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Lukijalle

Tämä vihkonen on opas perusopetusta saavan oppilaan oikeuksiin Suomessa. 
Se on kirjoitettu ensi sijassa vanhemmille, mutta sen sisältämästä tiedosta on 
hyötyä myös oppilaille ja opettajille. Olemme kuitenkin päättäneet kirjoittaa 
tekstin sinä-muodossa, ikään kuin oppilaalle itselleen, sillä tässä oppaassa 
keskiössä on oppilas. Vaikeusasteeltaan teksti soveltuu peruskoulun ylimpien 
luokkien oppilaille. Ilmaisu ”sinun vanhempasi” kattaa myös tilanteet, joissa 
vanhempia on vain yksi tai lapsen huoltajina ovat muut kuin omat vanhem-
mat. Aloitteen aineiston julkaisemisesta on tehnyt suomenruotsalainen van-
hempien, opettajien ja oppilaiden yhteistyöjärjestö Förbundet Hem och Skola, 
sillä monilla vanhemmilla ja lasten huoltajilla on ollut kysyttävää oppilaitten 
oikeuksista ja velvollisuuksista. Tekstin ovat kirjoittaneet lakimiehet Ulrika 
Krook ja Erik Munsterhjelm, jotka toimivat lainopillisina neuvonantajina SAMS 
– Samarbetsförbundet kring funktionshinder -järjestössä, joka on valtakunnal-
listen ruotsinkielisten vammaisjärjestöjen yhteistyöjärjestö.  Kirjoittajille tulee 
usein kysymyksiä, jotka koskevat koulua ja erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. 
Lisätietoa heidän työstään löydät ruotsin kielellä osoitteesta www.samsnet.fi. 
Sieltä ja sivulta www.hemochskola.fi/material löydät myös tämän vihkosen 
alkuperäisen ruotsinkielisen version sähköisessä muodossa ja muuta oppilait-
ten oikeuksia koskevaa aineistoa. Suomenkielinen opas sähköisessä muodossa 
löytyy osoitteesta www.opike.fi.

OPPILAAN
OIKEUDET
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1  JOHDANTO

Koulumaailmassa on oikeuksista puhuttaessa perinteisesti lähdetty koulun ja 
perheen näkökulmasta. Aina ei kuitenkaan ole nähty oppilaita yksilöinä, joilla 
on omat oikeutensa. Oikeuksien sijaan on korostettu enemmänkin oppilaiden 
velvollisuuksia, kuten sopeutumista kouluun ja sen sääntöihin sekä kotitehtä-
vien tekemistä. Viime vuosina on kuitenkin entistä laajemmin nostettu esille 
oppilaitten oikeutta osallistua ja vaikuttaa.

On tärkeää, että lapset ja nuoret saavat tietoa omista oikeuksistaan ja velvolli-
suuksistaan. Aivan yhtä tärkeää on, että myös aikuiset – opettajat, koulun muu 
henkilökunta ja vanhemmat – saavat tietoa näistä asioista. Kyse on ihmisoi-
keuksista ja niin kutsutuista perusoikeuksista ja -vapauksista. Jos kaikki kou-
lunkäynnin kanssa tekemisissä olevat henkilöt kunnioittavat perusoikeuksia, 
tulee koulusta oppilasystävällisempi, viihtyvyys paranee ja kaikki suoriutuvat 
tehtävistään paremmin.

Opettaminen on yhteistyötä, jossa on otettava huomioon oppilaitten tarpeet ja 
etu ja jossa samanaikaisesti tarvitaan myös perheen ja koulun välistä yhteistyötä. 
Ilmapiirin, oppimisympäristön ja työskentelytapojen on oltava toimivia, jotta 
opetushenkilöstö saa työnsä tehdyksi. Opetushenkilöstön lisäksi koulussa on 
muutakin henkilökuntaa, jotka vaikuttavat koulussa viihtymiseen ja oppilaitten 
oikeuksien toteutumiseen.

Lapsen oikeuksien sopimuksessa sanotaan, että lapset ja nuoret käyvät koulua 
voidakseen valmistautua vastuulliseen elämään vapaassa yhteiskunnassa. Koulu 
antaa heille pohjan ja työvälineet, jotta he voivat yksilöinä edistää kunnioitusta 
sekä ympäristöään että omaa ja toisten kulttuuri-identiteettiä kohtaan.
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2  PERUSOIKEUDET JA OPPILAAN OIKEUSASEMA

Tausta 
Alle 18-vuotiaita lapsia koskevat erityiset oikeudet. Niiden mukaan aikuisten on suojeltava lapsia 
ja kohdeltava teitä arvostavasti kaikissa tilanteissa. Perusoikeuksia ja -vapauksia, ihmisoikeuksia 
ja etenkin lapsen oikeuksia koskevan tiedon on sisällyttävä olennaisena osana opetussuunnitel-
maan, koulun sääntöihin ja muihin suunnitelmiin sekä vanhemmille ja koulun henkilökunnalle 
jaettavaan tietoon. Opettajat eivät välttämättä tule ajatelleeksi, että he toteuttavat oppilaiden 
oikeuksia, kun he kohtelevat teitä tasa-arvoisesti ja tarjoavat teille laadukasta opetusta ja tur-
vallisen kouluympäristön. Lapsiystävällisessä koulussa, jossa kunnioitetaan kaikkien oikeuksia, 
kaikki voivat paremmin ja viihtyvyys lisääntyy.

Tasa-arvo ja syrjintä
Tasa-arvo ja syrjimättömyys ovat sekä perusopetuslain että opetussuunnitelman perusteiden 
lähtökohtana. Tämä tarkoittaa, että koulun henkilökunta ja koulun asioista päättävät ihmiset 
eivät saa tehdä mitään sellaista, jonka vuoksi joku oppilaista joutuu huonompaan asemaan kuin 
joku toinen. Kun päättäjät tekevät koulua koskevia päätöksiä, he eivät saa jättää huomioimatta 

teidän oikeuksianne vain siksi, että aikuiset pääsisivät siten 
vähemmällä tai helpommalla.

Teidän kaikkien – oppilaitten, koulun työntekijöiden ja vanhem-
pien – on kunnioitettava toistenne perusoikeuksia ja -vapauksia 
sekä ihmisoikeuksia. Sinulla on oikeus leikkiä ja viettää aikaa 
niiden kanssa, joiden kanssa parhaiten viihdyt. Siitä vanhempasi 
eivät oikeastaan voi päättää. Toisaalta sinulla ei kuitenkaan ole 
oikeutta kieltäytyä työskentelemästä pareittain tai ryhmässä 
muiden oppilaiden kanssa, sillä opetukseen sisältyy yhteistyön 
tekeminen eri ihmisten kanssa. Myöskään tästä vanhemmat ei-
vät voi päättää. Jos te oppilaat kunnioitatte aikuisten ja toistenne 
oikeuksia, aikuistenkin on helpompi kohdella teitä arvostavasti 
ja suojella teitä.

Koulussa ei saa leimata oppilaita tai perheitä. Esimerkiksi jos 
joku opettajista seurustelee jonkun oppilaan vanhempien kans-
sa tai on sukua jollekin teistä. Tai kun jonkun oppilaan vanhem-
mat ansaitsevat enemmän kuin toisen. Tai kun jonkun oppilaan 
perheessä on vammainen perheenjäsen tai perhe on muuttanut 
tänne jostain toisesta maasta.

