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OIKEAKSI TODISTAA

Maaria Silvius
Sihteeri

6 § - 20 §
Aika
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KOKOUSTIEDOT

VARSINAISESSA
KOKOUKSESSA
KÄSITELTÄVÄT
ASIAT

Aika
Paikka

17.2.2021 klo 17.00
Forssan ammatti-instituutti, Alho-kabinetti /
Teams - kokous

6 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
7 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja päätösten tiedoksianto
8 § Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä
menettelytavoista, liite 1
9 § Opiskelijan oikeusturvatoimikunnan jäsenten nimeäminen ja
toimintaohjeen hyväksyminen, liite 2
10 § Teleoperaattoripalveluiden yhteishankinta, liite 3
11 § Kuorma-auton hankinta logistiikan opetuskäyttöön, liite 4
12 § Kiinteistöpalvelualan päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteen
avaaminen hakuun
13 § Nostoalan lehtorin viran avaaminen hakuun
14 § Sähkö- ja automaatiotekniikan lehtorin viran avaaminen hakuun
15 § Sähkö- ja automaatiotekniikan päätoimisen tuntiopettajan
virkasuhteen avaaminen hakuun
16 § Teknisen suunnittelun päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteen
avaaminen hakuun
17 § Ammatillinen ohjaaja, pintakäsittely ja rakennusala, toimen
avaaminen hakuun
18 § Irtisanoutuminen
19 § Päätökset, kirjelmät ja tiedotukset, liite 5-6
20 § Virkasuhteen päättyminen

Sirkka-Liisa Anttila
yhtymähallituksen puheenjohtaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yh 6 §

Yhtymähallituksen kokous on kutsuttu koolle hallintosäännön mukaisesti ja se
on päätösvaltainen kuusijäsenisenä
Yhtymäjohtaja:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Yh 6 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________

Hallituksen jäsen
Sirkka-Liisa Anttila
Kati Fonsell´-Laurila
Markku Leppälahti
Katja Ojala
Jukka Perälä
Klaus Ruisvaara
Riitta Ryhtä
Johanna Rämö
Ossi Stenholm
Simo Vehmaa
Tapio Virtanen

paikalla
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Valtuuston pj. ja varapj:t
Eino Järvinen, pj
Maria Orzech
Simo Pärssinen

paikalla
x
x
x

v
v
v
v
v
v

Varajäsen
Johanna Häggman
Olla-Riitta Aarikka
Kari Leppälahti
Tiia Räsänen
Allan Lunden
Vesa Niininen
Eevi Haho
Sirpa Suomi
Turkka Mali
Ville Tirkkonen
Risto Aaltonen

paikalla

-

v
v

v = osallistui verkossa
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTO
Yh 7 §

Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.
Yhtymäjohtaja:
Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat.

Yh 7 §

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Simo Vehmaa ja Ossi Stenholm.
Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin maanantai 22.2.2021,
jonka jälkeen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15.
Kokouksen aluksi uudet työntekijät opiskelijapalveluiden johtaja
Sari Saukoniemi, koulutusjohtaja Anu Teppo ja viestintäpäällikkö
Tanja Uusitalo esittäytyivät yhtymähallitukselle.
Päätettiin lisätä pykälä 20 esityslistalle.

___________
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1

SUUNNITELMA KURINPITOKEINOJEN KÄYTTÄMISESTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ MENETTELYTAVOISTA
Yh 8 §

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 80 §:ssä säädetään
opiskelijan oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön. Opetushallitus on antanut määräyksen OPH-286-2018 kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista.
Kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista annettavan
suunnitelman tavoitteena on turvata oppimisympäristöjen työrauha, sisäinen
järjestys, opiskelun esteetön sujuminen sekä oppilaitosyhteisön ja siihen kuuluvan asuntolatoiminnan turvallisuus ja viihtyisyys. Suunnitelmalla pyritään
varmistamaan toimintaperiaatteiden yhdenmukaisuus ja oikeudenmukaisuus
kurinpitokeinojen käyttämisessä sekä sitouttamaan eri osapuolet sovittuihin
toimintatapoihin.
Kurinpitokeinoja käytettäessä on noudatettava hallinnon yleisiä oikeusturvaperiaatteita.
Yhtymähallitus on kokouksessaan 30.1.2019 § 9 hyväksynyt LHKK:n suunnitelman kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista.
Suunnitelma on laadittu yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien
kanssa ja se on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmässä, yhteistoimintaryhmässä
ja opiskelijakunnan hallituksessa.
Esityslistan liitteenä on lainsäädännön ja muutoksenhakuohjeiden sekä organisaatiomuutoksen myötä vaihtuneiden virkanimikkeiden osalta päivitetty LHKK:n
suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista.

Yhtymäjohtaja:
Yhtymähallitus hyväksyy liitteen mukaisen päivitetyn suunnitelman
kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista käyttöönotettavaksi koulutuskuntayhtymässä 1.3.2021 alkaen.
Yh 8 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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OPISKELIJAN OIKEUSTURVATOIMIKUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN JA TOIMINTAOHJEEN HYVÄKSYMINEN
Yh 9 §

Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja varten on laadittu nk. SORA- säädökset ja -määräykset, joiden keskeisenä tavoitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta.
Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 § 93 mukaan opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän
asettama monijäseninen toimielin, joka LHKK:ssa on Opiskelijan oikeusturvatoimikunta. Korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta ja
asuntolasta erottamisesta päättää rehtori (Yhtymähallitus 122§ 2017)
Edellä mainitussa monijäsenisessä toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja
palauttamista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimeen
lisäksi tutkinnon suorittajan koulutussopimustyöpaikan tai oppisopimuskoulutuksen osalta työnantajan edustajan.
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 toimielimen toimintatavoista ja päätöksenteosta.
Yhtymähallitus on nimennyt kokouksessaan 10.12.2018 § 108 opiskelijan oikeusturvatoimikunnan ajalle 2019-2021 ja hyväksynyt toimielimen toimintatapoja ja päätöksentekoa koskevan toimintaohjeen.
Liitteenä olevaa Opiskelijan oikeusturvatoimikunnan toimintaohjetta on päivitetty lainsäädännön ja muutoksenhakuohjeiden sekä LHKK:n voimassaolevan
koulutuksen järjestämisluvan osalta. Toimielimeen tulee nimetä edustajat.
Yhtymäjohtaja:
Nimetään Opiskelijan oikeusturvatoimikuntaan vuosille 2021-2023
koulutuksen järjestäjän edustajaksi (puheenjohtaja) rehtori Heli
Elo-Vuola, opiskelijahuollon edustajaksi opiskelijapalveluiden johtaja Sari Saukoniemi, opettajien edustajaksi Marko Ruusiala, työelämän edustajaksi Petri Yli-Jaakkola ja opiskelijaedustajaksi toimielimen oppilaitosedustajien esittämä opiskelija. Puheenjohtaja
nimeää uuden opiskelijajäsenen opiskelijan vaihtuessa kesken
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toimintakauden. Tarvittaessa toimikuntaan voidaan kutsua asiantuntijajäseniä.
Hyväksytään Opiskelijan oikeusturvatoimikunnan toimintatapoja ja
päätöksentekoa koskeva päivitetty toimintaohje.

Yh 9 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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TELEOPERAATTORIPALVELUJEN YHTEISHANKINTA
Yh 10 §

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on ollut Forssan kaupungin mukana KL
Kuntahankinnat Oy:n järjestämässä teleoperaattoripalveluita koskevassa tarjouskilpailussa ja puitesopimuksessa kaudella 2019-2022. Puitesopimuksessa
ovat olleet mukana myös Forssa-asunnot Oy, Loimijoen Kuntapalvelut Oy,
Forssan Yrityskehitys Oy sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
(FSHKY)
KL-Kuntahankinnat Oy järjesti vuonna 2019 operaattoripalveluita koskeneen
valtakunnallisen tarjouskilpailun, jossa se kilpailutti vuosien 2019-2022 operaattoripalvelut eli puitesopimuksen. Tarjouskilpailun perusteella uusi kaupunkikonsernin sopimustoimittaja oli Elisa Oyj, kun se aiemmin oli ollut Telia Finland Oyj. KL-Kuntahankinnat Oy:n hankintapäätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen, mikä vuoksi KL-kuntahankinnat Oy ja Elisa Oyj tekivät väliaikaisena
järjestelynä puitesopimuksen markkinaoikeuskäsittelyn ja sitä mahdollisesti
seuraavien toimenpiteiden ajaksi. Forssan kaupunki teki teleoperaattorisopimuksen Elisa Oyj:n kanssa ja hyväksyi sen myös tytäryhtiöidensä puolesta.
Koulutuskuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja allekirjoittivat koulutuskuntayhtymän puolesta asiakaskohtaisen palvelusopimuksen 12.3.2019.
Markkinaoikeus antoi päätöksensä 2.9.2019, jossa se kumosi KL Kuntahankinnat Oy:n tekemän hankintapäätöksen ja velvoitti järjestämään uuden tarjouskilpailun. Uuden tarjouskilpailun aikana KL kuntahankinnat Oy:n omistava
Kuntaliitto hankki 35 % Hansel Oy:n osakkeista ja uusi Hansel Oy käynnisti
vuoden 2019 syyskuussa uuden palveluiden yhteishankinnan.
Tarkoituksena oli, että kaupunki tytäryhtiöineen sekä seudun edelliseen yhteishankintaan osallistuneet kuntayhtymät liittyisivät tähänkin yhteishankintaan.
Kokouksessa 30.9.2019 Forssan kaupunginhallitus merkitsi markkinaoikeuden
päätöksen tiedoksi sekä hyväksyi kaupungin ja kaupunkikonserniin kuuluvien
tytäryhtiöiden puolesta Hansel Oy:n uuteen teleoperaattoripalveluiden yhteishankintaan osallistumisen.
Hansel Oy toimitti vuoden 2020 kesäkuussa kaupunkikonsernille tiedoksi uudessa tarjouskilpailussa tehdyn hankintapäätöksen, jossa puitesopimustoimittajaksi valittiin Telia Finland Oyj. Hankintapäätös on saanut lainvoiman. Puitejärjestely on nimeltään Teleoperaattoripalvelut 2020-2024 ja sopimuskausi on
1.2.2021-29.6.2026.
Sopimuksen valmistelun yhteydessä on päädytty ratkaisuun, että koko kaupunkikonsernille tehdään yksi sopimus, jossa ovat mukana tytäryhtiöt ja kuntayhtymät. Kaupunginhallitus on käsitellyt omalta osaltaan sopimusta 8.2.2021
ja hyväksynyt sen allekirjoitettavaksi.
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Yhtymähallituksen tulee omalta osaltaan hyväksyä sopimus allekirjoitettavaksi.
Yhtymähallituksen Teamsissa jaetaan liitteenä varsinainen sopimus ja sen
oheismateriaalit.
Yhtymäjohtaja:
Yhtymähallitus hyväksyy Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän
osalta liittymisen Teleoperaattoripalvelut 2020-2024 puitejärjestelyyn ja asiakaskohtaisen palvelusopimuksen allekirjoittamisen.
Yh 10 §

Päätös

Hyväksyttiin.

