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Kuopion steinerkoulu Virkkulan järjestyssäännöt 

 
Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. Oppilaan tulee osallistua 

opetukseen, jollei hänelle ole siitä myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä 

tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 

Järjestyssäännöillä pyritään takaamaan turvallisuus, työrauha ja viihtyisyys. Järjestyssäännöt 

edellyttävät jokaiselta vastuullista toimintaa. 

 

Yleistä: 

Nämä järjestyssäännöt ovat käytössä Kuopion steinerkoulu Virkkulan alueella koulupäivien 

aikana sekä koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä tilaisuuksissa. Koulualueen muodostavat 

steinerkoulu Virkkulan koulurakennukset sekä niiden piha-alue. Kouluajaksi lasketaan 

lukujärjestyksen mukainen työpäivä koulumatkoineen sekä koulussa vietettävä lisäaika, kuten 

tukiopetus, kerhot, jälki-istunnot ja muu valvottu toiminta. Koulunkäyntiin välittömästi liittyviä 

tilaisuuksia ovat koulun järjestämät tilaisuudet, kuten retket, illanvietot, juhlat, tutustumiskäynnit 

ja leirikoulut. Kouluaika vietetään koulun alueella, ellei muusta ole sovittu. 

 

Koulumatkat: 

Kouluun saavutaan täsmällisesti ja turvallisesti liikennesääntöjä ja hyviä tapoja noudattaen. 

Polkupyörän tulee olla liikennesääntöjen edellyttämässä kunnossa ja pyöräillessä tulee käyttää 

pyöräilykypärää. 1.-2. luokan oppilaat voivat saapua polkupyörällä kouluun vain huoltajan 

saattamana. Polkupyörät säilytetään koulupäivän ajan niille osoitetuilla paikoilla. Lapsen 

tuominen aamulla koulun pihaan autolla on turvallisuussyistä kielletty. Nouto suositellaan 

tapahtuvaksi Haapaniemenkadulta. 

 

Oppitunnit: 

Oppilaan on saavuttava tunneille täsmällisesti ja asiallisesti pukeutuneena. Ulkovaatteet, pipot, 

lippalakit yms. säilytetään niille osoitetuilla paikoilla. Päivän työ aloitetaan päivänavauksella (PA 

6§). Oppilaalla tulee olla oppitunneilla mukanaan tarvittavat opiskeluvälineet säännöllisesti. 

Oppilaalla on velvollisuus hankkia kadottamiensa/hajottamiensa välineiden tilalle uudet. Oppilas 

voidaan myös määrätä puhdistamaan tai järjestelemään tila, jonka hän on tahallaan tai 

huolimattomuuttaan liannut/saattanut epäjärjestykseen. 

 

Tunneilla ei saa kuunnella radiota tai äänitesoittimia muutoin kuin opetustarkoituksessa. 

Matkapuhelimet tulee pitää suljettuina tai äänettöminä, ellei niitä käytetä opetusvälineinä. 

Tarvittaessa opettaja kerää oppituntia tai ruokailua häiritsevät laitteet pois. Luokissa 7-9 kännykät 

jätetään oppituntien ajaksi opettajan osoittamaan ”kännykkäparkkiin” suljettuina tai äänettöminä. 

Jokaisen oppilaan on annettava työrauha luokkatovereilleen, sekä opettajalle.  

 

Oikeutta päästä seuraamaan opetusta voidaan opetuksen julkisuutta koskevan perusopetuslain 

19§:n mukaan rajoittaa vain perustellusta syystä, mikäli ulkopuolisten mukana olo voi häiritä 

oppilaiden ja opettajan työskentelyä. 

 

Välitunnit: 
Tunnin päätyttyä opettaja valvoo luokilla 1- 9 luokan tyhjenemisen ja oppilaiden uloslähtemisen. 

Oppilaat lähtevät viivyttelemättä välitunneille ja oppilaat viettävät ne ulkona koulun piha-

alueella. Oppilaat eivät saa poistua koulun alueelta ilman lupaa. Opettajan perustellulla 

päätöksellä välitunti voidaan viettää toisinkin. Oppilaiden tulee olla pukeutuneina sään 

mukaisesti. Välituntisin ei saa tarpeettomasti oleskella WC:ssä eikä polkupyörätelineellä. 

