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TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA 

Yhteydenotto huoltajaan oppilas Opettaja tai 
rehtori 
huoltajalle 

Kirjalliset 
Wilmassa, ei 
sähköpostina 
 
Puhelusta 
Wilmaan 
tuntimerkintä 

opettaja 
 

Wilmaan kirjataan 
puhelun aihe 

  

Kasvatuskeskustelu (kake) 

 opetuksen häirintä 

 järjestyssääntöjen 
rikkominen 

 vilpillinen 
menettely 

 epäasiallinen 
käyttäytyminen 
 

 

Oppilas 
aktiivisena 
osallistujan
a. 
Rehtorin 
toteuttaess
a kuullaan 
tarvittaessa 
myös 
opettajaa. 

 
Opettaja tai 
rehtori 
huoltajalle 

 
Wilmaan 
Tuntimerkintä, 
kirjataan 
kasvatuskeskustel
un aihe. 

 
opettaja, 
rehtori 

 
max 2 h, voi olla 
useammassa 
osassa 
koulupäivän 
aikana tai sen 
ulkopuolella, 
huoltajalla oikeus 
osallistua 
 

  
Toteutetaan 
mahdollisimman 
pian, kun oppilas 
rauhoittunut. 
 
Rehtorin 
toteuttamana 
rehtori kirjaa 
Wilmaan.  

Luokasta, tilaisuudesta tai 
koulun alueelta 
poistaminen 

 käyttäytyy 
häiritsevästi 

 turvallisuuden 
vaarantuminen 

 
 
 

 
oppilas 
 
mahdollisim
man pian, 
kun oppilas 
rauhoittunu
t 

 
Opettaja tai 
rehtori 
huoltajalle 

 
Wilmaan 
tuntimerkintä 
 
Kiinnipidosta 
kirjallinen 
selonteko (ao. 
kaavake 
OPH -kansiossa) 

 
opettaja, 
rehtori 

 
enintään 
oppitunnin jäljellä 
olevaksi ajaksi, 
valvonta 
järjestettävä 
koululla,  
tarvittaessa 
oppilas ohjataan 
kotiin 

 
oppilaalla oikeus 
 
opettaja ohjaa 
OPH:on, kun 
tilanne toistuva 

 
Tarvittaessa 
voimakeinoin, 
tuolloin ilmoitus 
myös opetuksen 
järjestäjälle 
(kirjallinen 
selonteko) 
*) 
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TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA 

Muut mahdolliset 
toimenpiteet 

 sovitaan  
yhteistyössä 
huoltajan kanssa 

Oppilas + 
tarvittaessa  
huoltaja 

Opettaja tai 
rehtori 
huoltajalle 

Wilmaan 
tuntimerkintä, 
aihe kirjataan 

opettaja Toimenpiteen 
kasvatuksellinen 
tavoite, oppilaan 
turvallisuus 

Opettaja ohjaa 
oppilashuoltoon 
mikäli tilanne 
toistuva 

 

Opetuksen osallistumisen 
epääminen loppupäiväksi 

 oppilas vaarantaa 
oman/muiden 
turvallisuuden tai 
vaikeuttaa 
kohtuuttomasti 
opetusta 

 
oppilas 

 
Opettaja tai 
rehtori 
huoltajalle 

 
Wilmaan 
tuntimerkintä 

 
rehtori 

 
valvonta 
järjestettävä 

 
toistuvissa 
tapauksissa 
ohjataan 
OPH:oon 

 
*) 

Kotitehtävien  
suorittaminen 

 jos kotitehtävät 
tekemättä ilman 
hyväksyttävää 
syytä 

 
 
 
 
 

 
oppilas 

 
Opettaja tai 
rehtori 
huoltajalle 

 
Wilmaan 
tuntimerkintä 

 
opettaja 

 
enintään 1 h 
kerrallaan 
työpäivän jälkeen 
valvonnan 
alaisena 

  
Kuljetusoppilas: 
työpäivän jälkeen 
tai välitunnilla 
riippuen kyydin 
ajasta 
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TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA 

Jälki-istunto 

 järjestyssääntöjen 
rikkominen 

 opetuksen häirintä 

 vilpillinen toiminta 

 epäasiallinen 
toiminta 
 

 
oppilas 

 
Opettaja tai 
rehtori 
huoltajalle 

 
Wilmaan 
tuntimerkintä 
 

 
opettaja 

 
max. 2 h 
työpäivän 
ulkopuolella 

  
Oppilaalla 
voidaan teettää 
tehtäviä tai 
määrätä olemaan 
hiljaa. Jälki-
istunto 
toteutetaan 
mahdollisimman 
pian 
tapahtumasta. 

