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Kurinpidolliset toimenpiteet Diakonia-ammattikorkeakou-

lussa 

Hyväksytty Diakonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 10.6.2016 

KURINPITOMENETTELYT DIAKISSA OVAT SEURAAVAT: 

A. Opetustilanteesta poistaminen

Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai 

terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan tilasta, jossa opetusta 

annetaan, taikka ammattikorkeakoulun järjestämästä tilaisuudesta. 

B. Opetuksesta evääminen

Opetukseen osallistuminen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi L 

932/2014 38 §:n mukaisesti mikäli: 

1. on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai ammattikorkeakoulussa tai

muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väki-

valtaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi ja/tai

2. opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häi-

ritsevän käyttäytymisen vuoksi.

Opetuksesta ja osallistumisesta evääminen voi tarkoittaa myös virtuaalisesta oppi-

misympäristöstä poistamista määräajaksi. 

C. Opiskeluoikeuden pidättäminen

1. Jos opiskelija kieltäytyy L932/2014 34 §:n 1 momentissa tarkoitetuista

terveydentilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista,

häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suos-

tuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin (38 § 4 mom).
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2. Jos opiskelija kieltäytyy 34 §:n 4 momentissa tarkoitetusta rikosrekisteriot-

teen antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti,

kunnes hän antaa sen nähtäväksi (38 § 4 mom).

D. Kirjallinen varoitus

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus L 932/2014 38 §:n mukaisesti, jos 

hän 

1. häiritsee opetusta tai työskentelyä Diakin oppimisympäristöissä;

2. käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti;

3. menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo ammattikorkeakoulun järjestystä;

4. kieltäytyy 36 §:ssä tarkoitetun huumausainetestiä koskevan todistuksen

esittämisestä; taikka

5. on 36 §:ssä tarkoitetun selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita

muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä

on heikentynyt.

E. Määräaikainen erottaminen ammattikorkeakoulusta

Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa L 932/2014 38 §:ssä 

tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet 

voidaan erottaa ammattikorkeakoulusta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. 

Opiskeluoikeuden peruuttaminen liite 1. 

Lain 932/2014, 58 §:n 2 mom. mukaisesti Diakonia-ammattikorkeakoulun opiske-

lijoilla on mahdollisuus hakea Helsingin hallinto-oikeudelta muutosta itseään kos-

keviin kurinpitomenettelypäätöksiin. 

Opiskeluoikeuden peruuttamista (L 932/2014 33 §) ja palauttamista (35 §) koske- 

vaan päätökseen haetaan Lain 932/2014, 58 §:n 1 mom. mukaisesti muutosta 

valittamalla opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan. 

KURINPITOMENETTELYN KULKU DIAKISSA 

A. Opetukseen osallistumisen evääminen on mahdollista,

a) jos henkilön käytös on opetus- tai ohjaustilanteessa pelkästään häiritse-

vää. Tällöin opettaja tai muu henkilökuntaan kuuluva

1. pyytää opiskelijaa poistumaan paikalta. Poistaminen voi koskea

myös virtuaalisessa oppimisympäristössä tapahtuvaa opetusta tai

osallistumista 
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2. ilmoittaa tilanteesta vahtimestarille tai muulle kyseiseen aikaan 
turvallisuudesta vastaavalle henkilölle

3. järjestää opiskelijasta huolehtimiseen liittyvät toimenpiteet (esim. 
päihtynyt opiskelija)

4. kuvaa tilanteen Falcony-järjestelmään

b) jos opettaja tai muu Diakin henkilökuntaan kuuluva toteaa uhkaavan tai

muiden henkilöiden turvallisuutta vaarantavan tilanteen, hän

1. arvioi tilanteen vaarallisuuden ja tilanteeseen liittyvät riskit huomi-

oiden esim. seuraavat toimintaohjeet:

 yrittää rauhoittaa tilannetta

 jättää uhkaavalle henkilölle tilaa ja säilyttää hänen revii-

rinsä

 puhuu selkeästi, lyhyesti ja myötäilee

 pitää kädet näkyvissä

 pysyy rauhallisena

 välttää tuijottamista

 ei vähättele uhkaajaa tai tilannetta

 on mieluummin joustava kuin jyrkkä

 ei käännä selkäänsä ja välttää äkkinäisiä liikkeitä

 ei oikaise huumaantuneen tai muuten sekaisen henkilön

harhoja.

