
Kempeleen lukion kurinpitosuunnitelma  
 
Häiritsevä käytös oppitunnilla tai koulun tilaisuudessa 

• Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi. 

• Ilmoitetaan asiasta Wilma-viestillä huoltajalle. 

• Kirjataan kouluhallintaohjelmaan. 

• Huomautuksia: 

o Opettajalla ja rehtorilla yksin tai yhdessä oikeus poistaa opiskelija, joka ei noudata 

suullista poistumismääräystä.  

o Vastarintaa tekevä opiskelija voidaan poistaa käyttäen sellaisia välttämättömiä 

voimakeinoja, jotka ovat puolustettavia hänen ikänsä sekä tilanteen vakavuus ja 

kokonaisarviointi huomioon ottaen.  

o Voimankäyttövälineitä ei saa käyttää. 

 
Häiritsee opetusta, rikkoo järjestystä, menettelee vilpillisesti 

• Kuullaan opiskelijaa ja alaikäisen opiskelijan huoltajaa. 

• Opiskelijalle annetaan kirjallinen varoitus. 

• Rehtori tekee asiasta hallinnollisen päätöksen valitusosoituksineen. 

• Huomautus: 

o Teko on yksilöitävä ja siitä on hankittava selvitys. 

Vakava rikkomus, toistuva piittaamattomuus jatkuu varoituksen jälkeen 

• Määräaikainen erottaminen enintään 1 vuoden ajaksi 

• Rehtori tekee asiasta hallinnollisen päätöksen valitusosoituksineen. 

• Kirjallinen päätös annetaan opiskelijalle ja huoltajalle valitusosoituksineen. 

• Asia ilmoitetaan myös sosiaaliviranomaisille. 

• Huomautus: 

o Teko on yksilöitävä ja siitä on hankittava selvitys. 

Turvaamistoimi 
Jos olemassa vaara, että opiskelijan tai muun henkilön turvallisuus kärsii väkivaltaisen tai uhkaavan 
käytöksen johdosta tai opetus vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käytöksen vuoksi. 

• Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen ja opetuksen epääminen enintään kolmen 

työpäivän ajaksi. 

• Otetaan välittömästi yhteyttä koulupoliisiin. 

• Ilmoitetaan huoltajalle ja sosiaalihuollon toimeenpanosta vastaavalle viranomaiselle. 

• Kirjataan kouluhallintaohjelmaan. 

• Huomautuksia: 

o Opettajalla ja rehtorilla yksin tai yhdessä oikeus poistaa opiskelija, joka ei noudata 

suullista poistumismääräystä.  



o Vastarintaa tekevä opiskelija voidaan poistaa käyttäen sellaisia välttämättömiä 

voimakeinoja, jotka ovat puolustettavia hänen ikänsä sekä tilanteen vakavuus ja 

kokonaisarviointi huomioon ottaen.  

o Voimankäyttövälineitä ei saa käyttää. 

Opiskelijalla on kielletty tai vaarallinen esine 

• Jos muu ei auta, pyydä antamaan esine. Ellei anna, oikeus ottaa se pois. 

• Palauttaminen mahdollisimman pian, viimeistään työpäivän jälkeen opiskelijalle, alaikäisen 

huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle tai poliisille, jos näillä ei lain mukaan ole oikeutta 

pitää niitä hallussaan.  

o Huumausaineet, ampuma-aseet, aseen osat, patruunat, ammukset ja 

kaasusumuttimet sekä räjähteet tulee luovuttaa poliisille välittömästi. 

o Ennen luovuttamista esine tai aine tulee säilyttää huolellisesti. 

o Jos huoltaja ei 3 kk:n kuluessa nouda esinettä tai ainetta, se voidaan todisteellisesti 

hävittää. Suositeltavaa on, että vielä ennen hävittämistä muistutetaan nouto-

velvollisuudesta ja hävittämisestä tiettynä päivänä, ellei sitä noudeta. 

• Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle mahdollisimman pian. 

• Kirjataan kouluhallintaohjelmaan. Myös esineiden ja aineiden hävittäminen ja 

luovuttaminen kirjataan. 

• Huomautuksia: 

o Viimesijainen keino, joka tehtävä mahdollisimman turvallisesti ja hienotunteisesti. 

Ei saa puuttua opiskelijan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen 

enempää kuin on välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi. 

o Jos opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää opiskelijan omaa tai muiden 

turvallisuutta vaarantavaa esineen tai aineen haltuun ottamisen, rehtorilla tai 

opettajalla on oikeus käyttää sellaisia esineen tai aineen haltuun ottamiseksi 

välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja 

tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi 

huomioon ottaen. 

o Ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. 

o Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen 

selvitys tapahtuneesta koulutuksen järjestäjälle.  

Tarkastusoikeus 

• Jos on ilmeistä, että opiskelijalla on hallussaan sellainen kielletty esine tai aine, jolla 

voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta ja hän pyynnöstä huolimatta kieltäytyy 

niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole, opettajalla 

tai rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan mukana olevat tavarat, hänen hallinnassaan 

olevat oppilaitoksen säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa. 

• Viimesijainen puuttumiskeino.  Tehtävä mahdollisimman turvallisesti ja hienotunteisesti.  Ei 

saa puuttua opiskelijan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen enempää 

kuin on välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi. 



• Opiskelijalle ilmoitettava ennen tarkastusta tarkastuksen syy. 

• Tarkastajan oltava opiskelijan kanssa samaa sukupuolta ja lisäksi läsnä oltava toinen täysi-

ikäinen oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva, joka opiskelijan pyynnöstä on hänen 

valitsemansa, jos tämä on saapuvilla. Tästä voidaan kuitenkin poiketa, jos se on asian 

kiireellinen luonne huomioon ottaen turvallisuuden kannalta ehdottoman välttämätöntä. 

• Tarkastuksesta ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle mahdollisimman pian. 

• Kirjataan kouluhallintaohjelmaan. 

 


