KURINPITOKEINOJEN KÄYTTÖ JA MENETTELYTAVAT

Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä
ja niihin liittyvistä menettelytavoista

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 80 §:ssä säädetään opiskelijan oikeudesta
turvalliseen opiskeluympäristöön.
Tämän lain 80 §:n 2 momentin mukaan Turun AKK on laatinut suunnitelman kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista.
Opetushallitus antoi määräyksen OPH-286-2018 suunnitelman laatimisesta.
Turun AKK:n suunnitelma on laadittu yhteistyössä opiskelijoiden, opettajien, muun henkilökunnan,
huoltajien sekä sosiaali- ja terveyshuollon viranomaisten kanssa. Ennen suunnitelman hyväksymistä
se oli kuultavana henkilökunnan ja opiskelijakunnan toimielimissä.
Suunnitelman tavoite
• Turvata oppilaitoksen työrauha, sisäinen järjestys, opiskelun esteetön sujuminen sekä oppilaitosyhteisön turvallisuus
ja viihtyvyys.
• Varmistaa koulutuksen järjestäjän toimintaperiaatteiden yhdenmukaisuus ja oikeudenmukaisuus kurinpitokeinojen
käyttämisessä sekä sitouttaa eri osapuolet sovittuihin toimintatapoihin.
• Huolehtia, että kurinpitokeinoja käytettäessä noudatetaan 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.
• Varmistaa, että kurinpitoseuraamusten tulee olla suhteessa tekoon. Tarkoitussidonnaisuuden periaate edellyttää puolestaan, ettei kurinpitokeinoja saa käyttää, esimerkiksi kostamis- tai loukkaamistarkoituksessa.

1.Yhteistyö eri viranomaistahojen kanssa
Teemme yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa kurinpitokeinojen käyttämiseen ja niihin liittyviin menettelytapoihin
liittyvissä asioissa. Olemme valmistelleet myös tämän suunnitelman yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa.
Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon edustajien kanssa toteutuu opiskelijahuollon kautta. Meillä toimii Turun kaupungin
opiskelijaterveydenhuollon, Turun kaupungin terveydenhuollon sekä Turun kaupungin sivistystoimialan kautta kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, psykologi ja kuraattori.
Yllä mainitut toimijat sekä Turun AKK:n ohjaushenkilöstö muodostavat yhdessä Turun AKK:n opiskelijahuollon työryhmän,
jossa käsitellään opiskeluhuoltoasioita. Tätäkin suunnitelmaa on työstetty heidän kanssaan.
Tarvittaessa konsultoimme muita viranomaisia ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa.

2. Menettelytavat rike- ja häiriötilanteissa, asioiden selvittämisvastuut, työnjako sekä kuulemis- ja kirjaamismenettelyt
Opiskelijalla on oikeus turvalliseen oppimiseen. Turun AKK:n järjestyssäännöt ja muut ohjeistukset edistävät opiskeluympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Kurinpitorangaistuksesta tehdään aina kirjallinen päätös.

Taulukko kurinpitotoimiin liittyvistä menettelytavoista
Rike- ja häiriötilanne

Toimenpide

S e l v i t t ä m i s - Työnjako
vastuu

Kuulemis- ja kirjaamismenettelyt

Opiskelija häiritsee opetusta.

Opiskelijaa huomautetaan asiasta. Mikäli ei vaikutusta, opiskelijaa pyydetään poistumaan
opetustilanteesta. Jos ei noudata määräystä, opiskelija voidaan
poistaa opetustilanteesta tai oppilaitoksen alueelta

Opettaja

Opettaja voi huomauttaa ja määrätä
poistumaan. Opettaja tai pedagoginen
rehtori yhdessä tai
erikseen voi määrätä poistumaan opetustilanteesta.

Opettaja kirjaa tapahtuman
ja toimittaa sen tiedoksi talon johdolle.

Osallistuminen opetukseen voidaan myös evätä (max. 3 työpäivää).
Jos on ilmeistä, että opiskelijalla
on hallussaan esineitä tai aineita
joilla voidaan vaarantaa omaa tai
toisen turvallisuutta ja opiskelija
kieltäytyy pyynnöstä huolimatta
niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole.

