KAUSTISEN MUSIIKKILUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Lukiokoulutuksella on opetus- ja kasvatustehtävä. Lukiokoulutuksessa otetaan huomioon alle 18vuotiaita opiskelijoita koskien lapsen edun ensisijaisuus opetusta ja koulutusta suunniteltaessa,
järjestettäessä ja siitä päätettäessä (lukiolaki 714/2018, 2 § 2 mom, muutettu lailla 165/2022).
Lukiolain (714/2018) 40 §:n 1 momentin mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen
opiskeluympäristöön. Koulutuksen järjestäjän tulee suojata opiskelijaa kiusaamiselta, väkivallalta ja
häirinnältä. Lukiolain 30 §:n 2 momentin mukaan opiskelijan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta
ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai
opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä (lukiolaki 714/2018, 30 § 2 mom, muutettu lailla
165/2022). Lukioyhteisön yhteistyö ja erilaiset pedagogiset ratkaisut luovat edellytyksiä hyvän
työrauhan rakentumiselle. Lukiokoulutuksen järjestäjällä on oikeus käyttää myös lukiolain mukaisia
kurinpitotoimia (lukiolaki 714/2018, 41 § 1 mom, muutettu lailla 165/2022).
JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA TAVOITTEET
Kaustisen musiikkilukion järjestyssääntöjen tavoitteena on varmistaa jokaiselle turvallinen ja
viihtyisä oppimisympäristö. Yhteisen hyvinvoinnin eteen voimme kaikki vaikuttaa myönteisellä
toiminnalla ja hyvällä, toiset huomioivalla käyttäytymisellä. Nämä järjestyssäännöt ohjaavat
päivittäistä toimintaa työyhteisössä. Järjestyssäännöt ovat yleisesti nähtävillä opiskelijoille,
henkilöstölle ja huoltajille Wilman pysyvänä tiedotteena.
1. OPISKELIJAN VELVOLLISUUDET
Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, mikäli hänelle ei ole myönnetty siitä vapautusta.
Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
Opiskelijan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa
(412/1974) (30.12.2013/1268)
2. PÄIVITTÄINEN TYÖSKENTELY
2.1 Musiikkilukion päivittäiset opetuspaikat ovat musiikkilukion koulurakennus, keskuskoulu 7-9 ja
urheilutalo. Lisäksi musiikkilukio käyttää kunnan yleisiä liikunta-alueita. Opetusta ja tilaisuuksia on
toisinaan myös Kansantaiteenkeskuksessa. Opetusta voidaan järjestää myös muualla
työsuunnitelmassa erikseen mainitulla ja hyväksytyllä tavalla. Opiskeluun liittyvistä
tutkimusretkistä, opintomatkoista ja vierailuista tehdään kirjaukset lukuvuosisuunnitelmaan.
Musiikkilukion rakennuksen, keskuskoulun ja urheilutalon piha-alueilla ja paikoitusalueilla
noudatetaan yleisiä järjestys- ja liikennesääntöjä.
2.2 Oppituntien aikataulu ja muu koulun aikatauluihin sidottu toiminta ilmenne lukuvuoden
työjärjestyksestä sekä toimintakalenterista. Toimintakalenterista ilmenee lukuvuoden jaksotus,
merkittävimmät tapahtumat, uusintakoepäivät, ja jaksoarviointiin liittyvät järjestelyt. Musiikkilukio
noudattaa lukuvuosisuunnitelmassa hyväksyttyä lukuvuosiaikataulua työ- ja loma-aikoineen.
2.3. Oppitunneilla matkapuhelinta ja/tai älylaitteita pidetään laukussa tai repussa.

3. POISSAOLOT, MYÖHÄSTYMISET JA OPINTOJEN EDISTYMINEN
3.1 Jos opiskelija sairastuu koulupäivän aikana tai hänellä on jokin muu pakottava syy, hän voi
poistua koulusta rehtorin, ryhmänohjaajan, opettajan tai kouluterveydenhuollon luvalla. Opiskelijan
tulee varmistaa lupa ryhmänohjaajalle.