Kaikki koulun oppilaat ovat yhtä arvokkaita, ja heillä on samat 
oikeudet ja velvollisuudet. Se ei silti tarkoita, että kaikki koulussa 
olisi tarkalleen samanlaista kaikille. Esimerkiksi oppilaat, joilla 
on jokin vamma, tai maahanmuuttajataustaiset oppilaat, saat-
tavat tarvita ylimääräistä tukea selviytyäkseen tasavertaisina 
muiden koulun oppilaitten kanssa.

Esimerkiksi nämä asiat voivat
olla erilaisia eri oppilailla:
oppiaineet kuten uskonto tai
elämänkatsomustieto, apuvälineet, 
erityisopetus tai muut erityisjärjes-
telyt, koulunkäynninohjaajat tai 
-avustajat, enemmän aikaa kokeisiin 
ja haasteellisiin työtehtäviin.

Oppilaita ei saa erotella
seuraavista syistä:
sukupuoli, ikä, tausta, kieli, uskonto, 
vakaumus, mielipide, terveydentila, 
vammaisuus tai jokin muu syy, joka 
koskee oppilasta henkilönä.

Esimerkkejä muista henki-
löistä, joilla on samat yhtä-
läiset ihmisoikeudet ja vel-
vollisuudet kuin sinulla: 
toiset oppilaat, vanhemmat,
sisarukset ja uussisarukset,
opettajat, koulukuraattori,
koulun muu henkilökunta,
koulutaksinkuljettaja.
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Esimerkkejä yksityisyyteen
kuuluvista asioista:
perheen taloudellinen tilanne,
jonkun perheenjäsenen sairaus,
vammaisuus, alkoholin väärinkäyttö, 
perheväkivalta, elämäntapa ja
vaikeudet perheessä. Muita esimerk-
kejä ovat oppilaan harrastukset,
poliittiset mielipiteet ja seksuaalinen 
suuntautuminen.

Opettajien ja rehtorin lisäksi on myös päätöksentekijöitä ja viranomaisia, jotka vastaavat ja 
valvovat sitä, että oppilaita kohdellaan tasavertaisina eikä ketään syrjitä. Näitä ovat esimerkik-
si kunnan- tai kaupunginvaltuusto, Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö ja erilaiset 
oikeusviranomaiset.

Uskonnonopetus
Ennen kuin aloitat koulun, vanhempasi päättävät, mihin uskonnonopetukseen osallistut. Jos et 
kuulu mihinkään kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön, sinulle opetetaan koulussa elämänkat-
somustietoa. Kun sinulle opetetaan elämänkatsomustietoa tai annetaan muuta kuin kristillistä 
uskonnonopetusta koulussa, saat tietyissä tilanteissa yhdessä vanhempiesi kanssa päättää, 
osallistutko kristillisiin tilaisuuksiin vai et. Tällaisia tilaisuuksia ovat esimerkiksi aamunava-
ukset, joissa puhuu pappi, tai joulukirkko. Et voi kuitenkaan kokonaan luopua uskonnon tai 
elämänkatsomustiedon opetuksesta.

Oppilaan yksityisyys koulussa
Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan kukaan ei saa vahingoittaa tai halventaa lapsen mainetta 
tai kunniaa. Sinun yksityisyydelläsi on samanlainen suoja kuin aikuistenkin yksityisyydellä. 
Koulussa on tärkeää, että sinun ja perheesi oikeutta yksityisyyteen kunnioitetaan. Toisaalta on 

myös tärkeää, että sinä ja perheesi kunnioitatte opettajien ja koulun 
muun henkilökunnan oikeutta yksityisyyteen. 

Koulussa sinä, luokkatoverisi ja opettajat luonnollisesti saatte tie-
toonne erilaisia asioita toisistanne. Muun muassa vaitiolovelvolli-
suus on otettu käyttöön suojaamaan ihmisten yksityisyyttä, ja se 
koskee kaikkia koulussa työskenteleviä. Käytännössä vaitiolovel-
vollisuus tarkoittaa, että voit luottaa opettajiin ja siihen, etteivät he 
kerro esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai ystävilleen asioita, joita 
sinusta tietävät. Oikeutesi turvallisuuteen on kuitenkin tärkeämpi 
kuin opettajan vaitiolovelvollisuus esimerkiksi silloin, jos kirjoitat 
aineessa, että sinua on kiusattu tai et tunne oloasi turvalliseksi ko-
tona. Tällöin opettajalla voi jopa olla velvollisuus kertoa tilanteestasi 

esimerkiksi vanhemmille, rehtorille tai oppilashuollon työntekijöille voidakseen suojella ja 
auttaa sinua. Päätät kuitenkin itse, mitä koulussa itsestäsi kerrot.

Vaatetus ja koululaukku
Joskus koululla on oikeus päättää, millaisia vaatteita te oppilaat ette saa käyttää koulussa tai 
millä tavoin ette saa muuttaa ulkonäköänne. Tämä on perusteltua, koska teillä on velvollisuus 
käyttäytyä koulussa hyvin ja asiallisesti. Toinen perustelu on muun muassa se, että joistakin 
asioista voi aiheutua vaara itselle tai toisille, esimerkiksi tekokynnet tai lävistykset liikuntatun-
nilla. Jos koulussa keskustellaan vaatetuksestasi tai ulkonäöstäsi, sinulla on tarvittaessa oikeus 
kertoa oma mielipiteesi asiasta.

Joissakin tilanteissa opettaja ja rehtori saavat tarkastaa pulpettisi, kaappisi, muun käytössäsi 
olevan säilytystilan, laukkusi tai päällysvaatteesi. Opettaja, joka on samaa sukupuolta kuin 
sinä, saa myös päällisin puolin tarkastaa ylläsi olevat vaatteet. Tällöin on oltava mukana myös 
joku toinen koulun henkilökuntaan kuuluva aikuinen. Tavaroittesi tarkastaminen saattaa olla 
tarpeen turvallisen ja rauhallisen kouluympäristön ja häiriöttömän opetuksen takaamiseksi.
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Koskemattomuutesi varmistamiseksi sinulle tulee aina ennen tarkastusta kertoa, miksi se teh-
dään. Saat myös valita toisen aikuisen, joka on mukana silloin, kun opettaja tai rehtori tarkastaa 
laukkusi, kaappisi tai vaatteesi. Tämän aikuisen on oltava koulun henkilökunnan jäsen, mutta 
hänen ei tarvitse olla opettaja eikä rehtori. Tarkastus on tehtävä mahdollisimman hienotunteises-
ti, ja voimakeinoja saa käyttää vain siinä tapauksessa, että tarkastus on välttämätön mutta sinä 
vastustat sitä. Välttämätön tarkastus on silloin, kun ilman sitä sekä turvallisuus että oppiminen 
voisivat vaarantua. Sinua ei koskaan saa kohdella alentavasti. Jos voimakeinoja käytetään, niistä 
on aina tehtävä kirjallinen selvitys.

Opettajat ja rehtorit voivat ottaa oppilaalta pois esineitä ja aineita sillä perusteella, että ne 
ovat lainvastaisia tai ne voivat vahingoittaa jotakuta toista henkilöä. Tällaisia esineitä ja aineita 
ovat terävät esineet, alkoholi ja huumeet. Myös opetusta häiritsevät tavarat voidaan ottaa pois. 
Lainvastaisia esineitä ja aineita et saa takaisin koulupäivän päätyttyä. Sen sijaan voita saada 
takaisin ne tavarat, joista on ollut pelkästään häiriötä. Useimmissa tilanteissa on myös itsesi 
kannalta tärkeää, että opettaja tai rehtori kertoo vanhemmillesi, mitä 
on tapahtunut.

