Vastuunjakotaulukko
Teko tai
laiminlyönti

Toimenpide

Päättävä
viranomainen

Selvittäminen

Kuuleminen

Kirjaaminen /
päätös

Ilmoittaminen

Muuta huomioitavaa

Lisäopetuksen
oppilas häiritsee
opetusta tai
muutoin rikkoo
koulun
järjestystä,
menettelee
vilpillisesti tai
kohtelee muita
oppilaita tai
koulun
henkilökuntaa
epäkunnioittava
sti

Kutsutaan oppilas
kasvatuskeskusteluun

Opettaja ja / tai
rehtori

Yksilöidään
teko tai
laiminlyönti
yhdessä
oppilaan
kanssa ja
tarvittaessa
selvitetään
laajemmin
käyttäytymise
n syyt ja
seuraukset

Keskustelu
käydään
oppilaan
kanssa.
Huoltajalle
varataan
tilaisuus olla
läsnä
keskustelussa

Pidetyt
kasvatuskeskuste
lut kirjataan
Wilmaan.

Asiasta
ilmoitetaan
huoltajalle

Päätöksestä ei
muutoksenhakuoikeutta

Lisäopetuksen
oppilas
laiminlyö
tehtävänsä

Määrätään jälki-istuntoon
valvonnan alaisena
tekemään tehtäviään
enintään tunniksi kerrallaan

Opettaja tai
rehtori

Ennen
oppilaan
määräämistä
jälkiistuntoon
oppilasta
kuullaan ja
hankitaan
muu
tarpeellinen
selvitys.

Ennen
oppilaan
määräämistä
jälki-istuntoon
oppilasta
kuullaan.

Päätös asiasta
sekä suoritetut
toimenpiteet ja
niiden perustelut
kirjataan Wilmalomakkeelle.

Asiasta
ilmoitetaan
huoltajalle

Päätöksestä ei
muutoksenhakuoikeutta

Opiskelija
häiritsee
opetusta tai
oppilaitoksen
tilaisuutta

Opiskelija poistetaan
luokasta tai opetustilasta tai
tilaisuudesta oppitunnin /
tapahtuman jäljellä olevaksi
ajaksi

Opettaja tai
rehtori

Päätös asiasta
sekä suoritetut
toimenpiteet ja
niiden perustelut
kirjataan Wilmalomakkeelle.

Asiasta
ilmoitetaan
huoltajalle,
ryhmänohjaajalle
sekä rehtorille

Jos opiskelija ei noudata
poistumiskehotusta, opettaja tai rehtori voi
poistaa opiskelijan luokasta tai opetustilasta
tai tilaisuudesta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei
muutoksenhakuoikeutta

Jos opiskelija vastarintaa tekemällä koettaa
välttää poistaminen, voi opettaja tai rehtori
käyttää poistamiseen tarpeellisia
voimakeinoja (ei voimankäyttävälineitä).
Kirjallinen selvitys asiasta tehtävä
opetusjohtajalle
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Vastuunjakotaulukko
Opiskelija
käyttäytyy
väkivaltaisesti
tai uhkaavasti
vaarantaen
muiden
turvallisuuden

Opiskelijalta evätään
osallistuminen opetukseen
tai tilaisuuteen oppitunnin
tai tapahtuman jäljellä
olevaksi ajaksi tai
enimmillään kolmen
työpäivän ajaksi

Opettaja tai
rehtori
yksittäisen
oppitunnin tai
tilaisuuden
osalta; rehtori
kolmen päivän
osalta

Kolmen päivän
osalta on tehtävä
kirjallinen päätös.
Päätös asiasta ja
sen perustelut
kirjataan Wilmalomakkeelle.

Asiasta
ilmoitetaan
huoltajalle,
ryhmänohjaajalle
sekä rehtorille
sekä tehtävä
ilmoitus
työsuojeluun

Jos opiskelija ei noudata
poistumiskehotusta, opettaja tai rehtori voi
poistaa opiskelijan luokasta tai opetustilasta
tai tilaisuudesta

Päätöksestä ei
muutoksenhakuoikeutta

Jos opiskelija vastarintaa tekemällä koettaa
välttää poistaminen, voi opettaja tai rehtori
käyttää poistamiseen tarpeellisia
voimakeinoja (ei voimankäyttävälineitä).
Kirjallinen selvitys asiasta tehtävä
opetusjohtajalle
Opiskelija
toistuvasti
häiritsee
opetusta, rikkoo
järjestyssääntöjä
tai menettelee
vilpillisesti

Kirjallinen varoitus

Rehtori

Teko tai
laiminlyönti
on yksilöitävä
ja asiasta on
hankittava
riittävä
selvitys

Opiskelijaa on
kuultava.
Huoltajalle on
varattava
tilaisuus tulla
kuulluksi.

