
LIITE 1 

Teko tai 
laiminlyönti 

Toimenpide Toimivaltaine
n viranhaltija 

Selvittämine
n 

Kuuleminen  Kirjaaminen 
tai päätös 

Ilmoittaminen Muutoksenha
ku 

Muuta huomioitavaa 

Opiskelija 
häiritsee opetusta 
tai muuta koulun 
tilaisuutta 

Opiskelija 
määrätään 
poistumaan 
opetustilanteesta tai 
koulun muusta 
tilaisuudesta jäljellä 
olevaksi ajaksi 

Opettaja / opettaja 
ja rehtori  

  Kirjataan Wilmaan  Ilmoitetaan huoltajalle  Ei muutoksenhaku-
oikeutta 

 

Opiskelija 
syyllistyy 
plagiointiin 
ensimmäisen 
kerran 

Opettaja 
keskustelee asiasta 
opiskelijan kanssa, 
kurssityö hylätään ja 
kurssin arvosanaa 
lasketaan yhdellä 
numerolla. 

Opettaja   Kirjataan Wilmaan   Ilmoitetaan huoltajalle  Ei muutoksenhaku-
oikeutta 

 

Opiskelija 
syyllistyy vilppiin 
ensimmäisen 
kerran   

Opettaja 
keskustelee asiasta 
opiskelijan kanssa, 
kurssityö hylätään ja 
kurssin arvosanaa 
lasketaan yhdellä 
numerolla. 

Opettaja    Kirjataan Wilma  Ilmoitetaan huoltajalle   Ei muutoksenhaku-
oikeutta 

 

Opiskelija kiusaa 
toista opiskelijaa 

Opiskelijan kanssa 
keskustellaan 
asiasta. Tilanne 
selvitetään 
tarvittaessa kiusatun 
kanssa. 

Opettaja 
(ryhmänohjaaja), 
kuraattori, rehtori 
tai muu 
henkilökuntaan 
kuuluva 

Tarpeen mukaan 
selvitetään 
tilannetta 

  Ilmoitetaan 
ryhmänohjaajalle, 
kuraattorille ja huoltajalle.  

Ei muutoksenhaku-
oikeutta 

Tilannetta seurataan keskustelussa 
sovitulla tavalla. Opiskelija ohjataan 
tarvittaessa opiskeluhuollon 
palveluihin. 

Opiskelija 
toistuvasti 
häiritsee 
opetusta, rikkoo 
koulun järjestystä, 
syyllistyy 
plagiointiin tai 
menettelee 
vilpillisesti. 

Opiskelijalle 
annetaan kirjallinen 
varoitus  
(Lukiolaki 41 §) 

Rehtori  Yksilöidään 
teko/laiminlyönti 
ja hankitaan 
tarpeellinen 
selvitys 
tapahtuneesta. 
(Lukiolaki 42 §)  

Järjestetään 
kuulemistilaisuus, 
johon kutsutaan 
opiskelija ja 
huoltaja. (Lukiolaki 
42 §)  

Hallintopäätös, 
rehtori  

Annetaan päätös tiedoksi 
opiskelijalle ja hänen 
huoltajalleen. 
(Lukiolaki 42 §)  

Valitusoikeus 
hallinto-oikeuteen 

Opiskelija ohjataan tarvittaessa 
opiskeluhuollon palveluihin. 

Opiskelijan 
rikkomus on 
vakava tai 
opiskelija jatkaa 
epäasiallista 
käyttäytymistä 
kirjallisen 
varoituksen 
saatuaan  

Opiskelija erotetaan 
oppilaitoksesta  
määräajaksi: 
oppivelvollinen 
enintään kolmeksi 
kuukaudeksi, muut 
opiskelijat enintään 
vuodeksi. (Lukiolaki 
41 §) 

Sivistyslautakunta  Yksilöidään teko / 
laiminlyönti ja 
hankitaan 
tarpeellinen 
selvitys.(Lukiolaki 
42 §) 

Kuulemistilaisuutee
n kutsutaan 
opiskelija ja huoltaja  

Sivistyslautakunna
n päätös  

Annetaan päätös tiedoksi 
opiskelijalle ja hänen 
huoltajalleen. 
(Lukiolaki 42 §) 

Valitusoikeus 
hallinto-oikeuteen  

 

Opiskelija 
käyttäytyy 

Opiskelijalta evätään 
osallistuminen 
opetukseen jäljellä 

Rehtori    Kirjataan Wilmaan   Ilmoitetaan alaikäisen 
opiskelijan huoltajalle, 
ryhmänohjaajalle ja 

Ei muutoksenhaku-
oikeutta 

Voimakeinoihin turvautumisesta 
annetaan kirjallinen selvitys 
opetuksen järjestäjälle.  



uhkaavasti tai 
väkivaltaisesti 

olevan työpäivän ja 
enintään kolmen 
työpäivän ajaksi 
(Lukiolaki 41 § 3 
mom., 43 §) 

kuraattorille sekä 
tarvittaessa muille 
viranomaisille 
(sosiaalihuollon 
toimeenpanoon kuuluvia 
tehtäviä hoitavat 
viranomaiset). (Lukiolaki 42 
§) Mikäli henkilökunnan 
turvallisuus on vaarantunut, 
ilmoitetaan työsuojeluun.  

Opiskelijalla 
epäillään olevan 
hallussaan koulun 
alueella kielletty 
esine tai aine. 

