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(422/2012) 13 S
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LIITE

Opetushallitus on teneen p^^ttdflytmuuttaa Aikuisten perusopetuksefl opetus-

suunnitelman perusteiden201,5lw'ut 5.4 ja 5.5 liitteen mukaisiksi.

Opetuks en jdgestdjdn hrlee nouda ttaa maatay std' 1,.3.207 6 aJkaen.

Opetuksen jagestitidn tulee tehdi ttin'in mddrdyksen mukaiset muutokset
1.8.201 6 kdyttoon otettlvaafl opetussuulurit elmaan.

Lisitietoja midrdyksesta ja sita, mistj se on saatavissa, saa Opetushallituksen
Yleissivistdvd kouiutus javathatskasvatus seki Ruotsinkielinen koulutus ia
varhaiskasvatus -toimintayksikoisti.
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Aikuisten perusopetuksen perusteiden 2015 luvut 5.4 ja 5.5 mddrdyksen

3/01,1,/2016 mukaan
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LIITE,

AIKUISTEN PERUSOPETUKSEN PERUSTEIDEN 2015 LUVUT 5.4 ta 5.5 KORTATTUINA
ndAnArru<sEN 3/01 r /20t6 MUKAAN

5.4 Kurinpidollisten keinojen kdytto

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympiristocin, jossa tyorauha 1a opiskelun
esteetcin sujuminen on varmistettu. Tyorauhaan voidaan valkuttaa monilla koulun keinoilla, joista

keskeisii ovat toimintakulttuurin kehittdminen, yhteistyo sekd yhteinen vastuunotto ja huolenpito.
Pedagogisia tatkaisuja kehittdmdlli sekd luottamuksen ja valtttdmisen ilmapiirid vahvistamalla luodaan

edellytykset hyvdn tyorauhan rakentumiselle.'

Opiskelijalle voidaan kudnpidollisena keinona afltaa kirjallinen vatoitus tai opiskelija voidaan etottaa

enintddn yhdeksi vuodeksi.2

Perusopetuslaki velvoittaa opetuksen jdrlestdjdn laaitmaan ia ohjeistamaan opetussuunnitelman

yhteydessd suunnitelman kurinpidollisten keinojen kiyttdmisestd ia nii}.rn liittyvisti menettelytavoista3.

Suunnittelun tarkoituksena ofl vatmistaa toimintatapojen laillisuus ja yhdenmukaisuus seki
opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu. Suunnittelu tukee myos koulun jdrjestyssiintojen toteutumista.

Opetuksen larjestdjd huolehtii siiti, etti jokaisella sen alaiselfa koululla ofl kdytossidn

kudnpitomenettelyjen toteuttamista koskeva suunnitelma. Suunnitelma voidaan laatta osatta

opetussuunnitelmaa tai erillisend. Se voidaan laatia kokonaisuudessaan oppilaitosten yhteisend tai siten,

etti suunnitelman rakenne ja keskeiset toimintatapalinjaukset ovat yhteisid ja suunnitelma tismennetiin
oppilaitoskohtaises ti.

Sunnnitelmanlaadinnassa on otettava huomioon, etti kurinpidossa ja tyotaahan tuwaamisessa voidaan
kayttaa vain laissa mainittuja keinoja ja ettit kurinpitokeinojakaytettaessi noudatetaan hallinnon yleisid

oikeusturvapenaatteita. I(einojen kdyton tulee perustua asiallisiin, yleisesti hyviksyttdviin ja objektiivisiin
syihin. Samanlaisista teoista tulee tekiiisti riippumatta ma,irat'i samanlainen seuraamus, kuitenkin siten,

ette tekoten toistuminen voidaan ottaa huomioon raskauttavan^ tektjana. I{urinpitoseuraamusten tulee

olla suhteessa tekoon. Kurinpidollisia keinoia ei saa kayttitir opiskelijoita hdpdisevdlli tai loukkaavalla

tavalla.