2. huolehtii avun hälyttämisestä numerosta 112 siten, että uhkaaja ei

huomaa

3. pyrkii turvaamaan oman ja toisten turvallisuuden

4. hankkii apua muusta Diakin henkilökunnasta tai opiskelijoista

5. antaa mahdolliselle uhrille välitöntä ensiapua.

Kun välitön vaara on ohi, opettaja tai muu Diakin henkilökuntaan kuuluva ilmoittaa 

asiasta mahdollisimman pian vararehtorille ja kuvaa tilanteen Falcony-

järjestelmään. 
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c) jos opiskelija kieltäytyy L932/2014 34 §:n 1 momentissa tarkoitetuista

terveydentilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista

d) jos opiskelija kieltäytyy 34 §:n 4 momentissa tarkoitetusta rikosrekisteriot-

teen antamisesta

Vararehtori 

1. kuulee opiskelijaa yhdessä opinto-ohjaajan, kuraattorin tai muun tarvitta-

van henkilön kanssa. Kuulemisesta kirjataan muistio.

2. viimeistelee asiakirjan Falcony-järjestelmässä

3. päättää opetukseen osallistumisen eväämisestä, tai tekee rehtorille esi-

tyksen kirjallisen varoituksen antamisesta tai opiskelijan määräaikaisesta 
erottamisesta

4. ilmoittaa opiskelijalle päätöksestä

5. järjestää mahdollisesti tarvittavan jälkipuinnin tilanteessa mukana olleille

6. ohjaa tarvittaessa opiskelijan opiskeluhyvinvointiryhmään

7. ilmoittaa asiasta rehtorille, joka vie asian tarvittaessa Diakin turvaryhmän 
tiedoksi. Vararehtori ilmoittaa asiasta rehtorille myös niissä tapauksissa, 
joissa opiskelija kieltäytyy tulemasta kuulemiseen.

B. Kirjallisen varoituksen antaminen

1. Opiskeluvilppi

Opiskeluvilpin (esimerkiksi koevilppi, tehtävän kopiointi, harjoittelujakson doku-

mentointiin liittyvä vilppi, jonkun toisen kuin opiskelijan itsensä tekemä tehtävä) 

havainnut opettaja toteaa opiskelijalle tilanteen ja keskeyttää opintosuorituksen 

hänen osaltaan. Vilpin havainnut opettaja ottaa mahdollisimman pian yhteyttä vil-

pistä epäiltävään opiskelijaan ja pyytää tältä kirjallisen selvityksen. Mikäli opiskelija 

ei selvityksellään pysty osoittamaan, että vilppiä ei ole tapahtunut, käynnistetään 

kurinpitomenettely. Opettaja ilmoittaa mahdollisimman pian opiskelijalle todisteelli-

sesti kurinpitomenettelyn käynnistämisestä. Koulutuspäällikkö ja ao. opettaja hoi-

tavat opiskelijan kuulemisen ja toimittavat asiakirjat rehtorille. 

2. Muut kuin opiskelijavilppiä koskevat tilanteet

Kun kirjallisen varoituksen antamisen edellytykset täyttyvät, opettaja tai muu Dia-

kin henkilökuntaan kuuluva ilmoittaa asiasta mahdollisimman pian vararehtorille ja 

kuvaa tilanteen Falcony-järjestelmään. 

Vararehtori 
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1. kuulee opiskelijaa yhdessä opinto-ohjaajan, kuraattorin tai muun tarvitta-

van henkilön kanssa. Kuulemisesta kirjataan muistio.

2. viimeistelee asiakirjan Falcony-järjestelmässä

3. päättää opetukseen osallistumisen eväämisestä tai tekee rehtorille esityk-

sen kirjallisen varoituksen antamisesta tai opiskelijan määräaikaisesta 
erottamisesta

4. tekee rehtorille esityksen varoituksen antamisesta Dynastyn kautta. Vara-

rehtori tekee esityksen rehtorille myös niissä tapauksissa, joissa opiskelija 
kieltäytyy tulemasta kuulemiseen.

Rehtori 

5. päättää kirjallisen varoituksen antamisesta

6. vie asian tarvittaessa Diakin turvaryhmän tiedoksi.

Rehtorin assistentti lähettää kirjallisen varoituksen tiedoksi opiskelijalle. 

C. Määräaikainen erottaminen ammattikorkeakoulusta

Kun määräaikaisen erottamisen edellytykset täyttyvät, 

• vararehtori kuulee opiskelijaa yhdessä opinto-ohjaajan, kuraattorin tai 
muun tarvittavan henkilön kanssa. Kuulemisesta kirjataan muistio.