Välitunneilla leikitään turvallisia leikkejä. Valvova opettaja huolehtii täsmällisesti 

valvonnoistaan. Hän mm. tarkastaa WC-tilat ja valvoo, että polkupyörät saavat olla telineissään 

rauhassa. Jalkapalloa pelataan alakentällä. Jalkapalloa saa ulkona pelata vasta, kun ulkovalvoja 

on paikalla. Jos pallo menee aidan yli, siitä on kerrottava välittömästi ulkovalvojalle. Sisälle 
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mennään viivyttelemättä välitunnin päätyttyä. Kaikkien sisäänkäyntien rappusalueilla oleskelu on 

kielletty paloturvallisuuden ja rappusien jäätymisen takia. 

 

Välitunnit ja ulkoilu talvella: 

Ulkoilun ja ulkoliikuntatuntien alapakkasraja on -20c. Hiihdon ja luistelun pakkasraja on -15c. 

Lämpötila tarkastetaan ennen oppitunnin alkua. ”Vuorenvalloitus”-leikit on kielletty. Lumipalloja 

saa valvotusti heittää ainoastaan siihen tarkoitukseen varattuihin seiniin/aitoihin. Muusta 

lumipallojen heittelystä seuraa puolen tunnin jälki-istunto. 

 

Omien tavaroiden tuominen kouluun: 

Oppilas tai opiskelija ei saa tuoda kouluun eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä 

tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty. Käytämme niistä tässä käsitettä kielletyt 

esineet ja aineet. 
 

Alaikäisiltä kiellettyjä ovat muun muassa alkoholi- ja tupakkalain mukaiset tuotteet, sekä 

energiajuomat. Kaikilta on kielletty muuan muassa toisen vahingoittamiseen soveltuvat esineet tai 

aineet, kuten teräaseet ja muut viiltämiseen tai pistämiseen soveltuvat esineet, patukat, pamput, 

ketjut, jouset, vaijerit, pesäpallomailat ja muut näihin rinnastettavat lyömiseen soveltuvat esineet, 

tikat, kuulat ja muut näihin rinnastettavat heittämiseen soveltuvat esineet, syövyttävät sekä toisen 

vakavaan vahingoittamiseen taikka lamauttamiseen soveltuvat aineet, ilma-aseet, jousitoimiset 

aseet, harppuunat, ritsat, puhallusputket ja muut näihin rinnastettavat ampumiseen soveltuvat 

esineet ja terveydelle vaaralliset laserosoittimet. Myös ampuma-asetta tai räjähtävää esinettä 

erehdyttävästi muistuttavien esineiden tuominen kouluun on kielletty. Tarkemmat säädökset 

löytyvät järjestyslaista, ampuma-aselaista, laista räjähdysvaarallisista aineista, räjähdeasetuksesta, 

alkoholilaista ja tupakkalaista. 

 

Kielto koskee myös kaikkia muita sellaisia esineitä ja aineita, joilla voidaan vaarantaa omaa tai 

toisen turvallisuutta tai jotka erityisesti soveltuvat omaisuuden vahingoittamiseen ja joiden 

hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. 

 

Tupakkatuotteiden, nuuskan ja päihteiden hallussapito ja käyttö sekä niiden vaikutuksen alaisena 

esiintyminen on kielletty koulussa, koulun alueella, koulumatkoilla ja koulun järjestämissä 

tilaisuuksissa. 

 

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus poistaa vaaralliset esineet ja aineet. Perusopetuksen oppilaalta 

voidaan ottaa pois myös keskittymistä ja opetusta häiritsevät tavarat. Opettajalla ja rehtorilla on 

myös oikeus yhdessä toisen täysi-ikäisen koulun henkilökuntaan kuuluvan henkilön kanssa 

tarkastaa oppilaan/opiskelijan tavarat sellaisen kielletyn tai vaarallisen esineen haltuun 

ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta. 

 

Kouluun ei saa tuoda opetuksen kannalta tarpeettomia esineitä. Opettajalta voi saada 

poikkeusluvan esim. esitelmämateriaalin tuomiseen. Koululla ei ole velvollisuutta korvata 

kyseisenlaiselle omaisuudelle mahdollisesti aiheutuvia vaurioita ja katoamisia. Vastuu em. 

tavaroista on huoltajalla. 

