
TOIMENPIDE KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVAA OPPILASHUOLTO MUUTA 

Kasvatuskeskustelu 

• opetuksen häirintä 

• järjestyssääntöjen rikkominen 

• vilpillinen menettely 

• epäasiallinen käyttäytyminen 

oppilas huoltajalle 
Wilmaan 
+ kansio 

opettaja, rehtori 

max 2h, voi olla 
useammassa osassa 

koulupäivän aikana tai 
sen ulkopuolella, 

huoltajalla tarvittaessa 
oikeus osallistua 

  

Luokasta, tilaisuudesta tai koulun 
alueelta poistaminen 

• käyttäytyy häiritsevästi 
oppilas huoltajalle 

Wilmaan 
 

opettaja, rehtori 
enintään oppitunnin 

jäljellä olevaksi ajaksi, 
valvonta järjestettävä 

 
tarvittaessa voimakeinoin, tuolloin 

ilmoitus myös opetuksen järjestäjälle 

Opetukseen osallistumisen 
epääminen  

• oppilas vaarantaa muiden 
turvallisuuden tai vaikeuttaa 
kohtuuttomasti opetusta 

oppilas huoltajalle 
Wilmaan 

 
rehtori 

valvonta järjestettävä 
loppupäivä ja seuraava 

päivä 
oppilaalla oikeus 

suunnitelma paluusta 
tarvittaessa LS-ilmoitus 

Kotitehtävien suorittaminen 

• jos kotitehtävät tekemättä ilman 
hyväksyttävää syytä 

oppilas huoltajalle 
Wilmaan 

 
opettaja 

enintään 1 h kerrallaan 
työpäivän jälkeen 

valvonnan alaisena 
  

Jälki-istunto 

• järjestyssääntöjen rikkominen 

• opetuksen häiritseminen 

• vilpillinen toiminta 

• epäasiallinen käyttäytyminen 

oppilas huoltajalle 
Wilmaan 

+ rangaistuskirjaan 
 

opettaja 
max 2h, työpäivän 

ulkopuolella 
 

voidaan teettää tehtäviä tai määrätä 
olemaan hiljaa 

Kirjallinen varoitus 
 

oppilas, huoltaja  
Wilmaan 

 
rehtori  oppilaalla oikeus tarvittaessa LS-ilmoitus 

Määräaikainen erottaminen 

oppilas, huoltaja  
Wilmaan, 

ltk:n päätös 
 

siv.ltk 

enintään 3kk, voidaan 
toimeenpanna ennen 
lainvoimaisuutta, jos 

turvallisuus on 
vaarantunut 

oppilaalla oikeus 
huolehdittava opinnoista 

suunnitelma paluusta 
tarvittaessa LS-ilmoitus 

Esineen tai aineen haltuunotto 

• kyseessä oltava kielletty esine tai 
aine tai esine tai aine, jolla 
oppilas häiritsee opetusta 

oppilas 

huoltajalle, 
tarvittaessa poliisille 

tai muulle 
viranomaiselle 

Wilmaan 
 

opettaja, rehtori 
haltuunotto ei ole 
velvollisuus, vaan 

oikeus 
 

tarvittaessa voimakeinoin, jos kyseessä 
turvallisuutta tai oppimista häiritsevä 

esine tai aine 

Oppilaan tavaroiden 
tarkastaminen 

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

oppilas huoltajalle 
Wilmaan 

 
opettaja, rehtori 

vaatteet päällisin 
puolin, pulpetti tai 

kaappi, laukku, 
ilmeisen syyn 
perusteella 

 

mieluiten samaa sukupuolta oleva, 
oppilaan toivoma henkilö, kaksi 

henkilöä, perustellusti voidaan poiketa 
tästä 

Opettajan tai rehtorin 
voimakeinojen käyttö 
(luokasta poistaminen, esineen tai 
aineen haltuunotto) 

oppilas 
sivistystoimelle, 

huoltajalle 
Wilmaan 

 
opettaja, rehtori 

tapahduttava 
turvallisesti, 

tarvittaessa kutsuttava 
poliisi 

  

 