3.2 Ryhmänohjaaja eli tutor myöntää luvan poissaoloon enintään 7 päiväksi.
Opiskelija kysyy luvan hyvissä ajoin ja varmistaa asian Wilman kautta.
Alaikäisen poissaolo edellyttää huoltajan lupaa. Lupapyynnön voi toimittaa esimerkiksi Wilman
kautta.
Lupaa poissaoloon ei pääsääntöisesti myönnetä arviointiaamujen (koeviikko) ajalle.
3.3 Rehtori myöntää luvan opiskelijan poissaoloon, mikäli poissaolo on 7 vuorokautta pidempi.
Lukiotyöskentely on intensiivistä ja vaativaa ja lomamatkat yms. olisi hyvä ajoittaa koulun työ- ja
loma-aikojen mukaisesti.
3.4 Opiskelija on velvollinen huolehtimaan Wilman kautta poissaolokuittaukset asianmukaisesti ja
ajallaan. Opiskelija on velvollinen huolehtimaan Wilman kautta poissaolokuittaukset
asianmukaisesti
ja
ajallaan.
Opiskelija
toimittaa
ryhmänohjaajalle
eli
tutorille
terveydenhoitajan/lääkärin todistukset välittömästi sairastuttuaan tai viimeistään kouluun palattuaan
tai ylipäätään heti kuin se on mahdollista. Kotona asuvan opiskelijan huoltaja voi kuitata
poissaolon.
3.5 Mikäli työjärjestyksen mukaista opetusta ei jostain syystä voida järjestää, opiskelijoiden tunti
yritetään pitää opettajan tai rehtorin antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli tuntia ei voida pitää,
opiskelijat ohjataan itsenäiseen työskentelyyn. (LL 714/2018, 25 §)
3.6 Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle erityisestä
syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä (LL 714/2018, 23 §). Opiskelija, joka ei ole suorittanut
lukion oppimäärää ko. ajassa, katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsotaan myös sellainen
opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen
tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja. (LL 714/2018, 24 §)
3.7 Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opiskeluun ja koulun tapahtumiin sovittuina aikoina.
Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä.
Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijan poissaoloa koskevista menettelyistä. Opiskelijan on
suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Opiskelija on käyttäydyttävä
muita kiusaamatta ja vältettävä toimintaa, joka voi vaarantaa muiden opiskelijoiden turvallisuutta
tai terveyttä. (LL 714/2018, 30 §)
3.8. Huoltajille on annettava riittävän usein tietoa opiskelijan työskentelystä ja opintojen
edistymisestä. (LL 714/2018, 31 §)
3.9. Koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa, että opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa
koulutuksen järjestäjän tässä laissa tarkoitettuun toimintaan ja sen kehittämiseen sekä osallistua
opiskelijoita koskevien ja opiskelijoiden asemaan vaikuttavien päätösten valmisteluun. (LL
714/2018, 33 §) Opiskelijoiden työskentelyä, oppimista ja osaamisen kehittymistä tulee arvioida

monipuolisesti. Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä
kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan tulee saada palautetta oppimisensa
kehittymisestä. (LL 714/2018, 37 §)
4. TUPAKOINTI, PÄIHTEET JA HUUMEET
4.1 Alkoholipitoisten juomien, muiden päihteiden sekä huumeiden tuonti koulualueelle ja koulun
tilaisuuksiin on kielletty.
4.2 Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena koulun
alueella eikä koulun tilaisuuksissa.
4.3 Tupakointi on kielletty perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien
oppilaitosten sisätiloissa (Tupakkalain 12 §:n 1 momentti 2 kohta). Sama koskee myös nuuskan
käyttöä.
5. TURVALLISUUS
5.1 Poistumistiet on merkitty ja poistumisharjoitukset pidetään säännöllisesti lukuvuoden alussa.
Koulun pelastussuunnitelmassa ohjeistetaan toiminta hätätilanteessa. Koulun pelastussuunnitelma
päivitetään lukuvuoden alussa ja opettajat allekirjoittavat sen. Musiikkilukion pelastussuunnitelma
sisältää kriisiviestinnän sekä ylioppilaskirjoitusten pelastussuunnitelman. Pelastussuunnitelma
sisältää koulun turvallisuusvastaavan (TV) ja varaturvallisuusvastaavat (V1 ja V2).
