
Toimintamalli oppilaan ojentamisessa:   30.11.2022 

- Kurinpitoprosessi etenee portaittain. Oppilaan ojentamisessa tulee huomioida oppilaiden yhdenvertaisuus 

ja yleiset oikeusturvaperiaatteet. Lastensuojeluilmoituksen tarvetta arvioidaan erikseen kaikilla portailla. 

PORRAS 1 kasvatuskeskustelut  

- Kasvatuskeskustelu on kaksiosainen: ensimmäinen osa on kasvatuskeskusteluun määräävän opettajan 

puhuttelu. Toinen osa on keskustelu vuorolistan määräämän opettajan kanssa. 

- kasvatuskeskusteluun määräävä opettaja täyttää lomakkeen Wilman kurinpito-kohdassa, jolla tieto 

menee oppilaan kotiin. Lomakkeessa ilmoitetaan, mihin otetaan yhteyttä, jos huoltajat haluavat osallistua 

keskusteluun. Kiireisissä tapauksissa ollaan puhelimitse yhteydessä oppilaan kotiin. 

- Kasvatuskeskustelun toinen osa järjestetään viikoittain samaan aikaan kuin Tukemotunti eli torstaisin klo 

15.45-16.45. Paikalla on vuorolistan mukaan kaksi tai kolme valvojaa, joista yksi hoitaa läksyparkin, muut 

kasvatuskeskustelut. Kasvatuskeskustelun toisesta osasta tehdään pöytäkirja Wilmaan. 

- Jos huoltaja ei ole paikalla, keskustelun lopuksi oppilas soittaa itse huoltajalle ja kertoo keskustelusta ja 

mitä on sovittu. Ellei huoltajaa tavoiteta puhelimella, valvoja laittaa sovitut asiat wilma-viestinä huoltajalle. 

PORRAS 2 vanhempainpalaveri 

Kolmannen kasvatuskeskustelun jälkeen luokanvalvoja kutsuu huoltajat ja oppilashuoltoryhmän edustajan 

koululle palaveriin, jossa käydään läpi tilanne ja sovitaan jatkotoimenpiteet. Myöhästymisistä järjestetään 

vain yksi kasvatuskeskustelu, sen jälkeen rangaistus on jälki-istunto. 

PORRAS 3 jälki-istunto 

- Vanhempien palaverin jälkeen ei määrätä enää kasvatuskeskustelua vaan jälki-istunto seuraavalle jälki-

istuntopäivälle. 

- jälki-istunto on 1-2 kertaa kuukaudessa samaan aikaan läksyparkin kanssa. Jälki-istuntoon nimetään yksi 

valvoja. 

PORRAS 4 rehtorin yhteydenotto 

- seuraavasta jälki-istunnosta tai jälki-istuntoon saapumatta jättämisestä rehtori ottaa yhteyttä kotiin. 

PORRAS 5 Kirjallinen varoitus. 

PORRAS 6 Määräaikainen erottaminen 

 

 

 

 

 



 

Millä tahansa portaalla oppilaalta voidaan evätä oikeus osallistua opetukseen samana ja seuraavana 

koulupäivänä perusopetuslain mukaisesti (163/2022 36§ 4. mom.)  

- Jos opetus evätään, menetellään seuraavasti: 

o Rehtori tekee päätöksen opetuksen epäämisestä ja ilmoittaa asiasta huoltajille sekä 

sosiaaliviranomaisille 

o Rehtori määrää oppilaalle tilan ja valvojan odotusajaksi 

o Oppilaalle järjestetään epäämisen aikana mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti 

koulupsykologin tai kuraattorin kanssa, jos oppilas niin haluaa 

o Oppilaalle tehdään suunnitelma palaamisen tukemiseksi yhteistyössä oppilaan ja huoltajien 

kanssa 

▪ Suunnitelmassa huomioidaan oppilaan tarvitsema tuki epäämisen aikana ja 

oppilaan palatessa opetukseen 