Opiskelijalta voidaan ottaa haltuun ja tarkastaa opiskelijan mukana olevat tavarat, opiskelijan
hallinnassa olevat säilytystilat ja
päällisin puolin hänen vaatteensa. Tarkastettavan ja tarkastajan
pitää olla samaa sukupuolta.
Tarkastuksessa tulee olla läsnä
tarkastajan lisäksi toinen täysiikäinen oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva. Opiskelijalla
on mahdollisuus saada luotettu
aikuinen tueksi tarkastukseen.
Haltuun otetut esineet tai aineet
luovutetaan opiskelijalle itselleen
ja alaikäisen kohdalla hänen
huoltajalleen tai muulle lailliselle
edustajalle. Tai, jos heillä ei ole
lain mukaan oikeutta pitää niitä
hallussaan, poliisille tai muulle
laissa säädetylle viranomaiselle.

Opettaja ja koulutuspäällikkö

Opettaja tai pedagoginen rehtori yhdessä tai erikseen

Opiskelijalle tulee ilmoittaa
ennen tarkastusta tarkastuksen syy. Opettaja kirjaa
tapahtuman ja toimittaa sen
tiedoksi talon johdolle.

Opiskelijan epäillään olleen huumausaineen vaikutuksen alaisena
HOKSin mukaisissa oppimistilanteissa tai on vahva epäilys siitä,
että hänellä on huumeriippuuvuus.

Opiskelija voidaan velvoittaa
esittämään huumausainetestiä
koskevan todistus Turun AKK:n
varaamana aikana.

Opettaja ja koulutuspäällikkö

Opettaja ja koulutuspäällikkö voivat
esittää
pyynnön
mennä Turun AKK:n
varaamalla
ajalla
huumausainetestiin.

Opettaja kirjaa tapahtuman
ja toimittaa sen tiedoksi talon johdolle.

Opiskelija kieltäytyy terveydentilan toteamiseksi suoritettavista
tarkastuksista ja tutkimuksista tai
kieltäytyy toimittamasta rikosrekisteriotteen nähtäväksi antamisesta.

Opiskeluoikeuden pidättäminen
siihen asti, kunnes suostuu ko.
pyyntöön.

Opettaja ja pedagoginen rehtori

Opettaja voi pyytää.
Pedagoginen rehtori
voi tehdä päätöksen
opiskeluoikeuden pidättämisestä.

Kirjallinen päätös,
diarioidaan.

Opiskelija häiritsee opetusta,
käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti opiskeluympäristössä,
rikkoo järjestyssääntöjä, kieltäytyy huumausainetestistä tai on
käyttänyt ko. testin perusteella
huumausainetta muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin.

Kirjallinen varoitus.

Opettaja
tai
koulutuspäällikkö

Pedagoginen rehtori.

Ennen kirjallista varoitusta
opiskelijalle on yksilöitävä
kurinpitorangaistuksen syynä oleva teko tai laiminlyönti, hankittava tarpeellinen
selvitys ja kuultava opiskelijaa ja alaikäisen kohdalla
myös hänen huoltajaa.
Kirjallinen päätös,
diarioidaan.

Jos opiskelijan teko on vakava
(häiritsee opetusta, käyttäytyy
väkivaltaisesti tai uhkaavasti opiskeluympäristössä, rikkoo
järjestyssääntöjä, kieltäytyy huumausainetestistä tai on käyttänyt
ko. testin perusteella huumausainetta muihin kuin lääkinnällisiin
tarkoituksiin) taikka opiskelija
jatkaa käytöstään kirjallisen varoituksen saatuaan.

Määräaikainen erottaminen.

Opettaja
tai
koulutuspäällikkö

Korkeintaan kolmen
kuukauden määräaikaisesta erottamisesta päättää pedagoginen rehtori.
Pidemmästä erottamisesta päättää
Turun AKK:n nimeämä monijäseninen
toimielin.

joka

joka

Ennen määräaikaista erottamista opiskelijalle on yksilöitävä kurinpitorangaistuksen syynä oleva teko tai
laiminlyönti, hankittava tarpeellinen selvitys ja kuultava opiskelijaa ja alaikäisen
kohdalla myös hänen huoltajaa.
Kirjallinen päätös,
diarioidaan.

joka

3. Periaatteet hallinnon yleisten oikeusturvaperiaatteiden noudattamiseen kurinpitokeinoja käytettäessä

5. Suunnitelmasta, järjestyssäännöistä ja laissa säädetyistä kurinpitokeinoista tiedottaminen eri tahoille

Kurinpitokeinojen käyttämisen yleisiä oikeusturvaperiaatteita
ohjaavat Suomen perustuslaissa (731/1999) ja hallintolaissa
(434/2003) säädetyt hallinnon oikeusperiaatteet.