• vararehtori viimeistelee asiakirjan Falcony-järjestelmässä.

• vararehtori esittelee asian rehtorille. Vararehtori esittelee asian rehtorille 
myös niissä tapauksissa, joissa opiskelija kieltäytyy tulemasta kuulemi-

seen

• tarvittaessa rehtori laatii esityksen määräaikaisesta erottamisesta

• rehtori vie asian Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen päätettä-

väksi

• vararehtori järjestää mahdollisesti tarvittavan jälkipuinnin tilanteessa mu-

kana olleille

• Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päättää määräaikaisesta erot-

tamisesta

• rehtori tai Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen sihteeri ilmoittaa 
opiskelijalle hallituksen päätöksestä

• rehtori vie asian Diakin turvaryhmän tiedoksi.
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PÄÄTÖS 

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päättää opiskeluoikeuden peruuttami-

sesta ja päätöksen voimaantulosta. 

PÄÄTÖKSEN DOKUMENTOINTI 

Dynasty: salainen asiakirja 

MyDiak 

TIEDOTUS 

Vararehtori ilmoittaa Valviralle sen toimialaan kuuluvien koulutusalojen osalta opis-

keluoikeuden peruuttamista koskevasta käsittelystä ja päätöksestä (Laki 

932/2014 33§ ja 34§). Rehtori lähettää opiskelijalle kirjallisen ilmoituksen Diako-

nia-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen päätöksestä. 

MUUTOKSENHAKU  

Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan-

nista. 
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Opiskeluoikeuden peruuttaminen 

Peruste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOVELTUMATTOMUUS 

 opiskelija vaarantanut va-

kavasti tai toistuvasti toisen 

henkilön terveyden tai tur-

vallisuuden 

 

Laki 932/2014 26§, 33§ 

TERVEYDENTILA TAI TOIMINTAKYKY 

 opiskelija ei täytä terveydeltään tai 

toimintakyvyltään opiskelijaksi ot-

tamisen edellytyksiä 

 opiskelija ei olisi voinut alun perin-

kään tulla valituksi koulutukseen, 

jos ko. terveydentilaa koskeva pe-

ruste olisi ollut tiedossa jo hakuvai-

heessa 

 vakavat fyysiseen tai psyykkiseen 

toimintakykyyn vaikuttavat tekijät, 

jotka estävät käytännön tehtävistä 

tai työssäoppimisesta/harjoitte-

lusta suoriutumisen 

 

 

Laki 932/2014 26§, 33§ 

Koskee 1.1.2012 jälkeen hakevia opis-

kelijoita 

AIEMMAN OPISKELUOIKEUDEN 

PERUUTTAMISTA KOSKEVAN PÄÄ-

TÖKSEN SALAAMINEN HAKUVAI-

HEESSA 

 
Laki 932/2014 26§, 33§ 

 
 

OPINNOT EDELLYTTÄVÄT 

OLENNAISESTI ALAIKÄISEN PA-

RISSA TYÖSKENTELYÄ JA RI-

KOSREKISTERIMERKINTÄ 

 tuomittu sukupuolisiveelli-

syyttä loukkaa- vasta teosta, 

seksuaalirikoksesta, törke-

ästä henkeen tai terveyteen 

kohdistuneesta rikoksesta, 

vähäistä vakavammasta huu-

mausainerikoksesta ja jos 

peruuttaminen on tarpeen 

alaikäisten suojelemiseksi 

 rikostaustan selvittämisme-

nettely koskee vain tilanteita, 

joissa työ on luonteeltaan sel-

laista, että se mahdollistaa 

läheisen vuorovaikutuksen 

lapsen kanssa 

 

Laki 932/2014 33§, laki 

770/1993 

Koskee 1.1.2012 ja sen jälkeen 

opintonsa aloittavia 
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Menettelytavat 

