
  

 

     LIITE 2 
 
OPINTOMATKASOPIMUS 
 
Opintomatka on opintosuunnitelmaan sidottua, koulun ulkopuolella annettavaa opetusta. Opintomatka merki-
tään koulun opetussuunnitelmaan perustuvaan lukuvuosisuunnitelmaan, ja lukuvuosisuunnitelman osana se 
on koulun toimintaa. Opintomatka alkaa siitä, kun lähdetään koulun pihasta, ja se kestää siihen asti, kun pa-
lataan koulun pihaan. Opintomatkalla ja sen aikana sovelletaan kaikkia koulussakin noudatettavia säännöksiä, 
määräyksiä ja menettelytapoja ottaen kuitenkin huomioon olosuhteet. Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa 
myös opintomatkan aikana. Oppilaat ovat velvollisia noudattamaan kaikkia opettajien antamia ohjeita koko 
opintomatkan ajan, vuorokauden ympäri. 
 
Mukana olevat opettajat ovat opintomatkallakin opettajina kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Heillä 
on samat oikeudet kuin koulussakin ryhtyä toimenpiteisiin turvallisen opiskeluympäristön takaamiseksi ja op-
pilaiden ojentamiseksi. Opintomatkalla mukana olevat vanhemmat ovat seuraamassa opintomatkaa ja tarvit-
taessa siitä erikseen sovittaessa avustamassa majoitustilojen valvonnassa. Heillä ei ole opettajalle kuuluvia 
oikeuksia, vaan heidän on ongelmatapauksissa pyydettävä mukana olevien opettajien ohjeita ja apua. Van-
hemmilla ei ole oikeutta järjestää opintomatkan aikana lapsilleen omaa ohjelmaa, vaan opintomatka toteute-
taan opintomatkasuunnitelman ja opettajan päättämällä tavalla. 
 
Poikkeuksellisen toteuttamispaikan ja olosuhteiden johdosta opintomatkalla täsmennetään vielä seuraavia 
sääntöjä ja menettelytapoja: 

� Alkoholin, tupakkatuotteiden ja huumaavien aineiden käyttö on kielletty. Kielto koskee koko opinto-
matkan aikaa lähdöstä paluuseen. 

� Koko opintomatka on koulunkäyntiä, joten leirikoulussa ei ole sellaista vapaa-aikaa, jonka aikana 
näistä kielloista poikettaisiin. 

� Opintomatkan aikana noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja opettajien antamia ohjeita ja kieltoja. 
 
Oppilaiden turvallisuuden takaamiseksi opintomatkalle osallistuvilla opettajilla on oltava käytössään puheli-
met, joihin on tallennettu mahdollisimman monen matkalle osallistuvan oppilaan ja valvojan puhelinnumero. 
Täten opettajat voivat valvoa oppilaiden turvallisuutta ennalta arvaamattomissakin tilanteissa. Vastavuoroi-
sesti opintomatkalle osallistuvien oppilaiden ja muiden valvojien puhelimissa on oltava tallennettuna opettajan 
puhelimen numero. Lisäksi opettajien puhelimiin on tallennettava kaikkien matkalle osallistuvien huoltajien 
numerot, joista he ovat sitoutuneet olevansa tavoitettavissa. Jollei oppilailla ole puhelimia, opettajat voivat 
harkitessaan päättää, että oppilaat kokoontuvat tiettyinä aikoina sovittuun paikkaan, jossa opettaja voi varmis-
tua siitä, että kaikki on kunnossa. 
 
Majoitustiloihin on saavuttava klo _____ ja hiljaisuus majoitustiloissa on klo _____ -_____, ellei tapauskohtai-
sesti ole toisin sovittu. Opettajat ja valvontatehtävässä olevat vanhemmat tarkastavat, että kaikki ovat saapu-
neet majoitustiloihin määräaikaan mennessä. Majoitustiloista ei saa poistua saapumisen varmistamisen jäl-
keen ennen seuraavan aamun herätystä ja aamiaista. Majoitustiloihin ei saa viedä vieraita.                
 



  

 

 
 
Menettelytavat ja seuraamukset sääntöjen rikkomisen jälkeen 
 
Jos oppilaan epäillään pitävän hallussaan vaarallisia esineitä tai nauttineen alkoholia, tupakkatuotteita, huu-
meita tai muita päihdyttäviä aineita, opettajat voivat ottaa asianomaisen oppilaan tarkastettavaksi. Jos oppilas 
kiistää epäillyn, mutta opettajilla on havaintojensa johdosta perusteltua aihetta epäillä hallussapitoa tai käyt-
töä, he voivat tarkastaa oppilaan ja hänen tavaransa. Tarkastaminen edellyttää aina ilmeistä syytä ja läsnä 
tulee olla vähintään kaksi opettajaa, joista toisen oppilas saa valita. Tilanteesta riippuen oppilas voidaan saat-
taa myös terveydenhuollon tai muun virka-ammattihenkilöstön tutkittavaksi. 
 
