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JOHDANTO

Käsissänne on Pykäläpankin neljäs uudistettu painos. Traagiset 
tapahtumat Jokelassa ja Kauhajoella ovat antaneet aiheen täydentää 
Pykäläpankkia osalla, jossa annetaan ohjeita väkivaltatilanteiden 
ehkäisemiseen, uhkatilanteissa toimimiseen sekä toimiin, joita 
tarvitaan kriisitilanteiden jälkeen.

Muuten Pykäläpankin rakenne on entisellään ja perustuu 
edelleen järjestön lakimiesten käytännön kokemuksiin ja 
tuomioistuinratkaisuihin. Painokseen on lisätty myös uusia 
tuomioistuinratkaisuja, jotka valottavat ulkopuolisen maailman 
käsityksiä koulun, rehtorin ja opettajan oikeuksista, vastuusta ja 
velvollisuuksista.

Pykäläpankki on tarkoitettu kaikille varhaiskasvatuksen ja 
koulutuksen parissa työskenteleville. Koska OAJ:n jäsenpiiri ulottuu 
päiväkodeista korkeakouluihin, luettavuuden parantamiseksi koululla 
tarkoitetaan pääsääntöisesti niin päiväkoteja kuin oppilaitoksiakin 
tai muita koulutusta antavia yksiköitä. Opettajalla tarkoitetaan 
lastentarhanopettajaa tai muita opettajan tehtäviä tekeviä nimikkeestä 
riippumatta. Rehtorilla tarkoitetaan päiväkodin johtajaa ja koulussa 
tai oppilaitoksessa yksikön johtajan tehtäviä hoitavaa henkilöä. 
Oppilaiksi kutsutaan myös opiskelijoita ja joissakin tapauksissa 
päiväkotilapsia.

Kouluyhteisö on kokenut sellaista, mitä ei koskaan olisi kuvitellut 
tapahtuvan Suomessa. Joukkosurmat ovat saaneet aikaan mittavan 
viranomaisten yhteistyön. Pahoinvoinnin havaitsemiseen ja 
väkivallan ehkäisemiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. 

Joudumme varautumaan uusiin tilanteisiin. Pykäläpankin neljäs 
painos pyrkii antamaan myös ohjeita uudenlaisissa koulua ja  
opettajia koskevissa tilanteissa.
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Opettajan.psyykkisen..
koskemattomuuden.loukkaaminen

Opettaja, kuten kuka tahansa kouluyhteisön 
jäsen, on samalla tavalla suojattu henki
lökohtaisilta loukkauksilta kuin muutkin 
kansalaiset. Oppilaiden ja opiskelijoiden 
opettajaan kohdistamat kunnianloukkaukset 
ja ”haistattelut” ovat jääneet liian vähälle 
huomiolle tapojen ja oikeuskäsitysten 
muuttuessa.

Valitettavasti opiskelijoiden keskuuteen  
on levinnyt käsitys, että toisen loukkaami
nen sanoin tai kirjoituksin on korkeintaan 
huonoa käytöstä. Yhteiskunnan, poliisin, 
syyttäjälaitoksen, tuomioistuinten ja myös 
opiskeluyhteisön reagoimattomuus kun
nianloukkauksiin on hämärtänyt tekojen 
lainvastaisuuden. Opiskelijoille on syntynyt 
käsitys, että oppilaitoksessa sovelletaan 
muusta yhteiskunnasta poikkeavia normeja 
kunnianloukkausten osalta. Myös jotkut 
oppilaiden huoltajat ovat syyllistyneet  
opettajan solvaamiseen.  

Suhtautuminen..
loukkaavaan.kielenkäyttöön
Erityisen tärkeää on, että oppilaitoksen 
henkilöstö suhtautuu yhdenmukaisesti 
loukkaavaan kielenkäyttöön. Erilainen 
suhtautuminen tai vaihteleva rangaistusme
nettely luovat opiskelijoissa epävarmuutta 
siitä, mikä on sopimatonta ja rangaistavaa.

Opettajaan kohdistuva loukkaava kie
lenkäyttö on ympäröivän yhteiskunnan ja 

joskus jopa kouluyhteisön mielestä vain  
koulun tai oppilaitoksen ongelma. Louk
kaavan kielenkäytön kitkemistä pidetään 
koulun omana tehtävänä ja ajatellaan, että 
koulussa tapahtuvaan solvaamiseen pitää 
soveltaa koulun kurinpitokeinoja, vaikka 
kyseessä olisi selvä kunnianloukkausrikos. 
Toisaalta ollaan yhä yleisemmin sitä mieltä, 
että opettajiin ja muihin kouluyhteisön jäse
niin kohdistuvan solvaamisen on loputtava 
eikä sitä pidä sietää.

Tavallisesti opettajiin kohdistuvat 
loukkaukset hoidetaankin koulun sisäisin 
keinoin. Menettely on monesti perustel
tua, ja loukkaava kielenkäyttö saadaan 
loppumaan. Karkeimmissa tapauksissa on 
syytä muistaa, että kunnianloukkaukseksi 
luettavasta haistattelusta, kirjoituksesta tai 
muusta ilmaisusta on perusteltua tehdä 
tutkintapyyntö tai rikosilmoitus poliisille sen 
sijaan, että asia jätettäisiin koulun kurinpito
menettelyn varaan.

Työturvallisuuslain.soveltaminen.
opiskelijoiden.tai.huoltajien.
taholta.esiintyvään.häirintään
Työturvallisuuslaissa on säännökset siitä, 
että työnantajan on käytettävissä olevin 
keinoin ryhdyttävä poistamaan tai estämään 
häirintää, kun hän on saanut tiedon häirin
nästä tai epäasiallisesta käyttäytymisestä. 
Työturvallisuuslain soveltaminen edellyttää, 



�

       

että häirinnästä on työntekijän terveydelle 
vaaraa tai haittaa. 

Työturvallisuuslaista on haettu tukea 
myös opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa 
tai ulkopuolisten epäasiallista käyttäytymistä 
vastaan. Valitettavasti työturvallisuuslakia 
ei sovelleta suoraan tällaisiin tilanteisiin, 
vaan ainoastaan työyhteisön jäsenten 
väliseen käyttäytymiseen. Tästä huolimatta 
työnantajan on yleisenä työturvallisuuslain 
velvoitteena huolehdittava työympäristön 
turvallisuudesta. Opiskelijan ja huoltajan 
taholta tulevaan häirintään on pyrittävä 
löytämään ennalta ehkäiseviä keinoja, 
toimintaohjeita ja ratkaisuja, joilla opettajia 
suojataan.

Kunnianloukkausrikos
Kunnianloukkauksesta säädetään rikoslain 
24 luvussa. Kunnianloukkausrikos on 
jaoteltu tavalliseen ja törkeään kunnian
loukkaukseen.

Kunnianloukkaukseen syyllistyy se, 
joka esittää toisesta valheellisen tiedon tai 
vihjauksen siten, että teko on omiaan aihe
uttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle 
tai asianomainen joutuu teon johdosta 
halveksunnan kohteeksi. 

Kunnianloukkaukseen voi syyllistyä myös 
se, joka lausuu toisesta sinänsä totuudenmu
kaisen seikan, mutta tekee sen loukkaavassa 
tai halventavassa tarkoituksessa. 

Tällaiseksi halventamiseksi ei lueta arvos
telua, joka kohdistuu toisen menettelyyn 

muun muassa julkisessa virassa tai tehtäväs
sä edellyttäen, ettei halventaminen selvästi 
ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävä
nä. Julkisen viran tai toimenhaltijan on siis 
siedettävä ankaraakin työhönsä kohdistuvaa 
arvostelua. Sallittuna arvosteluna voidaan 
pitää esimerkiksi huoltajien opettajan 
antamaan opetukseen kohdistuvaa kritiikkiä, 
kunhan arvostelu pysyy asiallisena ja pitäy
tyy toiminnan arvosteluna.

Rangaistus kunnianloukkauksesta on 
sakkoa tai vankeutta enintään 6 kuukautta.

Törkeä kunnianloukkaus on yleisemmin 
sellainen, joka on tehty joukkotiedotusväli
neitä käyttäen tai tarkoitettu suuren joukon 
tietoon saatettavaksi. Myös erityisen suurta 
vahinkoa tai haittaa aiheuttava kunnianlouk
kaus luetaan törkeäksi. Rangaistusmaksimi 
on törkeässä kunnianloukkauksessa 2 vuotta 
vankeutta.

  
Syyteoikeus
Kunnianloukkaus ja törkeä kunnianloukka
us ovat asianomistajarikoksia, minkä vuoksi 
virallinen syyttäjä ei voi nostaa syytettä 
ilman, että loukattu ilmoittaa rikoksen syyt
teeseen pantavaksi.

Rikosilmoitusta tai tutkintapyyntöä ei siis 
voi tehdä opettajakollega tai rehtori, vaan 
ainoastaan loukattu opettaja itse.

Opettajalla tulee olla selkeä tieto kunnian
loukkauksen tekijästä ja sen sisällöstä ennen 
rikosilmoituksen tekemistä. Muussa tapauk
sessa on syytä tehdä tutkintapyyntö poliisille.
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Jos virallinen syyttäjä ei poliisitutkinnan 
päätyttyä nosta syytettä, vaan tekee syyt
tämättäjättämispäätöksen, asianomistajan 
asemassa olevalla opettajalla on oikeus 
itsenäisesti syyttää tekijää. Syyttämättäjättä
mispäätöksestä voi kannella myös ylemmälle 
syyttäjäviranomaiselle. Em. tapauksessa on 
syytä ottaa yhteyttä OAJ:n lakimiehiin.

