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§ 238
Esitys opetustoimen johtosäännön muuttamiseksi
kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi
HEL 2011-008592 T 00 01 00

Päätös
Opetuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle edelleen
kaupunginvaltuustolle päätettäväksi, että kaupunginvaltuusto
hyväksyisi seuraavat opetustoimen johtosäännön muutokset:
1) Menettely opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista
koskevassa asiassa sekä kurinpitoasiassa
Ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annettuja lakeja on muutettu. Lakimuutosten tavoitteena on parantaa
turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä
ammatillisen koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia puuttua
opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus ja turvallisuuskysymyksiin.
Lait tulevat voimaan 1.1.2012.
Lain ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
(951/2011) 35 a §:ssä ja lain ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annetun lain muuttamisesta (952/2011) 11 §:n 1 momentin 16 kohdan
viittaussäännöksessä säädetään menettelystä opiskeluoikeuden
peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa sekä
kurinpitoasiassa.
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 35 a §:n 1 momentin
mukaan opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta,
määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä
opiskelusta pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama
monijäseninen toimielin, jossa tulee olla ainakin koulutuksen
järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden
edustus. Lisäksi opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista
koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimeen
opiskelijan työssäoppimispaikan edustajan. Toimielimen puheenjohtaja
ja muut jäsenet nimetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Toimielimen puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoita
edustava jäsen. Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta
täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus
toimielimen kokouksessa. Toimielimen äänivaltaiset jäsenet toimivat
virkavastuulla. Koulutuksen järjestäjä päättää tarkemmin toimielimen
toimintatavoista ja päätöksenteosta. Toimielin voi olla myös kahden tai
useamman koulutuksen järjestäjän yhteinen.
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Tällä hetkellä opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta, opiskelusta
pidättämisestä sekä opiskeluoikeuden menettämisestä päättävät
opetustoimen johtosäännön perusteella opetuslautakunnan jaosto ja/tai
oppilaitoksen johtokunta. Opiskeluoikeuden palauttamisesta ei ole
aiemmin ollut ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa lainkaan
säännöksiä. Niin ikään opiskeluoikeuden menettämistä koskevaa
säännöstä (32 §) on uudistettu siten, että opiskeluoikeuden
menettämisen sijaan laissa säädetään opiskeluoikeuden
peruuttamisesta. Myös säännöksen soveltamisalaa on laajennettu.
Edellä mainittu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukainen
monijäseninen toimielin eroaa opetustoimen johtosäännössä jo olevista
kuntalain mukaisista monijäsenisistä toimielimistä (opetuslautakunta,
sen jaostot, johtokunta) muun muassa säädetyn kokoonpanon ja
toimikauden osalta. Toimielintä ei ole lain tasolla tarkemmin nimetty.
Koulutusta koskeva lainsäädännön mukaan koulutuksen järjestäjä
asettaa opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä määräaikaista erottamista ja opiskelusta pidättämisestä päättävän
monijäsenisen toimielimen. Tämän tehtävän hoitamiseksi
opetuslautakunta esittää, että opetustoimen johtosääntöön lisätään
ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opiskeluoikeustoimikuntaa ja
sen päätöksentekomenettelyä koskevat seuraavat määräykset.
10 a §
Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opiskeluoikeustoimikunta
Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opiskeluoikeuden
peruuttamista ja palauttamista sekä kurinpitoa varten ammatillisilla
oppilaitoksilla ja oppisopimuskoulutuksella on yhteinen ammatillisen
koulutuksen toimikunta. Toimikunnan tehtävistä on säädetty erikseen.
Kunkin ammatillisen oppilaitoksen johtokunta esittää
opetuslautakunnalle kaksi työelämää edustavaa jäsenehdokasta sekä
kunkin ammatillisen oppilaitoksen opettajat, opiskelijahuollon henkilöstö
sekä oppilaskunta esittävät opetuslautakunnalle kukin keskuudestaan
kaksi jäsenehdokasta toimikuntaan. Opiskelijoita edustavan jäsenen
tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on
läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa.
Opetuslautakunta valitsee harkitsemansa määrän johtokuntien,
opettajien, opiskelijahuollon henkilöstön ja oppilaskuntien esittämistä
jäsenehdokkaista toimikunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi
varajäsenikseen. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista
koskevassa asiassa nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtaja
nimeää toimikuntaan opiskelijan työssäoppimispaikan edustajan.