Oikeus mielipiteen ilmaisuun koulussa
Koulussa sinulla on oikeus ilmaista mielipiteesi, suullisesti ja kirjal-
lisesti. Saat myös julkaista, välittää ja jakaa tietoa. Sitä kutsutaan sa-
nanvapaudeksi. Sananvapaudesta seuraa myös vastuuta ja rajoituksia. 
Vaikka olet alaikäinen, olet aikuisten tavoin vastuussa siitä, miten ja 
millä tavalla ilmaiset ja tuot esille asioita. Puhumiselle ja tiedon kerää-
miselle, levittämiselle ja julkaisemiselle on olemassa rajoituksia siksi, 
ettei sinulla ole oikeutta loukata muiden perusoikeuksia ja -vapauksia 
tai ihmisoikeuksia. Opettajilla on velvollisuus puuttua asiaan, jos te 
oppilaat käyttäydytte ilkeästi, epäasiallisesti tai loukkaavasti.

Koulussa opit ilmaisemaan itseäsi eri tavoin ja opit mielipiteen ilmai-
sun rajat. Se on osa opetusta, jota saat koulussa. Koulussa viestinnän 
ja vuorovaikutuksen pitäisi olla osa arkipäivää. Se antaa teille oppilaille myös mahdollisuuden 
ilmaista kritiikkiä siitä, miten jokin asia tehdään tai miltä jokin asia koulussa näyttää. Jos kritiikki 
nähdään asialliseksi ja perustelluksi, se useimmiten otetaan vakavasti. Muussa tapauksessa se 
voidaan helpommin ohittaa.

Koulun vastuu oppilaan omaisuudesta
Sinun on voitava luottaa siihen, että vaatteesi, kännykkäsi, soittimesi, urheiluvarusteesi ja muut 
vastaavat tavarat eivät koulussa katoa, mene rikki tai vahingoitu. Koulun tulee järjestää tiloja, 
joihin voit jättää päällysvaatteesi, urheiluvarusteesi ja muun omaisuutesi. Tilan on oltava val-
vottu. Joissakin kouluissa oppilailla on omat lukittavat kaapit. Jos sinulta otetaan pois tavaroita 
koulupäivän aikana, niitä on säilytettävä varmassa paikassa, jotta ne eivät rikkoudu.

Sananvapaus tarkoittaa
mielipiteen ilmaisemista:
suullisesti, kirjallisesti, sähköisesti, 
painettuna, taiteellisesti (esimer-
kiksi valokuvina), muulla viestintä- 
tai kommunikointitavalla tai tulkin 
välityksellä.

Sananvapauteen eivät sisälly:
kirosanat, haukkumasanat, 
loukkaavat ja nolaavat ilmaisut, 
alentavat ja vähättelevät sanat ja 
ilmaisut.
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3  OIKEUS PERUSKOULUTUKSEEN JA
 KOULUTUKSEN LAATUUN

Tausta
Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan sinun on saatava opetusta, joka tukee ja auttaa sinua 
kehittämään persoonallisuuttasi, lahjojasi sekä henkisiä ja fyysisiä valmiuksiasi.

Oikeus perusopetukseen ja opetuksen laatuun
Meillä Suomessa on oppivelvollisuus, mutta ei kuitenkaan koulunkäyntipakkoa. Oppivelvol-
lisuus tarkoittaa, että sinulla on oikeus perusopetukseen, siis oikeus saada opetusta ja oppia, 
mutta sinun ei tarvitse käydä koulua. Vanhempasi voivat päättää, että opetuksesi järjestetään 
jollain toisella tavalla, esimerkiksi kotona tai sinulla on yksityisopettaja. Pääasia on, että saat 
perusopetuksen opetussuunnitelman mukaiset tiedot. Opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita 
ette sinä tai vanhempasi voi karsia. Voit jättää osallistumatta 
opetukseen vain, jos olet saanut väliaikaisesti vapautuksen, 
esimerkiksi jos perheesi lähtee matkalle koulun loma-aikojen 
ulkopuolella tai sinut on väliaikaisesti erotettu koulusta. Viime 
kädessä vanhempasi vastaavat siitä, että jollakin tavoin osallis-
tut opetukseen.

Laadukas opetus syntyy, kun opetusta suunniteltaessa ja to-
teutettaessa otetaan huomioon oppilaiden ikä ja kehitystaso. 
Te oppilaat ette ole keskenänne samanlaisia, ja siksi koulussa 
on oltava tilaa monenlaisille erilaisille arvostuksille ja ihmis-
tyypeille. Siksi sinulla pitäisi muun muassa olla mahdollisuus 
saada opetusta itsellesi parhaiten sopivalla tavalla. Näin aina, 
oletpa hyvin suoriutuva oppilas tai sinulla on oppimisvaike-
uksia. Koulu ja vanhempasi vastaavat siitä, että saat sellaisen 
kasvatuksen ja opetuksen, jota tarvitset selviytyäksesi aikuisena 
elämässäsi ja voidaksesi hyvin.

Opetuksen laatuun vaikuttavia 
tekijöitä:
• koulun henkilökunnan osaaminen 
ja asenteet, luokkien ja ryhmien 
koko, opetusmenetelmät, opetuksen 
sisältö ja koulun ilmapiiri, työrauha, 
kannustus oppilaan selviytyessä 
hyvin jostakin, kiusaaminen, mahdol-
lisuudet oppimiseen.
• oppilaan iän, kehitystason ja 
osallistumisen huomioon ottaminen, 
oppilaan oikeus suojeluun, erityi-
seen huolenpitoon ja tasa-arvoiseen 
koulutukseen.

Maksuttomaan perusopetukseen 
kuuluvat:
• kirjat ja muut oppimisvälineet, työ-
välineet ja -tarvikkeet (esimerkiksi
lainattavat hiihtovälineet, kypärät ja 
luistimet), vammaisten tai erityistä
tukea tarvitsevien oppilaiden apu-
välineet ja avustajapalvelut, yksi 
päivittäinen ateria, kouluterveyden-
hoito, koulumatkoihin varatut resurssit, 
tutustumiskäynnit ja luokkaretket/
leirikoulut.



11

Koulupaikan valinta
1.  lähikoulu
2.  toissijainen koulu
3.  koulu, jonka antaa
 painotettua opetusta
 jossain oppiaineessa

Oikeus maksuttomaan opetukseen
Suomessa oikeus maksuttomaan perusopetukseen on ehdoton. Koulunkäyntisi voi kuitenkin 
aiheuttaa kuluja vanhemmillesi esimerkiksi silloin, jos he päättävät kanssasi valita sinulle muun 
kuin lähikoulun. Kunta on velvollinen järjestämään kaikille oppilaille yhtäläiset mahdollisuu-
det saada perusopetusta ja mahdollisuuden kehittää itseään riippumatta siitä, kuinka varakas 
perheesi on tai tarvitsetko tukea koulun käyntiisi tai opiskeluusi.

On kuitenkin luvallista, että oppilaat ja vanhemmat voivat auttaa keräämällä rahaa leirikoulujen, 
opintokäyntien ja retkien järjestämiseen. Sitä vastoin ketään ei saa eikä voi pakottaa osallistu-
maan keräykseen tai esimerkiksi myymään kakkuja leirikoulun hyväksi.