 
Vahingonkorvaukset
Kunnianloukkauksen ja törkeän kunnian
loukkauksen kohteeksi joutunut on oikeu
tettu vaatimaan rangaistuksen ohella myös 
vahingonkorvausta. Vahingonkorvauksen 
perusteista ja vaatimisesta on erillinen kir
joitus tässä oppaassa (ks. Vahingonkorvaus
vastuu).

Vanhentumisaika
Kun kyseessä on asianomistajarikos, 
loukatun opettajan on tehtävä poliisille 
tutkintapyyntö tai rikosilmoitus 2 vuoden 
kuluessa siitä, kun hän sai tiedon rikoksesta 
ja sen tekijästä. Tämän jälkeen syyteoikeus 
on vanhentunut. 

Vaikka itse rikos olisi vanhentunut, vahin
gonkorvausta voi vaatia 3 vuoden kuluessa 
siitä, kun vahingonkärsijä sai tietää vahin
gosta ja vastuullisesta. Jos tieto vahingosta 
ja vastuullisesta selviää vasta tämän jälkeen, 
tulee korvausta vaatia vastuulliselta kuiten
kin viimeistään 10 vuoden sisällä vahinkoon 
johtaneesta tapahtumasta. 

Näyttö
Näytön esittäminen väitetyn rikoksen tapah
tumisesta on oppilaitoksissa tapahtuneissa 
kunnianloukkauksissa usein hankalaa. 
Näytön kannalta olisi parasta, että sanallisen 
kunnianloukkauksen pystyisi vahvistamaan 
useampi aikuinen todistaja. Mikään ei 
tietenkään estä käyttämästä myös oppilaita 
todistajina. 

Kirjallinen kunnianloukkaus tai julkista 
tiedotusvälinettä, sähköpostia tms. käyttäen 
tehty kunnianloukkaus on helpompi näyttää 
toteen verrattuna oppilaan suulliseen 
solvaukseen koulun käytävillä. Ikävä kyllä, 
tekniikan edistymisen myötä oppilaat ovat 
syyllistyneet myös kunnian loukkaamiseen 
tekstiviestein, sähköpostilla tai nettiä käyt
täen. Kirjoittajan salaamisen johdosta tekijää 
on joissakin tilanteissa vaikeaa ja työlästä 
selvittää. Tämä ei kuitenkaan saisi lannistaa, 
vaan kunnianloukkaus on syytä antaa polii
sin selvitettäväksi, jollei syyllisiä kyetä löytä
mään koulun keinoin. 

§
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Oikeustapauksia

KuNNiaNLouKKauS NET iSSä
Rehtorin.toimintaa.koskevassa.kiistassa.täysin.ulkopuolinen.
toispaikkakuntalainen.henkilö.oli.omassa.blogissaan.nettisivuillaan.
kirjoittanut.lehdistössä.runsaasti.julkisuutta.saaneesta.rehtorista.
loukkaavasti.ja.liittänyt.kirjoituksen.oheen.kuvan.rehtorista..

Käräjäoikeus.tuomitsi.julkaisijan.sakkoon.kunnianloukkauksesta,.
vaikka.kysymyksessä.oli.hänen.oma.”päiväkirjansa”..
Tuomioistuimen.mielestä.sillä.ei.ollut.merkitystä,.että.kirjoitus.ja.
kuva.oli.kirjoitettu.nettipäiväkirjaan,.koska.nettipäiväkirja.oli.osana.
kotisivuja.julkinen.ja.kaikkien.saatavilla..Lisäksi.kirjoittaja.tuomittiin.
maksamaan.vahingonkorvausta.rehtorille.

§

Oikeustapauksia§
LoHjaN K iHLaKuNNaNoiKEuS

Neljä.juuri.viisitoista.vuotta.täyttänyttä.oppilasta.oli.täyttänyt.
löytämänsä.toimenhakulomakkeen.opettaja-avioparin.nimillä.ja.
lisännyt.lomakkeeseen.epäsiveellisiä.ja.häväiseviä.mainintoja..
Tämän.jälkeen.lomaketta.oli.kierrätetty.oppilaiden.keskuudessa.
koulussa..Opettajat.tekivät.asiasta.rikosilmoituksen..Syyttäjä.teki.
poliisitutkinnan.jälkeen.syyttämättäjättämispäätöksen..Opettajat.
vaativat.tämän.jälkeen.omalla.kanteellaan.oppilaille.rangaistusta.
solvauksesta.ja.vahingonkorvauksia..Syyttäjä.ei.yhtynyt.
rangaistusvaatimukseen..Kihlakunnanoikeus.katsoi.kaikkien.
neljän.syytetyn.oppilaan.syyllistyneen.nuorena.henkilönä.tehtyyn.
solvaukseen.ja.tuomitsi.heidät.kunkin.viiteen.päiväsakkoon.sekä.
korvaamaan.vahingonkorvauksia.aiheuttamistaan.henkisistä.
kärsimyksistä..Lisäksi.heidät.velvoitettiin.maksamaan.opettajien.
oikeudenkäyntikulut.
Hovioikeus.puolitti.vahingonkorvausten.määrän,.mutta.jätti.

muilta.osin.kihlakunnanoikeuden.päätöksen.ennalleen.
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Oikeustapauksia§
oPP iLaaN Pä iväNavauKSESSa  

TEKEMä KuNNiaNLouKKauS
Lukiolainen.oli.vanhojen.päivänä.päivänavauksessa.arvostellut.
loukkaavin.sanoin.rehtoria..Tämä.teki.rikosilmoituksen.
kunnianloukkauksesta..Syyttäjä.nosti.syytteen.ja.tuomioistuin.
katsoi.opiskelijan.syyllistyneen.kunnianloukkaukseen..Tuomioistuin.
katsoi,.ettei.kysymyksessä.ollut.rehtorin.toiminnan.arvostelu,.
vaan.hänen.henkilöönsä.kohdistunut.solvaus..Tuomioistuin.
jätti.opiskelijan.rangaistukseen.tuomitsematta,.koska.katsoi.
teon.johtuneen.harkitsemattomuudesta,.mutta.tuomitsi.hänet.
maksamaan.vahingonkorvausta.henkisestä.kärsimyksestä.

Oikeustapauksia§
i Tä -SuoMEN Hov io iKEuS

Hieman.yli.15-vuotias.oppilas.oli.laittanut.kuvaamansa.videon.
YouTube-nettisivuille..Videolla.näytettiin.opettajan.koulun.
vappujuhlassa.esittämää.lauluesitystä..Otsikoksi.oppilas.oli.
kirjoittanut.”Karaoke.of.the.mental.hospital”..Videon.sisältöä.
kuvaavana.tekstinä.sivustolla.luki.”Here´s.a.lunatic.singing.at.
the.karaoke.of.the.mental.hospital,.very.nice.sound,.don´t.you.
agree?”.Video.löytyi.internetistä.edellisten.hakusanojen.lisäksi.
mm..opettajan.nimen,.koulun.nimen.ja.paikkakunnan.perusteella..

Menettelyn.katsottiin.olleen.omiaan.aiheuttamaan.opettajalle.
vahinkoa.tai.kärsimystä.tai.häneen.kohdistuvaa.halveksuntaa..
Oikeus.katsoi.tekstien.halventavan.opettajaa.nimenomaan.
henkilönä.eivätkä.ne.liittyneet.hänen.viranhoitoonsa..Oppilaan.oli.
täytynyt.ymmärtää.tekonsa.seuraukset.ja.haitallisuus..

Hovioikeus.tuomitsi.oppilaan.nuorena.henkilönä.tehdystä.
kunnianloukkauksesta.sakkoon.ja.vahingonkorvaukseen.sekä.
korvaamaan.opettajan.oikeudenkäyntikulut.
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§

Opettaja..
kunnianloukkaajana
Ajoittain opettajat joutuvat vastaamaan 
väitteisiin siitä, että he ovat käyttäneet työs
sään sopimatonta kieltä oppilaasta, hänen 
persoonallisista piirteistään, älykkyydestään, 
ulkonäöstään tai muusta sellaisesta seikasta. 
Seurauksena on yleensä ollut työnantajan 
tai kantelutapauksissa lääninhallituksen 
tai eduskunnan oikeusasiamiehen moite, 

huomautus tai varoitus sopimattoman 
kielenkäytön johdosta. Tämän lisäksi 
epäsopiva kielenkäyttö voi johtaa oppilaan 
tai huoltajan tekemään rikosilmoitukseen, 
syytteeseen ja tuomioistuimen tuomioon 
kunnianloukkauksesta tai virkavelvolli
suuden rikkomisesta. Oppilaat tai heidän 
huoltajansa ovat joissakin tapauksissa teh
neet rikosilmoituksen esimerkiksi opettajan 
rasistisesta kielenkäytöstä.