____________
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KUORMA-AUTON HANKINTA LOGISTIIKAN OPETUSKÄYTTÖÖN
Yh 11 §

Talousarvion investointiosassa on varattu 160.000,00 euron määräraha tasonostolaitteella varustetun kuorma-auton hankintaan. Kuorma-autoa tarvitaan
logistiikan opetuskäytössä.
Koska julkinen hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon, hankintaa koskeva
hankintailmoitus julkaistiin HILMA:ssa 12.1.2021. Tarjoukset tuli jättää
3.2.2021 mennessä.
Määräaikaan mennessä saatiin kuusi tarjousta: Scania Suomi Oy:ltä, K Auto
Oy Man Center:ltä, Veho Oy Ab:lta ja Volvo Finland Ab:lta. Valintaperusteina
olivat tekniset ominaisuudet ja toissijaisesti hinta. Kaikki saapuneet tarjoukset
täyttivät tarjouspyynnössä asetetut kriteerit ja ne on pisteytetty tarjouspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti.
Vertailussa korkein pistemäärä kymmenestä valintakriteeristä on 20 pistettä ja
korkeimman pistemäärän saanut valitaan. Tarjousten päättyessä tasapisteisiin
ratkaisee alin hinta. Vertailun perusteella Scania Suomi Oy:n ja Veho Oy Ab:n
pisteet ovat kummallakin 20. Scania Suomi Oy:n tarjouksen hinta on
145.300,00 ja Veho Oy Ab:n 147.500,00 euroa
Tarjousvertailu jaetaan yhtymähallituksen Teamsissa liitteenä. Muut asiakirjat
ovat nähtävillä kokouksessa.
Yhtymäjohtaja:
Päätetään hankkia Scania Suomi Oy:ltä tarjouksen mukainen
Scania S 540 B6x2 hintaan 145.300,00 euroa (alv 0 %)

Yh 11 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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KIINTEISTÖPALVELUALAN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN VIRKASUHTEEN
AVAAMINEN HAKUUN
Yh 12 §

Oppilaitoksen kiinteistönhoitoalan koulutuksissa toimii tällä hetkellä yksi määräaikainen ja yksi osa-aikainen määräaikainen opettaja. Alalla on noin 25 opiskelijaa, lisäksi kiinteistöpalvelualan opetusta järjestetään puhdistuspalvelualan
koulutusten yhteydessä. Kiinteistöpalvelualan koulutuksia järjestetään pääasiassa työvoimakoulutuksena ja oppisopimuskoulutuksena ja työllistyminen niiden tuloksena on hyvällä tasolla. Koulutusvolyymia tulisi alueen työnantajien
mukaan kasvattaa, sillä ala ei saa tarpeeksi työvoimaa ja tulossa on myös paljon eläköitymisiä. Tavoitteena on kasvattaa myös jatkuvan haun kautta tulevien
opiskelijoiden määrää sekä yrityskoulutuksia.
Koska kiinteistöpalvelualan koulutustoiminta on kuntayhtymässä vakiintunut ja
jatkonäkymät vahvat, toiminnan turvaamisen kannalta on tärkeää vahvistaa
vakinaisen henkilöstön määrää yhdellä päätoimisella tuntiopettajalla. Päätoimiselta tuntiopettajalta edellytetään soveltuvaa tutkintoa, laaja-alaista kiinteistöalan osaamista, vahvaa työelämäosaamista ja yhteistyöverkoston tuntemista
sekä asetuksen 986/1998 mukaista ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuutta. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002
mukainen rikosrekisteriote ja selvitys terveydentilasta.
Yhtymäjohtaja:
Määräaikaisuudelle ei ole perustetta. Julistetaan kiinteistöpalvelualan päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde avoimeksi ja täytetään
se 1.5.2021 lukien toistaiseksi.

Yh 12 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________
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NOSTOALAN LEHTORIN VIRAN AVAAMINEN HAKUUN
Yh 13 §

Oppilaitoksen torninosturi- ja ajoneuvonosturikoulutuksissa toimii tällä hetkellä
yksi lehtori ja kaksi määräaikaista, päätoimista tuntiopettajaa. Tutkinnon osia
suorittaa koulutuskuntayhtymässä yritysyhteistyöllä noin 100 ajoneuvonosturija/tai kuormausnosturikuljettajaa vuosittain. Torninosturikoulutuksen
opiskelijamäärä on keskimäärin 30, sisältäen työhallinnon kautta tulevat
opiskelijat. Alan hakijamäärä on hyvä, eikä kaikkia opiskelijoita voida
resurssipulan vuoksi ottaa sisään.
Konsernissa toteutetaan myös nostoalaan liittyviä yrityskoulutuksia, kuten
varasto-, silta-, kuormausnosturi- ja henkilönostinkoulutuksia asiakkaiden
toiveiden mukaisesti. Tavoitteena on kehittää teknologisia opetusmenetelmiä
tukemaan laadukasta, monipuolista koulutusta ja kasvattaa yrityskoulutusten ja
yhteistyönä tehtävien tutkintojen määrää.
LHKK:sta valmistuneet torninosturikuljettajat työllistyvät hyvin ja koulutuksen
vaikuttavuus on hyvä, sillä alan työpaikat arvostavat koulutuskuntayhtymän
antamaa koulutusta. Yrityskoulutukset muodostavat keskeisen osan opettajan
työnkuvasta.
Koulutusalan lehtorin virka on täyttämättä ja kehittymisen kannalta on tärkeää
vahvistaa henkilöstöä yhdellä lehtorilla. Haettavalta henkilöltä edellytetään
soveltuvaa tutkintoa, asetuksen 986/1998 mukaista ammatillisten opintojen
opettajan kelpoisuutta sekä vahvaa osaamista ja työkokemusta
torninosturialalta ja/tai ajoneuvonosturialalta. Valitun on ennen tehtävän
vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja
selvitys terveydentilasta.
Tehtävinä ovat torninosturinkuljettajien opetus- ja ohjaustyöt,
ajoneuvonosturikoulutuksen näyttöjen arviointi sekä soveltuvin osin kaluston
huolto- ja kunnossapitotehtävät.
Yhtymäjohtaja:
Määräaikaisuudelle ei ole perustetta. Julistetaan nostoalan
lehtorin virka avoimeksi ja täytetään se 1.8.2021 alkaen
toistaiseksi.

Yh 13 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________

______________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

LOUNAIS-HÄMEEN
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Yhtymähallitus

14 §

Kokouspäivä

Sivu

17.2.2021
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Liite

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN LEHTORIN VIRAN AVAAMINEN
HAKUUN
Yh 14 §

Oppilaitoksen sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusalalla toimii tällä hetkellä
yksi vakinaisessa virkasuhteessa oleva opettaja, yksi määräaikainen opettaja
sekä ammatillinen ohjaaja. Sähköalan perustutkinto-opiskelijoiden hakijamäärä on ollut jo useita vuosia hyvä ja jatkokoulutukseen hakeutuneiden määrä on
hyvällä tasolla. Opiskelijamäärä on 65 opiskelijaa, sisältäen työhallinnon kautta tulevat opiskelijat.
Tulevaisuudessa tekniikan alat tarvitsevat yhä enemmän sähköalan osaajia
palvelukseensa. Automaation ja älytekniikan asettamat haasteet ovat osa tulevaisuuden opettajan työnkuvaa. Yritys- ja täydennyskoulutuksia on tarkoitus
lisätä tulevaisuudessa.
Sähkö- ja automaatioalan lehtorin virka on täyttämättä, vakinaisen henkilökunnan määrä ei ole oikeassa suhteessa opiskelijamäärään. Alan kehittymisen
turvaamiseksi on tärkeää vahvistaa henkilöstöä yhdellä lehtorilla. Työturvallinen toiminta edellyttää vahvaa sähköasiantuntijuutta ja riittävää opettajaresurssia.
Haettavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa tutkintoa, laaja-alaista sähkö- ja
automaatioalan osaamista sekä vahvaa työelämäosaamista sekä asetuksen
986/1998 mukaista ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuutta. Valitun on
ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja selvitys terveydentilasta.
Yhtymäjohtaja:
Määräaikaisuudelle ei ole perustetta. Julistetaan sähkö- ja automaatiotekniikan lehtorin virka avoimeksi ja täytetään se
1.5.2021 lukien toistaiseksi.