Lisäksi opetuslautakunta valitsee harkitsemansa määrän
opetusviraston palveluksessa olevista henkilöistä koulutuksen
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järjestäjää edustaviksi toimikunnan jäseniksi ja heidän
henkilökohtaisiksi varajäsenikseen. Toimikunnan puheenjohtajaksi
tulee nimetä muu kuin opiskelijoita edustava jäsen.
Jos opettajia tai opiskelijahuollon henkilöstön edustava jäsen ei ole
enää oppilaitoksen palveluksessa taikka opiskelijoita edustava jäsen ei
ole enää opiskelijana, on hänen tilalleen esitettävä ja valittava uusi
jäsen. Mikäli koulutuksen järjestäjää edustava jäsen ei ole enää
opetusviraston palveluksessa, on hänen tilalleen valittava uusi jäsen.
Toimikunnan toimikausi on enintään kolme vuotta.
Toimikunnasta on soveltuvin osin voimassa, mitä johtokunnasta on
säädetty tai määrätty.
10 b §
Ammatillisen koulutuksen toimikunnan päätöksentekoa koskevat
määräykset
Ammatillisen koulutuksen toimikunnan kokouksissa asian esittelee
viraston määräämä viranhaltija. Pöytäkirjaa pitää viraston määräämä
viranhaltija.
Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajalla on puhe- ja läsnäolooikeus toimikunnan kokouksissa.
Päätösten täytäntöönpanosta huolehtii esittelijä, ellei toimikunta toisin
päätä.
2) Opiskelijalle annettava kirjallinen varoitus
Opetustoimen johtosäännön 24 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan
ammatillisen oppilaitoksen rehtorin tehtävänä on, ellei toisin ole
määrätty tai ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,
antaa opiskelijalle kirjallinen varoitus.
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
(951/2011) 35 a §:n ja laki ammatillisen aikuiskoulutuksesta annetun
lain muuttamisesta (952/2011) 11 §:n 1 momentin 6 kohdan viittaussäännöksen mukaan opiskelijalle annettavasta kirjallisesta
varoituksesta päättää rehtori. Säännökset tulevat voimaan 1.1.2012.
Koska jatkossa ammatillisen koulutuksen opiskelijan kirjallisen
varoituksen antamisen osalta toimivaltaisesta viranomaisesta
säädetään lain tasolla, asiaa koskeva toimivaltamääräys on
opetustoimen johtosäännössä tarpeeton.
Opetuslautakunta esittää poistettavaksi:
24 §
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Ammatillisen oppilaitoksen rehtorin tehtävät
Rehtorin tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty tai ellei hän ole
määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,
-pykälän 6 kohta
antaa opiskelijalle kirjallinen varoitus
-3) Opiskelijan erottaminen ja opiskelusta pidättäminen
Opetustoimen johtosäännön 8 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan
johtokunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, erottaa peruskoulun
oppilas sekä lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelija enintään
kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön
ennen kuin päätös on lainvoimainen, sekä päättää lukion ja
ammatillisen oppilaitoksen opiskelijan oikeudesta osallistua
opetukseen, jos tämä on tutkimuksen alaisena rikoksesta.
Opetustoimen johtosäännön 5 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan
opetuslautakunnan jaoston tehtävänä on erottaa peruskoulun oppilas
yli kuukaudeksi ja enintään kolmeksi kuukaudeksi sekä lukion ja
ammatillisen oppilaitoksen opiskelija yli kuukaudeksi ja enintään
yhdeksi vuodeksi sekä päättää, että erottaminen voidaan panna
täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.
Lain ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
(951/2011) 35 a §:ssä ja lain ammatillisen aikuiskoulutuksesta annetun
lain muuttamisesta (952/2011) 11 §:n 1 momentin 6 kohdan
viittaussäännöksessä tarkoitettu koulutuksen järjestäjän asettama
monijäseninen toimielin päättää opiskeluoikeuden peruuttamisen ja
palauttamisen ohella opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta,
asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä. Jatkossa
opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta ja opiskelusta pidättämisestä
päättäisi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 35 a §:ssä
tarkoitettu koulutuksen järjestäjän asettama opiskeluoikeuden
peruuttamisesta ja palauttamisesta sekä kurinpitoasioista päättävä
toimielin, joka eroaa muun muassa säädetyltä kokoonpanolta ja
toimiajalta opetustoimen johtosäännössä jo olevista kuntalain
mukaisista toimielimistä (opetuslautakunta, sen jaostot, johtokunta).