Oikeustapauksia§
ESPooN K iHLaKuNNaNoiKEuS

Erään.oppilaan.äiti.oli.kertonut.muille,.että.koulun.johtaja.oli.
irtisanottu.aikaisemmasta.työpaikastaan.alkoholinkäytön.vuoksi..
Kyseinen.opettaja.teki.asiasta.rikosilmoituksen..Poliisitutkinnan.
jälkeen.virallinen.syyttäjä.nosti.syytteen.herjauksesta.oppilaan.
vanhempaa.vastaan..
Kihlakunnanoikeus.totesi.oppilaan.vanhemman.syyllistyneen.
herjaukseen.ja.tuomitsi.hänet.sakkoihin.sekä.maksamaan.
opettajan.oikeudenkäyntikulut.
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Oikeustapauksia§
RovaNiEMEN Hov io iKEuS

Hovioikeus.tuomitsi.peruskoulun.lehtorin.sakkoihin.
virkavelvollisuuden.rikkomisesta.ja.solvauksesta..Lehtori.oli.
piirtänyt.taululle.tikku-ukon.ja.selittänyt.oppilaille,.että.kuvassa.
esiintyi.pieni.lapsi.kassalla,.karkkihyllyn.edessä.lattialla.
makaamassa.itkuisena..Tämän.jälkeen.lehtori.oli.kysynyt.eräältä.
oppilaalta,.että.”tällainenko.sinä.olet”,.jolloin.osa.luokan.oppilaista.
oli.nauranut.

Hovioikeus.katsoi,.että.teko.oli.tehty.tahallisesti.loukkaamis-
tarkoituksessa,.ja.koska.se.oli.kohdistunut.opettajaan.nähden.
alisteisessa.asemassa.olevaan.oppilaaseen,.tekoa.ei.voitu.
kokonaisuudessaan.arvioiden.pitää.vähäisenä..Hovioikeus.
katsoi,.että.lehtori.oli.teollaan.syyllistynyt.solvauksen.(nyk..
kunnianloukkaus).ohella.myös.virkavelvollisuuden.rikkomiseen,.
koska.hän.oli.laiminlyönyt.virkaan.kuuluvien.tehtävien.
asianmukaisen.hoitamisen.

Fyysinen.väkivalta,väkivallalla.
uhkaaminen.ja.voimakeinojen.käyttö

Opettajaan.kohdistunut.
pahoinpitely.ja.
vammantuottamus.
Valitettavasti toisinaan oppilaiden ja joskus 
huoltajienkin aggressiot opettajaa kohtaan 
muuttuvat sanoista teoiksi, ja opettaja joutuu 
työssään väkivallan kohteeksi. Tavallisim
min tällöin on kysymyksessä rikoslain 21 
luvussa kriminalisoitu pahoinpitelyrikos tai 
vammantuottamus. Näitä ovat lievä pahoin
pitely, pahoinpitely ja törkeä pahoinpitely 

sekä vammantuottamus ja törkeä vam
mantuottamus. Törkeästä pahoinpitelystä 
rangaistuksena on aina vankeutta, muista 
pahoinpitely ja vammantuottamusrikoksista 
yleensä sakkoa. Pahoinpitely, törkeä pa
hoinpitely ja törkeä vammantuottamus ovat 
virallisen syytteen alaisia rikoksia. Lievä 
pahoinpitely ja vammantuottamus taas 
asianomistajarikoksia. Huomattava on, että 
pahoinpitelyn uhrille ei välttämättä tarvitse 
aiheutua pahoinpitelystä ruumiinvammaa, 
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jotta teko täyttäisi ainakin lievän pahoinpite
lyn tunnusmerkistön.

Aina kun opettaja joutuu pahoinpitelyn tai 
vammantuottamuksen kohteeksi, hänen on 
syytä tehdä asiasta rikosilmoitus poliisille. 
Tämän jälkeen asia etenee viranomaistietä 
poliisitutkintana, syyteharkintana ja tuomio
istuinkäsittelynä. Vaikka kyseessä olisi alle 
15vuotiaan henkilön teko, on ilmoitus syytä 
silti tehdä. Tällöinkin asiassa suoritetaan 
kuitenkin poliisitutkinta, joka jo sinällään 

voi estää vastaavanlaisen tapauksen uusiu
tumisen.

Ainoastaan poikkeuksellisen lievissä opet
tajan fyysiseen koskemattomuuteen puut
tumisissa, joissa tekoon syyllistyneen ikä ja 
aikaisempi tausta huomioon ottaen voidaan 
perustellusti olettaa, että tekoon syyllistynyt 
ojentuu koulun kurinpitokeinoin, voidaan 
rikosilmoituksen tekemisestä luopua.  
Rikosprosessissa opettajalla on asianomista
jan asema (ks. Opettaja asianomistajana).

Oikeustapauksia§
KouvoLaN Hov io iKEuS

Hovioikeus.katsoi.tuomiossaan.yläasteen.oppilaan.syyllistyneen.
nuorena.henkilönä.tehtyyn.vammantuottamukseen..Tilanne.
oli.saanut.alkunsa.siitä,.kun.oppilas.koulun.käytävällä.
ohi.mennessään.läpsäisi.päähän.toista.oppilasta..Tämä.
tönäisi.läpsäisijää.ensin.päin.seinää.ja.sitten.käytävää.pitkin.
sillä.seurauksella,.että.toinen.oli.horjahtanut.käytävällä.
kulkeneen.opettajan.päälle.ja.opettaja.oli.kaatunut.
lattiaan,.minkä.seurauksena.hänelle.oli.aiheutunut.mm..
aivotärähdys..Käräjäoikeus.oli.aikaisemmin.katsonut,.että.
nahisteluun.osallistuneet.olivat.molemmat.syyllistyneet.
vammantuottamukseen,.mutta.hovioikeus.katsoi.siihen.
syyllistyneen.vain.tönijän..Hovioikeuden.mukaan.oppilas.oli.
huolimattomuudellaan.aiheuttanut.opettajalle.ruumiinvamman,.
jota.ei.voitu.pitää.vähäisenä..Hovioikeus.jätti.oppilaan.
tuomitsematta.rangaistukseen,.mutta.tuomitsi.hänet.
maksamaan.opettajalle.vahingonkorvausta.sekä.aiheutuneista.
kuluista.että.kivusta.ja.särystä.
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Oikeustapauksia§
TuRuN Hov io iKEuS

Hovioikeus.tuomitsi.ammatillisen.oppilaitoksen.opiskelijan.
vammantuottamuksesta.sakkoon.sekä.maksamaan.opettajalle.
vahingonkorvausta..Tilanne.oli.saanut.alkunsa.siitä,.kun.
opiskelija.oli.käyttäytynyt.oppitunnilla.epäasiallisesti..Hovioikeus.
katsoi,.että.opettajalla.oli.ollut.perusteltu.syy.poistaa.opiskelija.
opetustilasta.välttämättömiä.voimakeinoja.käyttäen,.koska.
tämä.ei.ollut.totellut.opettajan.antamaa.poistumiskehotusta..
Poistamistoimenpiteen.aikana.opiskelija.oli.riuhtaissut.itsensä.
irti.siten,.että.hänen.kyynärpäänsä.oli.osunut.opettajan.leukaan,.
minkä.seurauksena.opettajalle.oli.syntynyt.hammasvaurioita..
Hovioikeus.katsoi,.että.opiskelija.oli.huolimattomuudellaan.
syyllistynyt.vammantuottamukseen.

Laiton.uhkaus
Oppilailla on usein se erheellinen käsitys, 
että opettajaa saa uhkailla mielin määrin 
ilman seurauksia. Opettajan ei tule kuiten
kaan sietää millaisia uhkauksia tahansa; 
vakavat uhkaukset tulee antaa poliisin 
tutkittavaksi. Laittomasta uhkauksesta on 
säädetty rikoslain 25 luvussa. Laiton uhkaus 
on laissa määritelty seuraavasti:
Joka nostaa aseen toista vastaan tai muulla 
tavoin uhkaa toista rikoksella sellaisissa 
olosuhteissa, että uhatulla on perusteltu syy 
omasta tai toisen puolesta pelätä henkilökoh
taisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan 
vakavassa vaarassa, on tuomittava, jollei 
teosta muualla laissa ole säädetty ankaram

paa rangaistusta, laittomasta uhkauksesta 
sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi 
vuodeksi.

Laittomasta uhkauksesta tuomitseminen 
edellyttää, että uhatulla henkilöllä on ollut 
perusteltu syy tuntea turvallisuutensa 
olleen vakavassa vaarassa. Jos esimerkiksi 
uhkaajan tiedetään olevan väkivaltainen, 
uhatulla on yleensä perusteltu syy pelkoon
sa. Uhatulla voi luonnollisesti olla perus
teltu syy pelkoonsa, vaikka uhkaaja ei olisi 
aikaisemmin käyttäytynyt väkivaltaisesti. 
Tuomioistuin ratkaisee tapauskohtaisesti, 
onko henkilöä uhattu rikoksella ja onko 
hänellä ollut perusteltu syy pelkoonsa.
Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 
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laittomasta uhkauksesta, ellei asianomistaja 
ilmoita sitä syytteeseen pantavaksi tai ellei 
laittoman uhkauksen tekemiseen ole käy
tetty hengenvaarallista välinettä taikka ellei 
erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen 

nostamista. Näin ollen opettajan tai rehtorin, 
joka katsoo, että häntä on uhattu laittomasti, 
tulee tehdä asiasta tutkintapyyntö tai rikosil
moitus poliisille.

