Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö
Kurinpitomenettely
Toimintatapa ja kuuleminen
Kasvatuskeskustelu
Huoltajalle on varattava
PoL 35 a §
mahdollisuus osallistua
kasvatuskeskusteluun tai osaan
siitä, mikäli se on tarpeellista.
Jälki-istunto
PoL 36 § 1, 5, 6 mom
PoA 18 §

Mikäli oppilas rikkoo
toistuvasti koulun järjestystä
huolimatta
kasvatuskeskusteluista,
voidaan hänelle määrätä
enintään 2 h jälki-istuntoa.
Voidaan teettää kasvatusta,
kehitystä ja opetusta tukevia
tehtäviä.
- Yksilöidään teko tai
laiminlyönti.
- Kuultava oppilasta ja
hankittava muu tarpeellinen
selvitys.
- Kuultava huoltajaa ennen
rangaistuksen toimeenpanoa.

Ilmoittaminen
Kirjaaminen
Ilmoitetaan huoltajalle
Kirjataan Wilma-lomakkeella
sähköisen
(Kurinpitotoimet)
yhteydenpitovälineen kautta.

Huoltajalle lähetetään
kirjallinen jälki-istuntolomake,
joka palautetaan
allekirjoitettuna.

Kirjataan Wilma-lomakkeella
(Kurinpitotoimet). Koulussa
seurataan jälki-istunnon
suorittamista ja arkistoidaan
kotona käynyt lomake.
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Toimivalta ja muuta
Opettaja ja/tai
rehtori/koulunjohtaja
Eroaa päivittäisestä
käyttäytymisen ohjauksesta.
Opettaja

Kurinpitomenettely
Luokasta poistaminen
lopputunnin ajaksi
PoL 36 § 2 mom
PoA 18 §

Toimintatapa ja kuuleminen
Häiritsevä oppilas voidaan
määrätä poistumaan jäljellä
olevan oppitunnin ajaksi
luokasta tai muusta
opetustilasta tai koulun
tilaisuudesta. Opettajan on
kuitenkin huolehdittava
oppilaan valvonnasta.
Opetuksen evääminen jäljellä Oppilaan osallistuminen
olevan työpäivän ajaksi
opetukseen voidaan evätä
PoL 36 3 mom
enintään jäljellä olevan
PoA 18 §
työpäivän ajaksi, jos on
olemassa vaara, että toisen
oppilaan taikka koulussa tai
muussa opetustilassa
työskentelvän henkilön
turvallisuus kärsii oppilaan
väkivaltaisen tai uhkaavan
käyttäytymisen vuoksi taikka
opetus tai siihen liittyvä
toiminta vaikeutuu
kohtuuttomasti oppilaan
häiritsevän käyttäytymisen
vuoksi.

Ilmoittaminen
Kirjaaminen
Ilmoitetaan huoltalle
Kirjataan Wilman
soittamalla tai sähköisen
tuntimerkintöihin
yhteydenpitovälineen kautta.

Toimivalta ja muuta
Opettaja

Soitetaan heti huoltajalle.
Kirjataan Wilman
Kysytään voiko hän hakea
tuntimerkintöihin
oppilaan tai voiko oppilaan
lähettää omatoimisesti kotiin.

Rehtori

Ilmoitetaan luokanopettajalle/valvojalle ja loppupäivän
opettajille.

Kurinpitomenettely
Oppilaan poistaminen koulun
tiloista tai tilaisuudesta
voimakeinoin
PoL 36 b §
PoA 18 §

Toimintatapa ja kuuleminen
Jos oppilas ei poistu koulun
tiloista, tilaisuudesta tai
alueelta vapaaehtoisesti,
voidaan poistamiseen käyttää
tilanteeseen (oppilaan ikä ja
tilanteen uhkaavuus
huomioiden) sopivia keinoja.

Ilmoittaminen
Soitetaan heti huoltajalle.
Kysytään voiko hän hakea
oppilaan tai voiko oppilaan
lähettää omatoimisesti kotiin.

Kirjaaminen
Toimivalta ja muuta
Mikäli poistamiseksi on
Rehtori ja/tai opettaja
käytetty voimakeinoja, on
tehtävä erillinen kirjallinen
selvitys, joka annetaan tiedoksi
opetuksen järjestäjälle ja
Ilmoitetaan luokanopettajalle/- arkistoidaan.
valvojalle ja loppupäivän
opettajille.
Täytetään Wilma-lomake
(Oppilaan poistaminen
voimakeinoin)

Esineen tai aineen haltuun
ottaminen oppilaalta
PoL 36 d §

Työpäivän aikana voidaan
ottaa haltuun oppilaalta PoL:n
29 §:n 2 momentissa
tarkoitettu kielletty esine tai
aine tai sellainen esine tai aine,
jolla oppilas häiritsee opetusta
tai oppimista.