Terveydentilan selvittämisen ja tavaroiden tarkastaminen täytyy perustua vapaaehtoisuuteen ja toimenpi-
teissä tulee noudattaa hienotunteisuutta. Erityisen tärkeää on kunnioittaa henkilökohtaista koskemattomuutta 
ja yksityisyyttä mahdollisimman pitkälle. Opettajilla on toimivalta ottaa haltuun löytämänsä vaaralliset esineet 
ja aineet, sekä myös perusopetuksen osalta ne esineet ja aineet joilla oppilas häiritsee opetusta. Jos oppilaan 
todetaan käyttäneen alkoholia, tupakkatuotteita, huumeita tai muita päihdyttäviä aineita, opintomatkan vas-
taava opettaja on yhteydessä rehtoriin ja tämän päätöksellä on oikeus lähettää oppilas viipymättä kesken 
opintomatkan kotiin. Samoin voidaan menetellä, jos oppilas ei noudata opintomatkan edellä kirjoitettuja tai 
ohjeissa viitattuja sääntöjä tai opettajan ohjeita. Erityisen raskauttavaa on toiminta tai laiminlyönnit, jotka saat-
tavat vaarantaa opintomatkalle osallistuvien turvallisuuden tai opintomatkan ohjelman mukaisen etenemisen. 
 
Ennen päätöstä asiasta on hankittava tarvittava selvitys päätöksen perusteeksi. Lisäksi oppilasta on kuultava 
ennen päätöksen tekemistä. Myös huoltajille on pyrittävä tarjoamaan tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöstä. 
Päätöksen jälkeen oppilaan vanhemmille on pyrittävä saattamaan tieto päätöksestä ja kotiin lähettämisen yk-
sityiskohdista vastaanottamisen varmistamiseksi. Oppilas on toimitettava turvallisella tavalla kotimatkalle. Hä-
nelle on hankittava tarvittavat liput. Oppilaalle on järjestettävä saattaja ja on varmistettava, että määränpäässä 
oppilas luovutetaan tämän huoltajalle. Oppilas on velvollinen noudattamaan opettajien sekä kuljetuksesta vas-
taavien ohjeita ja määräyksiä. 
 
Oppilaat sitoutuvat allekirjoituksellaan noudattamaan edellä kirjoitettuja sääntöjä ja hyväksyvät menettelytavat 
ja seuraamukset.  



  

 

 
 
OPPILAS TÄYTTÄÄ JA ALLEKIRJOITTAA 
 
Olen saanut tiedon opintomatkan käyttäytymissäännöistä, menettelystä sääntöjen rikkomistapauksissa sekä 
seuraamuksista. Sitoudun noudattamaan opintomatkan sääntöjä, opettajien antamia ohjeita sekä huolehti-
maan omalta osaltani siitä, ettei kenenkään opintomatkalle osallistuvan turvallisuus minun käyttäytymiseni tai 
laiminlyöntini johdosta vaarannu. Samoin lupaan, että omalta puoleltani teen voitavani opintomatkan onnistu-
misen puolesta. 
 
Jos minut joudutaan lähettämään kotiin kesken opintomatkan, lupaan tässäkin tapauksessa käyttäytyä koti-
matkalla annettujen ohjeiden ja opintomatkan sääntöjen mukaisesti.  
 
___________________________________________, _____ päivänä ______________ kuuta 20_____  
 
______________________________________________ 
oppilaan allekirjoitus ja nimenselvennys  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
OPPILAAN HUOLTAJA TÄYTTÄÄ JA ALLEKIRJOITTAA  
 
Olen saanut tiedon opintomatkan käyttäytymissäännöistä, menettelystä sääntöjen rikkomistapauksissa sekä 
seuraamuksista. Sitoudun selvittämään lapselleni opintomatkan sääntöjen ja opettajien antamia ohjeiden nou-
dattamisen merkitystä opintomatkalle osallistuvien turvallisuudelle ja opintomatkan onnistumiselle. 
  
Olen tietoinen ja hyväksyn menettelytavat, jotka edellä on kirjoitettu. Suostun siihen, että huollettavani voidaan 
hänen erikseen antamansa vapaaehtoisen suostumuksen perusteella puhalluttaa tai tarkastaa opettajien 
läsnä ollessa. Puhallustuloksen ollessa positiivinen, tai jos tarkastuksessa löytyy vaarallisia tai päihdyttäviä 
aineita, huollettavani voidaan lähettää rehtorin päätöksellä kotiin kesken opintomatkan. Sama koskee opinto-
matkalle osallistuvan terveydentilan tarkastamista huumaaviksi luokiteltujen aineiden käytön tunnistamiseksi. 
Suostun myös siihen, että huollettavani voidaan lähettää rehtorin päätöksellä kotiin hänen käyttäytymisensä 
tai opintomatkan sääntöjen vastaisen toiminnan tai opettajan ohjeiden ja määräysten noudattamatta jättämi-
sen vuoksi. 
 
Sitoudun olemaan tavoitettavissa puhelinnumerosta _______________________ opintomatkan aikana ja tar-
vittaessa valmis matkustamaan ______________________________________________ vastaanottamaan 
kesken opintomatkan mahdollisesti kotiin lähetettävää huollettavaani erikseen ilmoitettuna aikana. 
 
___________________________________________, _____ päivänä ______________ kuuta 20_____  
 
___________________________________           ___________________________________ 
huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys, (molempien, mikäli yhteishuoltajuus) 
 