Oikeustapauksia§
HELS iNg iN  KäRäjäoiKEuS

Käräjäoikeus.tuomitsi.henkilön.laittomasta.uhkauksesta.
sakkoihin.sekä.maksamaan.laittomasti.uhkaamalleen.rehtorille.
vahingonkorvausta.henkisistä.kärsimyksistä..Käräjäoikeuden.
mukaan.tuomittu.oli.laittomasti.uhannut.rehtoria.lähettämällä.
hänelle.tekstiviestin,.jossa.koulua.uhattiin.terrorismilla..Erityisesti.
se,.että.tekstiviesti.oli.lähetetty.salaisella.lähettäjänimellä,.oli.
antanut.rehtorille.perustellun.syyn.pelätä.henkilökohtaisen.
turvallisuutensa.olevan.vaarassa.

Oikeustapauksia

KoKEMäEN KäRäjäoiKEuS
Käräjäoikeus.katsoi.tuomiossaan.koulun.entisen.oppilaan.
syyllistyneen.laittomaan.uhkaukseen.ja.tuomitsi.oppilaan.
maksamaan.opettajalle.vahingonkorvausta.henkisistä.
kärsimyksistä..Oppilas.oli.lähettänyt.opettajan.matkapuhelimeen.
useita.uhkaavia.tekstiviestejä..Käräjäoikeus.katsoi.
perusteluissaan,.että.oppilas.oli.uhannut.opettajan.henkeä.
sellaisissa.olosuhteissa,.että.opettajalla.oli.ollut.perusteltu.
syy.pelätä.henkilökohtaisen.turvallisuutensa.olevan.vakavassa.
vaarassa.

§
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Oikeustapauksia§ HELS iNg iN  Hov io iKEuS
Hovioikeus.katsoi.tuomiossaan.oppilaan.syyllistyneen.nuorena..
henkilönä.tehtyyn.laittomaan.uhkaukseen...Oppilaan.väite.siitä,..
että.kyse.olisi.ollut.pelkästä.pilapuheesta,.ei.vaikuttanut.asiaan..
Hovioikeus.kuitenkin.katsoi.oppilaan,.joka.oli.teot.tehdessään.
juuri.täyttänyt.15.vuotta,.tekojen.johtuneen.pikemminkin.
ymmärtämättömyydestä.tai.harkitsemattomuudesta.kuin.
piittaamattomuudesta.lain.kieltoja.ja.käskyjä.kohtaan..Tästä.
syystä.oppilas.jätettiin.tuomitsematta.rangaistukseen,.mutta.
tuomittiin.maksamaan.opettajalle.vahingonkorvausta.henkisistä.
kärsimyksistä.

Lähestymiskielto
Lähestymiskiellosta annetun lain mukaan 
lähestymiskielto voidaan määrätä, jos on 
perusteltu aihe olettaa, että henkilö, jota 
vastaan kieltoa haetaan, tulisi tekemään 
itsensä uhatuksi tuntevan henkilön henkeen, 
terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdis
tuvan rikoksen tai muulla tavalla vakavasti 
häiritsemään tätä. 

Kuka.voi.hakea..
lähestymiskieltoa?
Lähestymiskiellon määräämistä voi pyytää 
kuka tahansa, joka perustellusti tuntee 
itsensä toisen uhkaamaksi tai häiritsemäksi. 
Myös syyttäjä, poliisi tai sosiaaliviranomai
nen voi hakea kiellon määräämistä, mikäli 
uhattu henkilö ei itse uskalla sitä tehdä. 
Lähestymiskieltoa haetaan joko poliisilta 
(väliaikainen lähestymiskielto, joka tulee voi
maan heti) tai paikalliselta käräjäoikeudelta. 
Pyyntö voi olla kirjallinen tai suullinen. 

Lähestymiskielto on voimassa enintään 
vuoden, mutta tarvittaessa kieltoa voidaan 
jatkaa. Lähestymiskiellon rikkominen on 
rangaistavaa. Rangaistus on sakkoa tai 
enintään yksi vuosi vankeutta.

Perusmuotoiseen lähestymiskieltoon mää
rätty henkilö ei saa tavata suojattavaa henki
löä, eikä muuten ottaa häneen yhteyttä, ellei 
kyseessä ole sellainen yhteydenotto, johon 
on asiallinen peruste ja joka on ilmeisen 
tarpeellinen. Kiellettyä on myös suojattavan 
henkilön seuraaminen ja tarkkaileminen. 

Laajennettuun lähestymiskieltoon mää
rätty henkilö ei edellä mainitun lisäksi saa 
oleskella suojattavan henkilön vakituisen 
asunnon tai lomaasunnon, työpaikan tai 
erikseen määritellyn muun niihin rinnastet
tavan oleskelupaikan läheisyydessä. 

Oikeus, joka määrää kiellon, päättää myös 
sen tarkemmasta sisällöstä. Lähestymiskiel
toa saatetaan tarvita esim. aggressiivista 
vanhempaa tai opiskelijaa vastaan. 
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Oikeustapauksia§
HELS iNg iN  KäRäjäoiKEuS

Käräjäoikeus.tuomitsi.opiskelijan.laajennettuun.
lähestymiskieltoon.kahteen.otteeseen..Opiskelija.tuomittiin.
myös.kaksi.kertaa.sakkorangaistukseen.edellä.mainittujen.
lähestymiskieltojen.rikkomisesta..

Opiskelija.oli.käräjäoikeuden.mukaan.tahallisesti.häirinnyt.
opettajan.yksityiselämää.soittamalla.tälle.useita.kertoja.kotiin.
ja.seuraamalla.opettajaa.sekä.työpaikalla.että.julkisilla.paikoilla..
Opettaja.oli.joutunut.turvautumaan.myös.poliisin.apuun,.koska.
häirintää.oli.tapahtunut.myös.oppituntien.ulkopuolella.ilta-aikana..
Opiskelijan.käyttäytyminen.oli.ollut.tahditonta,.tungettelevaa.sekä.
uhkaavaa..Hovioikeus.ei.muuttanut.käräjäoikeuden.tuomioita.

Oikeustapauksia§
PoRiN  KäRäjäoiKEuS

Käräjäoikeus.tuomitsi.opiskelijan.laajennettuun.
lähestymiskieltoon..Opiskelija.oli.aikaisemmin.tuomittu.
muiden.rikosten.ohella.mm..opettajaan.kohdistuneesta.
kahdesta.laittomasta.uhkauksesta..Käräjäoikeus.katsoi,.että.
on.perusteltua.aihetta.olettaa,.että.opiskelija.saattaisi.tulla.
tekemään.opettajan.henkeen,.terveyteen,.vapauteen.tai.rauhaan.
kohdistuvan.rikoksen.tai.muilla.tavoin.vakavasti.häiritsemään.
häntä..Koska.opettaja.ja.opiskelija.työskentelivät.samassa.
oppilaitoksessa,.lähestymiskielto.ei.koskenut.oppilaitosta.
niiltä.osin,.kun.kyseessä.olivat.opiskeluun.liittyvät.tarpeelliset.
yhteydenotot.opettajaan.
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ESPooN TaPauS
Erityisesiluokassa.opiskelevat.sisarukset.olivat.kertoneet.äidilleen,.että.
opettaja.oli.koulussa.puristanut.ja.kuristanut.sekä.lyönyt.heitä.mm..päähän.ja.
käsivarteen..Äiti.teki.opettajasta.rikosilmoituksen..Opettaja.kutsuttiin.poliisin.
kuulusteluihin,.jossa.hän.kertoi,.että.sisarukset.olivat.olleet.koulussa.levottomia.
ja.aggressiivisia.ja.heitä.oli.tämän.vuoksi.jouduttu.usein.rauhoittelemaan.
mm..sylissä.pitämällä..Lapsia.oli.aina.ensin.sanallisesti.pyydetty.lopettamaan.
vahingollinen.teko..Kiinnipitoon.oli.jouduttu.turvautumaan.esimerkiksi.silloin,.kun.
lapsi.heitti.terävällä.jääpalalla.toista.lasta.ja.aikuista,.lapsi.kaatoi.pulpettinsa.
tai.hakkasi.pulpettia.kovalla.esineellä.tai.kun.lapsi.töni.kapeassa.eteisessä.
muita.lapsia.kohti.kenkäkoukkuja..Äidille.oli.aina.annettu.selvitys.siitä,.miksi,.
milloin.ja.miten.lapsia.oli.jouduttu.rauhoittamaan.fyysisin.toimenpitein..
Myöhemmin.sisarukset.tunnustivat.äidille,.että.olivat.keksineet.koko.jutun..
Poliisi.päätti.esitutkinnan,.koska.mitään.rikosta.ei.ollut.tapahtunut..Kyse.oli.
ollut.hätävarjelutilanteisiin.liittyvästä.sallitusta.voimankäytöstä.virkatehtävien.
hoitamisessa,.jossa.tehdyt.toimenpiteet.olivat.olleet.oikeassa.mittasuhteessa.
tekojen.vaarallisuuteen.nähden..Opettaja.teki.asiasta.sittemmin.tutkintapyynnön.
poliisille,.koska.hänen.kunniaansa.oli.loukattu.perättömillä.pahoinpitelyväitteillä.

Oikeustapauksia§

Hätävarjelu
Opettajalla, kuten muillakin kansalaisilla, on 
oikeus puolustautua oikeudetonta hyökkäys
tä kohtaan. Vaikka opettaja näin tehdessään 
syyllistyisi yksittäisenä tekona rangaistavaan 
menettelyyn, teon rangaistavuus poistuu, 
jos teko on ollut välttämätön hyökkäyksen 
torjumiseksi. Paitsi omaansa ja toisen henkeä 
ja terveyttä, opettajalla on oikeus puolustaa 
oikeudetonta hyökkäystä vastaan myös 
omaansa ja toisen omaisuutta.