5.2 Tapaturman tai muun poikkeustilanteen sattuessa ilmoitetaan siitä viipymättä opettajalle,
rehtorille, kouluterveydenhoitajalle tai koulusihteerille ja annetaan mahdollisuuksien mukaan
tarvittava ensiapu. Samoin toimitaan myös, mikäli koulurakennuksesta tai koulun alueelta tavataan
selkeästi poikkeavalla tavalla käyttäytyvä henkilö, joka tarvitsee ulkopuolista apua ja joka
käytöksellään vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuuden.
5.3 Kulkuvälineet asetetaan niille varatuille paikoille. Erityistä huomiota on kiinnitettävä
kulkuvälineiden säilyttämiseen Keskuskoulun läheisyydessä.
5.4. Musiikkilukion järjestyssääntöihin on opettajainkokouksessa 6.2.2018 lisätty kohta, jonka
mukaan ulkopuolisista vieraista musiikkilukion tiloissa on aina ilmoitettava rehtorille tai
apulaisrehtorille. Periaatteena on, että musiikkilukion tiloissa ei iltaisin tai viikonloppuisin saa
viettää aikaa ulkopuoliset henkilöt. Jos tähän ilmenee tarvetta, asiasta on sovittava etukäteen
rehtorin tai apulaisrehtorin kanssa, jolloin vierailijoiden nimet ovat tiedossa.
6. TYÖRAUHAN YLLÄPITÄMINEN
6.1 Opiskelija on velvollinen korvaamaan tahallisesti tai varomattomuuttaan koulun omaisuudelle
aiheuttamansa vahingon.
6.2 Kouluyhteisön jäsenten on huolehdittava siitä, että koulu ja sen ympäristö säilyvät siisteinä.
Sekä sisällä että ulkona roskat pannaan roskakoreihin. Siisteys lisää viihtyisyyttä. Jokaisen
opiskelijan on omalta osaltaan huolehdittava siisteydestä.

6.3 Matkapuhelimen ja muiden digitaalisten välineiden (esimerkiksi älykellot) käyttö ja hallussapito
koetilanteissa on ehdottomasti kielletty, ellei asiasta ole annettu muuta ohjetta kyseisen kokeen
osalta. Ylioppilaskirjoituksissa matkapuhelimia ja älykelloja yms. koskeva kielto on ehdoton.
6.4 Kouluyhteisön jäsenten tulee asiallisella ja rauhallisella käyttäytymisellään pyrkiä edistämään
koulun työrauhaa.
6.5 Opiskelijaa voidaan rangaista, jos hän rikkoo järjestyssääntöjä tai muuten käyttäytyy
epäasiallisesti. Koulun oikeus käyttää rankaisuvaltaa rajoittuu tapauksiin, jolloin rikkomus on tehty
koulussa tai koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä olosuhteissa kuten koulun käyttämällä alueella
tai koulun järjestämissä tilaisuuksissa.
6.6 Jos opiskelija ei noudata lukion järjestystä, köyttäytyy sopimattomasti tai on toiminut
vilpillisesti, hän syyllistyy koulun sääntöjen rikkomiseen. (LL 714/2018, 41 §, LL 43 §, LL 45 §,
LL 46 §)
7. KURINPITOKEINOT
Tavoitteena on ennakoida ja ehkäistä ongelmatilanteita. Myönteisessä, kaikki osapuolet
huomioivassa toimintakulttuurissa ja opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtien, kurinpitokeinoja ei
juuri tarvita. Ongelmat ennakoidaan ja niihin puututaan Kaustisen musiikkilukion
opiskeluhuoltosuunnitelman mukaisesti. Lähtökohtana on opiskelijan osallisuus, myönteinen
vuorovaikutus sekä aikuistuvan nuoren itsenäistymisen tukeminen. Huoltajien mahdollisuutta
osallistua yhteistyöhön tuetaan. Huoltajia kannustetaan osallistumaan oppilaitosyhteisön
hyvinvoinnin ja yhteistyön vahvistamiseen.
