o Käyttäytyy 

väkivaltaisesti tai 

Opiskelija, alaikäisen 
opiskelijan huoltaja 

Kirjallinen päätös 
valitusoikeuksineen 
opiskelijalle ja alaikäisen 
opiskelijan huoltajalle 

Viranhaltijapäätös Apulaisrehtori Teko on yksilöitävä. 
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uhkaavasti 
opiskeluympäristössä 

o Menettelee vilpillisesti 
tai muuten rikkoo 
järjestystä 

o Kieltäytyy 
huumausainetestiä 
koskevan todistuksen 
esittämisestä 

o On huumausainetestiä 
koskevan selvityksen 
perusteella käyttänyt      
huumausaineita muihin 
kuin lääkinnällisiin 
tarkoituksiin siten, että 
toimintakyky on 
heikentynyt.  

 
Opetukseen osallistumisen 
evääminen enintään kolmeksi 
päiväksi 

o Vaara, että opiskelijan / 
oppimisympäristössä 
työskentelevän 
turvallisuus kärsii 
väkivaltaisen tai 

 Alaikäisen opiskelijan 
huoltajalle 

Viranhaltijapäätös 
Mahdollisesta 
voimankäytöstä 
annettava kirjallinen 
selvitys koulutuksen 
järjestäjälle. 

Apulaisrehtori  
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uhkaavan käytöksen 
vuoksi 

o Opetustoiminta 
vaikeutuu 
kohtuuttomasti 
opiskelijan häiritsevän 
käyttäytymisen vuoksi 

Esineiden tai aineiden 
haltuunotto 

o Jos opiskelijalla on 
kielletty tai vaarallinen 
esine tai aine. 

o Opiskelijaa pyydetään 
antamaan esine tai aine, 
jos hän ei anna, saa sen 
ottaa pois.  

o Häirintään käytetyn 
esineen tai aineen 
palauttaminen 
mahdollisimman pian 
opiskelijan huoltajalle 
tai muulle lailliselle 
edustajalle tai 
opiskelijalle itselleen, 
jos opiskelija on täysi-
ikäinen. 

 Alaikäisen opiskelijan 
huoltajalle  
 

Toimenpide kirjataan 
tilanteesta riippuen 
wilmaan tai tehdään 
viranhaltijapäätös. 
Voimakeinojen käyttöön 
turvautumisesta tulee 
antaa aina kirjallinen 
selvitys. 
 

Opettaja / apulaisrehtori  
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o Esine palautetaan 
poliisille, jos muilla ei 
lain mukaan ole oikeutta 
pitää esinettä tai ainetta 
hallussaan. 
Huumausaineet, 
ampuma-aseet, aseen 
osat, patruunat, 
ammukset ja 
kaasusumuttimet sekä 
räjähteet tulee 
luovuttaa poliisille 
välittömästi.  

o Ennen luovuttamista 
esine tai aine tulee 
säilyttää huolellisesti.   

 
Opiskelijan tavaroiden 
tarkastaminen 

o Oikeus tarkastaa 
opiskelijan mukana 
olevat tavarat, 
opiskelijan hallinnassa 
olevat oppilaitoksen 
säilytystilat, ja päällisin 
puolin hänen 
vaatteensa, sellaisen 

 Opiskelijalle tulee ennen 
tarkastusta ilmoittaa 
tarkastuksen syy. 
 
 
 

 Opettaja / tiimipäällikkö / 
apulaisrehtori 

Tarkastajan tulee olla 
opiskelijan kanssa samaa 
sukupuolta. 
Tarkastuksessa tulee olla 
läsnä tarkastajan lisäksi 
toinen täysi-ikäinen 
oppilaitoksen 
henkilökuntaan kuuluva. 
Opiskelijan pyynnöstä 
tarkastuksessa tulee olla 
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esineen tai aineen 
haltuun ottamiseksi, 
jolla voidaan vaarantaa 
omaa tai toisen 
turvallisuutta, jos on 
ilmeistä, että opiskelijan 
hallussa on tällaisia 
esineitä tai aineita ja 
opiskelija pyynnöstä 
huolimatta kieltäytyy 
niitä luovuttamasta tai 
ei luotettavasti osoita, 
ettei hänen hallussaan 
ole niitä. 

läsnä hänen valitsemansa 
oppilaitoksen 
henkilöstöön kuuluva, jos 
tämä on saapuvilla. 
 