Tärkeää hätävarjelutilanteessa on voiman
käytön oikea arviointi. Teon rangaistavuus 

poistuu vain silloin, kun hyökkäyksen 
torjumiseksi tehdyt toimenpiteet ovat 
oikeassa mittasuhteessa sen vaarallisuuteen 
nähden. Jos toimenpiteet ovat ylimitoitettuja, 
esimerkiksi väkivallan käyttöä jatketaan 
vielä sen jälkeen kun hyökkääjä on jo saatu 
lannistetuksi, syyllistytään hätävarjelun 
liioitteluun. Hätävarjelun liioittelusta tuo
mitaan tuomioistuimen harkinnan mukaan 
joko täyteen tai alennettuun rangaistukseen 
tai, jos olosuhteet olivat olleet sellaiset, ettei 
henkilö ollut voinut mieltään malttaa, ei 
häntä saa rangaistukseen tuomita.
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Järjestyslaki..
koulun.toiminnassa
Järjestyslain tarkoituksena on edistää järjes
tystä ja turvallisuutta yleisillä paikoilla. Ylei
sellä paikalla tarkoitetaan sellaisia paikkoja, 
jotka on tarkoitettu yleisesti käytettäviksi tai 
joita tosiasiallisesti, pysyvästi tai tilapäisesti 
yleisesti käytetään riippumatta siitä, kuka 
paikat omistaa. 

Lain mukaan yleisenä paikkana pidetään 
mm. virastojen niitä osia, joihin yleisöllä on 
pääsy. Laissa ei ole erikseen mainittu esimer
kiksi koulua, muuta opetustilaa tai koulun 
muualla järjestämää tilaisuutta sellaisena 
yleisenä alueena, johon järjestyslakia sovel
lettaisiin. Koska koulutusta koskevassa lain
säädännössä kuitenkin todetaan, että opetus 
on julkista ja sitä voi mennä seuraamaan 
kuka tahansa, tällä perusteella järjestyslain 
säännöksiä voidaan soveltaa myös koulussa, 
koulun alueella tai muulla alueella, jossa 
koulun tilaisuus järjestetään.

Voimakeinojen.käytöstä
Opettaja joutuu joskus puuttumaan oppi
laan fyysiseen koskemattomuuteen, kun 
hän ylläpitää oppilaitoksessa järjestystä ja 
takaa opiskelun turvallisuutta. Yleensä syy
nä on kieltäytyminen poistumasta luokasta 
opettajan poistumiskehotuksen jälkeen. 
Koska lainsäädäntömme turvaa kansalaisen 
fyysisen koskemattomuuden hyvin pitkälle, 
on tarpeen selvittää, missä tilanteissa opet
taja voi poiketa em. koskemattomuuden 
periaatteesta joutumatta itse syytetyksi 
esimerkiksi oppilaan pahoinpitelystä ja 
virkavelvollisuuden rikkomisesta.
Koululainsäädäntöä muutettiin 1.8.2003 

alkaen. Tässä opiskelijan hyvinvointiin 
ja opiskeluolosuhteiden turvallisuuden 
lisäämiseen tähtäävässä lakimuutoksessa 
täsmennettiin myös fyysisten voimakeinojen 
käyttöä koulussa. 

Koulun tai oppilaitoksen opiskeluturvalli
suuden ja opiskelun häiriöttömän etenemi
sen takaamiseksi opettajalla tai rehtorilla on 
oikeus määrätä oppilas poistumaan luokasta 
jäljellä olevan oppitunnin ajaksi. Sama kos
kee muuta opetustilaa tai koulun tilaisuutta.

Jos oppilas kieltäytyy poistumasta tai 
vastustelee poistamista, opettajalla ja rehto
rilla on oikeus yhdessä tai erikseen käyttää 
välttämättömiä fyysisiä voimakeinoja 
poistumiskäskyn toteuttamiseksi. Tällöin on 
otettava huomioon oppilaan ikä, tilanteen 

Toimintaohjeita
1..Huolehdi.todisteista.näytön.varmistami-
seksi..Mene.pahoinpitelyn.jälkeen.lääkäriin.
tai.terveydenhoitajan.luokse.vammojen.
toteamiseksi.

●..Kirjoita.muistiin.todistajat..
●..Kerää.kirjalliset.todisteet..
●..Käytä.apuna.toista.opettajaa.tai.muuta.
aikuista,.koska.mielesi.on.todennäköisesti.
järkkynyt.ja.vaikuttaa.toimintakykyysi.

2..Ota.yhteyttä.yksikön.toiminnasta.vastaa-
vaan.rehtoriin..Rehtorilla.täytyy.olla.tieto.
tapahtumista..Rehtorin.on.ryhdyttävä.toimen-
piteisiin.tutkinnan.järjestämiseksi.ja.tarvitta-
viin.koulunkäynnin.ja.opiskelun.järjestelyihin.

3..Ota.yhteyttä.järjestön.lakimiehiin...
Lakimiehet.neuvovat.ja.ohjaavat..
jatkotoimenpiteisiin.
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uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus.  
Voimankäyttövälineitä ei saa käyttää  
poistamisessa.

Erityisesti on huomattava, että poistamis
oikeus koululainsäädännön perusteella on 
vain opettajalla tai rehtorilla. Esimerkiksi 
kouluisäntää tai koulunkäyntiavustajaa ei 
voida käyttää vastustelevan oppilaan poista
miseen. Hätävarjelutilanne on kuitenkin eri 
asia. Siihen ei tarvitse soveltaa näitä rajoi
tuksia. Hätävarjelusta on kirjoitettu toisaalla 
tässä oppaassa.

Fyysisen voiman käyttämisestä pois
tamisessa on tehtävä kirjallinen selvitys 
koulutuksen järjestäjälle.

Säännöksiä sovelletaan perusopetuksen 
lisäksi myös toisen asteen koulutuksessa.

Poistamisen lisäksi joudutaan toisinaan 
rauhoittelemaan oppilasta pitelemällä tätä. 
Oikeiden ja oikein mitoitettujen keinojen 
löytäminen voi olla äkkitilanteessa vaikeaa 
varsinkin, kun tuomioistuinkäytännöstä 
on vain vähän uusien koululakien aikaisia 
esimerkkejä. Yleisenä ohjeena oikeuskäy
tännön valossa voisi kuitenkin esittää, että 
opettajan käyttämien voimakeinojen tulisi 
mahdollisuuksien mukaan olla luonteeltaan 
passiivisia, esimerkiksi oppilaan sitomista 
ja kiinnipitämistä siksi ajaksi, kunnes tämä 
rauhoittuu. Vastaavasti voidaan todeta, että 
oppilaan läimäyttämisestä tai muusta aktii
visesta väkivallasta rapsahtaa melkoisella 
varmuudella tuomio, vaikka tarkoituksena 
olisikin rauhoittaa oppilas.

Oikeustapauksia§
TuRuN Hov io iKEuS

Opettaja.oli.tullut.tapahtumahetkellä.paikalle.tilanteessa,.jossa.
oppilas.oli.nyrkein.pahoinpidellyt.toista.oppilasta..Hovioikeus.
katsoi,.että.opettajalla.oli.sekä.oikeus.että.velvollisuus.puuttua.
tilanteeseen..Opettajalla.oli.lisäksi.ollut.oikeus.käyttää.tarpeellisia.
voimakeinoja.tilanteen.rauhoittamiseksi..Opettaja.oli.erottanut.
tappelevat.oppilaat.toisistaan.tarttumalla.pahoinpitelijään.
kiinni.ja.työntänyt.tämän.pois.paikalta.ylöspäin.portaisiin.sillä.
seurauksella,.että.oppilas.oli.kaatunut.ja.saanut.vammoja.
jalkoihinsa..Oikeus.katsoi,.että.opettaja.ei.ollut.työntänyt.oppilasta.
tahallaan.portaisiin,.eikä.opettaja.ollut.muutenkaan.tarkoittanut.
aiheuttaa.oppilaalle.vammoja.tai.pitänyt.oppilaan.kaatumista.
työntämisen.todennäköisenä.seuraamuksena..Syytteet.lievästä.
pahoinpitelystä.ja.virkavelvollisuuden.rikkomisesta.hylättiin.
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Oikeustapauksia§
To ijaLaN KäRäjäoiKEuS

Käräjäoikeus.hylkäsi.opettajaa.vastaan.nostetut.syytteet.
pahoinpitelystä.ja.virkavelvollisuuden.rikkomisesta..Yläasteen.oppilas.
oli.ollut.välitunnin.aikana.koulun.käytävällä.ilman.lupaa.eikä.ollut.
noudattanut.opettajan.antamaa.poistumismääräystä..Oppilas.ei.ollut.
myöskään.suostunut.ottamaan.sisällä.lakkia.pois.päästä.opettajan.
kehotuksesta.huolimatta..Tämän.jälkeen.opettaja.oli.ottanut.lakin.
pois.oppilaan.päästä.ja.poistanut.tämän.käytävältä.olkavarresta.kiinni.
pitäen..Edelleen.myöhemmin.koulupäivän.aikana.opettaja.oli.joutunut.