Kirjallinen varoitus 
 
 
 
 

 
oppilas, 
huoltaja 

 
Rehtori 
huoltajalle 
 
Huoltajalle 
päätös 
kirjallisena 

 
Wilmaan 
kurinpito- 
rangaistus-
merkintä 
 

 
rehtori 

 
rehtorin viran-
haltijapäätös 
 

 
oppilaalla oikeus, 
kuraattori vastaa 
suunnitelman 
laadinnasta 

 
Oppilasta ja 
huoltajaa 
kuultava, 
kuulemisesta 
kirjallinen 
selonteko. 
*) 

Määräaikainen 
erottaminen 
 
 
 
 
 
 
 

 
oppilas, 
huoltaja 

 
Rehtori 
huoltajalle 
 
Huoltajalle 
päätös 
kirjallisena 

 
lautakunnan 
päätös 
 
Wilmaan 
kurinpito- 
rangaistus- 
merkintä 

 
sivistys- 
lautakunta 

 
Enintään 3 kk. 
Voidaan 
toimeenpanna 
heti päätöksen 
jälkeen, jos 
turvallisuus on 
vaarantunut. 

 
oppilaalla oikeus 
 
kuraattori vastaa 
suunnitelman 
laadinnasta 

 
Oppilasta ja 
huoltajaa 
kuultava, 
kuulemisesta 
kirjallinen 
selonteko. 
*) 
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TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJJAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA 

Esineen tai aineen 
haltuunotto 

 kyseessä oltava 
kielletty esine tai 
aine, jolla oppilas 
häiritsee opetusta 
tai toista oppilasta 

oppilas Opettaja tai 
rehtori ilmoittaa 
huoltajalle, 
tarvittaessa 
poliisille tai 
muulle 
viranomaiselle. 
Huoltajalle 
ilmoitettava 
myös esineen tai 
aineen 
palauttamisesta. 
 

Wilmaan 
tuntimerkintä  

Opetustilant
eessa 
opetustyötä 
avustava 
henkilö, 
opettaja tai 
rehtori 

Turvallisuuden 
vaarantuessa 
haltuunotto ei ole 
velvollisuus vaan 
jokaisen 
aikuishenkilön 
oikeus. 

 Haltuunotto 
tarvittaessa 
voimakeinoin 
*) 
Turvallinen aine 
tai esine voidaan 
luovuttaa 
oppilaalle takaisin 
koulupäivän 
päätteeksi. 

Oppilaan tavaroiden 
tarkastaminen 

 oltava ilmeistä, 
että oppilaalla on 
hallussa esine tai 
aine, jolla on 
mahdollisuus 
vaarantaa oma tai 
toisen turvallisuus 

 

oppilas Opettaja tai 
rehtori 
huoltajalle 

Wilmaan 
tuntimerkintä.  
 
Kirjallinen 
selonteko haltuun 
otetusta 
tavarasta, tavaran 
mahdollisesta 
luovutuksesta ja 
tavaran 
mahdollisesta 
hävittämisestä. 

opettaja, 
rehtori 

Tarkastetaan 
vaatteet päällisin 
puolin, pulpetti tai 
laukku ilmeisen 
syyn perusteella. 

 Tarkastustilantees
sa oltava läsnä  
oppilaan kanssa 
samaa sukupuolta 
oleva koulun 
aikuishenkilö, 
sekä lisäksi 
oppilaan toivoma 
koulun 
aikuishenkilö.   
Perustellusti 
voidaan poiketa 
tästä, mikäli 
turvallisuus 
vaarantuu.           
*) 
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*) Viranhaltija on velvollinen tekemään tarvittaessa lastensuojeluilmoituksen (LSL 25§ http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#a12.2.2010-88). 

Lastensuojeluilmoitus tehdään sosiaalitoimeen sosiaalityöntekijälle. Lastensuojeluilmoitus voidaan laatia yhdessä huoltajan kanssa. Lastensuojeluilmoitus ei 

ole kurinpidollinen toimenpide.  

  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#a12.2.2010-88
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