Rehtori tekee
asiasta kirjallisen
päätöksen

Päätös annettava
tiedoksi
asiaosaiselle,
huoltajalle sekä
tarvittaessa
lastensuojeluun
ja poliisille

Päätöksestä
valitusoikeus hallintooikeusteen 14 päivän
kuluessa
tiedoksisaannista

Opiskelijan
rikkomus on
vakava ja / tai
hän jatkaa
epäasiallista
käyttäytymistä
kirjallisen
varoituksen
saatuaan

Opiskelijan määräaikainen
erottaminen oppilaitoksesta
enintään 1 vuoden ajaksi

Kasvatus- ja
opetuslautakunta

Teko tai
laiminlyönti
on yksilöitävä
ja asiasta on
hankittava
riittävä
selvitys

Opiskelijaa on
kuultava.
Huoltajalle on
varattava
tilaisuus tulla
kuulluksi.

Kasvatus- ja
opetuslautakunta
päättää asiasta.

Päätös annettava
tiedoksi
asiaosaiselle,
huoltajalle sekä
tarvittaessa
lastensuojeluun
ja poliisille

Päätöksen täytäntöönpanosta lain voimaa
vailla olevana sekä täytäntöönpanon
alkamisen ajankohdasta päätettävä samalla
kuin määräaikaisesta erottamisesta
päätetään.

Päätöksestä
valitusoikeus hallintooikeusteen 14 päivän
kuluessa
tiedoksisaannista

Opiskelijalla on
hallussaan
kielletty esine
tai ainetta

Voidaan ottaa haltuun
kielletty esine tai aine

Opettaja, rehtori

Päätös asiasta
sekä suoritetut
toimenpiteet ja
niiden perustelut
kirjataan Wilmalomakkeelle.
Voimankäytöstä
tehdään selvitys
opetusjohtajalle.

Asiasta tehtävä
ilmoitus
huoltajalle,
tarvittaessa
lastensuojeluun,
poliisille

Jos opiskelija ei luovuta turvallisuutta
vaarantavaa esinettä tai ainetta tai tekee
vastarintaa, on esine tai aine mahdollista
ottaa haltuun kokonaisarvostelu
huomioiden välttämättömiä voimakeinoja
käyttäen. Huom. ei koske
tupakointituotteita, ei matkapuhelimia.

Päätöksestä ei
muutoksenhakuoikeutta
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Vastuunjakotaulukko
Opiskelijalla
epäillään olevan
hallussaan
kielletty esine
tai ainetta

Voidaan tarkistaa
opiskelijan hallussa olevat
tavarat, hänen
hallinnassaan oleva
lokerikko sekä vaatteet
päällisin puolin

Opettaja, rehtori

Haltuun
otettujen
esineiden sekä
aineiden
luovuttaminen
ja hävittäminen

Luovutetaan alaikäisen
opiskelijan huoltajalle tai
täysikäiselle opiskelijalle
itselleen työpäivän
päätyttyä. Poliisille
luovutetaan teräaseet,
lyömäaseet, ampuma-aseet,
asejäljitelmät, räjähteet,
ammukset sekä
kaasusumuttimet ja muut
järjestyslain kieltämät
esineet sekä
huumausaineet

Rehtori

Hallussapidon
oltava
ilmeistä

Toimenpide
kirjataan Wilmalomakkeelle.

Luovuttaminen ja
/ tai
hävittäminen
kirjataan Wilmalomakkeelle.

Opiskelijalle on
ilmoitettava
toimenpiteen syy.
Huoltajalle on
ilmoitettava
asiasta, jos
mahdollista
ennen
toimenpidettä.
Asiasta
ilmoitetaan
tarvittaessa
lastensuojeluun,
poliisille

Opiskelijaa pyydetään luovuttamaan
hallussaan oleva esine tai aine, jos ei
luotettavasti pysty osoittamaan, että
hänellä ei ole hallussaan mitään kiellettyä.
Tarkastajan tulee olla opiskelijan kanssa
samaa sukupuolta ja tarkastuksessa tulee
olla läsnä toinen täysi-ikäinen oppilaitoksen
henkilökuntaan kuuluva. Opiskelijan
pyynnöstä tarkastuksessa tulee olla läsnä
hänen valitsemansa oppilaitoksen
henkilökuntaan kuuluva, jos tämä on
saapuvilla. Tarkastuksen suorittamistavasta
voidaan kuitenkin poiketa, jos se on asian
kiireellinen luonne huomioon ottaen
turvallisuuden kannalta ehdottoman
välttämätöntä. Mikäli opiskelija vastustaa
tarkastusta, kutsutaan paikalle poliisi.

Päätöksestä ei
muutoksenhakuoikeutta

Ennen luovuttamista esine tai aine tulee
säilyttää huolellisesti. Jos huoltaja ei kolmen
kuukauden kuluessa haltuunottoa
koskevasta ilmoituksesta nouda esinettä tai
ainetta, se voidaan todisteellisesti hävittää.

Päätöksestä ei
muutoksenhakuoikeutta
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