Opiskelijan mukana 
olevat tavarat, 
hänen hallinnassaan 
olevat oppilaitoksen 
säilytystilat ja hänen 
vaatteensa päällisin 
puolin tarkastetaan 
(Lukiolaki 46 §) 
 
Opiskelijalta otetaan 
haltuun kielletyt 
esineet tai aineet 
(Lukiolaki 45 §) 

Rehtori ja opettaja 
yhdessä tai erikseen  

 .  Kirjataan Wilmaan  Ilmoitetaan alaikäisen 
opiskelijan huoltajalle.  

Ei muutoksenhaku-
oikeutta 

Oikeus käyttää voimakeinoja koskee 
vain opiskelijan omaa tai muiden 
turvallisuutta vaarantavia esineitä tai 
aineita.  
Ennen tarkastusta opiskelijalle 
ilmoitetaan tarkastuksen syy. 
Tarkastajan tulee olla opiskelijan 
kanssa samaa sukupuolta. (Lukiolaki 
46 §) 

Opiskelijalta 
haltuun otetun 
esineen/aineen 
luovuttaminen tai 
hävittäminen. 

Luovutetaan 
opiskelijalle tai 
alaikäisen 
opiskelijan 
huoltajalle 
työpäivän päätyttyä. 
Esineet, joihin 
opiskelijalla tai 
hänen huoltajallaan 
tai muulla laillisella 
edustajalla ei ole 
lain mukaan 
oikeutta pitää 
hallussaan, 
luovutetaan poliisille 
viipymättä.  

Rehtori ja opettaja 
yhdessä tai erikseen  

  Kirjataan Wilmaan.     

Opiskeluoikeus, 
kun opiskelija on 
tutkimuksen 
alaisena 
rikoksesta 

Opiskelijan oikeus 
opiskeluun 
pidätetään 
tutkimuksen ajaksi, 
jos se on perusteltu 
(Lukiolaki 44 §) 

Sivistyslautakunta    Hallintopäätös Valitusoikeus 
hallinto-oikeuteen 

Sinä aikana, jolloin opiskelijaa vastaan 
on vireillä syyte yleisessä 
tuomioistuimessa, häntä vastaan ei 
saa samasta syystä aloittaa 
kurinpitomenettelyä. 

Opiskeluoikeus, 
kun tuomioistuin 
on tuominnut 
opiskelijan 
rangaistukseen 

Opiskelija erotetaan 
oppilaitoksesta 
määräajaksi, jos se 
on perusteltua  
(Lukiolaki 44 §) 

Sivistyslautakunta    Hallintopäätös Valitusoikeus 
hallinto-oikeuteen 

Jos tuomioistuin on tuominnut 
opiskelijan rangaistukseen, hänelle ei 
saa samasta syystä määrätä 
kurinpitorangaistusta.  

Opiskelija 
häiritsee 
koetilaisuutta tai 

Koe katsotaan 
hylätyksi, mikäli 
kokelas ei lopeta 

Rehtori.  Toimenpiteeseen 
johtava menettely 
yksilöidään. 

 Hallintopäätös  Valitusoikeus 
hallinto-oikeuteen 

Koetilaisuutta häiritsevä kokelas 
voidaan määrätä poistumaan 
koetilaisuudesta. Jos kokelas ei 



muuten rikkoo 
järjestystä 
ylioppilaskokeess
a  

menettelyä 
kehotuksesta 
huolimatta. Mikäli 
menettely on 
toistuvaa tai 
aiheuttaa 
merkittävää haittaa 
muiden kokelaiden 
suorituksille, 
kokelaan kaikki 
tutkintokerran 
koesuoritukset 
katsotaan hylätyiksi 
ja hän menettää 
oikeuden osallistua 
myöhempiin saman 
tutkintokerran 
kokeisiin. 
(Laki 
ylioppilastutkinnost
a 15 §)  

Jos menettely on 
vakavaa, 
sivistyslautakunta 
(Laki 
ylioppilastutkinnosta 
15 §) 

Kokelaalle tai hänen 
huoltajalleen 
järjestetään 
kuulemistilaisuus 
ennen päätöksen 
tekemistä.  
(Laki 
ylioppilastutkinnosta 
15 §) 

noudata ohjetta, rehtori tai opettaja 
voi poistaa kokelaan (Laki 
ylioppilastutkinnosta 15 §, Lukiolaki 
43 §) 

Opiskelija 
syyllistyy vilppiin 
koetilaisuudessa 
tai avustaa 
vilpillisessä 
menettelyssä 

Kyseisen 
tutkintokerran 
koesuoritukset 
hylätään ja 
opiskelija menettää 
oikeuden osallistua 
myöhempiin saman 
tutkintokerran 
kokeisiin. Jos 
menettely on 
toistuvaa tai 
muutoin erityisen 
vakavaa ja 
haitallista, kokelas 
menettää oikeuden 
osallistua seuraavan 
tutkintokerran 
kokeisiin. (Laki 
ylioppilastutkinnost
a 15 §) 

Rehtori. 
Jos menettely on 
vakavaa, 
sivistyslautakunta 
(Laki 
ylioppilastutkinnosta 
15 §) 

 Toimenpiteeseen 
johtava menettely 
yksilöidään. 
Kokelaalle tai hänen 
huoltajalleen 
järjestetään 
kuulemistilaisuus 
ennen päätöksen 
tekemistä. 
(Laki 
ylioppilastutkinnosta 
15 §) 

 Hallintopäätös Valitusoikeus 
hallinto-oikeuteen 

 

 