 

Matkapuhelimet pidetään suljettuna tai äänettöminä oppituntien ajan. Luokissa 7-9 kännykät 

jätetään oppituntien ajaksi opettajan osoittamaan ”kännykkäparkkiin” suljettuina tai äänettöminä. 

Opettaja voi takavarikoida matkapuhelimen, mikäli se häiritsee opetusta oppitunnilla. 

Matkapuhelin luovutetaan takaisin oppilaalle oppitunnin päätyttyä. Mikäli matkapuhelin aiheuttaa 

toistuvaa häiriötä, voidaan se takavarikoida koulupäivän ajaksi.  Koululla ei ole velvollisuutta 

korvata rikkoutunutta tai kadonnutta matkapuhelinta eikä selvittää vahingoittumiseen tai 

katoamiseen liittyviä tapahtumia. Alaikäisen matkapuhelimesta vastuu on huoltajalla. 

 

Koulutyötä häiritsevä kuvaaminen oppitunneilla ja koko koulualueella on kielletty. 

 

Omien elektronisten laitteiden käyttö koulupäivän aikana on kielletty. 
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Käytöstavat, viihtyvyys ja turvallisuus: 

 

Koulussa tulee käyttäytyä kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti. Kiusaaminen on kielletty. 

Kaikki ihmisarvoa, sukupuolta, taikka ulkonäköä tahi muuta näihin verrattavissa olevaa asiaa 

koskeva loukkaava, tai halventava käytös on kielletty, yhtä lailla kuin fyysinen tai henkinen 

väkivalta ja siitä annetaan joko kasvatuskeskustelu, tai jälki-istuntorangaistus, pituudeltaan 

puolesta tunnista puoleentoista tuntiin teon vakavuudesta riippuen. 

 

Koulun käytävillä, ruokalassa ja sisätiloissa liikutaan rauhallisesti.  

 

Jokaisella luokalla voi olla lisäksi omia järjestyssääntöjä. Ne eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa 

tämän järjestyssäännön kanssa. 

 

Ruokailussa tulee keskustella hillityllä äänellä ja noudattaa hyviä ruokailutapoja. Ruokalassa ei 

saa syödä ulkovaatteet yllä eikä reppu selässä. Opettajat huolehtivat valvonnasta omalla 

valvontavuorollaan. 

 

Oppilas ruokailussa: 

• ottaa sellaisen annoksen, jonka jaksaa syödä 

• suhtautuu myönteisesti eri ruokalajeihin 

• käyttäytyy rauhallisesti ja hyvien pöytätapojen mukaisesti 

• muistaa käyttää sanoja kiitos, ole hyvä, anteeksi. 

 

Poissaolot ja myöhästymiset: 

Oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole siitä myönnetty vapautusta. 

Oppivelvollisuusikäisen oppilaan huoltajan vastuulla on oppivelvollisuuden täyttyminen (PL 

26§). Huoltajan on ilmoitettava lapsensa poissaolon syy viipymättä luokanopettajalle tai -

valvojalle. Jos oppilas ei sairauden takia voi osallistua liikuntaan tai muuhun koulutyöhön, on 

opettajalle tuotava huoltajan, terveydenhoitajan tai lääkärin kirjallinen todistus. Hyväksyttävästä 

syystä luokanopettaja tai – valvoja voi antaa luvan koulusta poissaoloon enintään kolmeksi 

päiväksi ja rehtori pidemmäksi aikaa. Tunnilta myöhästyneeksi katsotaan oppilas, joka saapuu 

tunnille opetustilanteen alettua. Toistuvista myöhästymisistä voidaan antaa sanktio. 

 

Ulkopuoliset asiattomat henkilöt koulun alueella: 

Asiaton oleskelu koulun alueella on kielletty. Koulualueella olevista asiattomista ulkopuolisista 

henkilöistä on ilmoitettava välittömästi rehtorille, apulaisrehtorille tai kansliaan. Mikäli henkilö ei 

poistu kehotuksesta, otetaan yhteys poliisiin. 