Kirjataan sähköiseen
yhteydenpitovälineeseen ja
tarvittaessa soitetaan
huoltajille.

Häirintään käytetty esine on
luovutettava takaisin oppilaalle
tunnin tai tilaisuuden jälkeen
tai viimeistään työpäivän
päättyessä (PoL 36 g § 1
mom), mikäli kyseessä ei ole
laissa kielletty tai muu
vaarallinen esine.

Otetaan yhteyttä
koulupoliisiin, mikäli kyseessä
on erityisen vaarallinen aine
tai esine. Tällöin asiasta
ilmoitetaan myös
koulukuraattorille. Ko.
tapauksista tehdään myös
lastensuojeluilmoitus.

Kirjataan Wilma-lomakkeella
(Oppilaan tavaroiden
tarkastaminen/haltuunotto)

Opettaja ja/tai rehtori

Opettaja ja/tai rehtori

Kurinpitomenettely
Esineen tai aineen haltuun
ottaminen oppilaalta, kun
oppilas vastustaa haltuunottoa
PoL 36 d §
PoA 36 f §

Kirjallinen varoitus
PoL 36 § 1mom

Toimintatapa ja kuuleminen
Mikäli on perusteltu syy
epäillä, että oppilaalla on
hallussa PoL:n 29 §:n 2
momentissa tarkoitettu
kielletty esine tai aine ja hän
kieltäytyy luovuttamasta niitä,
voidaan käyttää
välttämättömiä voimakeinoja
ottaen huomioon oppilaan ikä.
Toimitaan hienotunteisesti.

Ilmoittaminen
Kirjaaminen
Haltuunottamisesta soitetaan Kirjataan Wilma-lomakkeella
huoltajalle.
(Oppilaan tavaroiden
tarkastaminen/haltuunotto)

Oppilas käyttäytyy erityisen
törkeästi ja/tai vaarallisesti.

Rehtori kutsuu oppilaan ja
huoltajan tapaamiseen
koululle.

- Yksilöidään teko tai
laiminlyönti.
- Kuultava oppilasta ja
hankittava muu tarpeellinen
selvitys.
- Kuultava huoltajaa.

Toimivalta ja muuta
Opettaja ja/tai rehtori ja
koulun aikuinen

Otetaan yhteyttä
Kirjallinen ilmoitus
koulupoliisiin, mikäli kyseessä opetuksenjärjestäjälle.
on erityisen vaarallinen aine
tai esine. Tällöin asiasta
ilmoitetaan myös
koulukuraattorille. Ko.
tapauksista tehdään myös
lastensuojeluilmoitus.

Ilmoitetaan luokanopettajalle/valvojalle ja koulukuraattorille.

Hallinnollinen päätös
säilytetään.

Rehtori tekee hallinnollisen
päätöksen, josta käy ilmi
valitusosoitus.

Kurinpitomenettely
Määräaikainen erottaminen
korkeintaan 3 kk ajaksi
PoL 36 § 1 mom

Toimintatapa ja kuuleminen
Oppilas ei jälki-istunnosta ja/tai
kirjallisesta varoituksesta
huolimatta noudata koulun
sääntöjä.
- Yksilöidään teko tai
laiminlyönti.
- Kuultava oppilasta ja
hankittava muu tarpeellinen
selvitys.
- Kutsutaan huoltajat ja oppilas
tapaamiseen ja annetaan
mahdollisuus tutustua
aineistoon.
- Kutsutaan koulukuraattori tai
oppilaan asioista vastaava
sosisaalityöntekijä.
- Rehtori tekee esityksen
määräaikaisesta erottamisesta
lautakunnalle.
- Järjestetään oppilaan
opiskelu erottamisen ajaksi.

Ilmoittaminen
Huoltajalle lähetetään ote
lautakunnan pöytäkirjasta,
mistä ilmenee päätös ja
valitusosoitus.

Kirjaaminen
Kirjataan oppilasta koskeviin
tietoihin sähköiseen
tietokantaan.

Toimivalta ja muuta
Sivistyslautakunta
Jos jonkun henkilön
turvallisuus koulussa on
kärsinyt tai vakavasti
vaarantunut tai sen
toistumisen uhka on ilmeinen,
voidaan erottaminen panna
täytäntöön heti, vaikka päätös
ei olisi vielä lainvoimainen.