Näin ollen opiskelijan erottamista ja opiskelusta pidättämistä koskevat
toimivaltamääräykset tulisi poistaa jaoston ja johtokunnan tehtävistä.
Opetuslautakunta esittää muutettaviksi:
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8§
Johtokunnan tehtävät
Johtokunnan tehtävänä on, ellei toisin ole
määrätty,
pykälän 6 kohta
erottaa peruskoulun oppilas sekä lukion ja ammatillisen oppilaitoksen
opiskelija enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan
panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen, sekä päättää
lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijan oikeudesta osallistua
opetukseen, jos tämä on tutkimuksen alaisena rikoksesta
muutettavaksi seuraavaan muotoon:
6
erottaa peruskoulun oppilas sekä lukion opiskelija enintään
kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön
ennen kuin päätös on lainvoimainen, sekä päättää lukion opiskelijan
oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on tutkimuksen alaisena
rikoksesta
-5§
Jaostojen tehtävät
Jaostojen tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta, ellei toisin ole
määrätty,
pykälän 16 kohta
erottaa peruskoulun oppilas yli kuukaudeksi ja enintään kolmeksi
kuukaudeksi sekä lukion opiskelija ja ammatillisen oppilaitoksen
opiskelija yli kuukaudeksi ja enintään yhdeksi vuodeksi sekä päättää,
että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on
lainvoimainen
muutettavaksi seuraavaan muotoon:
16
erottaa peruskoulun oppilas yli kuukaudeksi ja enintään kolmeksi
kuukaudeksi sekä lukion opiskelija yli kuukaudeksi ja enintään yhdeksi
vuodeksi sekä päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön
ennen kuin päätös on lainvoimainen
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4) Opiskeluoikeuden menettäminen
Opetustoimen johtosäännön 8 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan
johtokunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, päättää
säädetyissä tapauksissa opiskeluoikeuden menettämisestä
ammatillisessa koulutuksessa.
Vuoden 2012 alussa voimaan tulevalla lailla ammatillisesta
koulutuksesta annetun lain muuttamisesta opiskeluoikeuden
menettämistä koskevaa säännöstä (32 §) on uudistettu siten, että
opiskeluoikeuden menettämisen sijaan säädetään opiskeluoikeuden
peruuttamisesta. Tällä hetkellä voimassa oleva koulutusta koskeva
lainsäädäntö ei eräitä yksittäisiä koulutusaloja lukuun ottamatta anna
mahdollisuutta opiskeluoikeuden peruuttamiseen tilanteissa, joissa on
ilmeistä, että alaan liittyvien turvallisuus- tai muiden vaatimusten vuoksi
opiskelija ei sovellu toimimaan opintoihin kuuluvissa käytännön
tehtävissä, työssäoppimisessa ja harjoittelussa. Tältä osin uusilla
ammatillista koulutusta koskevilla säännöksillä on lisätty koulutuksen
järjestäjien mahdollisuuksia puuttua opiskelijoita koskeviin
soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Jatkossa säädetyissä
tilanteissa opiskeluoikeuden peruuttamisesta päättäisi lain
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 35 a §:ssä
tarkoitettu koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin,
joka säädetyltä kokoonpanolta ja toimiajan pituudelta eroaa
opetustoimen johtosäännössä jo olevista kuntalain mukaisista
toimielimistä (opetuslautakunta, sen jaostot, johtokunta). Näin ollen
johtokunnan tehtävistä tulisi poistaa opiskeluoikeuden menettämistä
koskeva toimivaltamääräys.
Opetuslautakunta esittää poistettavaksi:
8§
Johtokunnan tehtävät
Johtokunnan tehtävänä on, ellei toisin ole
määrätty,
-pykälän 7 kohta
päättää säädetyissä tapauksissa opiskeluoikeuden menettämisestä
ammatillisessa koulutuksessa
-Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila
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Lisätiedot
Minna Antila, hallintolakimies, puhelin: 310 86628
minna.antila(a)hel.fi

Otteet
Ote
Kaupunginhallitus

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätösehdotus
Opetuslautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle edelleen
kaupunginvaltuustolle päätettäväksi, että kaupunginvaltuusto
hyväksyisi seuraavat opetustoimen johtosäännön muutokset:
1) Menettely opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista
koskevassa asiassa sekä kurinpitoasiassa
Ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annettuja lakeja on muutettu. Lakimuutosten tavoitteena on parantaa
turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä
ammatillisen koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia puuttua
opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus ja turvallisuuskysymyksiin.