• vireillepano: henkilökun-

taan kuuluva vireillepanija 
dokumentoi tapahtuman 
Falcony-järjestelmän 

kautta

• harjoitteluohjaajan tai toi-

sen opiskelijan havaintoon 
perustuva vireillepano ta-

pahtuu henkilökuntaan 
kuuluvan välityksellä 

Falcony- järjestelmän 

kautta

• vireillepano: henkilökuntaan kuu-

luva vireillepanija dokumentoi ta-

pahtuman Falcony-järjestelmän 
kautta

• harjoitteluohjaajan tai toisen opis-

kelijan havaintoon perustuva 

vireil-lepano tapahtuu 

henkilökuntaan kuuluvan 

välityksellä Falcony- järjestelmän 

kautta

 henkilökuntaan kuuluva on yh-

teydessä vararehtoriin, kun on

syytä epäillä opiskelijan salan-

neen opiskeluoikeuden peruu-

tusta koskevan tiedon

 vararehtorin toimeksiannosta

opinto-ohjaaja pyytää ja vastaan-

ottaa tiedon opiskeluoikeuden

peruuttamista tai vireillä olevasta

peruuttamista koskevasta pää-

töksestä ja perusteluista aikai-

semmasta oppilaitoksesta (laki

932/2014 34§)

 opinto-ohjaaja/opiskelijapalvelui-

den päällikkö toimittaa varareh-

torille kirjallisena mahdolliset pe-

ruuttamispäätökset tai vireillä

olevat peruuttamista koskevat

selvitykset

 Jos harjoitteluun kuuluu olen-

naisesti alaikäisten parissa

toimimista, edellytetään ri-

kosrekisteriotteen esittä-

mistä ennen harjoittelun al-

kamista

 mikäli opiskelija kieltäytyy ri-

kosrekisteriotteen antami-

sesta, häneltä voidaan pidät-

tää oikeus opiskeluun siihen

asti, kunnes hän antaa sen

nähtäväksi.

 jos otteessa esiintyy alaikäis-

ten parissa toimimisen es-

tävä rikos, opiskelijapalvelui-

den assistentti ottaa yhteyttä

ohjaavaan opettajaan ja

opinto- ohjaajaan. Opinto-oh-

jaaja dokumentoi tiedon ri-

koksesta MyDiakiin

 opinto-ohjaaja tai ohjaava

opettaja ilmoittaa asiasta va-

rarehtorille
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Arviointi jatko-

toimenpiteistä  vararehtori kuulee opiskeli-

jaa yhdessä opinto-ohjaa-

jan kanssa ja/tai kuraatto-

rin kanssa. 

 Asia käsitellään opiskeluhy-

vinvointiryhmässä, jossa ar-

vioidaan tarve terveydenti-

latutkimuksiin 

 Vararehtori konsultoi rehto-

ria ja juristia, käynniste-

täänkö opiskeluoikeuden 

peruuttamisprosessi. Vara- 

rehtori konsultoi rehtoria ja 

juristia myös niissä tapauk-

sissa, joissa opiskelija kiel-

täytyy tulemasta kuulemi-

seen. 

 mahdolliset terveydentila-

tutkimukset 

 lausunto, jossa ilmenee tar-

kastuksen ja tutkimusten 

perusteella laadittu arvio 

terveydentilasta ja toiminta-

kyvystä, tulee toimittaa va-

rarehtorille 

 tutkimusten perusteella 

tuen tarpeen arviointi opis-

keluhyvinvointiryhmässä 

 mikäli soveltumattomuus 

kyseessä, opinto-ohjaaja 

yhdessä opiskelijan kanssa 

selvittää mahdollisuuden 

 vararehtori kuulee opiskelijaa yh-

dessä opinto-ohjaajan kanssa 

ja/tai kuraattorin kanssa. 

 asia käsitellään opiskeluhyvinvoin-

tiryhmässä, jossa arvioidaan tarve 

terveydentilatutkimuksiin 

 vararehtori konsultoi rehtoria ja ju-

ristia, käynnistetäänkö opiskeluoi-

keuden peruuttamisprosessi. Vara-

rehtori konsultoi rehtoria ja juristia 

myös niissä tapauksissa, joissa 

opiskelija kieltäytyy tulemasta kuu-

lemiseen. 