Yh 14 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

______________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

LOUNAIS-HÄMEEN
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Yhtymähallitus

15 §

Kokouspäivä

Sivu

17.2.2021
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Liite

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN VIRKASUHTEEN AVAAMINEN HAKUUN
Yh 15 §

Oppilaitoksen sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusalalla toimii tällä hetkellä
yksi vakinaisessa virkasuhteessa oleva opettaja, yksi määräaikainen opettaja
sekä ammatillinen ohjaaja. Sähköalan perustutkinto-opiskelijoiden hakijamäärä on ollut jo useita vuosia hyvä ja jatkokoulutukseen hakeutuneiden määrä on
hyvällä tasolla. Opiskelijamäärä on 65 opiskelijaa, sisältäen työhallinnon kautta tulevat opiskelijat.
Tulevaisuudessa tekniikan alat tarvitsevat yhä enemmän sähköalan osaajia
palvelukseensa. Automaation ja älytekniikan asettamat haasteet ovat osa tulevaisuuden opettajan työnkuvaa. Yritys- ja täydennyskoulutuksia on tarkoitus
lisätä tulevaisuudessa.
Sähkö- ja automaatioalan vakinaisen henkilökunnan määrä ei ole oikeassa
suhteessa opiskelijamäärään. Alan kehittymisen kannalta on tärkeää vahvistaa henkilöstöä yhdellä tuntiopettajalla. Työturvallinen toiminta edellyttää vahvaa sähköasiantuntijuutta ja riittävää opettajaresurssia.
Haettavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa tutkintoa, laaja-alaista sähkö- ja
automaatioalan osaamista sekä vahvaa työelämäosaamista sekä asetuksen
986/1998 mukaista ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuutta. Valitun on
ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja selvitys terveydentilasta.
Yhtymäjohtaja:
Määräaikaisuudelle ei ole perustetta. Julistetaan sähkö- ja automaatiotekniikan päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde
avoimeksi ja täytetään se 1.8.2021 lukien toistaiseksi.

Yh 15 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

______________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

LOUNAIS-HÄMEEN
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Yhtymähallitus

16 §

Kokouspäivä

Sivu

17.2.2021
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Liite

TEKNISEN SUUNNITTELUN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN VIRKASUHTEEN
AVAAMINEN HAKUUN
Yh 16 §

Oppilaitoksen teknisen suunnittelun koulutusalalla toimii tällä hetkellä yksi
päätoiminen määräaikainen tuntiopettaja sekä tiimin yhteinen ammatillinen
ohjaaja. Teknisen suunnittelun perustutkinnon hakijamäärä on ollut jo useita
vuosia hyvä ja jatkokoulutukseen hakeutuneiden määrä on hyvällä tasolla.
Opiskelijamäärä vaihtelee 20-40 opiskelijan välillä, sisältäen työhallinnon kautta
tulevat opiskelijat. Tavoitteena on kasvattaa jatkuvan haun kautta tulevaa
opiskelijamäärää sekä yrityskoulutusten määrää.
Tulevaisuudessa tekniikan alat tarvitsevat yhä enemmän suunnittelijoita,
piirustusten tekemisen ja lukemisen osaajia palvelukseensa. Automaation ja
älytekniikan asettamat haasteet ovat osa tulevaisuuden opettajan työnkuvaa.
Yrityskoulutukset muodostavat keskeisen osan opettajan työnkuvasta.
Alalla ei ole tällä hetkellä vakinaista opettajaa. Haettavalta henkilöltä
edellytetään soveltuvaa koulutusta, asetuksen 986/1998 mukaista ammatillisten
opintojen opettajan kelpoisuutta, monipuolista työkokemusta
suunnittelutehtävistä kone- ja tuotantoteollisuudesta ja rakennusalalta,
teknologiaosaamista, asiakaspalveluasennetta ja halua kehittyä työnsä
mukana. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002
mukainen rikosrekisteriote ja selvitys terveydentilasta.
Yhtymäjohtaja:
Määräaikaisuudelle ei ole perustetta. Julistetaan teknisen
suunnittelun päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde avoimeksi ja
täytetään se 1.5.2021 lukien toistaiseksi.

Yh 16 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

___________

______________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

LOUNAIS-HÄMEEN
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Yhtymähallitus

17 §

Kokouspäivä

Sivu

17.2.2021
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AMMATILLINEN OHJAAJA, PINTAKÄSITTELY- JA RAKENNUSALA, TOIMEN
AVAAMINEN HAKUUN
Yh 17 §

Oppilaitoksen pintakäsittely- ja rakennusalalla toimii kolme opettajaa ja kaksi
määräaikaista ammatillista ohjaajaa. Pintakäsittely- ja rakennusalan
perustutkinto-opiskelijoiden hakijamäärä on ollut jo useita vuosia hyvä ja
jatkokoulutukseen hakeutuneiden määrä on hyvällä tasolla. Opiskelijamäärä
on 65 opiskelijaa, sisältäen työhallinnon kautta tulevat opiskelijat.
Ammatillisen ohjaajan merkitys päivittäisen opetuksen ja käytännön töiden
sujumisessa on suuri. Työmaita ja -kohteita, joissa käytännön töitä
harjoitellaan, on useita. Ohjaaja tukee opettajaa tehtävässään ja varmistaa
osaltaan laadukkaan ja turvallisen mahdollisuuden oppimiseen.
Ohjaajan pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat työskenteleminen
moniammatillisessa tiimissä, jonka tavoitteina on tukea opiskelijoita
elämänhallinnassa ja opiskeluun liittyvissä haasteissa. Hän ohjaa opiskelijoita
opettajan työparina asiakastyökohteissa, pajoissa ja tarvittaessa myös
työpaikoilla ja verkkoympäristössä. Ohjaajan toimenkuvaan kuuluu myös
opetuksen kehittämiseen liittyviä tehtäviä sekä avustavia tehtäviä (kuten
tarviketilaukset ja oppimisympäristöjen ylläpito).
Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ammatillista sekä kasvatus- ja
ohjausalan koulutusta sekä ajokorttia. Tehtävässä menestyminen edellyttää
mm. halua ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, ammatillisen
koulutuksen sisällön ymmärtämistä ja tietoteknisiä perustaitoja sekä
monipuolisia vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja, joustavuutta ja
kärsivällisyyttä sekä vahvaa työelämäosaamista. Valitun on ennen tehtävän
vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja
selvitys terveydentilasta.

Yhtymäjohtaja:
Määräaikaisuudelle ei ole perustetta. Päätetään julistaa
pintakäsittely- ja rakennusalan ammatillisen ohjaajan toimi
avoimeksi ja täytetään se 1.8.2021 lukien toistaiseksi.
Yh 17 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

___________

______________________________________________________________________

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

LOUNAIS-HÄMEEN
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Yhtymähallitus

18 §

Kokouspäivä

Sivu

17.02.2021
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IRTISANOUTUMINEN
Yh 18 §

Koulutusasiantuntija xxxx xxxxx ilmoittanut irtisanoutuvansa tehtävästään
14.7.2021 eläkkeelle jäämisen vuoksi.
Yhtymäjohtaja:
Hyväksytään irtisanoutuminen ja avataan virka haettavaksi.

Yh 18 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________

______________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

LOUNAIS-HÄMEEN
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Yhtymähallitus

19 §

Kokouspäivä

17.02.2021

Sivu

17

Liite

5-6

PÄÄTÖKSET, KIRJELMÄT JA TIEDOTUKSET
Yh 19 §

•
•
•
•

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös käyttökustannuksiin myönnettävän
valtionosuuden ja rahoituksen tarkistamisesta 2020, 31.12.2020, liite 5
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta ja rahoituksesta 2021, 31.12.2020, liite 6
Hankehakemus Euroopan komissiolle kansainvälisen yhteistyöverkoston
jäsenenä: Kestävän kehityksen hanke CITEAC - Citizens & Education
Acting For Change
Viranhaltijapäätökset ajalla 1.-31.01.2021

Yhtymäjohtaja:
Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi.
Yh 19 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________

______________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

LOUNAIS-HÄMEEN
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Yhtymähallitus

20 §

Kokouspäivä

Sivu

17.02.2021
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VIRKASUHTEEN PÄÄTTYMINEN
Yh 20 §

xxxx xxxx xxxxxx on menehtynyt 13.2.2021.
Yhtymäjohtaja:
Todetaan virkasuhde päättyneeksi ja avataan virka haettavaksi
tarpeen mukaan.

Yh 20 §

Päätös:

Hyväksyttiin.

____________

______________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

LOUNAIS-HÄMEEN
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Yhtymähallitus

Kokouspäivä

17.02.2021

Sivu
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MUUTOKSENHAKU KOKOUKSEN 17.02.2021 PÄÄTÖKSISTÄ
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 6-8, 12-20
Koska päätöksistä voidaan tehdä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 9-11
Oikaisuvaatimus
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (julkisissa
hankinnoissa hankintaoikaisun) 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), jäsenkunta
sekä jäsenkunnan jäsen.
Pykälät: 9-11
Oikaisuvaatimuksen osoite on
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
Yhtymähallitus
PL 12
30101 Forssa
Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella (kunnallisvalitus) 30
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista:
Pykälät: Valitusviranomainen:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
029 56 42210 (asiakaspalvelu)
Puhelin:
Faksi:
029 56 42269
Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

______________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

LOUNAIS-HÄMEEN
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Yhtymähallitus

Kokouspäivä

17.02.2021
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Hankintapäätöksen saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi
Muutoksenhakija voi 11 §:n osalta vedota hankintalain vastaiseen menettelyyn ja
saattaa asiaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun sai tietoonsa tarjouskilpailun ratkaisun perusteluineen.
Markkinaoikeuden osoite:
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 43300
Faksi: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä
Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/
Puheli nv aihde: 029 56 43300
Faksi: 029 56 433

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje, valitusosoitus ja ohje markkinaoikeudelle tehtävästä hakemuksesta liitetään pöytäkirjanotteeseen.

______________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Kyha 17.2.2021 § 8, liite 1

Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja
niihin liittyvistä menettelytavoista

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
1.3.2021
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1. Johdanto
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 80 §:ssä säädetään opiskelijan oikeudesta
turvalliseen opiskeluympäristöön. Koulutuksen järjestäjän tulee laatia suunnitelma opiskelijoiden
suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen
noudattamista ja toteuttamista. Lisäksi koulutuksen järjestäjän tulee laatia suunnitelma
kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. Opetushallitus on antanut
määräyksen OPH-286-2018 kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista
annettavan suunnitelman laadinnasta.
Suunnitelman tavoitteena on turvata oppimisympäristöjen työrauha, sisäinen järjestys, opiskelun
esteetön sujuminen sekä oppilaitoksen turvallisuus ja viihtyisyys. Suunnitelmalla pyritään varmistamaan
toimintaperiaatteiden yhdenmukaisuus ja oikeudenmukaisuus kurinpitokeinojen käyttämisessä sekä
sitouttamaan eri osapuolet sovittuihin toimintatapoihin.
Kurinpitokeinoja käytettäessä noudatetaan hallinnon yleisiä oikeusperiaatteita (HallintoL 6 §)
Kurinpitokeinojen käyttö perustuu asiallisiin, yleisesti hyväksyttäviin ja objektiivisiin syihin.
Samanlaisista teoista määrätään tekijästä riippumatta samanlainen seuraamus, kuitenkin siten,
että tekojen toistuminen voidaan ottaa huomioon raskauttavana tekijänä
Tämä suunnitelma on laadittu yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Se on käsitelty
kuntayhtymän johtoryhmässä, yhteistoimintaryhmässä ja opiskelijakunnan hallituksessa ja hyväksytty
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän hallituksessa.