Lait tulevat voimaan 1.1.2012.
Lain ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
(951/2011) 35 a §:ssä ja lain ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annetun lain muuttamisesta (952/2011) 11 §:n 1 momentin 16 kohdan
viittaussäännöksessä säädetään menettelystä opiskeluoikeuden
peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa sekä
kurinpitoasiassa.
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 35 a §:n 1 momentin
mukaan opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta,
määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä
opiskelusta pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama
monijäseninen toimielin, jossa tulee olla ainakin koulutuksen
järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden
edustus. Lisäksi opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista
koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimeen
opiskelijan työssäoppimispaikan edustajan. Toimielimen puheenjohtaja
ja muut jäsenet nimetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Toimielimen puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoita
edustava jäsen. Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta
täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus
toimielimen kokouksessa. Toimielimen äänivaltaiset jäsenet toimivat
virkavastuulla. Koulutuksen järjestäjä päättää tarkemmin toimielimen
toimintatavoista ja päätöksenteosta. Toimielin voi olla myös kahden tai
useamman koulutuksen järjestäjän yhteinen.
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Tällä hetkellä opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta, opiskelusta
pidättämisestä sekä opiskeluoikeuden menettämisestä päättävät
opetustoimen johtosäännön perusteella opetuslautakunnan jaosto ja/tai
oppilaitoksen johtokunta. Opiskeluoikeuden palauttamisesta ei ole
aiemmin ollut ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa lainkaan
säännöksiä. Niin ikään opiskeluoikeuden menettämistä koskevaa
säännöstä (32 §) on uudistettu siten, että opiskeluoikeuden
menettämisen sijaan laissa säädetään opiskeluoikeuden
peruuttamisesta. Myös säännöksen soveltamisalaa on laajennettu.
Edellä mainittu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukainen
monijäseninen toimielin eroaa opetustoimen johtosäännössä jo olevista
kuntalain mukaisista monijäsenisistä toimielimistä (opetuslautakunta,
sen jaostot, johtokunta) muun muassa säädetyn kokoonpanon ja
toimikauden osalta. Toimielintä ei ole lain tasolla tarkemmin nimetty.
Koulutusta koskeva lainsäädännön mukaan koulutuksen järjestäjä
asettaa opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä määräaikaista erottamista ja opiskelusta pidättämisestä päättävän
monijäsenisen toimielimen. Tämän tehtävän hoitamiseksi
opetuslautakunta esittää, että opetustoimen johtosääntöön lisätään
ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opiskeluoikeustoimikuntaa ja
sen päätöksentekomenettelyä koskevat seuraavat määräykset.
10 a §
Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opiskeluoikeustoimikunta
Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opiskeluoikeuden
peruuttamista ja palauttamista sekä kurinpitoa varten ammatillisilla
oppilaitoksilla ja oppisopimuskoulutuksella on yhteinen ammatillisen
koulutuksen toimikunta. Toimikunnan tehtävistä on säädetty erikseen.
Kunkin ammatillisen oppilaitoksen johtokunta esittää
opetuslautakunnalle kaksi työelämää edustavaa jäsenehdokasta sekä
kunkin ammatillisen oppilaitoksen opettajat, opiskelijahuollon henkilöstö
sekä oppilaskunta esittävät opetuslautakunnalle kukin keskuudestaan
kaksi jäsenehdokasta toimikuntaan. Opiskelijoita edustavan jäsenen
tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on
läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa.
Opetuslautakunta valitsee harkitsemansa määrän johtokuntien,
opettajien, opiskelijahuollon henkilöstön ja oppilaskuntien esittämistä
jäsenehdokkaista toimikunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi
varajäsenikseen. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista
koskevassa asiassa nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtaja
nimeää toimikuntaan opiskelijan työssäoppimispaikan edustajan.
Lisäksi opetuslautakunta valitsee harkitsemansa määrän
opetusviraston palveluksessa olevista henkilöistä koulutuksen
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järjestäjää edustaviksi toimikunnan jäseniksi ja heidän
henkilökohtaisiksi varajäsenikseen. Toimikunnan puheenjohtajaksi
tulee nimetä muu kuin opiskelijoita edustava jäsen.
Jos opettajia tai opiskelijahuollon henkilöstön edustava jäsen ei ole
enää oppilaitoksen palveluksessa taikka opiskelijoita edustava jäsen ei
ole enää opiskelijana, on hänen tilalleen esitettävä ja valittava uusi
jäsen. Mikäli koulutuksen järjestäjää edustava jäsen ei ole enää
opetusviraston palveluksessa, on hänen tilalleen valittava uusi jäsen.