Oikeustapauksia§
KaNgaSaLaN TaPauS

Yläkoulun.oppilas.oli.riehunut.koulun.aulassa..Huutamisen.kuullut.rehtori.oli.
mennyt.ottamaan.selvää.riehunnan.ja.metelin.syistä..Tavattuaan.oppilaan.
aulassa.rehtori.halusi.selvittää.hänen.kanssaan.käyttäytymisen.syitä.
aulan.viereisessä.huoneessa..Oppilaan.yrittäessä.paeta.rehtori.oli.ottanut.
häntä.kiinni.takinkauluksesta..Oppilas.riehui.otteessa,.mutta.hänet.saatiin.
ohjattua.sivuhuoneeseen..Puhuttelun.jälkeen.oppilas.sai.mennä.jatkamaan.
tuntiaan..Oppilas.meni.koulun.jälkeen.lääkärin.vastaanotolle.ja.väitti.rehtorin.
kuristaneen.häntä.kurkusta.ja.aiheuttaneen.hänelle.kurkkuun.nirhauman..
Oppilas.teki.rikosilmoituksen.poliisille.

Poliisitutkinnan.jälkeen.syyttäjä.teki.päätöksen.syyttämättä.jättämisestä..
Hänen.perusteensa.olivat.pahoinpitelyväitteen.osalta.seuraavat:.Pahoinpitely.
edellyttää.tahallisuutta..Rehtorilla.ei.sinällään.olisi.ollut.lain.suomaa.oikeutta.
voimakeinoin.estää.oppilaan.poistumista..Kuitenkin.rehtorin.puuttuminen.
oppilaan.ruumiilliseen.koskemattomuuteen.oli.ollut.erittäin.lievää...
Nirhauma.oli.syyttäjän.mielestä.syntynyt.siitä,.että.oppilas.oli.riuhtonut.
rehtorin.pitäessä.häntä.kiinni..Vamma.oli.syntynyt.vähäisestä.
tuottamuksesta,.ei.tahallisesti..Lisäksi.kipu.ja.vamma.olivat.erittäin.vähäisiä,.
joten.pahoinpitelyä.oli.pidettävä.vähäisenä..Toisaalta.rehtorin.toimenpiteet.
asian.selvittämiseksi.kuuluivat.hänen.virkavelvollisuuksiinsa.kuten.myös.
oppilaan.ohjaaminen.käyttäytymään.asiallisesti.ja.käyttämään.asiallista.
kieltä..Yleinen.etu.ei.myöskään.edellyttänyt.rehtorin.syyttämistä.

Teon.vähäisyyden.johdosta.syyttäjä.ei.syyttänyt.rehtoria..
myöskään.virkavelvollisuuksien.rikkomisesta.
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Oppilaat saattavat pitää mukanaan esineitä 
tai tarvikkeita, joita ei voida sallia oppilai
toksessa. Vaikkei tietyn esineen tuominen 
kouluun olisi sallittua, ei sitä pelkästään 
tällä perusteella voida ottaa oppilaalta pois. 
Tällöin kuitenkin koulun kurinpitokeinot 
voivat tulla harkittaviksi (ks. koulun kurin
pitokeinot). 

Oppilas voi häiritä opetusta monin eri 
tavoin. Erilaisten lelujen tai laitteiden, kuten 
kännyköiden käyttäminen tunnilla taikka 
välitunnillakin aiheuttaa häiriötä. Esine, 
jota oppilas käyttää luvatta ja/tai häiritse
västi, voidaan ottaa tilapäisesti oppilaalta 
työrauhan palauttamiseksi erityisesti, jos 
oppilas kiellosta huolimatta jatkaa esineen 
käyttämistä. Vaikka tällöin kajotaankin 
lyhytaikaisesti oppilaan hallintaan, muiden 
oppilaiden oikeus saada häiriötöntä opetusta 
on niin tärkeää, että hallinnan lyhytaikainen 
loukkaaminen on sallittua. Esine on kuiten
kin palautettava viimeistään koulupäivän 

päättyessä oppilaalle tai tämän huoltajalle.
Opetus on pääsääntöisesti julkista. Mikäli 

opetusta halutaan nauhoittaa tai kuvata, 
tulisi tästä sopia etukäteen opettajan, oppilai
den ja huoltajien kanssa. Opettaja voi viime 
kädessä kuitenkin kieltää oppitunnin nau
hoittamisen tai kuvaamisen sillä perusteella, 
että se häiritsee opetusta.
 
Henkilöön.kohdistuva.etsintä
Henkilöön kohdistuvalla etsinnällä tarkoi
tetaan muun muassa sen tutkimista, mitä 
tarkastettavalla on vaatteissaan tai muuten 
yllään. Vain poliisi voi päättää henkilöön 
kohdistuvasta etsinnästä. On siis huomatta
va, että opettajalla ei ole oikeutta suorittaa 
henkilöön kohdistuvaa etsintää, esimerkiksi 
taskujen tai laukun tutkimista. Jos tällaiseen 
on tarvetta, tulee ottaa yhteys poliisiin.

Jos oppilas/oppilaat antavat luvan, voi 
opettaja tutkia esimerkiksi heidän taskunsa 
ja laukkunsa. Oppilaat voivat vapaaeh

Opettajan.poisotto-oikeus

poistamaan.saman.oppilaan.oppitunnilta.taluttaen.käsivarresta.kiinni.
pitäen.rehtorin.kansliaan,.koska.tämä.oli.häirinnyt.opetusta.eikä.
ollut.suostunut.poistumaan.opetustilasta.määräyksen.saatuaan..
Oikeus.katsoi.perusteluissaan,.että.opettajalla.oli.ollut.oikeus.
voimakeinoin.poistaa.oppilas,.joka.ei.noudattanut.poistumismääräystä..
Poistaessaan.oppilaan.käytävältä.ja.luokasta.kädestä.kiinni.pitäen.ja.
selästä.ohjaamalla,.tämä.opettajan.menettely.ei.ylittänyt.sitä,.mikä.
oli.puolustettavaa.siinä.tilanteessa..Edelleen.oikeus.katsoi,.että.lakin.
päästä.poisottaminen.ei.täyttänyt.pahoinpitelyn.tunnusmerkistöä..
Käräjäoikeuden.tuomio.on.lainvoimainen.
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toisesti esimerkiksi tyhjentää taskunsa 
ja laukkunsa. Tällaisessa on kuitenkin 
noudatettava tarkkaa harkintaa. Oppilaille 
ei saa antaa sellaista käsitystä, että heille voi 
tulla haitallisia seurauksia, jos he eivät lupaa 
anna. Opettajan on myös otettava huomioon 
oppilaiden ikä ja kehitystaso. Mitä nuorem
pia oppilaat ovat, sitä vähäisempi kyky heillä 
on vastustaa opettajaa. Oppilaiden vapaa
ehtoisuuden tulee siis olla aitoa ja harkittua 
myös tilannetta jälkikäteen arvioitaessa.

Jokamiehen kiinniottooikeus koskee 
varkaus ja näpistysrikoksiakin. Jos siis 
oppilas jää verekseltään kiinni edellä maini
tuista rikoksista eikä suostu palauttamaan 
ottamaansa toisen omaisuutta, opettajalla on 
kiinniottooikeus, ja paikalle kutsutulla polii
silla oikeus suorittaa tarvittaessa henkilöön 
kohdistuva etsintä.

Vaarallisen teräaseen hallussapito on 

kiellettyä julkisella paikalla. Opettajalla on 
oikeus ottaa vaarallista teräasetta hallussaan 
pitävä kiinni. Jos teräaseen pois ottaminen 
ei edellytä henkilöön käyvää tarkastusta, on 
opettajalla oikeus ottaa se kiinniottamisen 
yhteydessä pois. Kiinniotettu samoin kuin 
vaarallinen teräase on luovutettava viipymät
tä poliisille.

Opettajalla on oikeus ottaa kiinni oppilas, 
joka pitää hallussaan laittomasti alkoholia tai 
huumeita. Pois otettu alkoholi tai huumaus
aineet on heti luovutettava poliisille.

Poisottamisen tulee aina perustua järjestyk
sen tai turvallisuuden ylläpitoon taikka liittyä 
jokamiehen kiinniottooikeuteen. Mitään 
esinettä ei saa ottaa oppilaalta pois pelkästään 
kurinpitotarkoituksessa. Näin ollen sellainen 
menettely, että opettaja ottaa oppilaiden omai
suutta haltuunsa ja palauttaa sen esimerkiksi 
lukuvuoden päätyttyä, ei ole sallittua.

Sekä perusopetus, lukio että ammatillisesta 
koulutuksesta annettujen lakien mukaan 
jokaisella koululla tulee olla järjestyssäännöt 
tai vastaavat määräykset. Järjestyssääntöjen 
tarkoituksena on edistää koulun sisäistä 
järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista 
sekä kouluyhteistyön turvallisuutta ja viih
tyisyyttä. Järjestyssäännöillä ei saa rajoittaa 
jokaiselle perustuslaissa taattuja oikeuksia. 
Järjestyssäännöissä voidaan antaa tarpeellisia 
määräyksiä käytännön järjestelyistä ja 
asianmukaisesta käyttäytymisestä koulussa. 
Lisäksi määräyksiä voidaan antaa koulun 
omaisuuden käsittelystä sekä oleskelusta ja 

liikkumisesta koulurakennuksissa ja  
koulun alueella.