Kaustisen musiikkilukiossa toimitaan Lukiolain (714/2018) mukaisesti, jos kurinpitokeinoja
tarvitaan opiskelijan ojentamiseksi.
LL 40 § (714/2018) sekä LL 30§ 2 mom (714/2018), muutettu lailla 165/2022
Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön
Lukiolain 30 §:n 2 momentin mukaan opiskelijan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä
sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai
opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä (LL 714/2018, 30 § 2 mom, muutettu lailla
165/2022).
Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Koulutuksen järjestäjän tulee suojata
opiskelijaa kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä. Lukiokoulutuksen opettajalla ja rehtorilla on
velvollisuus ilmoittaa oppimisympäristössä tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä,
kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta sekä niistä epäillyn että niiden kohteeksi joutuneen
oppilaan tai opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.
Oppilaitokseen ja oppimisympäristöön ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista
esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai
toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen, ja jonka
hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

LL 41 § (714/2018)
Kurinpito
Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi
luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä
tilaisuudesta
Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on
olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän
henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka
opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen
vuoksi. Opetuksen epäämisen aikana opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella
henkilökohtaisesti opiskelijahuollon psykologin tai kuraattorin kanssa.
Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti,
voidaan antaa kirjallinen varoitus.
Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä
kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään
yhdeksi vuodeksi, sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi.
Oppivelvollinen voidaan erottaa oppilaitoksesta enintään kolmeksi kuukaudeksi.
Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena rikoksesta, häneltä voidaan tutkimuksen ajaksi pidättää
oikeus opiskeluun, jos se opiskelijan tekemäksi epäiltyyn rikokseen tai siihen liittyviin seikkoihin
nähden on perusteltua.
Lukioyhteisön yhteistyö ja erilaiset pedagogiset ratkaisut luovat edellytyksiä hyvän työrauhan
rakentumiselle. Lukiokoulutuksen järjestäjällä on oikeus käyttää myös lukiolain mukaisia
kurinpitotoimia (lukiolaki 714/2018, 41 § 1 mom, muutettu lailla 165/2022).
LL 42 § (714/2018)
Menettely kurinpitoasiassa ja kurinpitorangaistuksen täytäntöönpano
Ennen 41 §:n 1 tai 4 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä on yksilöitävä toimenpiteeseen
johtava teko tai laiminlyönti taikka epäilty rikos tai siihen liittyvä seikka, kuultava opiskelijaa ja
hankittava muu tarpeellinen selvitys. Ennen kurinpitorangaistuksen antamista on opiskelijan
huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Muista 41 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä on
ilmoitettava opiskelijan huoltajalle ja opetuksen epäämisestä tarvittaessa oppilaitoksen
sijaintikunnan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavalle viranomaiselle. Edellä
41 §:n 1 ja 4 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä tulee antaa päätös, ja 41 §:n 2 ja 3
momentissa tarkoitetut toimenpiteet tulee kirjata.
Koulutuksen järjestäjän tulee kurinpitotoimea harkitessaan ottaa huomioon myös teon laatu sekä
opiskelijan ikä ja kehitystaso. Opiskelijaa ja huoltajaa on kuultava ennen kurinpitotoimesta
päättämistä. (lukiolaki 714/2018, 42 § 1 mom, muutettu lailla 165/2022)
Opiskelijan määräaikaista erottamista koskeva päätös voidaan panna täytäntöön siitä tehdystä
valituksesta huolimatta, ellei koulutuksen järjestäjä tai hallinto-oikeus toisin päätä.

Päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana ja täytäntöönpanon alkamisen ajankohdasta
on päätettävä samalla kun määräaikaisesta erottamisesta päätetään.
