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ORIPÄÄN KOULUN KOLMIPORTAINEN TOIMINTAMALLI VÄKIVALTATILANTEISIIN 

 

1. PORRAS – Hyvin lievät tilanteet 

Teot Pienet tönimiset, uhittelut, ”leikkipaini” 

Tilanteen selvitys Tilanteessa ollut aikuinen (esim. välituntivalvoja) 
Tilanteen nähnyt aikuinen informoi oppilaan omaa 
opettajaa. 

Seuraamukset • Puhuttelu 

Ilmoittaminen kotiin Ilmoitetaan kotiin opettajan harkinnan mukaan esim. 
Wilmalla. 

Jälkihoito Opettaja seuraa oppilaan käyttäytymistä puhutellun 
aiheen osalta. 

 

 

2. PORRAS - Lievät tilanteet 

Teot Lievät tappelutilanteet (huitomista, tönimistä, lyömis- tai 
potkimisyrityksiä), 
vakavammat uhkailut, aineellisten vahinkojen 
aiheuttaminen 

Tilanteen selvitys Tilanteessa ollut aikuinen selvittää asian ja informoi 
luokanopettajaa.  

Seuraamukset • Puhuttelu 
 

• Rikemerkintä 
 

• Kasvatuskeskustelu 
 

• Jälki-istunto 
 
Rikkeet, kasvatuskeskustelut ja jälki-istunnot merkitään 
rangaistuskirjaan. Rikkeistä aiheutuvan jälki-istunnon 
antamisesta huolehtii oppilaan luokanvalvoja, muuten 
tilanteessa ollut opettaja. Luokanopettaja järjestää 
kasvatuskeskustelun, johon kutsutaan tarvittaessa myös 
huoltajat.  



Ilmoittaminen kotiin Luokanopettaja/tilanteessa ollut opettaja ilmoittaa kotiin 
(esim. Wilma). 

Jälkihoito Seurataan niiden tavoitteiden toteutumista, jotka on 
asetettu mahdollisessa puhuttelussa tai 
kasvatuskeskustelussa sekä annetaan palautetta 
tavoitteiden toteutumisesta. 

 

3. PORRAS -  Vakavat väkivaltatilanteet, lainvastaiset teot 

Teot Pahoinpitely, henkilövahingot, vahingoittamismielessä 
uhkaaminen 
Lainvastaisia tekoja ovat myös varkaus, kunnianloukkaus 
ja viestintäsalaisuuden loukkaus 

Tilanteen selvitys Paikalla ollut aikuinen yhdessä sosiaalitoimen (tai poliisin) 
kanssa. 

Seuraamukset • Koulun kaikki kurinpidolliset toimet mukaan 
lukien varoitus ja määräaikainen erottaminen 
 

• Lastensuojeluilmoitus, jolloin asia vireille saatettu 
> sos.johtajan kautta Ankkuri-tiimiin 
 

• Mahdollinen ilmoitus poliisille, asianomistaja tai 
hänen edustajansa (huoltaja) tekee 
 

• Rehtori voi evätä opiskeluoikeuden loppupäivän 
osalta.  > lastensuojeluilmoitus 

Ilmoittaminen kotiin Paikalla ollut aikuinen ilmoittaa asianomaisten kotiin 
välittömästi (esim. Wilma). 

Jälkihoito Mukana olleiden oppilaiden ohjaus 
kuraattorille/terveydenhuoltoon. 
Jos henkilökunnan edustajaan on kohdistunut väkivaltaa 
tai sen uhkaa, kirjallinen ilmoitus työsuojeluvaltuutetulle. 
Kopio myös rehtorille. 
Jos henkilökunta joutuu ”holdaamaan”. kirjataan se myös 
keskitetysti. 

 

TYÖNOHJAUKSEN HUOMIOITA 2022: 

 

-Aikuinen pysyy rauhallisena. 

     Pysähdy ja hengitä! Säätele itseäsi ja oppilasta! 

-Hälytä apua. 

-Tilanteen selvittely jälkikäteen oppilaiden kanssa. 



-Lapsen tunteiden käsittely hänen kanssaan, lohtu. 

-Omien tuntemusten selvittely työkavereiden kanssa, tarvittaessa työterveyshuolto. 

 

-Oppilashuollon järjestäminen: 

     Luokanopettaja päättää henkilöt ja kutsuu. 

     Matalalla kynnyksellä yhteys eri toimijoihin. 

 

-Yhteys perheneuvolaan esim. kuraattorin, sosiaalitoimen kautta. Huoli-ilmoitus  sos.toimeen, 

puheyhteys ja konsultointi. 

 