 

Järjestyssääntöjen rikkomukset: 

Järjestyssääntöjen rikkomistapauksissa noudatetaan perusopetuslakia ja -asetusta: 
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Lainsäädäntöä näiden järjestyssääntöjen taustalla: 

 

Perusopetuslaki 35-36 § 
Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai 

kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan 

loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi 

tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai 

useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. 

 

Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä 

oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä 

keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. 

 

Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata ja siitä 

tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua 

kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se 2 momentissa esitetty huomioon ottaen katsotaan 

tarpeelliseksi. 

 

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee 

vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa 

kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista 

käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään 

kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat 

kurinpitorangaistuksia. 

 

Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, joiden 

tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai 

laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös 

velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan. 

 

Jälki-istuntoa ei voida järjestää siten, että oppilas joutuisi sen seurauksena jäämään pois 

opetussuunnitelman tai muun koulun toimintaa koskevan suunnitelman mukaisesta opetuksesta. 

 

Kuopion steinerkoulu: kolmen jälki-istunnon (tai yhteensä 3 tuntia) jälkeen seuraa kirjallinen 

varoitus. Kirjallisen varoituksen jälkeen, mikäli koulun järjestyksen rikkominen jatkuu, voidaan 

oppilas erottaa määräajaksi. 

 

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi 

luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä 

tilaisuudesta. 

 

Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos 

on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän 

henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka 

opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen 

vuoksi. 

 

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi 

kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. 
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36 a § Menettely kurinpitoasiassa ja erottamisen täytäntöönpano 

Ennen oppilaan määräämistä jälki-istuntoon, kirjallisen varoituksen antamista oppilaalle ja 

oppilaan määräaikaista erottamista on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, 

kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Ennen kurinpitorangaistuksen 

antamista on oppilaan huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Muista 36 §:ssä tarkoitetuista 

toimenpiteistä on ilmoitettava oppilaan huoltajalle ja opetuksen epäämisestä tarvittaessa koulun 

sijaintikunnan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavalle viranomaiselle. 

Määräaikaisesta erottamisesta ja kirjallisesta varoituksesta tulee antaa päätös, ja muut 36 §:ssä 

tarkoitetut toimenpiteet tulee kirjata. 

 

Opetuksen järjestäjän tulee järjestää opetus, joka estää määräajaksi erotetun oppilaan jäämisen 

jälkeen vuosiluokkansa ja opetusryhmänsä edistymisestä. Erotetulle oppilaalle laaditaan 

opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetus toteutetaan 

ja oppimista seurataan. 

 

Määräaikaista erottamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta on voimassa, mitä 

hallintolainkäyttölain (586/1996) 31 §:n 1 ja 2 momentissa ja 32 §:ssä säädetään, ja lisäksi, mitä 

jäljempänä 4 momentissa säädetään. 
 

Kun oppilas on käyttäytynyt niin väkivaltaisesti tai uhkaavasti, että toisen oppilaan tai koulussa 

tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus on kärsinyt tai vakavasti 

vaarantunut, ja on olemassa ilmeinen vaara, että väkivaltainen tai uhkaava käyttäytyminen 

toistuu, määräaikainen erottaminen voidaan panna täytäntöön sen estämättä, ettei päätös ole 

lainvoimainen. 

 

Määräaikaista erottamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana ja 

täytäntöönpanon alkamisen ajankohdasta on päätettävä samalla kun määräaikaisesta erottamisesta 

päätetään. 

 

Rehtorin ja opettajan päätösvallasta jälki-istunnon määräämisessä sekä 36 §:n 2–4 momentissa 

tarkoitetusta asiasta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

 

Määräaikaisesta erottamisesta päättää opetuksen järjestäjän asianomainen monijäseninen 

toimielin. Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen edustuksesta käsiteltäessä oppivelvollisen 

lapsen koulusta erottamista koskevaa asiaa säädetään lastensuojelulain 24 §:n 2 momentissa. 

Kirjallisen varoituksen antamisesta voi opetuksen järjestäjän niin päättäessä päättää myös koulun 

rehtori. 