Koulupaikan valinta
Kun sinun on aika aloittaa koulunkäynti, sinulla ja vanhemmillasi on kolme vaihtoehtoa. En-
siksikin vanhempasi voivat valita, että aloitat koulunkäynnin lähikoulussasi. Se ei aina ole se 
koulu, joka sijaitsee lähinnä kotiasi, koska kunta saa päättää, mikä koulu on sinun lähikoulusi. 
Sinulla on aina oikeus aloittaa koulunkäynti lähikoulussasi.

Toiseksi sinä ja vanhempasi voitte anoa, että saisit aloittaa kou-
lunkäynnin jossakin muussa koulussa kuin lähikoulussasi. Se voi 
olla kunnallinen, yksityinen tai valtion koulu asuinkunnassasi 
(kotikunnassasi) tai jossakin muussa kunnassa. Sinulla ei kuiten-
kaan ole ehdotonta oikeutta saada aloittaa koulunkäyntiä tällai-
sessa ns. toissijaisessa koulussa. Tällaisen koulun oppilaspaikat 
täytetään ensin niillä oppilailla, joille se on lähikoulu. Vasta sen 

jälkeen, jos vapaita paikkoja jää, kunta voi ottaa lisää oppilaita sovittujen kriteereiden mukai-
sesti. Kunta päättää, mitkä nämä kriteerit ovat.

Kolmanneksi sinä ja vanhempasi voitte valita koulun, joka tarjoaa taiteen perusopetusta tai on 
painottanut opetuksen johonkin tiettyyn aineeseen, esimerkiksi liikuntaan tai matematiikkaan. 
Tällaiseen kouluun sinulla ei myöskään ole ehdotonta oikeutta päästä, vaan oppilaat valitaan 
tavallisesti soveltuvuustesteillä.

Syitä, joiden vuoksi voi päästä 
toissijaiseen kouluun:
turvallinen kouluympäristö,
opetukselliset tarpeet, koulumatka, 
terveys, sisarukset, jotka jo käyvät 
tuota koulua.



12



13

Opetusryhmien koko
Perusopetuksen opetusryhmien koosta ei ole olemassa sääntöjä. Suositusten mukaan ryhmässä 
voi olla 20–25 oppilasta. Sen sijaan on sääntöjä siitä, montako oppilasta ryhmässä saa olla, jos 
sinulla tai jollakin luokkatoverillasi on erityisen tuen tarpeita. Jos opetusryhmäsi on liian suuri, 
et ehkä saa sinulle sopivaa opetusta ja voi olla vaikea saavuttaa opetussuunnitelman tavoitteita. 
Liian suurissa opetusryhmissä on myös olemassa vaara, että te oppilaat ette saa yhtäläistä ja 
tasapuolista opetusta. Luokka, jossa on sopiva määrä oppilaita, innostaa sinua oppimaan uusia 
asioita ja helpottaa opettajan työtä.

Koulumatkat ja majoitus
Turvallinen ja sujuva koulumatka on hyvä sinulle, vanhemmillesi ja koulun henkilökunnalle. 
Kaikki oppilaat eivät kuitenkaan voi pyöräillä tai kävellä kouluun. Koulutie voi olla liian pitkä 
tai liian vaarallinen, jos esimerkiksi joudut ylittämään vaarallisen risteyksen. Koulumatkasi 
tulee olla vähintään viisi kilometriä, jotta saat maksuttoman kuljetuksen joko linja-autolla tai 
taksilla. Maksuton kuljetus voidaan järjestää sinulle koko kouluvuoden ajaksi tai osaksi koulu-
vuotta, esimerkiksi talviaikaan. Kuljetus voidaan järjestää myös määräaikaisesti, jos vaikkapa 
olet katkaissut jalkasi ja se on kipsissä.

Viiden kilometrin sääntöön on olemassa poikkeuksia. Kunnan päättäjät voivat katsoa, että koulu-
tiesi on aivan liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Tätä arvioitaessa otetaan huomioon myös ikäsi 
ja muut syyt, miksi tarvitsisit koulukyydin. Joskus alaluokkien oppilas voi saada maksuttoman 
kuljetuksen silloinkin, kun hänen koulumatkansa on yli kolme kilometriä. Jos koulumatkasi on 
ajallisesti hyvin pitkä, voidaan soveltaa erityismääräyksiä. Niitä voidaan soveltaa esimerkiksi, 
jos koulubussisi kiertää useiden eri paikkojen kautta, joutuisit vaihtamaan bussia tai julkisen 
liikenteen aikataulut eivät sovi yhteen koulun lukujärjestyksen kanssa.

Ajallisesti liian pitkät koulumatkat eivät ole sinulle hyväksi. Päivittäisten koulumatkojen kestolle 
on olemassa ehdoton raja: 2,5 tuntia, jos olet alle 13-vuotias, ja 3 tuntia, jos olet jo täyttänyt 13 
vuotta. Mieluiten koulumatkat olisi suunniteltava lyhyemmiksi. Jos se ei mitenkään ole mahdol-
lista, sinulla on oikeus maksuttomaan majoitukseen kouluviikon aikana sekä maksuttomaan kul-
jetukseen kotiin ja takaisin viikonloppuisin ja koulujen loma-aikoina. Jos vanhempasi haluavat, 
että käyt koulua muualla kuin lähikoulussasi, koulu voi edellyttää, että vanhempasi maksavat 
koulumatkasi tai muuten huolehtivat siitä. Jos sen sijaan kunta päättää, että lähikoulusi on 
jokin muu kuin kotiasi lähinnä sijaitseva koulu, sinulla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen.
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4  TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ

Tausta
Kaikilla oppilailla ja koulun henkilökunnalla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi koulussa. 
Kouluympäristön on oltava fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen. Turvallisuus 
tarkoittaa, että koulussa käytettävät laitteet, työkalut ja materiaalit ovat sellaisia, ettet satuta 
itseäsi niitä käyttäessäsi. Se tarkoittaa myös, että koulurakennuksen on oltava turvallinen – 
esimerkiksi huono sisäilma voi vaarantaa terveytesi. Koulun henkilökunnan, koulun johdon ja 
kunnan päätöksentekijöiden on huolehdittava siitä, että kouluympäristö on turvallinen.

Koululla on oltava suunnitelmat ja säännöt sen varalle, mitä henkilökunta ja te oppilaat teette, 
jos esimerkiksi koulussa syttyy tulipalo tai tapahtuu onnettomuus. Koulun järjestyssäännöt 
ovat olemassa osittain juuri siksi, että sinulla olisi turvallista koulussa. Te oppilaat voitte myös 
olla mukana kartoittamassa koulussa olevia vaaratekijöitä yhdessä henkilökunnan ja vanhem-
painyhdistyksen kanssa. Viihtyisä ja fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen oppimis-
ympäristö parantaa sekä oppilaitten että koulun henkilökunnan suorituskykyä ja hyvinvointia.

Kiusaaminen
Kiusaaminen on valitettavan tavallinen ja vakava turvallisuusriski koulussa, ja se pilaa myös 
koulun ilmapiirin. Sitä ei voi hyväksyä eikä sitä voi perustella sillä, että aina on kiusattu tai että 
kiusaaminen kuuluu koulun kulttuuriin. Jokaisen tulee saada tuntea olonsa koulussa turvallisek-
si. Riippumatta siitä, kiusaavatko oppilaat toisiaan tai kiusaavatko oppilaat opettajaa tai päinvas-
toin, kiusaaminen on aina yhtä väärin. On tärkeää, että aikuiset ottavat kiusaamisen vakavasti 
ja aktiivisesti, järjestelmällisesti sekä johdonmukaisesti ehkäisevät kiusaamista ja puuttuvat 
asiaan, jos sitä esiintyy. Vastuu tästä kuuluu koulun henkilökunnalle, koulutuksen järjestäjälle, 
päätöksentekijöille ja vanhemmille. Koulussa on oltava toimintasuunnitelma kiusaamisen varalle. 
Sinulla, vanhemmillasi ja koulun henkilökunnalla on oikeus tietää, mitä suunnitelma sisältää.