Lukiokoulutuksen rehtorilla ei ole toimivaltaa päättää oppivelvollisen määräaikaisesti erottamisesta.
Päätöksen erottamisesta voi tehdä koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin.
Kaustisen kunnassa oppilaitoksesta erottamisesta päättää rehtori sivistysjohtajan kanssa. Kirjallisen
varoituksen antamisesta päättää lukion rehtori.
Toisen asteen opiskelijalle on epäämisen aikana järjestettävä mahdollisuus keskustella
henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa. Lisäksi opetuksen tai
koulutuksen järjestäjän on laadittava oppilaalle tai opiskelijalle suunnitelma, jossa määritellään ne
käytännöt ja opiskeluhuoltopalvelut, jotka tukevat hänen turvallista paluutaan opetukseen.
LL 43 § (714/2018)
Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen
Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun
tilaisuudesta opiskelija, joka ei noudata 41 §:n 2 momentissa tarkoitettua poistumismääräystä.
Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus poistaa oppilaitoksen alueelta opiskelija, joka ei poistu
saatuaan tiedon 41 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta opetuksen epäämisestä.
Jos poistettava opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla
on oikeus käyttää sellaisia opiskelijan poistamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää
puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen
kokonaisarviointi huomioon ottaen.
Rehtori ja opettaja voivat 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa toimia yhdessä tai kumpikin
erikseen. Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Voimakeinojen käyttöön
turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen
järjestäjälle.
Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslain (39/1889) 4 luvun 6 §:n 3 momentissa ja 7
§:ssä.
LL 44 § (714/2018)
Kurinpitomenettelyn suhde syytteen vireilläoloon ja tuomioistuimen ratkaisuun
Sinä aikana, jolloin opiskelijaa vastaan on vireillä syyte yleisessä tuomioistuimessa, ei häntä
vastaan samasta syystä saa aloittaa tai jatkaa kurinpitomenettelyä.
Jos tuomioistuin on vapauttanut opiskelijan syytteestä, ei kurinpitomenettelyä saa aloittaa tai jatkaa
samasta syystä muutoin kuin sellaisen menettelyn perusteella, jota ei ole katsottava rikokseksi,
mutta josta voidaan 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. Oppivelvollisen määräajaksi
erottamisesta päättää monijäseninen toimielin.
LL 45 § (714/2018)
Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita
Rehtorilla ja opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa
opiskelijalta 40 §:n 2 momentissa tarkoitettu kielletty esine tai aine.
Jos haltuun otettavaa esinettä tai ainetta hallussaan pitävä opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä
välttää haltuun ottamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia esineen tai aineen
haltuun ottamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä
ja tilateen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen.
Oikeus käyttää voimakeinoja koskee vain opiskelijan omaa tai muiden turvallisuutta vaarantavia
esineitä tai aineita.
Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitetussa haltuunotossa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä.
Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslain 4 luvun 6 §:n 3 momentissa ja 7 §:ssä.
Tässä pykälässä säädetyt oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa myös ajan, jolloin opiskelija
osallistuu opetussuunnitelman tai koulutuksen järjestäjän hyväksymän muun tämän lain nojalla
laaditun suunnitelman mukaiseen koulutukseen tai toimintaan.
LL 46 § (714/2018)
Oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat
Opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa opiskelijan mukana olevat tavarat,
opiskelijan hallinnassa olevat oppilaitoksen säilytystilat sekä päällisin puolin hänen vaatteensa,
sellaisen 40 §:n 2 momentissa tarkoitetun esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan
vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos on ilmeistä, että opiskelijan hallussa on tällaisia esineitä
tai aineita ja opiskelija pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti
osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole.
Opiskelijalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy.
Tarkastajan tulee olla opiskelijan kanssa samaa sukupuolta. Tarkastuksessa tulee olla läsnä
tarkastajan lisäksi toinen täysi-ikäinen oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva. Opiskelijan
pyynnöstä tarkastuksessa tulee olla läsnä hänen valitsemansa oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva,
jos tämä on saapuvilla.