2. Yhteistyö eri viranomaistahojen ja huoltajien kanssa
Yhteistyötä tehdään eri viranomaistahojen kanssa kurinpitokeinojen käyttämiseen ja niihin liittyviin
menettelytapoihin liittyvissä asioissa. Yhteistyö on tiivistä Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen sekä
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymälle nimetyn koulupoliisin kanssa. Yhteistyötä sosiaali- ja
terveydenhuollon edustajien kanssa tehdään opiskeluhuollon palveluiden kautta. Oppilaitoksella toimii
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän järjestämänä terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori ja
lääkäri.
Lounais-Hämeen
koulutuskuntayhtymän
yhteisölliseen
opiskeluhuoltoryhmään
kuuluu
opiskeluterveydenhuollon toimijoiden lisäksi oppilaitoksen edustajina opiskelijapalveluiden johtaja,
opinto-ohjaajia ja erityisopettajia. Lisäksi ryhmässä on erikseen nimettyinä opiskelijoiden ja opettajien
edustaja
Yhteistyötä opiskelijoiden huoltajien tai nimettyjen muiden henkilöiden kanssa tehdään tilanteen niin
vaatiessa. Tarpeen mukaan opiskelijan huoltajille kerrotaan opintojen tavoitteista, oppilaitoksen
toimintakulttuurista, järjestyssäännöistä ja muista ohjeista tai suunnitelmista sekä opiskelijan
hyvinvointiin ja opintoihin liittyvistä asioista. Kurinpitotilanteessa alaikäisen opiskelijan huoltajalle
tiedotetaan tapahtuneesta tai kutsutaan mukaan kuulemistilaisuuteen.
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3. Menettelytavat rike- ja häiriötilanteissa, asioiden selvittämisvastuut,
työnjako sekä kuulemis- ja kirjaamismenettelyt
Jokaisella opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (laki ammatillisesta koulutuksesta
531/2017) sekä turvalliseen oppimiseen. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän järjestyssäännöt ja
muut ohjeistukset edistävät opiskeluympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssääntöjä
noudatetaan oppilaitoksen hallinnassa olevissa rakennuksissa ja alueilla. Järjestyssäännöt ovat
voimassa kaikessa työjärjestyksen mukaisessa opiskelussa ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa
muunakin aikana. Työpaikalla tapahtuvan opiskelun aikana noudatetaan lisäksi työpaikan sääntöjä
sekä työpaikalla tapahtuvasta opiskelusta erikseen annettuja ohjeita. Opiskelija-asuntolassa
noudatetaan omia järjestyssääntöjä. Toimipistekohtaisia liitteitä noudatetaan lisäksi asianomaisessa
toimipisteessä.
Suunnitelman liitteenä olevaan taulukkoon (Liite 1) on kirjattu ammatillisen koulutuksen lainsäädännön
tai järjestyssääntöjen vastaiset teot ja laiminlyönnit, niistä seuraavat toimenpiteet, kussakin
toimenpiteessä päättävä taho, tilanteen selvittäminen ja kuuleminen, kirjaamista/päätöksentekoa
koskevat menettelytavat, toimenpiteistä ilmoittaminen sekä muutoksenhaku. Kurinpitotoimista vastaa
joko opettaja, vastuuopettaja, tai muu esimies taikka rehtori.
Kurinpitoa käsitellään Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän järjestyssäännöissä, 12§. Opiskelijan
rikkoessa oppilaitoksen järjestyssääntöjä, voidaan keskustelun/kuulemisen jälkeen antaa kirjallinen
huomautus, kirjallinen varoitus tai erottaa opiskelija määräajaksi.

4. Periaatteet hallinnon yleisten oikeusturvaperiaatteiden noudattamiseen
kurinpitokeinoja käytettäessä
Kurinpitokeinojen käyttämisen yleisiä oikeusturvaperiaatteita ohjaavat Suomen perustuslaissa
(731/1999) ja hallintolaissa (434/2003) säädetyt hallinnon oikeusperiaatteet:
•
•
•
•

•

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.
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4.1 Kurinpitoa koskeva menettelytapa yleisesti Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä
Ennen opiskelijan erottamista oppilaitoksesta, opiskelijan asuntolasta erottamista ja kirjallisen
varoituksen antamista opiskelijalle on yksilöitävä kurinpitorangaistukseen syynä oleva teko tai
laiminlyönti, hankittava tarpeellinen selvitys sekä varattava opiskelijalle tilaisuus tulla kuulluksi. Ennen
opiskelijan erottamista oppilaitoksesta tai opiskelija-asuntolasta on kuultava myös opiskelijan huoltajaa.
Muista 85 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava opiskelijan huoltajalle.
Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen tekemistä on hankittava asiaa koskeva
tarpeellinen asiantuntija- ja muu selvitys sekä varattava opiskelijalle ja hänen huoltajalleen tilaisuus tulla
kuulluksi.
Kurinpitorangaistuksista, opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja opiskeluoikeuden pidättämisestä tulee
antaa kirjallinen päätös ja lain 85 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut toimenpiteet tulee kirjata. Kirjaamista
käsitellään tarkemmin liitteessä.
Samalla kun opiskeluoikeuden peruuttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta
erottamisesta tai opiskeluoikeuden pidättämisestä päätetään, on päätettävä päätöksen
täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana ja täytäntöönpanon alkamisen ajankohdasta.
Kurinpito kuuluu kaikille henkilöstön jäsenille. Erityisesti kurinpitotehtäviä on opettajilla,
vastuuopettajilla, ohjaajilla, koulutusalavastaavilla ja koulutuspäälliköillä. Kirjallisen varoituksen
antaminen ja määräaikainen erottaminen kuuluvat ainoastaan rehtorin toimivaltaan. Sen lisäksi
opiskeluoikeutta ja kurinpitoasioita käsittelee oppilaitoksen monijäseninen toimielin, opiskelijan
oikeusturvatoimikunta. Toimikunnalle kuuluu L 531/2017 ja VNA 673/2017 mukainen opiskeluoikeuden
peruuttaminen ja palauttaminen, määräaikainen erottaminen (yli kolmen kuukauden osalta),
asuntolasta erottaminen (yli kolmen kuukauden osalta) sekä opiskeluoikeuden pidättäminen.
Opiskelijan oikeusturvatoimikunnan toimintaa ohjaa oma ohje.
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.

4.2 Opiskelijan ja huoltajan lakisääteinen kuuleminen
Kuuleminen järjestetään tapauskohtaisesti. Kuulemiseen voidaan kutsua henkilökohtaisesti,
puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse. Riippuen tilanteen vakavuudesta kuuleminen voi tapahtua
samana päivänä tai muutaman päivän kuluessa tapahtuneesta. Joka tapauksessa kuulemistilaisuus
pyritään järjestämään niin nopeasti kuin mahdollista osapuolten aikataulujen mahdollistamissa
kohtuullisissa rajoissa. Mikäli opiskelijalle annetaan mahdollisuus tulla kuulluksi ja hän ei osallistu
tilaisuuteen siitä etukäteen sopimatta, se ei estä asian käsittelyä.
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Kuulemistilaisuudessa käsitellään mahdolliseen kurinpitorangaistukseen syynä oleva teko tai
laiminlyönti. Tilaisuudessa on läsnä opiskelija ja hänen huoltajansa, opiskelijan vastuuopettaja sekä
kuraattori. Vastuuopettajan tilalla tai hänen kanssaan voi olla myös opiskelijapalveluiden johtaja. Mikäli
asia on erityisen vakava tai voi johtaa kirjalliseen varoitukseen tai määräaikaiseen erottamiseen,
kuulemiseen osallistuu myös rehtori.
Kuulemistilaisuuden tarkoituksena on kuulla opiskelijan kanta asiaan ja sopia jatkotoimenpiteistä.
Kuulemistilaisuudessa sovitaan, kuinka opiskelija jatkossa kehittää toimintaansa parempaan suuntaan.
Voi myös käydä niin, että kuulemistilaisuudessa todetaan, että opiskelijaa koskeva moite on jostakin
syystä aiheeton ja asia todetaan loppuun käsitellyksi. Kuulemistilaisuudessa sovittuja jatkotoimenpiteitä
seurataan lähinnä vastuuopettajan toimesta. Mikäli opiskelija ei noudata kuulemistilaisuudessa sovittuja
toimintatapoja, uutta kuulemistilaisuutta ei enää samasta asiasta järjestetä, vaan mahdolliset
kurinpitokeinot otetaan käyttöön.
Kuulemistilaisuudesta kirjoitetaan muistio Wilmaan. Mikäli päädytään kirjallisen varoitukseen,
määräaikaiseen erottamiseen tai eronneeksi katsomiseen, asiasta laaditaan viranhaltijapäätös ja se
myös tallennetaan opintotoimistossa opiskelijan tietoihin. Päätös annetaan tiedoksi opiskelijalle ja
huoltajalle muutoksenhakuohjeineen.

5. Henkilökunnan perehdyttäminen ja osaamisen varmistaminen
kurinpidollisten toimivaltuuksien käyttämisessä
Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista sijaitsee
oppilaitoksen
tiedonhallintajärjestelmä
IMS:ssä
sekä
nettisivuilla.
Lounais-Hämeen
koulutuskuntayhtymän henkilökunta perehtyy tähän suunnitelmaan henkilökohtaisesti sekä esimiehen
johdolla. Osaamisen ja suunnitelman eri käytänteiden ymmärtämisen varmistamiseksi jokaisella on
mahdollisuus kysyä asiaan liittyviä yksityiskohtia esimiehiltään. Uusien henkilöiden kohdalla
perehdyttäminen ja osaamisen varmistaminen ovat osa työtehtäviin perehtymistä ja työnantajan
perehdyttämisprosessia.