Toimikunnan toimikausi on enintään kolme vuotta.
Toimikunnasta on soveltuvin osin voimassa, mitä johtokunnasta on
säädetty tai määrätty.
10 b §
Ammatillisen koulutuksen toimikunnan päätöksentekoa koskevat
määräykset
Ammatillisen koulutuksen toimikunnan kokouksissa asian esittelee
viraston määräämä viranhaltija. Pöytäkirjaa pitää viraston määräämä
viranhaltija.
Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajalla on puhe- ja läsnäolooikeus toimikunnan kokouksissa.
Päätösten täytäntöönpanosta huolehtii esittelijä, ellei toimikunta toisin
päätä.
2) Opiskelijalle annettava kirjallinen varoitus
Opetustoimen johtosäännön 24 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan
ammatillisen oppilaitoksen rehtorin tehtävänä on, ellei toisin ole
määrätty tai ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,
antaa opiskelijalle kirjallinen varoitus.
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
(951/2011) 35 a §:n ja laki ammatillisen aikuiskoulutuksesta annetun
lain muuttamisesta (952/2011) 11 §:n 1 momentin 6 kohdan viittaussäännöksen mukaan opiskelijalle annettavasta kirjallisesta
varoituksesta päättää rehtori. Säännökset tulevat voimaan 1.1.2012.
Koska jatkossa ammatillisen koulutuksen opiskelijan kirjallisen
varoituksen antamisen osalta toimivaltaisesta viranomaisesta
säädetään lain tasolla, asiaa koskeva toimivaltamääräys on
opetustoimen johtosäännössä tarpeeton.
Opetuslautakunta esittää poistettavaksi:
24 §
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Ammatillisen oppilaitoksen rehtorin tehtävät
Rehtorin tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty tai ellei hän ole
määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,
-pykälän 6 kohta
antaa opiskelijalle kirjallinen varoitus
-3) Opiskelijan erottaminen ja opiskelusta pidättäminen
Opetustoimen johtosäännön 8 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan
johtokunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, erottaa peruskoulun
oppilas sekä lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelija enintään
kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön
ennen kuin päätös on lainvoimainen, sekä päättää lukion ja
ammatillisen oppilaitoksen opiskelijan oikeudesta osallistua
opetukseen, jos tämä on tutkimuksen alaisena rikoksesta.
Opetustoimen johtosäännön 5 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan
opetuslautakunnan jaoston tehtävänä on erottaa peruskoulun oppilas
yli kuukaudeksi ja enintään kolmeksi kuukaudeksi sekä lukion ja
ammatillisen oppilaitoksen opiskelija yli kuukaudeksi ja enintään
yhdeksi vuodeksi sekä päättää, että erottaminen voidaan panna
täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.
Lain ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
(951/2011) 35 a §:ssä ja lain ammatillisen aikuiskoulutuksesta annetun
lain muuttamisesta (952/2011) 11 §:n 1 momentin 6 kohdan
viittaussäännöksessä tarkoitettu koulutuksen järjestäjän asettama
monijäseninen toimielin päättää opiskeluoikeuden peruuttamisen ja
palauttamisen ohella opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta,
asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä. Jatkossa
opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta ja opiskelusta pidättämisestä
päättäisi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 35 a §:ssä
tarkoitettu koulutuksen järjestäjän asettama opiskeluoikeuden
peruuttamisesta ja palauttamisesta sekä kurinpitoasioista päättävä
toimielin, joka eroaa muun muassa säädetyltä kokoonpanolta ja
toimiajalta opetustoimen johtosäännössä jo olevista kuntalain
mukaisista toimielimistä (opetuslautakunta, sen jaostot, johtokunta).
Näin ollen opiskelijan erottamista ja opiskelusta pidättämistä koskevat
toimivaltamääräykset tulisi poistaa jaoston ja johtokunnan tehtävistä.
