
KOULUN PUUTTUMISEN MALLI AIKUISEEN KOHDISTUVAAN VOIMAKKAASEEN UHMAAMISEEN

Ennaltaehkäisevä toiminta:
Tavoitteellinen 

vuorovaikutustaitojen 
harjoittelu ja ylläpitäminen 

Aikuiseen kohdistuva voimakas 
uhmaaminen

• lapsi ei lainkaan tottele aikuisen 
ohjetta

• tilanne jumiutuu
• lapsi häiritsee opetusta 

jatkuvasti

Koulupäivän 
keskeytys
(POL 36§)

jatkuva 
uhmaaminen

satunnainen 
uhmaaminen

yhteys huoltajaan huoltaja hakee 
oppilaan

huoltajaa ei 
tavoiteta

huoltaja kieltäytyy 
hakemasta oppilasta

rehtori päättää 
jatkosta

yhteys sosiaalitoimen 
päivystysnumeroon

moniammatillinen oppilashuoltoryhmä: yksilölliset tukitoimet 

Koulun kurinpitotoimet
• kasvatuskeskustelu
• jälki-istuntoRikosilmoitus lastensuojelulain 25 

§ edellyttämissä tapauksissa.
Ks. liite lopussa



KOULUN PUUTTUMISEN MALLI TAPPELUTILANTEESEEN TAI MUUHUN
VÄKIVALTAISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN

Jälkitoimenpiteet:
• täytä väkivallanteko 

/kiinnipitotilanne -
lomake ja toimita 
kopio 
koulutusjohtajalle

• pyydä jälkiselvittelyssä 
apua toiselta 
aikuiselta

• kirjaa tapahtumat 
muistiin tarkasti

• ole yhteydessä 
oppilashuoltoryhmään

• tee tarvittaessa 
lastensuojeluilmoitus  

• koulupäivä 
keskeytetään rehtorin 
päätöksellä (POL 36§)

• yhteys huoltajaan

Puutu välittömästi
• tilanteen huomaava 

aikuinen

yläkoulu alakoulu

tilanne selvitetään 
koulussa

kiinnipito
(harkittava tapauskohtaisesti)

Yritä rauhoitella 
puhumalla

lapsi ei rauhoitu lapsi rauhoittuu lapsi ei rauhoitu

yhteys 112
• vastuu siirtyy 

viranomaisille

yhteys 112
• vastuu siirtyy 

viranomaisille

lapsi ei rauhoitu

Tilanteessa yksi lapsi

Ennaltaehkäisevä toiminta:
• tavoitteellinen 

vuorovaikutustaitojen 
harjoittelu ja ylläpitäminen

• riittävä valvonta 
• rauhallinen ja kannustava ilmapiiri

moniammatillinen oppilashuoltoryhmä: yksilölliset tukitoimet 

Koulun kurinpitotoimet
• kasvatuskeskustelu
• jälki-istunto

Rikosilmoitus lastensuojelulain 25 §
edellyttämissä tapauksissa.

Ks. liite lopussa



Jälkitoimenpiteet:
• täytä väkivallanteko 

/kiinnipitotilanne -
lomake ja toimita 
kopio 
koulutusjohtajalle

• pyydä jälkiselvittelyssä 
apua toiselta 
aikuiselta

• kirjaa tapahtumat 
muistiin tarkasti

• ole yhteydessä 
oppilashuoltoryhmään

• tee tarvittaessa 
lastensuojeluilmoitus  

• koulupäivä 
keskeytetään rehtorin 
päätöksellä (POL 36§)

• yhteys huoltajaan

Ennaltaehkäisevä toiminta:
• tavoitteellinen 

vuorovaikutustaitojen 
harjoittelu ja ylläpitäminen

KOULUN PUUTTUMISEN MALLI TAPPELUTILANTEESEEN TAI
MUUHUN VÄKIVALTAISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN

puutu välittömästi
• huuda ”Lopettakaa!”

pyydä toinen 
aikuinen apuun
• yleisö 

ohjataan pois

tilanne rauhoittuu tilanne ei rauhoitu

yhteys 112
• vastuu siirtyy 

viranomaisille

pyydä apuun toinen 
aikuinen ja siirtäkää 
lapset rauhalliseen 

paikkaan

Tilanteessa useampi lapsi

soita huoltajalle ja 
kerro tapahtuneesta

ohjaa osalliset 
terveydenhoitajalle tai 

terveyskeskukseen

ilmoita tapahtuneesta 
rehtorille

tilanne rauhoittuu tilanne ei rauhoitu

pienten oppilaiden 
kanssa aikuinen voi 
mennä väliin oman 
harkinnan mukaan

moniammatillinen oppilashuoltoryhmä: yksilölliset tukitoimet 

• riittävä valvonta 
• rauhallinen ja kannustava ilmapiiri

Rikosilmoitus 
lastensuojelulain 25 

§ edellyttämissä 
tapauksissa.

Ks. liite lopussa



Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia rikosepäilyjä:

Lastensuojelulain 25 § mukaisesti lasten ja nuorten kanssa työskentelevien on tehtävä rikosilmoitus poliisille 
tietoon tulleesta lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta tai henkeen ja terveyteen kohdistuneesta 
rikoksesta. 

Ilmoitusvelvollisuutta pohdittaessa on aina syytä huomioida lapsen ikä ja kehitystaso. Tavanomaiset, vähäiset
kahnaukset lasten välillä, joihin puututaan kasvatuksellisilla tai kurinpidollisilla toimilla eivät aiheuta 
ilmoitusvelvollisuutta poliisille.

• Rikoslain 20 luvun mukaiset seksuaalirikokset

Ilmoitusvelvollisuus koskee jokaista rikoslain 20 luvusta löytyvää seksuaalirikosta sen vakavuudesta riippumatta. 
Törkeimpänä tekomuotona voidaan mainita törkeä lapsenraiskaus, mutta ilmoitusvelvollisuus koskee myös 
seksuaalista ahdistelua. Esimerkiksi tilanne, jossa toinen oppilas koskettelee toista pakaroista seksuaalisena teon 
tunnusmerkistön mukaisesti, tulisi ilmoittaa poliisille. 

• Rikoslain 21 luvun mukaiset henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia muita kyseisen luvun rikoksia, paitsi lievää pahoinpitelyä, vammantuottamusta 
ja pelastustoimen laiminlyöntiä.

Käytännössä tulkintahaasteita tuottaa pahoinpitelyn ja lievän pahoinpitelyn rajanveto ja muiden rikosten osalta 
epäilyt harvinaisia.

Esimerkiksi, lainvastainen teko, joka täyttää pahoinpitelyn tunnusmerkistön on kyseessä silloin, kun oppilas lyö, 
potkii, puree, raapii tai muuten aiheuttaa toiselle näkyvän vamman, taikka väkivaltaa käyttämättä vahingoittaa 
toisen terveyttä, RL 21:5 pykälä. Teko on virallisen syytteen alainen. 