Järjestyssäännöillä ei voida määrätä esi
merkiksi koulumatkoista tai vapaaajan vie
tosta, koska ne eivät ole koulun toimintaa. 
Koulun ojentamis tai kurinpitokeinot eivät 
ole myöskään sovellettavissa koulun toimin
nan ulkopuolella tapahtuvaan epäasialliseen 
käyttäytymiseen. Koulu voi kuitenkin pyrkiä 
yhteistyössä vanhempien kanssa sopimaan, 
etteivät oppilaat esimerkiksi saavu kouluun 
pyörällä, tai vaikkapa että koulumatkoilla 
pyöräiltäessä käytetään pyöräilykypärää.

Järjestyssäännöt
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Koulun käytettävissä olevat kurinpitokei
not voidaan jakaa ojentamiskeinoihin ja 
kurinpitorangaistuksiin. Ojentamiskeinoja 
ovat kotitehtävien suorittaminen koulun 
jälkeen (vain peruskoulu), jälkiistunto (vain 
peruskoulu), oppilaan poistaminen luokasta 
lopputunnin ajaksi ja opiskeluoikeuden 
epääminen loppupäiväksi. Kurinpitorangais
tuksia ovat kirjallinen varoitus ja määräaikai
nen erottaminen. Kirjallisesta varoituksesta 
ja määräaikaisesta erottamisesta tulee antaa 
valituskelpoinen päätös. 

Kotitehtävät laiminlyönyt peruskoulun 
oppilas voidaan määrätä suorittamaan teh
täviään työpäivän jälkeen enintään tunniksi 
kerrallaan valvonnan alaisena. Peruskoulun 
oppilas, joka häiritsee opetusta, rikkoo 
muuten koulun järjestystä tai menettelee 
vilpillisesti, voidaan määrätä jälkiistuntoon 
enintään kahdeksi tunniksi. Ennen oppilaan 
määräämistä jälkiistuntoon on yksilöitävä 
toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyön
ti, kuultava oppilasta ja hankittava muu 
tarpeellinen selvitys. 

Häiritsevä oppilas voidaan määrätä pois
tumaan luokkahuoneesta tai muusta tilasta, 
jossa opetusta annetaan. Oppilas voidaan 
määrätä poistumaan myös koulun järjes
tämästä tilaisuudesta. Luokasta poistettua 
peruskoulun oppilasta ei saa jättää valvomat
ta. Käytännössä on parasta koulukohtaisesti 
arvioiden järjestää valvonta oppilaille, jotka 
ovat poistettu luokista.

Jos oppilas kieltäytyy määräyksen saatu
aan poistumasta, rehtorilla tai opettajalla on 

oikeus poistaa oppilas. Jos oppilas koettaa 
vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, 
rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sel
laisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä 
voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustet
tavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus 
tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen 
kokonaisarviointi huomioon ottaen. 

Rehtori ja opettaja voivat toimia näissä 
tilanteissa joko yhdessä tai erikseen. Pois
tamista ei voi hoitaa esimerkiksi talonmies, 
kouluisäntä tai kouluavustaja. Poistamisessa 
ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Jos 
voimakeinoja on jouduttu käyttämään, 
käyttäjän on tehtävä kirjallinen selvitys 
tapahtuneesta koulutuksen järjestäjälle. 

Rehtori voi evätä opiskeluoikeuden loppu
päivän ajaksi. Perusteena voi olla häiritsevä, 
väkivaltainen tai uhkaava käyttäytyminen. 
Oppilas voidaan poistaa jopa voimakeinoja 
käyttäen, kun hän on saanut tiedon epää
mispäätöksestä eikä poistu vapaaehtoisesti 
luokkahuoneesta, muusta opetustilasta tai 
koulun tilaisuudesta. Peruskoulun oppilaalle, 
jonka opiskeluoikeus on evätty, on järjes
tettävä tarvittava oppilashuolto ja valvonta 
loppupäivän ajaksi. 

Oppilaalle, joka häiritsee opetusta, muuten 
rikkoo koulun järjestystä tai menettelee vil
pillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus. 
Ennen varoituksen antamista on yksilöitävä 
siihen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava 
oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen 
selvitys. Myös oppilaan huoltajalle on  
varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Koulun.kurinpitokeinot
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Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas 

jatkaa epäasiallista käyttäytymistä jälki
istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, 
peruskoulun oppilas voidaan erottaa 
enintään kolmeksi kuukaudeksi ja lukion 
ja ammattioppilaitoksen opiskelija enintään 
vuodeksi. Ennen oppilaan määräaikaista 
erottamista on yksilöitävä siihen johtava 
teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja 
hankittava muu tarpeellinen selvitys. Myös 
oppilaan huoltajalle on varattava tilaisuus 
tulla kuulluksi.

Peruskoulun oppilas voidaan erottaa 
välittömästi siinä tapauksessa, että oppilas 
on erotettu väkivaltaisen tai uhkaavan käyt
täytymisen johdosta ja on ilmeinen uhka, 
että hän toistaa käyttäytymisensä. 

Mikäli kyseessä on peruskoulussa oleva 
oppilas, opetuksen järjestäjän tulee järjestää 
oppilaalle opetus, joka estää määräajaksi ero
tetun oppilaan jäämisen jälkeen vuosiluok
kansa ja opetusryhmänsä edistymisestä. 
Erotetulle oppilaalle laaditaan opetussuunni
telmaan perustuva henkilökohtainen 
opetussuunnitelma, jonka mukaan opetus 

toteutetaan ja oppimista seurataan.
Päätöksen oppilaan erottamisesta tekee 

yleensä monijäseninen toimielin. Esittelijän 
eli tavallisesti rehtorin on syytä kiinnittää 
huomiota siihen, ettei erottamispäätöksen 
tekeminen esty tai viivästy sen johdosta, 
ettei erotetulle oppilaalle ole laadittu opetus
suunnitelmaan perustuvaa henkilökohtaista 
opetussuunnitelmaa. 

Mikäli oppilasta vastaan on vireillä syyte 
yleisessä tuomioistuimessa, ei häntä vastaan 
saa samasta asiasta kohdistaa koulun kurin
pitomenettelyä. Oppilas voidaan kuitenkin 
erottaa määräajaksi, jos se on oppilaan 
tekemän rikoksen tai siihen liittyvien 
seikkojen johdosta perusteltua. Jos tuomi
oistuin on vapauttanut oppilaan syytteestä, 
ei kurinpitotoimia saa kohdistaa samasta 
syystä muutoin kuin sellaisen menettelyn 
perusteella, jota ei ole katsottava rikokseksi, 
mutta josta voidaan rangaista kurinpidolli
sesti. Mikäli oppilas on tuomittu yleisessä 
tuomioistuimessa rangaistukseen,  
ei hänelle saa samasta syystä määrätä  
kurinpitorangaistusta. 

§
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Oppilaan..
rikosoikeudellinen.vastuu
Rikosoikeudellinen vastuu alkaa henkilön 
täyttäessä 15 vuotta.  Kun 15 vuotta 
nuoremman lapsen epäillään syyllistyneen 
rikolliseen tekoon, poliisi voi kuulustella 
lasta teon johdosta ja toimittaa esitutkinnan. 
Alle 15vuotiaaseen voidaan rikosoikeudel
lisen vastuun sijasta soveltaa vain lastensuo
jelulaissa säänneltyjä toimenpiteitä, joiden 
käytöstä päättävät sosiaaliviranomaiset. 
Tässä yhteydessä on kuitenkin korostettava 
sitä, että alle 15vuotias oppilaskin voidaan 
asettaa vahingonkorvausvastuuseen.
Nuorille rikoksentekijöille, jotka ovat teon 
tehdessään 15–20vuotiaita, on laissa suotu 
erityisasema, joka ilmenee esimerkiksi 
seuraavasti:

● Virallinen syyttäjä saa jättää syytteen 
nostamatta rikoksesta, jonka joku on tehnyt 
alle 18vuotiaana, mikäli rikoksesta ei ole 
odotettavissa ankarampaa rangaistusta 
kuin sakkoa tai enintään kuusi kuukautta 
vankeutta ja rikoksen katsotaan johtuneen 
pikemmin ymmärtämättömyydestä tai 
harkitsemattomuudesta kuin piittaamatto
muudesta lain kieltoja ja käskyjä kohtaan. 
Samoin tuomioistuin voi jättää samoilla 
perusteilla alle 18vuotiaan rangaistukseen 
tuomitsematta. 

● Kun tuomioistuin harkitsee alle 18vuo
tiaalle rangaistusta, se saa tuomita nuorelle 
enintään ¾ rikoksesta säädetystä enim
mäisrangaistuksesta, ja vähintään säädetyn 
vähimmäismäärän. Alle 18vuotias voidaan 
tuomita myös ns. nuorisorangaistukseen.

Opettajan..
rikosoikeudellinen.vastuu
Opettajalla on sama rikosoikeudellinen 
vastuu teoistaan kuin muillakin ihmisillä. 
Lisäksi opettajan on muistettava, että hän on 
virkamiehenä myös virkavastuussa tekemi
sistään rikoslain mukaisesti.
Virkarikokseen voi syyllistyä vain rikoslais
sa määritelty virkamies. Näitä virkamiehiä 
ovat valtion, kunnan ja kuntayhtymän 
viranhaltijat. Samassa asemassa ovat myös 
muun muassa kunnanvaltuutetut, kunnan
hallituksen, lautakuntien sekä johtokuntien 
jäsenet. 