Opetuslautakunta esittää muutettaviksi:
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8§
Johtokunnan tehtävät
Johtokunnan tehtävänä on, ellei toisin ole
määrätty,
pykälän 6 kohta
erottaa peruskoulun oppilas sekä lukion ja ammatillisen oppilaitoksen
opiskelija enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan
panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen, sekä päättää
lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijan oikeudesta osallistua
opetukseen, jos tämä on tutkimuksen alaisena rikoksesta
muutettavaksi seuraavaan muotoon:
6
erottaa peruskoulun oppilas sekä lukion opiskelija enintään
kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön
ennen kuin päätös on lainvoimainen, sekä päättää lukion opiskelijan
oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on tutkimuksen alaisena
rikoksesta
-5§
Jaostojen tehtävät
Jaostojen tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta, ellei toisin ole
määrätty,
pykälän 16 kohta
erottaa peruskoulun oppilas yli kuukaudeksi ja enintään kolmeksi
kuukaudeksi sekä lukion opiskelija ja ammatillisen oppilaitoksen
opiskelija yli kuukaudeksi ja enintään yhdeksi vuodeksi sekä päättää,
että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on
lainvoimainen
muutettavaksi seuraavaan muotoon:
16
erottaa peruskoulun oppilas yli kuukaudeksi ja enintään kolmeksi
kuukaudeksi sekä lukion opiskelija yli kuukaudeksi ja enintään yhdeksi
vuodeksi sekä päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön
ennen kuin päätös on lainvoimainen
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4) Opiskeluoikeuden menettäminen
Opetustoimen johtosäännön 8 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan
johtokunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, päättää
säädetyissä tapauksissa opiskeluoikeuden menettämisestä
ammatillisessa koulutuksessa.
Vuoden 2012 alussa voimaan tulevalla lailla ammatillisesta
koulutuksesta annetun lain muuttamisesta opiskeluoikeuden
menettämistä koskevaa säännöstä (32 §) on uudistettu siten, että
opiskeluoikeuden menettämisen sijaan säädetään opiskeluoikeuden
peruuttamisesta. Tällä hetkellä voimassa oleva koulutusta koskeva
lainsäädäntö ei eräitä yksittäisiä koulutusaloja lukuun ottamatta anna
mahdollisuutta opiskeluoikeuden peruuttamiseen tilanteissa, joissa on
ilmeistä, että alaan liittyvien turvallisuus- tai muiden vaatimusten vuoksi
opiskelija ei sovellu toimimaan opintoihin kuuluvissa käytännön
tehtävissä, työssäoppimisessa ja harjoittelussa. Tältä osin uusilla
ammatillista koulutusta koskevilla säännöksillä on lisätty koulutuksen
järjestäjien mahdollisuuksia puuttua opiskelijoita koskeviin
soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Jatkossa säädetyissä
tilanteissa opiskeluoikeuden peruuttamisesta päättäisi lain
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 35 a §:ssä
tarkoitettu koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin,
joka säädetyltä kokoonpanolta ja toimiajan pituudelta eroaa
opetustoimen johtosäännössä jo olevista kuntalain mukaisista
toimielimistä (opetuslautakunta, sen jaostot, johtokunta). Näin ollen
johtokunnan tehtävistä tulisi poistaa opiskeluoikeuden menettämistä
koskeva toimivaltamääräys.
Opetuslautakunta esittää poistettavaksi:
8§
Johtokunnan tehtävät
Johtokunnan tehtävänä on, ellei toisin ole
määrätty,
-pykälän 7 kohta
päättää säädetyissä tapauksissa opiskeluoikeuden menettämisestä
ammatillisessa koulutuksessa
-Esittelijä
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Yliopistoja, ammattikorkeakouluja, ammatillista koulutusta ja
ammatillista aikuiskoulutusta koskevia lakeja sekä rikosrekisterilakia on
1.1.2012 lukien muutettu koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän
turvallisuuden parantamiseksi.
Uusi lainsäädäntö koskee mm. opiskelijaksi ottamisen esteitä,
opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä päihdetestausta
ja kurinpitoa.
Lakimuutoksilla pyritään lisäämään korkeakoulujen ja ammatillisen
koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät
opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin.
Erityisesti pyritään parantamaan potilas- ja asiakasturvallisuutta,
liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta, opiskelu- ja
työyhteisön turvallisuutta sekä yksittäisen opiskelijan oikeusturvaa.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt opetustoimen johtosäännön
21.4.2010. Lakimuutosten johdosta opetustoimen johtosääntöä pitää
muuttaa ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen
osalta. Virastotoimikunta on käsitellyt opetustoimen johtosäännön
muutosesitykset kokouksessaan 12.12.2011 ja antanut asiassa
lausunnon.
Esittelijä
opetustoimen johtaja
Rauno Jarnila
Lisätiedot
Minna Antila, hallintolakimies, puhelin: 310 86628
minna.antila(a)hel.fi
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