Eri vähemmistöihin kuuluvat oppilaat, kuten maahanmuuttajat tai oppilaat, joilla on jokin 
vamma tai erityisen tuen tarpeita, voivat muita oppilaita helpommin joutua kiusatuiksi. Kou-
lun henkilökunnan täytyy olla erityisen valppaana, jotta he 
voivat näiden oppilaiden kohdalla ehkäistä kiusaamisen ja 
puuttua siihen.

Jos sinua kiusataan tai jos itse kiusaat, sinulla on oikeus 
apuun ja tukeen. Jos kerrot havaitsemastasi kiusaamisesta, 
sinua on suojattava niin, ettei sinua syytetä kantelemisesta 
etkä itse joudu vaaraan tulla kiusatuksi. Koulun henkilö-
kunta on velvollinen puuttumaan kiusaamiseen. Asiaan 
puuttumattomuutta ei voi perustella sillä, että opettaja 
on kiusaajan vanhempien ystävä. Eikä sillä että kiusaajan 
vanhemmilla on sellainen työ tai asema, että opettajien 
mielestä heille on kiusallista kertoa asiasta. Jos koulusi opettajat eivät reagoi, sinulla on oikeus 
kääntyä esimerkiksi koulukuraattorin tai terveyskeskuksen puoleen saadaksesi apua. Sinun ei 
tarvitse jäädä yksin.

Kiusaamisen muotoja: 
fyysinen väkivalta, kuten töniminen 
ja lyöminen, ja henkinen väkivalta, 
kuten syrjiminen, nimittely ja ilkeä 
kirjoittelu.

Kiusaaja voi olla oppilas tai joukko 
oppilaita, mutta kiusaaja voi myös 
olla opettaja tai joku muu koulun 
työntekijä.
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5  OPPILASHUOLTO

Tausta
Sinun on voitava hyvin fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti, jotta voit oppia uusia asioita. Siksi 
sinulla on oikeus maksuttomaan oppilashuoltoon koulussa. Oppilashuollon tehtävänä on tukea 
sinua, vanhempiasi ja opettajiasi. Oppilashuolto pyrkii mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
ehkäisemään, havaitsemaan ja ratkaisemaan ongelmia, jotka voivat häiritä koulunkäyntiäsi.

Oppilashuolto on ensi sijassa ennalta ehkäisevää ja koko koulua ja kouluyhteisöä yhteisesti 
tukevaa. Tarvittaessa sinulla on oikeus myös yksilölliseen oppilashuoltoon. Oppilashuollon 
toimivuudesta vastaavat koulun henkilökunta ja kunnan päättäjät. Oppilashuollossa eri alojen 
ammatti-ihmiset, kuten opettajat, rehtorit, kouluterveydenhoitajat, sosiaalityöntekijät, kouluku-
raattorit, psykologit, fysioterapeutit ja puheterapeutit, työskentelevät yhdessä sinun ja kaikkien 
muiden oppilaiden parhaaksi. Heidän on myös tehtävä yhteistyötä sinun ja vanhempiesi kanssa. 
Oppilashuollon on oltava helposti saavutettavissa ja järjestettävä niin, että sinä ja vanhempasi 
voitte osallistua, silloinkin, jos teistä jollakulla on jokin vamma. Teidät on kohdattava ja teitä 
on kohdeltava arvostavasti. Teidän on myös voitava luottaa siihen, että sinusta ja perheestäsi 
esille tulevia asioita ei kerrota eteenpäin henkilöille, jotka eivät noita tietoja tarvitse. Sinulla ja 
vanhemmillasi on oikeus tietoon siitä, mitä ja millaisia palveluja oppilashuollossa on saatavilla 
ja miten teidän on toimittava, jos tarvitsette noita palveluja.

Yksilöllinen oppilashuolto edellyttää aina sinun ja tarvittaessa vanhempiesi suostumusta. Sinun 
mielipiteesi ja toiveesi siitä, miten asiat ratkaistaan ja järjestetään, on aina otettava huomioon.

Oppilashuoltoryhmät ja oppilashuoltosuunnitelmat
Eri alojen ammatti-ihmisistä koostuvat ryhmät huolehtivat käytännössä oppilashuollon toimi-
vuudesta. Näihin ryhmiin voi tarpeen mukaan kuulua opetushenkilöstöä, kouluterveydenhoidon 
henkilökuntaa, psykologeja ja koulukuraattoreita.

Yksilöllisen oppilashuollon järjestämistä varten on tapauskohtaisesti perustettava asiantun-
tijaryhmä. Ryhmässä mietitään, miten asiat olisi ratkaistava sinua tai jotain tiettyä oppilas-
ryhmää tukevalla tavalla. Sinulla ja vanhemmillasi on oikeus tietää, milloin tuen tarpeitasi tai 
muita oppilashuollon palvelujasi käsitellään asiantuntijaryhmässä. Teillä on myös oikeus olla 
mukana ryhmän tapaamisissa. Sinulta on pyydettävä suostumus siitä, että asiaasi voidaan ryh-
mässä käsitellä. Tarvittaessa myös vanhemmiltasi pyydetään suostumus. Asiantuntijaryhmän 
kokoonpano päätetään oppilaskohtaisesti. Sinun ja/tai vanhempasi on annettava kirjallinen 
suostumus, jotta myös oppilashuoltoryhmään kuulumattomat asiantuntijat tai omaiset voivat 
olla mukana tapaamisessa. Vaikka ette antaisikaan suostumustanne, on ryhmän jäsenillä oikeus 
tarvittaessa kysyä neuvoa myös ulkopuolisilta asiantuntijoilta asiasi hoitamiseksi. Asiasi käsit-
tely kirjataan oppilashuoltokertomukseen. Sekä sinulla että vanhemmillasi on oikeus nähdä ja 
lukea tuo kertomus.

Oppilashuolto sisältyy koulun opetussuunnitelmaan. Ennen sen vahvistamista on kuultava 
koulun oppilaskuntaa ja oppilaskunnalla on oikeus vaikuttaa siihen, mitä oppilashuollosta 
määrätään opetussuunnitelmassa.



16

Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuolto kattaa kouluterveydenhoitajan ja -lääkärin tekemät terveystarkastukset 
sekä hammashoidon. Tarvittaessa sinulla on oikeus myös erilaisiin lääketieteellisiin tutkimuksiin. 
Myös kouluterveydenhuolto tekee yhteistyötä vanhempiesi kanssa.