Kaikkia Turun AKK:n opiskelijoita tiedotetaan kurinpitokeinoista aina opintojen alkuvaiheessa. Opinto-ohjaajat pitävät kaikille aloittaville opiskelijoille OppiStartin, jonka aikana tämäkin
suunnitelma käydään läpi.

• Yhdenvertaisuusperiaate velvoittaa opiskelijoiden tasapuoliseen kohteluun, johdonmukaisuuteen ja syrjimättömyyteen.
• Tarkoitussidonnaisuuden periaatteen mukaan kurinpitokeinoja voi käyttää ainoastaan lain mukaan hyväksyttäviin
tarkoituksiin.
• Objektiviteettiperiaate edellyttää, että rankaiseminen perustuu asiallisiin, yleisesti hyväksyttäviin ja objektiivisiin
syihin.
• Suhteellisuusperiaatteen mukaan kurinpitotoimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden
ja ankaruudeltaan oikeassa suhteessa perusteena olevan
teon moitittavuuteen nähden.
• Luottamuksensuojaperiaate on ennen muuta yksilön suojaa julkista valtaa vastaan ja antaa yksityiselle oikeuden
luottaa viranomaisen toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen

6. Menettelytavat suunnitelman seuraamista sekä toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointia varten
Suunnitelmaa seurataan ja sen toteutumista ja vaikuttavuutta
arvioidaan säännöllisesti osana Turun AKK:n sertifioitua laatujärjestelmää ja sen vaikuttavuuden arviointia.
Seuraamme toimenpiteiden kokonaismäärää, toistuvuutta ja
rikkeiden syitä, esimeriksi kuinka paljon on tehty kurinpitotoimia
ja mistä syistä niitä on tehty. Lisäksi seurataan, onko yhdellä
henkilöllä useita rangaistuksia vai riittääkö yksi kurinpidollinen
keino ongelman ratkaisemiseksi ja rikkeen toistuvuuden ennaltaehkäisyksi.
Seurantatietoja käsitellään Turun AKK:n opiskelijahuoltotyöryhmässä, laaturyhmässä ja tarvittaessa johtoryhmässä.

Sinä aikana, jolloin opiskelijaa vastaan on syyte vireillä yleisessä tuomioistuimessa, ei häntä vastaan saa samaan aikaan
aloittaa tai jatkaa kurinpitomenettelyä. Jos tuomioistuin on
vapauttanut opiskelijan syytteestä, ei kurinpitomenettelyä saa
aloittaa tai jatkaa samasta syystä, paitsi jos kyseessä on teko,
joka ei ole rikos, mutta siitä voidaan kuitenkin rangaista kurinpidollisesti.
Jos tuomioistuin on tuominnut opiskelijan rangaistukseen, ei
hänelle saa samasta syystä määrätä kurinpitorangaistusta.
Opiskelija saadaan kuitenkin erottaa määräajaksi, jos se opiskelijan tekemän rikoksen tai siihen liittyvien seikkojen perusteella on perusteltua.

4. Henkilökunnan perehdyttäminen ja osaamisen varmistaminen kurinpidollisten toimivaltuuksien käyttämisessä
Turun AKK:n henkilökunta perehtyy tähänkin suunnitelmaan
koko talon yhteisissä henkilökunnan kokouksissa ja koulutusaloittain koulutusalapalavereissa.
Osaamisen varmistamiseksi jokaisella on mahdollisuus kysyä
asiaan liittyviä yksityiskohtia esimiehiltä.
Uusien henkilöiden kohdalla perehdyttäminen ja osaamisen
varmistaminen ovat osa työtehtäviin perehtymistä.
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