Opiskeluoikeuden 
peruuttaminen  

o Kun koulutukseen tai 
ammatissa toimimiseen 
sisältyy alaikäisten 
turvallisuutta, potilas- 
tai asiakasturvallisuutta 
taikka liikenteen 
turvallisuutta koskevia 
vaatimuksia, 
koulutuksen järjestäjä 
voi peruuttaa oikeuden 
suorittaa tutkinto sekä 

Opiskelija ja alaikäisen 
opiskelijan huoltaja 

Kirjallinen päätös 
opiskelijalle ja alaikäisen 
opiskelijan huoltajalle  

Viranhaltijapäätös Monijäseninen toimielin Ennen opiskelijan 
erottamista 
oppilaitoksesta, 
opiskelijan asuntolasta 
erottamista ja kirjallisen 
varoituksen antamista on 
yksilöitävä 
kurinpitorangaistukseen 
syynä oleva teko tai 
laiminlyönti, hankittava 
tarpeellinen selvitys sekä 
varattava opiskelijalle 
tilaisuus tulla kuulluksi. 
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oikeuden osallistua 
tutkintokoulutukseen 
531/2017, 82§.  

o Jos opiskelija kieltäytyy 
terveydentilan 
toteamiseksi 
suoritettavasta 
tarkastuksista ja 
tutkimuksista, häneltä 
voidaan pidättää oikeus 
opiskeluun siihen asti, 
kunnes hän suostuu 
tarvittaviin tarkastuksiin 
ja tutkimuksiin. 

o Jos opiskelija kieltäytyy 
toimittamasta 
tarvittaessa vaadittavaa 
rikosrekisteriotetta, joka 
vaaditaan alaikäisten 
kanssa 
työskenneltäessä, 
häneltä voidaan 
pidättää opiskeluoikeus 
siihen saakka, kun hän 
sen toimittaa. 

 

Ennen opiskelijan 
erottamista 
oppilaitoksesta tai 
opiskelija-asuntolasta on 
kuultava myös opiskelijan 
huoltajaa. 
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Kotkassa 4.12.2018  

Kurinpito asuntolassa 
o Järjestyksen rikkominen 

tai väkivaltainen / 
uhkaava käytös 
asuntolassa 

o Kirjallinen varoitus, 
määräaikainen tai 
opintojen loppuun 
kestävä erottaminen 
asuntolasta  

Opiskelija, alaikäisen 
opiskelijan huoltaja 

Kirjallinen päätös 
opiskelijalle ja alaikäisen 
opiskelijan huoltajalle 

Viranhaltijapäätös Apulaisrehtori / 
monialainen toimielin (yli 
kolme kk kestävä 
määräaikainen 
erottaminen) 

 

MUUTA HUOMIOITAVAA 
Jos opiskelijaa vastaan on tuomioistuimessa vireillä syyte, se estää aloittamasta tai jatkamasta oppilaitoksen rangaistusmenettelyjä. Jos syyte on opiskelijalle vapauttava, 
voidaan häntä oppilaitoksessa rangaista, kun teko ei ollut rikos mutta oppilaitoksessa rangaistava. Jos opiskelija tuomitaan, hänelle ei voida samasta asiasta antaa 
kurinpitorangaistusta (eli varoitusta tai määräaikaista erottamista). Määräaikainen erottaminen ja asuntolasta erottaminen on kuitenkin tällöinkin mahdollista, jos se 
opiskelijan tekemän rikoksen tai siihen liittyvien seikkojen perusteella on perusteltua.  
 