 mahdolliset terveydentilatutkimuk-

set 

 lausunto, jossa ilmenee tarkastuk-

sen ja tutkimusten perusteella laa-

dittu arvio terveydentilasta ja toi-

mintakyvystä, tulee toimittaa vara-

rehtorille 

 tutkimusten perusteella tuen tar-

peen arviointi opiskeluhyvinvointi-

ryhmässä 

 mikäli soveltumattomuus ky-

seessä, opinto-ohjaaja yhdessä 

opiskelijan kanssa selvittää mah-

dollisuuden hakeutua muuhun 

koulutukseen 

 vararehtori esittelee asian rehto-

rille 

 tarvittaessa rehtori tekee esityksen 

Diakonia- ammattikorkeakoulu 

Oy:n hallitukselle opiskeluoikeuden 

 vararehtori kuulee opiskelijaa yh-

dessä opinto-ohjaajan kanssa 

ja/tai kuraattorin kanssa ja arvioi 

tilanteen selvitysten perusteella 

 opinto-ohjaaja yhdessä opiskeli-

jan kanssa selvittää mahdollisuu-

den hakeutua muuhun koulutuk-

seen 

 vararehtori konsultoi rehtoria ja 

tarvittaessa juristia, käynniste-

täänkö opiskeluoikeuden peruut-

tamisprosessi. Vararehtori kon-

sultoi rehtoria ja juristia myös 

niissä tapauksissa, joissa opiske-

lija kieltäytyy tulemasta kuulemi-

seen. 

 tarvittaessa rehtori tekee esityk-

sen Diakonia-ammattikorkea-

koulu Oy:n hallitukselle opiskelu-

oikeuden peruuttamisesta: pe-

ruste 932/2014 33§ 

 vararehtori kuulee opiskelijaa 

yhdessä opinto-ohjaajan 

ja/tai kuraattorin kanssa ja 

tarvittaessa pyytää lisäselvi-

tyksiä 

 opinto-ohjaaja selvittää yh-

dessä opiskelijan kanssa 

mahdollisuuden hakeutua 

muuhun harjoittelupaikkaan 

tai koulutukseen 

 opiskeluhyvinvointiryhmä ar-

vioi opiskelijan tuen tarpeen 

yhdessä opiskelijan kanssa 

 tarvittaessa vararehtori kon-

sultoi rehtoria ja juristia, 

käynnistetäänkö opiskeluoi-

keuden peruuttamisprosessi. 

Vararehtori konsultoi rehtoria 

ja juristia myös niissä tapauk-

sissa, joissa opiskelija kiel-

täytyy tulemasta kuulemi-

seen. 

 tarvittaessa rehtori tekee esi-

tyksen Diakonia-ammattikor-

keakoulu Oy:n hallitukselle 

opiskeluoikeuden peruutta-

misesta: peruste 932/2014 

33§ ja 34§ 

 Valviralle lähetetään tieto, mi-

käli Diakonia-ammattikorkea-

koulu Oy:n hallitus peruuttaa 

opiskeluoikeuden 
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hakeutua muuhun koulu-

tukseen 

 vararehtori esittelee asian 

rehtorille 

 tarvittaessa rehtori tekee 

esityksen Diakonia-ammat-

tikorkeakoulu Oy:n hallituk-

selle opiskeluoikeuden pe-

ruuttamisesta: peruste 

932/2014 33§ 

 Valviralle lähetetään tieto, 

mikäli Diakonia-ammatti-

korkeakoulu Oy:n hallitus 

peruuttaa opiskeluoikeu-

den 

 Diak vastaa tarvittavan tar-

kastuksen ja tutkimusten 

kustannuksista 

 opiskelijalla on mahdolli-

suus hakea opiskeluoikeu-

den palauttamista Diako-

nia-ammattikorkeakoulu 

Oy:n hallitukselta. Opiskelu-

oikeus voidaan palauttaa, 

mikäli sen peruuttamisen 

aiheuttaneita syitä ei enää 

ole: peruste: 932/2014 

35§ 

peruuttamisesta: peruste 

932/2014 33§ 

 Valviralle lähetetään tieto, mikäli 

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n 

hallitus peruuttaa opiskeluoikeu-

den 

 Diak vastaa tarvittavan tarkastuk-

sen ja tutkimusten kustannuksista 

 opiskelijalla on mahdollisuus ha-

kea opiskeluoikeuden palautta-

mista Diakonia-ammattikorkea-

koulu Oy:n hallitukselta. 

 Opiskeluoikeus voidaan palauttaa, 

mikäli opiskeluoikeus 33 §:n 1 mo-

mentin 2 kohdan perusteella ja pe-

ruuttamisen aiheuttaneita syitä ei 

enää ole (peruste: 932/2014 35§) 

 opiskelijalla on mahdollisuus 

hakea opiskeluoikeuden pa-

lauttamista Diakonia-ammat-

tikorkeakoulu Oy:n hallituk-

selta. 

 Opiskeluoikeus voidaan pa-

lauttaa, mikäli sen peruutta-

misen aiheuttaneita syitä ei 

enää ole: peruste: 932/2014 

35§ 

 

 