Kouluruoka
Sinulla on koulussa päivittäin oikeus yhteen riittävän ravitsevaan maksuttomaan ateriaan. Jos 
noudatat erityisruokavaliota terveydellisistä tai eettisistä syistä, olet oikeutettu ruokavaliosi 
mukaiseen ateriaan. Joissain tapauksissa erityisruokavalioon vaaditaan todistus. Kun opetus 
lounaan jälkeen kestää yli kolme tuntia, on suositeltavaa, että voit syödä välipalan. Koulu tar-
vitsee suunnitelman, miten mahdollisuus välipalaan järjestetään. Välipala voi olla maksuton, 
maksullinen tai voit tuoda välipalan kotoa. Olet velvollinen olemaan läsnä lounaalla, koska se 
kuuluu opetukseen, mutta sinua ei voida pakottaa syömään. Vaikka et pitäisikään ruuasta, on 
lounaalla hyvä syödä jotakin, koska se auttaa sinua jaksamaan ja seuraamaan opetusta koko 
loppupäivän.
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6  OPPILAAN ROOLI JA OSALLISTUMINEN
 KOULUSSA

Koulunkäyntiäsi koskevat päätökset
Peruskoulussa on monia asioita, joista et voi itse päättää, koska olet alaikäinen. Sinua koske-
vista päätöksistä osan tekee koulun henkilökunta, osan vanhempasi. Monessa asiassa sinulla 
on kuitenkin oikeus saada mielipiteesi kuulluksi ja huomioon otetuksi.

Koulun on kuunneltava mielipidettäsi monissa asioissa. Sinulla on esimerkiksi oikeus osallistua 
ja ilmaista mielipiteesi kasvatuskeskustelussa. Mikäli sinua uhkaavat kurinpitotoimet, kuten 
jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja erottaminen, sinulla on oikeus kertoa oma mielipiteesi 
tapahtuneesta, ennen kuin koulu antaa sinulle jonkun näistä rangaistuksista.

Kun vanhempasi tekevät koulunkäyntiäsi koskevia päätöksiä, esimerkiksi koulun valinta, myös 
heidän on kuultava mielipidettäsi. Heidän on annettava sinun itse kertoa oma näkemyksesi 
siitä, mikä mielestäsi olisi sinulle parasta, ja otettava tämä huomioon päätöksiä tehdessään. 
Mielipidettäsi on kuunneltava sitä enemmän mitä vanhemmaksi tulet.

Oppilaskunta
Oppilaskunta on teille oppilaille mahdollisuus vaikuttaa muun muassa siihen, millaista opetusta 
koulussa annetaan, miten asiat toimivat ja miltä koulussa näyttää. Oppilaskuntaan kuuluvat 
kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunta voi valita oppilaskunnan hallituksen. Hallitus koostuu muu-

tamasta oppilaasta, jotka hoitavat muita aktiivisemmin 
oppilaitten yhteisiä asioita. Oppilaskuntatoiminta on 
lakisääteistä, joten kunta tai koulu ei voi päättää, onko 
koulussa oppilaskuntaa vai ei.

Mitä oppilaskunta voi tehdä:
järjestää oppilaitten yhteistoimintaa, 
toimia oppilaiden edustajana, tuoda 
ilmi tyytymättömyyden aiheita, esittää 
ideoita ja muutosehdotuksia, tukea 
oppilaita ja itse tehdä koulusta sellaisen 
kuin oppilaat haluaisivat sen olevan.
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7 OPPILAAN ARVIOINTI

Sinulla on oikeus tietää, miten sinulla sujuu koulus-
sa. On monia eri tapoja antaa palautetta ja arvioida 
koulussa suoriutumista. Palaute ja arviointi voi olla 
sekä kirjallista että suullista, ja sitä voidaan esimer-
kiksi antaa päivittäin tai vain kerran, kuten arviointi 
perusopetuksen päättötodistuksessa. Sitä kutsutaan 
oppilaan arvioinniksi.

Oppilaan arvioinnin tarkoituksena on tukea oppimis-
tasi ja perusopetuksen päättyessä arvioida, miten olet 
omaksunut opetuksen ja miten olet pärjännyt koulus-
sa. Arvioinnin avulla sekä sinulle että vanhemmillesi 
kerrotaan oppimisestasi, työtavoistasi ja käyttäytymi-
sestäsi.

Jos sinulla jokin vamma tai oppimisvaikeuksia, se voidaan huomioida arvioinnissa. Jos olet 
lähtöisin toisesta kulttuurista ja puhut äidinkielenäsi muuta kuin suomea, sekin on huomioita-
va arvioinnissa. Sinulla on oikeus tulla arvioiduksi tilanteesi huomioon ottavalla tavalla siten, 
että voit näyttää osaamisesi silloinkin, kun suomen tai ruotsin kielen taitosi on puutteellinen.

Luokalta siirtäminen ja luokalle jättäminen
Sen mukaan, miten olet suoriutunut kouluvuoden aikana, sinut voidaan lukuvuoden lopussa 
siirtää seuraavalle vuosiluokalle tai voit jäädä luokalle ja suorittaa sen uudelleen. Jos olet saanut 
arvosanan 4 jossakin lukuaineessa, kuten matematiikassa tai äidinkielessä, voidaan harkita, 
käytkö luokan uudestaan vai voidaanko asia ratkaista jollain muulla tavalla. Ennen kuin koulussa 
tehdään päätös luokalle jäämisestä, sinulla on oikeus suorittaa koe ja osoittaa, että kyseisen 
lukuaineen tietosi vastaavat vähintään arvosanaa 5. Koe voidaan suorittaa lukuvuoden aikana 
tai kesällä lukuvuoden päätyttyä.

Luokalle jääminen voi tulla kyseeseen, vaikka et olisi saanut mistään lukuaineesta heikkoa 
arvosanaa. Tällöin edistymisesi useassa aineessa lukuvuoden aikana ei ole ollut riittävää. Jos 
näin on käynyt, on ensin varmistettava, että olet saanut tarvitsemasi tuen oppimiseesi. Jos ar-
vellaan, että pärjäät paremmin sopivien tukitoimien avulla, sinua ei jätetä luokalle, vaan siirryt 
eteenpäin ja saat jatkossa sinulle soveltuvaa oppimisen tukea.

Usein paras ratkaisu on, että sinä, vanhempasi ja koulun opetushenkilöstö yhdessä sovitte, mikä 
sinun kannaltasi on parasta. Jos ette pysty sopimaan asiasta, viime kädessä koulun rehtori ja 
opettajat päättävät luokalle jättämisestä kuultuaan ensin vanhempiasi.

Erilaisia palautteita ja arviointeja: 
suullinen palaute, kasvatuskeskustelu, 
välitodistus, sanallinen ja numeerinen 
arviointi, todistus lukuvuoden lopussa 
ja päättötodistus oppilaan suoritettua 
perusopetuksen oppimäärän tai perus-
koulun viimeisen luokan.

Oppilasarvioinnin lähtökohtana on
opetussuunnitelma. Jos oppilaalla on
yksilöllinen suunnitelma ja hän opiske-
lee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, 
se on myös arvioinnin lähtökohta.
Se merkitään tähdellä oppilaan todis-
tukseen.



19



20

8  TUEN TARVE JA OPPIMISEN TUKI

Tausta
Kaikilla oppilailla tulee olla yhtäläinen mahdollisuus koulutukseen. Sen vuoksi jotkut oppilaat 
tarvitsevat tukea oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä. Koulunkäyntisi ja hyvinvointisi ovat tärkein-
tä silloin, kun päätetään, millaista apua tarvitset selviytyäksesi koulussa. Sinä ja/tai vanhempasi 
voitte pyytää tukea opettajalta, erityisopettajalta tai rehtorilta. Voit myös ottaa asian puheeksi 
kouluterveydenhoitajan luona. Myös koulun henkilökunta voi havaita, että tarvitset tukea. 
Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että sinulla on mahdollisuus saada tukea mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa. Yhdelle oppilaalle annettu tuki voi loppujen lopuksi auttaa koko luokkaa.