Edellä 3 momentissa säädetystä tarkastuksen suorittamistavasta voidaan kuitenkin poiketa, jos se on
asian kiireellinen luonne huomioon ottaen turvallisuuden kannalta ehdottoman välttämätöntä.
Tässä pykälässä säädetyt oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa myös ajan, jolloin opiskelija
osallistuu opetussuunnitelman tai koulutuksen järjestäjän hyväksymän muun tämän lain tai sen
nojalla laaditun suunnitelman mukaiseen koulutukseen tai toimintaan.
LL 47 § (714/2018)

Haltuun ottamisen ja tarkastamisen yleiset periaatteet
Edellä 45 § ja 46 §:ssä tarkoitetut toimenpiteet on toteutettava mahdollisimman turvallisesti.
Toimenpiteillä ei saa puuttua opiskelijan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen
enempää kuin on välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Esineiden ja
aineiden haltuun ottamisessa ja opiskelijan tarkastamisessa on noudatettava olosuhteiden
edellyttämää hienotunteisuutta.
Edellä 45 §:n mukaisten voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa
kirjallinen selvitys tapahtuneesta koulutuksen järjestäjälle. Opiskelijan tarkastaminen ja esineiden ja
aineiden haltuun ottaminen tulee kirjata. Haltuun ottamisesta ja tarkastamisesta on ilmoitettava
alaikäisen opiskelijan huoltajille mahdollisimman pian.
LL 48 § (714/2018)
Haltuun otettujen esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen
Edellä 45 §:ssä tarkoitetut opiskelijalta haltuun otetut esineet ja aineet luovutetaan opiskelijan
huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle tai, jos opiskelija on täysi-ikäinen hänelle itselleen.
Esineet ja aineet tulee kuitenkin luovuttaa poliisille tai muulle laissa säädetylle viranomaiselle, jos
opiskelijalla, tämän huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla ei lain mukaan ole oikeutta pitää
niitä hallussaan.
Ennen luovuttamista esine tai aine tulee säilyttää huolellisesti. Esineiden ja aineiden luovutus tulee
järjestää mahdollisimman pian haltuunotosta. Haltuun otetut huumausaineet, ampuma-aseet, aseen
osat, patruunat, ammukset ja kaasusumuttimet sekä räjähteet tulee luovuttaa poliisille välittömästi.
Opiskelijalle itselleen luovutettavat esineet ja aineet luovutetaan työpäivän päätyttyä.
Jos huoltaja ei kolmen kuukauden kuluessa haltuunottoa koskevasta ilmoituksesta nouda esinettä tai
ainetta, se voidaan todisteellisesti hävittää. Esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen
tulee kirjata.
LL 58 § (714/2018)
Oikeus luovuttaa tietoja opiskelijaa koskevissa asioissa
Vastaanottajan tehtävien hoidon kannalta välttämättömiä opiskelijan terveydentilaa ja
toimintakykyä koskevia tietoja on tiedon haltijalla salassapitosäännösten estämättä oikeus antaa:
1. oppilaitoksen rehtorille ja oppilaitoksen turvallisuudesta vastaavalle muulle henkilölle
opiskelun turvallisuuden varmistamiseksi
2. opinto-ohjauksesta vastaaville henkilöille muihin opintoihin ja tukipalveluihin ohjaamista
varten
3. opiskeluterveydenhuollosta vastaaville henkilöille opiskelijan terveyden ja turvallisuuden
varmistamiseksi ja tarvittaviin tukitoimiin ohjaamista varten
4. poliisille ja koulutuksen järjestäjän edustajalle, joka on ensisijaisessa vastuussa
turvallisuusuhan selvittämisestä, välittömän turvallisuusuhan arvioimiseksi tai jos
opiskelijan todetaan terveydentilan arvioinnissa olevan vaaraksi muiden turvallisuudelle

Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavalla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus
ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan teon
estämistä varten välttämättömät tiedot, jos hän tehtäviä hoitaessaan on saanut tietoja
olosuhteista, joiden perusteella hänellä on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua
väkivallan kohteeksi.