5.5 Paikallisesti pddtettdvit asiat

Ohjauksen, oppimisen ja opiskelun tuen, opiskeluhuollon seki kasvatuskeskustelujen ja kudnpidollisten
keinojen kiytinnoista paatettaessl kiinnitetdin huomiota siihen, etti tatkaisut tukevat opetuksen
tavoitteiden saavuttamista seki oppimaan oppimisen ja yhteiskuntaan integroitumisen
toimintakulttuuria. Oppilaitoskohtaiset ratkaisut, t:1on- ja vastuunjako sekd muu kdytinncin toteutus

1 Perusopetuslaki 35 z S (267 / 2013)
2 Perusopetuslaki 46 $
3 Perusopetuslaki 29 \ (1267 /2013)
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tismennetiin oppilaitoskohtaisissa opetussuunnitelmissa ia/tai laluvuosisuunnitelmassa opetuksen
jdrlestajan piitoksen mukaisesti.

Ohjaus

Opetuksen jaqesta1a pddttid ja Ltl.vaa seuraavat seikat
o ohiauksen tavoitteet ia toteuttaminen

o ohiaukseen osallistuvat henkilcit seki heidin teht'ivinsi ja keskindinen tyonjako

o henkilcikohtaisen opiskelusuunnitelman ja opinto-ohjelman keskeinen sisdlto sekd suunnitelman

laadinnan, seruannan j a arvioinnin kdytinteet
o yhteistyotahot sekd yhteistyon tavoitteet ja kdytdnnon jd{estdminen ohjaukseen liitt}'vissd

kysymyksissi muiden oppilaitosten, viranomaisten ja muiden yhteistyotahoj en kanssa

o ohiauksesta tiedottaminen.

Oppimi s e n j a opis ke lun tu ki

Opetuksen lariestdjap^ ttid, jakuvaa seuraavat seikat
. miten tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus ja tukitoimetlarlestetadn kiytdnnossd
o miki on henkiloston keskindinen yhteistyo, vastuut ja tyonjako tuen tarpeen awioinnissa, tuen

suunnittelussa ia jagestamisessd sekd kdytinncin toteuttamisessa
. miten tukimahdollisuuksista tiedotetaan opiskelijoille ja mahdollisesti heiddn huoltajilleen.

Oppilaitosko htaisen opiskelu hu oftosu a n n i te lman laatiminen

Opetussuunnitelmaan liitetiin Opetushallituksen midrdyksen 1S/01.1. /2014 perusteella tehty
paikallinen pi6tos, jota pdiviteta,in taryeet mukaan.

Kui npi do I li s te n ke in E' e n kal ttii

Opetuksen jagestaja vastaa kurinpidollisia keinoja koskevan suunnitelman laatimisestao ja paattaa

valmisteluun osallistuvista tahoista. Suunnitelma voi olla osa paikallista opetussuunniteknaa tai
erillinen suunnitelma, jolloin siiti tulee tr:'atrita opetussuurnitelmassa.

Suunnitelm assa patitetaan ja kuvataan

. mitki ovat lainsiidintoi tarkentavat ja taydentavat menettelytavat rike-, vilppi- ja
hdiriotilanteissa, asioiden selvittdmisvastuut, tyoniako seki kuulemis- ja kirjaamismenettelyt

o miten hallinnon yleisten oikeusturvaperiaatteiden noudattaminen varmistetaan kurinpitokeinoja

kdytetliessi
o miten huolehditaan henkilokunnan perehdyttdmisestd ja osaamisen varmistamisesta

kurinpidollisten toimivaltuuksien kdyttdmisessi

o miten suunnitelmasta, jagesLyssiinnoisti ja laissa siidetyistd kurinpitokeinoista tiedotetaan eA

tahoille

. mitkA ovat menettelytavat suunnitelman seuraamista sekd toteutumisen ia vaikuttavuuden

arviointia v^rten.

4 Perusopetuslaki 46 \
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