 

Perusopetusasetus 18 § Rehtorin ja opettajan päätösvalta eräissä tilanteissa 

Perusopetuslain 36 §:n 1 momentissa tarkoitetusta jälki-istunnosta, pykälän 2 momentissa 

tarkoitetusta oppilaan määräämisestä poistumaan luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa 

opetusta annetaan, ja pykälän 4 momentissa tarkoitetusta tehtävien suorittamisesta työpäivän 

päätyttyä päättää oppilaan opettaja. Mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetusta oppilaan 

määräämisestä poistumaan koulun järjestämästä tilaisuudesta päättää rehtori tai opettaja. 

Mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitetusta opetuksen epäämisestä päättää rehtori. 

 

 

 

  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960586
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Perusopetuslaki 36 b § Häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistaminen 

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun 

tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata 36 §:n 2 momentissa tarkoitettua poistumismääräystä. 

Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus poistaa koulun alueelta oppilas, joka ei poistu saatuaan 

tiedon 36 §:n 3 momentissa tarkoitetusta opetuksen epäämisestä. 

 

Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla 

on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan 

pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen 

kokonaisarviointi huomioon ottaen. 

 

Rehtori ja opettaja voivat 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa toimia yhdessä tai kumpikin 

erikseen. Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Voimakeinojen käyttöön 

turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen 

järjestäjälle. 

 

Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslain (39/1889) 4 luvun 6 §:n 3 momentissa ja 7 

§:ssä. 
 
 

 

 

Järjestyssääntöjen selvittäminen: 
Järjestyssäännöt selvitetään oppilaille ja opiskelijoille jokaisen lukuvuoden alussa. Vanhemmille 

järjestyssäännöistä tiedotetaan vanhempainilloissa ja ne ovat luettavissa koulun kotisivuilla 

(www.kuopionsteiner.fi). 

  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039
http://www.kuopionsteiner.fi/
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OHJEISTUS RANGAISTUSKÄYTÄNTEISIIN (Päivitetty 17.1.2020) 
 

 
Jos oppilas toimii koulun järjestyssääntöjen vastaisesti, toimitaan seuraavasti: 

- Keskustellaan oppilaan kanssa. Pääsääntöisesti seuraamus ensimmäisestä rikkeestä 
on opettajan tai rehtorin puhuttelu ja kasvatuskeskustelu yhdessä vanhempien 
kanssa. 

- Ilmoitetaan kotiin (lomake tai puhelinyhteys). 

- Mikäli rikkomus on ollut vakava tai toistuva, annetaan rangaistus alla olevan ohjeis-
tuksen mukaisesti. Osa jälki-istunnon kestosta voidaan määrätä myös kasvatuskes-
kusteluna. 

 

 
Ohjeistus jälki-istuntojen määräämiseen: 
 
 

Sääntöjenvastainen toiminta  jälki-istunnon kesto 

• Huoltajan nimen väärennös  2h 

• Lumipallojen heittely välitunnilla  ½-1h 

• Lunttaus kokeessa   2h 

• Luvaton poissaolo koulusta  1-2h 

• Luvaton poistuminen koulusta  1h 

• Luvaton sisälle tulo välitunnilla  ½-1h 

• Oppitunnin häirintä   ½-1h 

Lisäys: Mikäli oppilaalle kertyy saman kouluviikon aikana vähintään kolme (3) merkintää 
oppitunnin häirinnästä, määrätään hänelle jälki-istuntoa. 

• Sopimaton käytös   ½-2h 

• Toistuvat myöhästymiset  1h 

• Tupakointi koulussa   2h 

• Henkinen ja/tai fyysinen kiusaaminen tai väkivaltainen käytös: 

o loukkaava tai halventava käytös ½-1½h 
o opettajaan kohdistuva kiusaaminen tai väkivaltainen käytös ilmoitetaan 

työsuojeluvaltuutetulle ja oppilaan huoltajille, lisäksi määrätään jälki-is-
tuntoa 2h 

o oppilaaseen kohdistuva kiusaaminen tai väkivaltainen käytös ilmoitetaan 
asianosaisten huoltajille, lisäksi määrätään jälki-istuntoa 2h 

o lisäksi kiusaaja ohjataan kasvatuskeskusteluun toiminnastaan koulukuraat-
torin luo 

o erittäin vakavassa tapauksessa opettajakunta päättää oppilaan erottami-
sesta määräajaksi koulussa. 

 

Jälki-istunnosta ilmoitetaan kotiin lomakkeella, joka oppilaan tulee palauttaa koululle. 