Sinulle ja vanhemmillesi kerrotaan, mitä vaihtoehtoja ja ratkaisuja on olemassa ja mikä voisi 
olla sinulle paras ratkaisu. Koulu on velvollinen järjestämään yhteistyötä ja keskusteluja sinun, 
opettajasi, rehtorin, erityisopettajan, koulukuraattorin ja koulun muun henkilökunnan kesken. 
On tärkeää, että koulussa kuunnellaan ja otetaan huomioon sinun ja perheesi näkemykset ja 
yksilölliset tarpeesi. Keskustelut kirjataan, jotta voitte palata niihin myös myöhemmin.

Joskus on tarpeen, että koulu ja sinä ja/tai vanhempasi otatte yhteyttä myös muihin asiantun-
tijoihin, esimerkiksi fysioterapeuttiin, psykologiin, puheterapeuttiin, toimintaterapeuttiin tai 
lääkäriin. Toisinaan on vaikeaa saada yksilöllinen tuki toimimaan käytännössä. Näin voi olla 
muun muassa siksi, että on hankalaa sovittaa yhteen kaikkia yksilöllisiä tarpeita tasavertaisesti 
tai koulullasi ei ole käytettävissä riittävästi koulutuksen järjestäjän osoittamia resursseja, esi-
merkiksi rahaa koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen. Koulutuksen järjestäjä viime kädessä 
päättää, millaista tukea ja kuinka paljon voit saada. Yksittäiselle oppilaalle annettava tuki ei 
kuitenkaan saa johtua ulkoisista syistä, kuten muiden oppilaitten työrauhasta tai yhteistyö-
vaikeuksista.

1. Yleinen tuki
Yleinen tuki: tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus.

Voit saada tukiopetusta, jos olet jäänyt tilapäisesti jälkeen opinnoissasi tai muuten tarvitset 
lyhytaikaisesti tukea oppimiseesi vaikkapa sairauden jälkeen tai saadaksesi takaisin opiskelu-
halusi. Kaikilla oppilailla on oikeus tällaiseen tukeen, mutta sinun ei ole pakko ottaa sitä vastaan.

Jos sinulla on vaikeuksia oppimisessa tai koulunkäynnissä, sinulla on oikeus tukiopetukseen tai 
osa-aikaiseen erityisopetukseen muun opetuksen rinnalla. Taustalla voi olla myös muita syitä, 
joiden vuoksi olet jäänyt jälkeen muista. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi vanhempiesi ero 
tai jonkun perheenjäsenesi pitkäaikainen tai vakava sairaus.
 
Opettaja arvioi ja päättää, tarvitsetko lyhytaikaista tukea ja tukiopetusta. Sinun ja vanhempiesi 
mielipide on otettava huomioon. Jos itse koet tukiopetuksen hyvänä ja tarpeellisena, voit saada 
sitä siitäkin huolimatta, että vanhempasi vastustavat sitä.
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2. Tehostettu tuki
Tehostettu tuki: tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, yksilöllinen op-
pilashuolto ja opinto-ohjaus, yhteistyö kodin kanssa, avustajapalvelut, 
tulkitsemispalvelut, erilaiset pedagogiset ratkaisut, riittävän pieni ope-
tusryhmä tai opetus yhdessä toisen tai toisten oppilaitten kanssa, saman- 
aikaisopetus, resurssiopettaja.

Sinulla on oikeus tehostettuun tukeen, jos tarvitset säännöllistä, pitkäaikaista ja yksilöllisem-
pää tukea tai useita tuen muotoja samanaikaisesti. Tällöin opetuksesta laaditaan suunnitelma 
yhdessä sinun ja vanhempiesi kanssa. Opettajasi selvittää yhdessä erityisopettajan, rehtorin ja 
tarvittaessa oppilashuollon henkilöstön kanssa, tarvitsetko tehostettua tukea. Sitä kutsutaan 
monialaiseksi pedagogiseksi arvioksi. Tehostetun tuen päätöksestä ei voi valittaa. Päätös perus-
tuu siihen, mikä sinulle olisi parasta. Päätöksen avustajapalveluista (koulunkäynninohjaajasta) 
ja tulkitsemispalveluista tekee koulutuksen järjestäjä.

2. Tehostettu tuki

3.
Erityinen

tuki

1. Yleinen tuki

Tukea saavien oppilaitten 
määrä vähenee, mitä
ylemmäs pyramidissa
noustaan.
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3. Erityinen tuki
Erityinen tuki: erityisopetus, pedagogiset tukimuodot ja oppilashuolto. 
Esimerkiksi: yksilöllistetty opetussuunnitelma, koulun-käynninohjaaja, 
tulkitsemispalvelut, opetus erityisryhmässä, apuvälineet, vaihtoehtoiset 
kommunikointimenetelmät, koulurakennuksen ja koulun pihan muutos- 
työt (saavutettavuus) ja koulukuljetukset.

Ellei tehostettu tuki ole riittävää, sinulla on oikeus erityiseen tukeen. Pääsääntöisesti myös 
erityinen tuki on järjestettävä lähikouluun ja luonnollisiin opetusryhmiin joko kokoaikaisena 
tai osa-aikaisena. Opetus voidaan järjestää myös erityisluokassa tai -koulussa, jos se sinun 
kannaltasi on paras vaihtoehto. Oikeudestasi erityiseen tukeen tehdään yksilöllinen määräai-
kainen kirjallinen päätös. Ennen sitä kuullaan sinua ja vanhempiasi. Ennen päätöksen tekemistä 
koulutuksen järjestäjän on laadittava selvitys edistymisestäsi koulussa. Lisäksi tarvitaan mo-
niammatillisen oppilashuollon yhteistyönä tekemä selvitys saamastasi tehostetusta tuesta ja 
kokonaistilanteestasi. Tätä kutsutaan pedagogiseksi selvitykseksi ja päätös erityisestä tuesta 
tehdään sen perusteella. Selvitystä voidaan tarvittaessa täydentää muilla lausunnoilla ja selvi-
tyksillä. Vanhempasi voivat valittaa päätöksestä. Sinulle laaditaan myös yksilöllinen opetuksen 
järjestämistä koskeva suunnitelma. Sitä laatiessaan koulun on tehtävä yhteistyötä sinun ja 
vanhempiesi kanssa.

Tiedottamisvelvollisuus
Koulun henkilökunnalla on tiedottamisvelvollisuus. Se koskee tilanteita, jolloin oppilas tai hänen 
perheensä tarvitsevat muuta tukea kuin mitä koulu voi antaa. Tällöin koulun henkilökunnan 
on kerrottava oppilaalle ja hänen huoltajalleen, kenen puoleen heidän on käännyttävä tukea 
hakeakseen. Tällaista tukea voivat olla esimerkiksi terveydenhuollosta tai Kansaneläkelaitokselta 
saatavat apuvälineet ja sosiaalipalveluista saatava tuki ja apu kuten kodinhoitopalvelut, kotiin 
vammaisten lasten perheille myönnettävä tuki sekä lastensuojelun antama tuki.

Mietittäviä asioita:
Päätös erityisopetukseen osallistumisesta voi vaikuttaa oppilaan mahdollisuuksiin jatkaa opin-
tojaan. Koulun tarjoamat erilaiset tukimuodot eivät enää ole samoja kuin ne ovat olleet van-
hempien kouluaikana, eikä niistä käytetä samoja nimityksiä.
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9  JÄRJESTYS JA KURINPITO

Turvallinen kouluympäristö on edellytys sille, että voit seurata opetusta kaikessa rauhassa ja 
oppia uusia asioita. Se taas edellyttää, että sinä ja luokkatoverisi käyttäydytte hyvin ja osoitatte 
arvostusta toisianne ja opettajan antamaa opetusta kohtaan. Siksi sinulla on oppilaana velvol-
lisuus käyttäytyä asiallisesti ja ystävällisesti sekä tehdä tehtäväsi tunnollisesti.