6. Suunnitelmasta, järjestyssäännöistä ja laissa säädetyistä
kurinpitokeinoista tiedottaminen eri tahoille
Opiskeluhuollon suunnitelmat sekä järjestyssäännöt perehdytetään aloittaville opiskelijoille
orientaatiojaksoilla ja niistä kerrotaan myös kotiväenilloissa huoltajille. Suunnitelmia päivitetään
opiskelijoilta tulleiden palautteiden pohjalta. Opiskelijakunnan hallitus voi ottaa kantaa suunnitelmiin
opiskelijoiden näkökulmasta.
Järjestyssäännöt ja opiskeluhuollon suunnitelmat ovat opiskelijoiden ja huoltajien nähtävänä Wilmassa.
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7. Menettelytavat suunnitelman seuraamista sekä toteutumisen ja
vaikuttavuuden arviointia varten
Suunnitelman toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti osana LounaisHämeen koulutuskuntayhtymän opiskelijahuoltoa. Seurattavia asioita ovat toimenpiteiden
kokonaismäärä sekä rikkeiden toistuvuus ja syyt. Seurannassa kiinnitetään huomiota esimerkiksi siihen,
kuinka paljon on tehty kurinpitotoimia ja mistä syistä niitä on tehty. Lisäksi pyritään seuraamaan
toimenpiteiden vaikuttavuutta eli riittääkö yksi kurinpidollinen keino ongelman ratkaisemiseksi ja
rikkeen toistuvuuden ennaltaehkäisyksi.
Seurantatietoja käsitellään Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhteisöllisen opiskeluhuollon
työryhmässä ja tarvittaessa johtoryhmässä.

6

Liite 1: Yksilöidyt toimenpiteet
Rike tai laiminlyönti

Toimenpide

Vastuuhenkilö / työnjako

Kuulemis- ja kirjaamismenettely

Opiskelija ei osallistu HOKS:n mukaiseen
opetukseen siitä etukäteen sopimatta.

Laki 94§:
Opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen
osaamisen kehittämissuunnitelman
mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja
muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei
hänen poissaololleen ole perusteltua syytä.
Työvoimakoulutuksessa sovelletaan lisäksi,
mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
annetun lain 5 luvun 4 §:n 2 momentissa
säädetään opiskelijan osallistumisesta
opetukseen ja opintojen etenemisestä
(HUOM: TE-toimiston vastuu
työvoimakoulutuksen opiskelijoista).

Opettajan tulee kirjata sekä poissaolot että
myöhästymiset wilmaan. Vastuuopettajan
tulee seurata säännöllisesti opiskelijan
poissaoloja. Jos opiskelija on poissa kolme
päivää ilmoittamatta, vastuuopettajan tulee
viimeistään olla yhteydessä opiskelijaan ja
huoltajaan, selvittää poissaolon syy ja kertoa
järjestyssäännöistä ja opiskeluvelvoitteesta.

Ennen opiskelijan erottamista oppilaitoksesta
tai kirjallisen varoituksen antamista
opiskelijalle on yksilöitävä
kurinpitorangaistukseen syynä oleva teko tai
laiminlyönti, hankittava tarpeellinen selvitys
sekä varattava opiskelijalle tilaisuus tulla
kuulluksi. Ennen opiskelijan erottamista
oppilaitoksesta tai opiskelija-asuntolasta on
kuultava myös opiskelijan huoltajaa.

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä
tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Mikäli selvittämättömiä poissaoloja alkaa
kertyä, tulee vastuuopettajan keskustella
asiasta opiskelijan kanssa. Ennen 30 tunnin
rajan täyttymistä tulee asiasta olla yhteydessä
alaikäisen opiskelijan kohdalla myös
huoltajaan.

Kun 30 tuntia luvattomia poissaoloja ylittyy,
vastuuopettaja antaa opiskelijalle kirjallisen

Edetään järjestyssääntöjen kurinpitopykälän huomautuksen, jonka vastuuopettaja kirjaa
mukaisesti: suullinen huomautus, kirjallinen Wilmaan. Mikäli opiskelijalla on yli 30 tuntia
selvittämättömiä poissaoloja, hän ei voi siirtyä
huomautus, kirjallinen varoitus, eronneeksi
työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ennen kuin
katsominen (12§).
vastuuopettaja ja opiskelija ovat sopineet,
kuinka poissaolojen kanssa toimitaan ja
Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos on
työelämäosaaminen varmistetaan. Mikäli
ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole
poissaolot edelleen jatkuvat, vastuuopettaja
osallistua henkilökohtaisen osaamisen
järjestää kuulemistilaisuuden, mihin hän kutsuu
kehittämissuunnitelman mukaiseen
opiskelijan, alaikäisen huoltajan ja kuraattorin.
opetukseen ja näyttöihin tai muuhun
Kuulemistilaisuudesta vastuuopettaja tekee
Wilmaan suunnitelman ja kirjaa tapahtumasta
osaamisen osoittamiseen eikä hän ole
esittänyt poissaololleen perusteltua syytä tai muistion, mistä näkyy suunnitellut
hän ei ole suorittanut valmentavaa koulutusta toimenpiteet. Mikäli poissaolot edelleen
jatkuvat ja opiskelija ei noudata sovittuja
11§:ssä säädetyssä ajassa. Koulutuksen
toimenpiteitä, seurauksena on kirjallinen
järjestäjän on tehtävä asiassa päätös, jossa
varoitus ja määräaikainen erottaminen tai
opiskelija katsotaan eronneeksi.
eronneeksi katsominen. Nämä pitää myös
kertoa suullisesti sekä kirjata
kuulemistilaisuuden muistioon.

Kuulemistilaisuudessa paikalla ovat opiskelija,
vastuuopettaja, kuraattori sekä alaikäisen
huoltaja. Rehtori tekee kirjallisen päätöksen,
mikäli opiskelija katsotaan eronneeksi.
Mikäli päädytään kirjalliseen varoitukseen tai
määräaikaiseen erottamiseen, niistä vastaa
rehtori. Wilmassa tulee olla kirjattuna ja
pykälään 94 viitattuna, mitä toimenpiteitä on
tehty ja mitkä ovat seuraamukset.
Viranhaltijapäätös toimitetaan
opintotoimistoon ja annetaan tiedoksi
asianosaiselle ja tämän huoltajalle sekä
muille asiaankuuluville tahoille.
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Vastuuopettajan tulee informoida kuraattoria
hyvissä ajoin, mikäli opiskelijan poissaolot
alkavat kertyä.
97§: Opiskelija katsotaan eronneeksi myös
silloin, kun hän itse ilmoittaa koulutuksen
järjestäjälle kirjallisesti eroamisestaan. Tällöin
opiskelija katsotaan eronneeksi siitä päivästä
lukien, kun ilmoitus saapuu koulutuksen
järjestäjälle.
Kun opiskelija itse ilmoittaa eroamisesta, se ei
edellytä hallintopäätöstä koulutuksen
järjestäjältä. Lain vaatimuksen kirjallisesta
ilmoittamisesta täyttää sellainen sähköinen
ilmoitus, jonka koulutuksen järjestäjä voi
tallentaa ja arkistoida. (OPH)

Opiskelijan oma kirjallinen ilmoitus
tallennetaan Wilmaan. Alaikäisen opiskelijan
osalta huoltaja laatii eroilmoituksen.

Mikäli opiskelija eroaa opinnoista ilman
jatkosuunnitelmaa, tehdään ilmoitus
asuinkunnan etsivään nuorisotyöhön (alle 29vuotiaat). Alaikäisistä ilman
jatkosuunnitelmaa eroavista tehdään lisäksi
lastensuojeluilmoitus.

Opiskelija häiritsee opetusta.

Opiskelija poistetaan luokasta tai
opetustilasta oppitunnin jäljellä olevaksi
ajaksi. Opiskelijan tulee odottaa seuraavan
oppitunnin alkua opetustilojen välittömässä
läheisyydessä aiheuttamatta enempää
häiriötä.

Opetustuntia pitävä opettaja

Opettaja kirjaa tapahtuman Wilmaan ja
tiedottaa tarvittaessa vastuuopettajaa.

Opiskelija häiritsee oppilaitoksen järjestämää
tilaisuutta

Opiskelija poistetaan oppilaitoksen
järjestämästä tilaisuudesta. Järjestyssäännöt
ovat voimassa oppilaitoksen järjestämissä
tapahtumissa tai opetukseen kuuluvissa
tilaisuuksissa myös muualla kuin
oppilaitoksen alueella.

Opettaja tai rehtori

Asia kirjattava Wilmaan. Asia ilmoitettava
vastuuopettajalle, huoltajalle ja kuraattorille.
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Opiskelija rikkoo oppilaitoksen
järjestyssääntöjä.

Suullinen huomautus

Henkilökunnan jäsen, joka huomaa tilanteen.
Asia ilmoitetaan tarvittaessa suullisesti
vastuuopettajalle.

Opiskelija rikkoo toistuvasti järjestyssääntöjä.

Kirjallinen huomautus

Vastuuopettaja tai rehtori

Opiskelija kiusaa toista opiskelijaa tai
henkilökunnan jäsentä.

Eri osapuolien ja tarvittaessa myös huoltajien
kanssa keskustellaan tapahtuneesta.

Opettajan, ohjaajan tai henkilökuntaan
kuuluvan tulee puuttua välittömästi
kiusaamiseen.

Tarvittaessa tehdään opiskelujärjestelyjä.
(Ks. Opiskeluhuoltosuunnitelma)

Mikäli kiusaaminen on erityisen vakavaa tai
siihen liittyy useita henkilöitä, järjestetään
kuulemis-/keskustelutilaisuus
asioiden
selvittämiseksi, johon kutsutaan paikalle
tarvittavia asiantuntijatahoja (kuten Ankkuritiimi). Tilanteen kehittymistä tulee seurata
tarkasti.
Mikäli tilanne ei rauhoitu, voidaan edetä
kirjallisen varoituksen antamisella, jonka
antaa rehtori.