Koulun henkilöstöllä on erilaisia vaihtoehtoja toimia tilanteissa, joissa häiritset opetusta, rikot 
koulun järjestyssääntöjä, et huolehdi velvollisuuksistasi, käyttäydyt epäkunnioittavasti jotakuta 
toista kohtaan tai loukkaat heidän oikeuksiaan tai ihmisarvoaan. Lievin ja usein ensimmäinen 
toimenpide on enintään kahden tunnin pituinen kasvatuskeskustelu koulupäivän aikana tai sen 
ulkopuolella. Siitä kerrotaan vanhemmillesi, ja tarvittaessa he voivat olla mukana. Voit myös 
saada jälki-istuntoa enintään kaksi tuntia tai kirjallisen varoituksen. Opettaja voi myös pyytää 
sinua menemään ulos luokasta tunnin tai koulussa järjestettävän tilaisuuden loppuun saakka. 
Jos et saa seurata opetusta, kielto on voimassa enintään koulupäivän loppuun saakka. Ellet ole 
tehnyt kotitehtäviäsi, opettaja voi määrätä sinut tekemään kotitehtäviäsi koulupäivän päätyttyä 
enintään tunnin ajan.

Jos kuitenkin edelleen häiritset, käyttäydyt epäasiallisesti tai olet tehnyt jonkin vakavan rik-
keen, sinut voidaan pahimmassa tapauksessa erottaa koulusta enintään kolmeksi kuukaudeksi. 
Pitkäksi ajaksi erottaminen on ankara kurinpitorangaistus, johon turvaudutaan harvoin. Kun 
on kyse järjestyksestä ja kurista, sinulla on myös oikeuksia. Ennen kuin sinut pyydetään kasva-
tuskeskusteluun, saat jälki-istuntoa tai kirjallisen 
varoituksen tai sinut erotetaan koulusta, sinulla on 
oikeus saada tietää, mitä tarkkaan ottaen olet teh-
nyt ansaitaksesi rangaistuksen. Sinulla on oikeus 
kertoa oma näkemyksesi tapahtuneesta. Kun kyse 
on kirjallisesta varoituksesta tai koulusta erotta-
misesta, myös vanhempiasi kuullaan. Koululla on 
velvollisuus selvittää, jos asiassa jokin on jäänyt 
epäselväksi, esimerkiksi jos ei ole aivan selvää, että 
juuri sinä olet aiheuttanut häiriötä tai rikkonut jo-
takin koulussa. Tarvitessasi sinulla on oikeus saada 
tukea oppilashuollosta.

Koko luokkaa ei saa millään tavoin rangaista siitä syystä, että johonkin häiritsevään, kiellettyyn 
tai loukkaavaan tekoon syyllistyneitä ei ole onnistuttu saamaan selville.

Kasvatuskeskustelut ja
muut kurinpitotoimet koulussa: 
jälki-istunto, kirjallinen varoitus, luo-
kasta ulos joutuminen lopputunniksi 
tai loppupäiväksi, jääminen kouluun 
tunniksi koulun päätyttyä tekemään 
tehtäviä ja koulusta erottaminen.
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10  OIKEUSSUOJA

Kaikissa kouluissa henkilöstö tekee päivittäin monenlaisia päätöksiä. Joillakin koulussa tehtävillä 
päätöksillä voi olla suuri merkitys sinulle oppilaana. Jotta sinua kohdeltaisiin oikeudenmukai-
sesti ja kaikilla oppilailla olisi yhtäläiset oikeudet, voit hakea muutosta joihinkin päätöksiin, 
joita koulu on tehnyt sinun koulunkäynnistäsi. Muutoksen hakeminen merkitsee, että sinä ja 
vanhempasi voitte pyytää toista viranomaista selvittämään, ovatko koulun tekemät päätökset 
lain ja määräysten mukaisia ja onko asiassa toimittu oikein.

Muutoksenhakuoikeus ei kuitenkaan koske kaikkia päätöksiä, vaan pelkästään sellaisia, jotka 
ovat erityisen tärkeitä koulunkäyntisi kannalta. Pääsääntö on, ettet voi hakea muutosta niihin 
päätöksiin, joita luokan- tai aineenopettaja tekee päivittäin tai melkein päivittäin. Esimerkiksi 
päätökset, jotka koskevat kotitehtäviä, joukkuejakoa liikuntatunneilla ja jälki-istuntoa. Sen 
sijaan voit hakea muutosta muun muassa asioihin, jotka koskevat varoitusta, määräaikaista 
koulusta erottamista ja koulumatkoja. Voit myös hakea muutosta päätöksiin, jotka koskevat 
oppilaan arviointia, oppilaaksi ottamista, erityistä tukea, yksilöllisiä opetusjärjestelyjä sekä 
koulunkäynnin aloittamista normaalia aikaisemmin tai myöhemmin. Miten on toimittava ja 

minkä viranomaisen puoleen on käännyttävä, vaih-
telee sen mukaan, millaisesta päätöksestä on kyse.

Valituksen tekeminen voi olla sekä oppilaan että 
koulun henkilöstön etujen mukaista. Valittamalla 
voi esimerkiksi saada korjatuksi puutteita, joihin 
koulu ei itse voi vaikuttaa ja jotka edellyttävät jonkin 
kunnan ylemmän elimen päätöksentekoa.

Mistä haetaan muutosta päätökseen? 
Hallinto-oikeudelta päätöksiin, jotka koske-
vat uskonnon ja elämänkatsomustiedon ope-
tusta, oppilaan saamaa varoitusta, oppilaan 
määräaikaista koulusta erottamista, maksu-
tonta opetusta, koulumatkoja, majoitusta ja 
hoitoa onnettomuustapauksissa.

Aluehallintovirastolta päätöksiin, jotka 
koskevat oppilaaksi ottamista, erityisen tuen 
järjestämistä, yksilöllisiä opetusjärjestelyjä ja 
koulunkäynnin aloittamista tavanomaisesta 
poikkeavana ajankohtana.

Mitä tulee oppilaan arviointiin, luokalle 
jääminen mukaan lukien, rehtoria voi pyytää 
harkitsemaan päätöstä uudelleen. Uutta 
oppilaan arviointia taas voidaan käsitellä 
aluehallintovirastossa.



saada maksutonta opetusta

kulkea koulumatka turvallisesti

opiskella ja oppia turvallisessa ympäristössä 

saada oikeudenmukainen arvio siitä,
miten opiskelu sujuu

saada tukea ja apua, jos koulunkäynti ei suju 

käyttää kouluterveydenhuollon ja
oppilashuollon palveluja 

tulla kohdelluksi arvostavasti ja tasapuolisesti
sukupuolesta, iästä, uskonnosta, terveydentilasta,
vammaisuudesta tai mielipiteistä riippumatta

ilmaista oma mielipide myös koulusta
ja opetuksesta

luottaa siihen, että opettajat eivät kerro oppilasta
tai oppilaan perhettä koskevia asioita muille 

hakea tarvittaessa muutosta tärkeisiin päätöksiin,
jotka koskevat omaa koulunkäyntiä.

OPPILAAN
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JOKAISELLA OPPILAALLA ON OIKEUS

opike.fi