Suullinen huomautus kirjataan Wilmaan
oppitunnin kohdalle tiedoksi.
Useista toistuvista opiskelijan
järjestyssääntörikkomuksista, joista on
annettu suullinen huomautus, annetaan
seurauksena kirjallinen huomautus, joka
kirjataan Wilmaan. Kirjalliseen
huomautukseen on oma lomake Wilmassa.
Vastuuopettaja laatii kirjallisen
huomautuksen Wilmaan, tiedotetaan myös
huoltajaa.
Opiskelijalle kerrotaan, että
järjestyssääntöjen edelleen rikkominen voi
johtaa kirjalliseen varoitukseen.
Asia on ilmoitettava vastuuopettajalle,
alaikäisen opiskelijan huoltajalle ja
kuraattorille. Mikäli annetaan suullinen tai
kirjallinen huomautus, se kirjataan Wilmaan.
Suullisen huomautuksen kirjaa opettaja
oppitunnin kohdalle, kirjallisen
huomautuksen kirjaa vastuuopettaja omaan
lomakkeeseen Wilmaan.
Kirjallinen varoituksen antamista edeltää
kuulemismenettely. Ennen kirjallisen
varoituksen antamista opiskelijalle
yksilöidään kurinpitorangaistuksen syynä
oleva teko tai laiminlyönti. Hankitaan
tarpeellinen selvitys ja kuullaan opiskelijaa.
Kuulemistilaisuudessa paikalla ovat opiskelija,
vastuuopettaja rehtori, kuraattori sekä
huoltaja. Rehtori tekee kirjallisen päätöksen.
Kirjallinen varoitus toimitetaan
opintotoimistoon ja tiedotetaan huoltajaa ja
muita osapuolia.
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Opiskelija häiritsee opetusta toistuvasti tai
vakavasti, rikkoo koulun järjestystä,
menettelee vilpillisesti tai rikkoo tahallaan
oppilaitoksen omaisuutta.

Kirjallinen varoitus
Tarvittaessa rikosilmoitus.

Opiskelija käyttäytyy väkivaltaisesti ja
uhkaavasti vaarantaen muiden turvallisuuden
tai vaikeuttaen opetusta kohtuuttomasti

Rehtorilla, esimiehellä ja opettajalla on oikeus
poistaa luokkahuoneesta tai muusta
opetustilasta taikka koulutuksen järjestäjän
tilaisuudesta opiskelija, joka ei noudata 85
§:ssä tarkoitettua poistumismääräystä.
Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus
poistaa oppilaitoksen alueelta opiskelija, joka
ei poistu saatuaan tiedon 85 §:n 4 momentissa
tarkoitetusta opetukseen osallistumisen
epäämisestä.

Rehtori

Opiskelijaa ja alaikäisen huoltajaa kuultava.
Kuulemistilaisuudessa paikalla ovat opiskelija,
vastuuopettaja ja/tai opiskelijapalveluiden
johtaja sekä kuraattori. Rehtori tekee
kirjallisen päätöksen. Päätös annettava
tiedoksi huoltajalle (93 §), ilmoitetaan
mahdollisesti lastensuojeluun ja/tai poliisille.
Opiskelijalle kerrotaan, että
järjestyssääntöjen edelleen rikkominen voi
johtaa määräaikaiseen erottamiseen

Opettaja, esimies, rehtori

Opiskelijaa on kuultava ennen kirjallista
päätöstä opetukseen osallistumisen
epäämistä. Asia kirjattava Wilmaan.

Opiskelijan velvollisuudesta korvata
aiheuttamansa vahinko säädetään
vahingonkorvauslaissa (412/1974).

Jatkotoimenpiteenä:
Opiskelijalta evätään osallistuminen
opetukseen jäljellä olevan tai enintään
kolmen työpäivän ajaksi. Eväämisestä
päätöksen tekee rehtori.

Opetukseen osallistumisen epäämisestä on
rehtorin tehtävä kirjallinen päätös. Asiasta on
ilmoitettava vastuuopettajalle, huoltajalle ja
kuraattorille sekä työsuojelupäällikölle.

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, esimies ja opettaja voivat toimia
yhdessä tai erikseen. Opiskelijan
poistamisessa ei saa käyttää
voimankäyttövälineitä. Voimakeinojen
käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin
tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta
koulutuksen järjestäjälle. Voimakeinojen
käytön liioittelusta säädetään rikoslain 4
luvun 6 §:n 3 momentissa ja 7 §:ssä.
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Mikäli on ilmeistä, että opiskelijalla on
hallussaan esineitä tai aineita, joilla voidaan
vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta ja
opiskelija kieltäytyy pyynnöstä huolimatta
niitä luovuttamaan 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 tulee olla
samaa sukupuolta. Opiskelijalle tulee ennen
tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy.
Tarkastuksessa tulee olla läsnä tarkastajan
lisäksi toinen täysi-ikäinen oppilaitoksen
henkilökuntaan kuuluva. Opiskelijan
pyynnöstä tarkastuksessa tulee olla läsnä
hänen valitsemansa oppilaitoksen
henkilöstöön 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

Vastuuopettaja, koulutusjohtaja tai
opiskelijapalveluiden johtaja (tarkastuksen
tekee aina kaksi oppilaitoksen
henkilökuntaan kuuluvaa). Tarkastuksen
jälkeen tarkastuksen tehneet kirjoittavat
asiasta lyhyen raportin (mitä, miksi, milloin,
kenelle) ja lähettävät sen rehtorille tiedoksi.

Opiskelijalle tulee ilmoittaa ennen tarkastusta
tarkastuksen syy. Rehtori kirjaa tapahtuman
ja toimittaa sen tiedoksi oppilaitoksen
johtotiimille.
Opettajan, esimiehen 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.
Esineiden ja aineiden luovuttaminen ja
hävittäminen tulee kirjata

Rehtorilla, esimiehellä tai opettajalla on
yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana
ottaa haltuunsa opiskelijalta 80 §:n 2
momentissa tarkoitettu kielletty esine tai
aine. Jos haltuun otettavaa esinettä tai
ainetta hallussaan pitävä opiskelija koettaa
vastarintaa tekemällä välttää haltuun
ottamisen, rehtorilla, esimiehellä tai
opettajalla on oikeus käyttää sellaisia esineen
tai aineen haltuun ottamiseksi
välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan
pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja
tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus
sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon
ottaen. Oikeus käyttää voimakeinoja koskee
vain opiskelijan omaa tai muiden
turvallisuutta vaarantavia esineitä tai aineita.
Edellä tarkoitetussa haltuunotossa ei saa
käyttää voimankäyttövälineitä.
Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään
rikoslain 4 luvun 6 §:n momentissa ja 7 §:ssä.
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Haltuun ottamisen ja tarkastamisen yleiset
periaatteet:
Edellä 89 ja 90 §: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.
Haltuun otettujen esineiden ja aineiden
luovuttaminen ja hävittäminen (laki 92§):
Edellä 89 §:ssä tarkoitetut opiskelijalta
haltuun otetut esineet tai 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
huostaanottoa koskevasta ilmoituksesta
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nouda esinettä tai ainetta, se voidaan
todisteellisesti hävittää. Esineiden ja aineiden
luovuttaminen ja hävittäminen tulee kirjata.
Opiskelijan epäillään olevan päihtyneenä
oppimistilanteessa.

Opiskelija saatetaan terveydenhuoltoon asian
toteamiseksi. Alaikäisen opiskelijan
huoltajalle tiedotetaan toimenpiteestä.

Opetustuntia pitävä opettaja tai ohjaaja,
tarvittaessa henkilökunnan muu jäsen.

Mikäli on hyvin ilmeistä, että opiskelija on
päihtynyt, asia voidaan todeta ilman
puhallutusta kahden henkilökuntaan
kuuluvan toimesta. Opiskelijalta evätään
turvallisuussyistä osallistuminen opetukseen
jäljellä olevan tai enintään kolmen työpäivän
ajaksi. Eväämisestä päätöksen tekee rehtori.

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

Opiskelija voidaan velvoittaa esittämään
huumausainetestiä koskeva todistus.
(laillistetun terveydenhuollon
ammattihenkilön antama todistus)
Mikäli huumausaineen käyttö todetaan,
opiskelijalle annetaan kirjallinen varoitus ja
velvoitetaan säännölliseen
huumausainetestaukseen määräajaksi.
Laki 84§
Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa
opiskelijan esittämään huumausainetestiä
koskevan todistuksen, jos on perusteltua
aihetta epäillä, että opiskelija on
huumausaineiden vaikutuksen alaisena
koulutukseen kuuluvissa käytännön
tehtävissä oppilaitoksessa, työpaikalla tai
muussa oppimisympäristössä tai että
opiskelijalla on riippuvuus huumeista.
Edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on
välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn

Vastuuopettaja, opiskelijapalveluiden johtaja.
Kirjallisen varoituksen antaa rehtori.

Mikäli opiskelija todetaan päihtyneeksi
terveydenhuollossa, hänelle annetaan
kirjallinen varoitus rehtorin toimesta.
Kirjallinen varoitus annetaan tiedoksi
huoltajalle. Opiskelijalle kerrotaan, että mikäli
tapaus toistuu, hänet voidaan erottaa
määräajaksi opinnoista.
Jos opiskelija kieltäytyy lain 82 §:n 1
momentissa tarkoitetuista terveydentilan
toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja
tutkimuksista, häneltä voidaan pidättää
oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän
suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja
tutkimuksiin
Ennen kirjallisen varoituksen antamista
opiskelijalle yksilöidään
kurinpitorangaistuksen syynä oleva teko tai
laiminlyönti. Hankitaan tarpeellinen selvitys ja
kuullaan opiskelijaa. Kuulemistilaisuudessa
paikalla ovat opiskelija, vastuuopettaja ja/tai
opiskelijapalveluiden johtaja, kuraattori sekä
huoltaja. Rehtori tekee kirjallisen päätöksen.
Kirjallinen varoitus toimitetaan
opintotoimistoon ja annetaan tiedoksi
asianosaiselle, huoltajalle ja muille
osapuolille.
HUOM. SORA-lainsäädäntö joissakin tietyissä
tutkinnoissa: huumausaineen käyttö saattaa
johtaa opiskeluoikeuden peruuttamiseen. Jos
opiskelija kieltäytyy lain 82 §:n 1 momentissa
tarkoitetuista terveydentilan toteamiseksi
suoritettavista tarkastuksista ja
tutkimuksista, häneltä voidaan pidättää
oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän
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selvittämiseksi ja opiskelija toimii sellaisissa
tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä
tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä
harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja
jossa huumeiden vaikutuksen alaisena tai
huumeista riippuvaisena toimiminen:
1) vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai
toisen henkeä tai terveyttä;
2) vakavasti vaarantaa liikenteen
turvallisuutta;
1) vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin
suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä; tai
4) merkittävästi lisää koulutuksen järjestäjän,
70 §:ssä tarkoitetun työnantajan tai 71 §:ssä
tarkoitetun koulutussopimustyöpaikan
tarjoajan hallussa olevien huumausainelain
(373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa
tarkoitettujen aineiden laittoman kaupan ja
leviämisen riskiä.
Opiskelija käyttäytyy väkivaltaisesti tai
uhkaavasti opiskeluympäristössä, rikkoo
järjestyssääntöjä, kieltäytyy
huumausainetestistä tai on käyttänyt ko.
testin perusteella huumausainetta muihin
kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin.

Kirjallinen varoitus

suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja
tutkimuksiin

Rehtori

Ennen kirjallisen varoituksen antamista
opiskelijalle yksilöidään
kurinpitorangaistuksen syynä oleva teko tai
laiminlyönti. Hankitaan tarpeellinen selvitys ja
kuullaan opiskelijaa. Kuulemistilaisuudessa
paikalla ovat vastuuopettaja ja/tai
koulutusalavastaava, kuraattori sekä huoltaja.
Rehtori tekee kirjallisen päätöksen.
Kirjallinen varoitus toimitetaan
opintotoimistoon ja annetaan tiedoksi
asianosaiselle, huoltajalle ja muille
osapuolille
HUOM. SORA-lainsäädäntö joissakin tietyissä
tutkinnoissa: huumausaineen käyttö saattaa
johtaa opiskeluoikeuden peruuttamiseen
Jos opiskelija kieltäytyy lain 82 §:n 1
momentissa tarkoitetuista terveydentilan
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Opiskelijan teko on vakava (käyttäytyy
väkivaltaisesti tai uhkaavasti
opiskeluympäristössä itseään tai muita
kohtaan, rikkoo järjestyssääntöjä, kieltäytyy
huumausainetestistä tai on käyttänyt ko.
testin perusteella huumausainetta muihin
kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin) taikka
opiskelija jatkaa moitittavaa käytöstään
kirjallisen varoituksen saatuaan.

Määräaikainen erottaminen

Rehtori, mikäli määräaikaisen erottamisen
kesto on korkeintaan kolme kuukautta.
Mikäli määräaikainen erottaminen on
kestoltaan yli kolme kuukautta, päätöksen
tekee opiskelijoiden oikeusturvatoimikunta
(ks. erillinen toimikunnan toimintaohje).
Määräaikaisen erottamisen kesto on
korkeintaan yksi vuosi.

toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja
tutkimuksista, häneltä voidaan pidättää
oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän
suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja
tutkimuksiin
Ennen määräaikaista erottamista, jonka kesto
on korkeintaan kolme kuukautta, opiskelijalle
yksilöidään kurinpitorangaistuksen syynä
oleva teko tai laiminlyönti. Hankitaan
tarpeellinen selvitys ja kuullaan opiskelijaa.
Kuulemistilaisuudessa paikalla ovat opiskelija,
vastuuopettaja ja/tai koulutusalavastaava,
kuraattori sekä huoltaja. Rehtori tekee
kirjallisen päätöksen. Päätös toimitetaan
opintotoimistoon ja tiedotetaan huoltajaa ja
muita osapuolia.
Mikäli määräaikaisen erottamisen kestoksi
arvioidaan enemmän kuin kolme kuukautta,
kutsutaan opiskelijan oikeusturvatoimikunta
koolle. Oikeusturvatoimikunnan ohjeessa
luvussa 5 kerrotaan prosessista tarkemmin.

Opiskelija rikkoo asuntolan järjestyssääntöjä,
käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti
asuntolan tiloissa

Suullinen huomautus, kirjallinen huomautus
Mikäli huomauttaminen ei tehoa, annetaan
kirjallinen varoitus (86 §). Jos teko tai
laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa
käyttäytymistä kirjallisen varoituksen
saatuaan, hänet voidaan erottaa asuntolasta
määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi
ajaksi.

Asuntolanohjaaja ja opiskelijapalveluiden
johtaja

Huomautukset kirjataan Wilmaan.

Opiskelijapalveluiden johtaja vastaa
asuntolassa asumista koskevien asioiden
kuulemistilaisuuksien järjestämisestä, samoin
hän valmistelee opiskelijoiden kirjalliset
varoitukset ja määräaikaiset erottamiset.
Rehtori tekee viranhaltijapäätökset
kirjallisista varoituksista ja määräaikaisista
erottamisista.

Opiskelijaa kuultava. Alaikäisen opiskelijan
huoltajaa on kuultava.
Rehtori tekee kirjallisen päätöksen. Päätös
toimitetaan opintotoimistoon ja annetaan
tiedoksi alaikäisen opiskelijan huoltajalle (93
§), ilmoitetaan mahdollisesti lastensuojeluun
ja/tai poliisille.

Mikäli erottamisen arvioidaan kestävän
enemmän kuin kolme kuukautta, päätöksen
tekee opiskelijoiden oikeusturvatoimikunta
(ks. erillinen toimikunnan toimintaohje).
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Opiskelija kieltäytyy terveydentilan
toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja
tutkimuksista.

Opiskeluoikeuden pidättäminen siihen asti,
kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin
ja tutkimuksiin.

Opiskelija kieltäytyy rikosrekisteriotteen
esittämisestä.

Opiskeluoikeuden pidättäminen siihen asti,
kunnes hän suostuu toimittamaan
rikosrekisteriotteen nähtäväksi.

Opiskelijoiden oikeusturvatoimikunta
erillinen toimikunnan toimintaohje).

(ks. Oikeusturvatoimikunnan päätösasiakirja
tallennetaan ja tiedotetaan toimikunnan
ohjeen mukaisesti.
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1. Yleistä
SORA-säädökset ja -määräykset käsittelevät ammatillisessa koulutuksessa opiskeluun
soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja. Niiden keskeisenä tavoitteena on antaa tietoa ammatilliseen
koulutukseen opiskelijaksi pyrkiville ja opiskelijoille, opinto-ohjaajille ja opettajille sekä koulutuksen
järjestäjille eri koulutusaloille sijoittuvien säädöksissä lueteltujen tutkintojen edellyttämistä terveydentilaja toimintakykyvaatimuksista. Tavoitteena on myös antaa koulutuksen järjestäjille riittävästi perusteita
opiskelijaksi ottamista koskevaa päätöksen tekoa varten sekä parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen
työelämän turvallisuutta.
SORA-säädöksiä sovellettaessa Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä toimitaan seuraavien
periaatteiden mukaisesti:
•

turvallisuus (asiakkaan, potilaan, alaikäisen, liikenteen, opiskelijan itsensä sekä opiskelu- ja työyhteisön
turvallisuus) sekä turvattomuutta aiheuttavien tilanteiden ennaltaehkäisy

•

esteettömyys oikeus opiskella on ensisijaista (terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä puute harkitaan
yksilöllisesti opiskelijaksi ottamisen yhteydessä ja asiaa tarkastellaan sen mukaan, suoriutuuko opiskelijaksi
hakeutuva opintojen käytännön tehtävistä ja työpaikalla tapahtuvasta opiskelusta, kun otetaan huomioon
alaikäisen, potilaan, asiakkaan ja liikenteen turvallisuus)

•

yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus (kohtelussa ja asioita ratkaistaessa)

•

opiskelijan oikeusturva (koulutuksen järjestäjän vastuullisuus päätöksenteossa, päätösten perustelut,
dokumentointi ja muutoksenhaku)

•

yhteistoiminnallisuus ja monipuolinen asiantuntemus (yhteistyö perusopetuksen, opinto-ohjauksen,
vanhempien/huoltajien, muiden koulutuksen järjestäjien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden
kanssa)

•

asioista tiedottaminen, ongelmien ennaltaehkäisy

•

opiskelijan ohjaus ja tukeminen.

SORA-säädökset ja muut määräykset:
•
•
•
•
•

Laki ammatillisesta koulutuksesta, AKL (L 531/2017)
Rikosrekisterilaki (L 770/1993)
Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta (L 956/2011)
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017
Muut voimassa olevat asiaan liittyvät säädöksen ja määräykset

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä SORA-tutkintoihin kuuluvat seuraavat järjestämisluvan
VN/13388/2020 mukaiset tutkinnot:
•
•
•

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
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•
•
•
•
•

Vanhustyön erikoisammattitutkinto
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden erikoisammattitutkinto
Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto
Logistiikan perustutkinto
Kuljetusalan ammattitutkinto

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain keskeiset SORA-säännökset koskevat opiskelijaksi ottamisen
perusteita, esteettömyyttä ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä, opiskelijaksi ottamiseen liittyvää
tiedonsaantia, opiskeluoikeuden peruuttamista, opiskeluoikeuden peruuttamiseen liittyvää tiedonsaantia,
opiskeluoikeuden palauttamista, huumausainetestausta, kurinpitoa, menettelyä opiskeluoikeuden
peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa sekä kurinpitoasiassa, arkaluonteisten tietojen
käsittelyä, julkisuutta ja tietojensaantioikeutta sekä muutoksenhakua.

2. Toimielimen toimiala ja nimi
Opiskeluoikeus ja kurinpitoasioita käsittelevän toimielimen nimi on opiskelijan oikeusturvatoimikunta.
Toimikunnalle kuuluu L 531/2017 ja VNA 673/2017 mukainen opiskeluoikeuden peruuttaminen ja
palauttaminen, määräaikainen erottaminen, asuntolasta erottaminen sekä opiskeluoikeuden pidättäminen.

3. Soveltamisala
Toimintasääntöä sovelletaan Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän opiskelijan oikeusturvatoimikunnan
päätöksenteko- ja kokousmenettelyissä.

4. Toimielimen asettaminen ja vastuualue
4.1 Toimielimen asettaminen
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus asettaa monijäseniseen opiskelijan
oikeusturvatoimikuntaan koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden
edustajat. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä
nimeää toimielimeen lisäksi opiskelijan koulutussopimustyöpaikan tai oppisopimuskoulutuksen osalta
työnantajan edustajan. Koulutuksen järjestäjä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut
jäsenet ja varajäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Toimielimen puheenjohtajaksi tulee nimetä
muu kuin opiskelijoita edustava jäsen.

4.2 Kokoonpano
Toimielimeen kuuluvat toimintakaudella 2021-2023 koulutuksen järjestäjän edustajana rehtori Heli EloVuola (puheenjohtaja), opiskelijapalveluiden edustaja Sari Saukoniemi, opettajien edustaja Marko Ruusiala,
työelämän edustaja Petri Yli-Jaakkola ja opiskelijaedustajaksi toimielimen oppilaitosedustajien esittämä
opiskelija. Puheenjohtaja nimeää uuden opiskelijajäsenen opiskelijan vaihtuessa kesken toimintakauden.
Tarvittaessa toimikuntaan voidaan kutsua asiantuntijajäseniä.
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Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjän edustajana
puheenjohtaja nimeää toimielimeen lisäksi tutkinnon suorittajan koulutussopimustyöpaikan tai
oppisopimuskoulutuksen osalta työnantajan edustajan.
Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on
läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Jäsenten esteellisyyteen sovelletaan, mitä hallintolain
(434/2003) 27–29 §:ssä säädetään. Toimielimen äänivaltaiset jäsenet toimivat virkavastuulla.
Opiskelijan oikeusturvatoimikunnalla on nimetty sihteeri. Käsiteltävien asioiden arkaluontoisuudesta ja
henkilökohtaisuuden takia kokouksen asiakirjoja tulee käsitellä vain niiden henkilöiden, joita asia koskee
(Tietosuojalaki 1050/2018).

4.3 Toimielimen vastuualue ja tehtävät
Opiskelijan oikeusturvatoimikunnan tehtävänä on
1) päättää opiskelijan opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta
2) päättää opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta
3) päättää opiskelusta pidättämisestä.
Työvoimakoulutuksen keskeyttämistapauksissa menetellään kuten laissa julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta 916/2012 säädetään.

5. Kokousmenettelyt
5.1 Kokouksen koolle kutsuminen, aika ja paikka
Opiskelijan oikeusturvatoimikunnan kokouksen koollekutsujana toimii puheenjohtaja. Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävä asia. Kutsu toimitetaan postitse, puhelimitse tai
sähköpostitse. Kurinpidollisissa ja opiskeluoikeudellisissa asioissa kutsu toimitetaan välittömästi,
viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Muissa ei-kiireellisissä asioissa seitsemän (7) päivää ennen
kokousta. Opiskelijan oikeusturvatoimikunnan kokoukset voidaan toteuttaa myös sähköisenä kokouksena.

5.2 Kokouksen laillisuus
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet toimielimen jäsenistä on läsnä.

5.3 Läsnäolo toimikunnan kokouksissa
Esityslistalla olevaa asiaa käsiteltäessä paikalla voi olla kuultavana opiskelija ja/tai hänen huoltajansa.
Puheenjohtaja voi pyytää tarvittaessa kokoukseen asiantuntijoita ja asianosaisia. He eivät voi osallistua
varsinaiseen asian käsittelyyn. Opiskelijajäsen voi olla läsnä ja käyttää puhevaltaa opiskelijan
opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä kurinpitoasioita käsiteltäessä.

5.4 Esittely
Asiat päätetään toimikunnan kokouksessa puheenjohtajan esittelystä. Ennen opiskelijan erottamista
oppilaitoksesta kurinpitorangaistuksen syynä oleva teko tai laiminlyönti on yksilöitävä. Ennen
opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen tekemistä on hankittava asiaa koskeva tarpeellinen
asiantuntija- ja muu selvitys. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviraan on ilmoitettava tieto
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vireillä olevasta terveydenhuollon opiskelijaa koskevasta opiskeluoikeuden peruuttamisprosessista.
Opiskelijalle ja hänen huoltajalleen on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.
Jos toimikunnan jäsenet ovat yksimielisiä, voidaan kokoukseen tuoda uusi asia esityslistan ulkopuolelta
kokouksen käsiteltäväksi. Lisäksi toimielin voi päättää, ottaako se kiireelliset asiat käsittelyyn esityslistan
ulkopuolelta.

5.5 Esteellisyys
Jäsenten esteellisyyteen sovelletaan, mitä hallintolain (434/2003) 27–29 §:ssä säädetään. Kokouksessa läsnä
olevan on ilmoitettava esteellisyydestään asian käsittelyyn. Opiskelijan oikeusturvatoimikunnan
puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys
toimielimen ratkaistavaksi.

5.6 Kokouksen pöytäkirjan laatiminen, tarkistaminen ja nähtävänä pitäminen
Kurinpitorangaistuksista, opiskeluoikeuden peruuttamista ja opiskelusta pidättämisestä tulee antaa
kirjallinen päätös ja lain 531/2017 85 § tarkoitetut toimenpiteet tulee kirjata. Samalla kun opiskeluoikeuden
peruuttamisesta ja määräaikaisesta erottamisesta päätetään, on päätettävä päätöksen toimeenpanosta
lainvoimaa vailla olevana ja täytäntöönpanon alkamisen ajankohdasta. Valviralle on annettava tieto
terveydenhuollon opiskelijaa koskevasta opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksestä ja perusteluista samoin
kuin opiskeluoikeuden palauttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijaksi pyrkivän ja opiskelijan
terveydentilaa koskevia tietoja sekä opiskelija rikosrekisteriotetta saavat käsitellä vain ne, jotka
valmistelevat tai tekevät päätöksen opiskeluoikeuden peruuttamisesta, opiskeluoikeuden palauttamisesta
tai kurinpidosta tai antavat lausuntoja niistä.
Koulutuksen järjestäjän tulee säilyttää arkaluontoiset tiedot erillään muista henkilötiedoista. Arkaluontoiset
tiedot poistetaan rekisteristä välittömästi, kun niiden säilyttämiselle ei ole enää lakisääteisten tehtävien
edellyttämää perustetta, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua tietojen merkitsemisestä rekisteriin.
Pöytäkirjan kirjoittaa sihteeri. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sen varmentaa kokouksessa valitut
pöytäkirjantarkastajat. Allekirjoitettu pöytäkirja säilytetään arkistointisäännön mukaan. Opiskelijan
oikeusturvatoimikunnan pöytäkirjat ovat salaisia.

6. Valitusoikeus ja muutoksenhaku
Hallintoasioissa tehdystä päätöksestä saa hakea muutosta Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/20017
säädösten 111- 116 §:t, Hallintolain 434/2003 ja laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 808/2019 mukaisesti
Ennen muutoksenhakua opiskelija voi neuvotella asiastaan päätöksen tehneen henkilön tai toimielimen
kanssa.
Oikaisuvaatimus aluehallintovirastolle (AKL 111 §)
Oikaisuvaatimus tehdään aluehallintovirastolle, kun koulutuksen järjestäjän päätös koskee
- valmentavan koulutuksen suoritusaikaa (11 §)
- opiskelijaksi ottamista (43 §)
- erityistä tukea (64 §)
- osaamisen arvioinnin mukauttamista (64.2 §)
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- ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamista (66 §)
- huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisvelvollisuutta (84 §)
- opiskelijan oikeutta väliaikaisesti keskeyttää opintonsa (96 §)
- opiskelijan katsomista eronneeksi (97 §)
Näissä asioissa oikaisun vaatimiseen sovelletaan hallintolain 434/2003 säännöksiä, jollei oikaisuvaatimuksen
tekemisestä ole ammatillista koulutusta koskevassa laissa toisin säädetty
Hallintovalitus hallinto-oikeuteen (AKL 112 §)
Ammatillisessa koulutuksessa tehdään hallintovalitus hallinto-oikeuteen, kun koulutuksen järjestäjän
päätös koskee
- opiskelijalle annettavaa kirjallista varoitusta
- opiskelijan määräaikaista erottamista oppilaitoksesta
- opiskeluoikeuden pidättämistä
- asuntolasta erottamista
- oikeutta maksuttomaan ruokailuun
- erityistä tukea saavan opiskelijan opintososiaalisia etuuksia
- oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisia etuuksia
- oikeutta asuntolapaikkaan
Näissä asioissa valitus tehdään siten kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 808/2019 säädetään,
jollei valituksen tekemisestä ammatillisesta koulutuksesta annetulla lailla toisin säädetä.
Muutoksenhaku opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan (AKL 113 §)
Ammatillisessa koulutuksessa tehdään valitus opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan, kun koulutuksen
järjestäjän päätös koskee
- opiskeluoikeuden peruuttamista
- opiskeluoikeuden palauttamista
Näissä asioissa valitus tehdään siten kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (2019/808) säädetään,
jollei muualla laissa toisin säädetä

7. Muut säännöt
7.1 Nimenkirjoitusoikeus ja asiakirjojen allekirjoittaminen
Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielimen, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän opiskelijan
oikeusturvatoimikunnan päättämät asiat, annettavat lausunnot ja huomautukset allekirjoittaa toimielimen
puheenjohtaja.

7.2 Toimikunnan jäsenten palkkiot
Opiskelijan oikeusturvatoimikunnan koulutuskuntayhtymän ulkopuolisille jäsenille maksetaan palkkiota
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän hallintosäännön mukaisesti.

7.3 Voimaantulo
Tätä toimintaohjetta noudatetaan 1.3.2021 alkaen.
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