Rikoslain mukaan virkamiehellä tarkoi
tetaan myös henkilöä, joka lain, asetuksen 
tai niiden nojalla annetun määräyksen pe
rusteella muussa yhteisössä käyttää julkista 
valtaa. Näin ollen myös yksityisten koulujen 
opettajat ovat rikoslaissa tarkoitetulla tavalla 
virkamiehiä opetustehtävässään. Rikoslain 
40 luvun mukaan virkarikoksia ovat:

● lahjuksen ottaminen tai sen pyytäminen
● virkasalaisuuden rikkominen ja tuotta

muksellinen virkasalaisuuden rikkominen 
(esim. salassa pidettävän asiakirjan luvaton 
paljastaminen)

● virkaaseman väärinkäyttäminen 
● virkavelvollisuuden rikkominen ja 

tuottamuksellinen virkavelvollisuuden 
rikkominen.

Virkarikoksesta voidaan tuomita sakkoa 
tai vankeutta. Tuottamuksellisessa virkavel
vollisuuden rikkomistilanteessa voidaan tuo
mita myös varoitukseen. Lisäksi virkamies 
voidaan tuomita viraltapantavaksi. Virkari

Rikosoikeudellinen.vastuu
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koksesta tuomittu rangaistus merkitään vir
kamiehestä pidettävään nimikirjaan, mikäli 
sellaista pidetään. Rangaistustieto poistetaan 
nimikirjasta tietyn määräajan kuluttua. 
Esimerkiksi sakko poistetaan nimikirjasta 
kuuden vuoden kuluttua lainvoimaisen 
tuomion tai päätöksen antamispäivästä.

Jos virkamiehen teko käsittää samalla 
muunkin rikoksen kuin virkarikoksen, niin 

kaikista rikoksista voidaan tuomita niin 
kauan kuin jostakin niistä vanhenemisaika 
ei ole päättynyt. Virkarikosten lyhin 
vanhentumisaika on 5 vuotta (ks. Opettaja 
kunnianloukkaajana). 

Tässä yhteydessä on myös syytä todeta, 
että asianomistajalla eli esimerkiksi oppilaal
la tai hänen huoltajallaan on syyteoikeus 
virkarikoksissa (ks. Opettaja vastaajana).

Oikeustapauksia§
vaaSaN Hov io iKEuS

Tapauksessa.opettaja.oli.vienyt.3..ja.4..luokan.oppilaat.
liikuntatunnilla.uimarannalle..Uimaranta.syveni.nopeasti.45.metrin.
jälkeen,.mistä.opettaja.oli.muistuttanut.oppilaita..Oppilaat.olivat.
menneet.veteen.ennen.opettajaa,.joka.oli.tarkkaillut.tilannetta.
rannalta.esimerkiksi.laskemalla.vedessä.olleiden.oppilaiden.
määrän..Opettaja.oli.mennyt.veteen.heti.kuultuaan.yhden.oppilaan.
huutavan.veden.alle.kadonnutta.toveriaan..Opettaja.oli.pyytänyt.
rannalla.olevaa.oppilasta.hakemaan.apua.ja.lähti.itse.sukeltamalla.
etsimään.veden.alle.kadonnutta.oppilasta..Vasta.sukeltaja.oli.
puolen.tunnin.kuluttua.löytänyt.hukkuneen.oppilaan..
Hovioikeus.katsoi,.että.opettajan.virkatehtäviin.kuului.huolehtia.
oppilaiden.turvallisuudesta..Opettajan.oli.tullut.huolehtia.siitä,.ettei.
hukkumisvaaraa.ollut..Opettajan.antamia.ohjeita.ja.varoituksia.ei.
pidetty.riittävänä.keinona.huolehtia.oppilaiden.turvallisuudesta..
Opettajan.ei.olisi.hovioikeuden.tuomion.mukaan.tullut.sallia.sitä,.
että.oppilaat.menivät.veteen.ennen.häntä..Näin.ollen.opettajan.
katsottiin.rikkoneen.virkavelvollisuuksiaan,.eikä.tätä.rikkomusta.
voitu.pitää.kokonaisuus.huomioon.ottaen.vähäisenä.
Hovioikeus.tuomitsi.peruskoulun.luokanopettajan.
tuottamuksellisesta.virkavelvollisuuden.rikkomisesta.sekä.
kuolemantuottamuksesta.sakkoon.
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§ Oikeustapauksia

RovaNiEMEN Hov io iKEuS
Hovioikeus.tuomitsi.luokanopettajan.virkavelvollisuuden.
rikkomisesta.sakkoihin..Luokanopettaja.oli.luokkaretken.
aikana.varkausepäilyjen.johdosta.tutkinut.erään.oppilaan.
laukut.ja.vaatteet.sekä.lisäksi.pyytänyt.oppilaita.riisuuntumaan.
alushoususilleen.varastettujen.rahojen.löytämiseksi..Hovioikeus.
katsoi,.että.opettajalla.ei.ollut.oikeutta.menettelyynsä,.jolloin.hän.
oli.tahallaan.ylittänyt.toimivaltansa.ja.siten.laiminlyönyt.virkaan.
kuuluvien.tehtävien.asiamukaisen.hoitamisen.

Oikeustapauksia§
HELS iNg iN  Hov io iKEuS

Hovioikeus.tuomitsi.luokanopettajan.seitsemästä.pahoinpitelystä.
ja.virkavelvollisuuden.rikkomisesta.sakkoihin.sekä.maksamaan.
vahingonkorvauksia..Opettajan.kovakouraisen.kurinpidon.kohteeksi.
oli.joutunut.neljä.ala-asteen.poikaoppilasta..Oikeus.katsoi,.että.
opettaja.oli.opetustilanteissa.vääntänyt.poikia.korvasta.sekä.
potkaissut.ja.töninyt..Korvasta.vetämisen.opettaja.selitti.kaikkien.
hyväksymäksi.”on/off”-.leikiksi,.jolla.hälisevän.oppilaan.oli.määrä.
hiljentyä..Opettaja.kiisti.kaikki.potkut.ja.lyönnit..Hän.myönsi.ehkä.
jalalla.kevyesti.koskettamalla.ohjanneensa.taululla.sählänneitä.
poikia.omalle.paikalleen..Kaikki.oppilaat.ja.heidän.vanhempansa.
eivät.pitäneet.oppilaiden.rauhoittamiseen.käytettyä.korvasta.vetoa.
kivuliaana.kurinpitokeinona.tai.edes.epäasiallisena.opetustapana..
Käräjäoikeus.olikin.aiemmin.hylännyt.opettajaa.vastaan.nostetut.
syytteet.äänestyspäätöksellä..Käräjäoikeudessa.lievempää.kantaa.
edustaneet.jäsenet.arvioivat,.että.oppilaiden.kertomuksissa.
pahoinpitelyistä.saattoi.olla.kyse.osalle.heidän.ikäisilleen.
ominaisesta.ylireagoinnista.tai.dramatisoinnista..Hovioikeus.sen.
sijaan.piti.oppilaiden.kertomuksia.uskottavina.ja.selkeinä.
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Opettajan virkavelvollisuuksiin kuuluu pitää 
tietyt työssään saamansa tiedot salaisina. 
Toisaalta tietyistä asioista hänellä taas on ilmoi
tusvelvollisuus lastensuojeluviranomaisille.

Koulutusta koskevan lainsäädännön salas
sapitovelvollisuutta käsittelevät säännökset 
ovat samansisältöisinä perusopetus, lukio ja 
ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatilli
sesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa.

Säännöksissä kerrotaan, millaisia tietoja 
ei saa ilmaista sivullisille ilman lupaa. 
Ongelmana on, että missään ei säädetä sitä, 
millä edellytyksillä opettajalla olisi oikeus 
saada esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuol
tohenkilöstöltä oppilaita koskevia tietoja. 
Ongelma on tiedostettu, mutta toistaiseksi 
ponnistelut tietojen saamiseksi eivät ole 
tuottaneet tulosta. Niinpä edelleen varmin 
tapa välttämättömien tietojen saamiseen on 
opiskelijan tai oppilaan huoltajan lupa.

Salassapitovelvolliset
Salassapitovelvollisia ovat koulutuksen 
järjestämisestä vastaavien toimielinten 
jäsenet, myös mahdolliset oppilasjäsenet. 
Salassapitovelvollisia ovat lisäksi rehtori, 
opettajat, koulunkäyntiavustajat ja koulun 
muu henkilöstö. Myös opetusharjoittelua 
suorittavat henkilöt kuuluvat salassapitovel
vollisuuden piiriin.

Salassapitovelvollisuus jatkuu luottamus
tehtävän tai palvelussuhteen päättymisen 
jälkeenkin.

Salassapito-.
velvollisuuden.sisältö
Edellä mainitut salassapitovelvolliset eivät 
saa luvattomasti ilmaista sivullisille, mitä 
he ovat koulutukseen liittyviä tehtäviä hoi
taessaan saaneet tietää oppilaiden tai tässä 
laissa tarkoitetun henkilöstön tai heidän 
perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista 
ja taloudellisesta asemasta.

Poikkeuksena tästä kategorisesta kiellosta 
on säädetty, että edellä mainitut salassapito
velvolliset sekä kouluterveydenhuollosta ja 
muusta oppilashuollosta vastaavat henkilöt 
saavat antaa toisilleen sekä koulutuksesta 
vastaaville viranomaisille opetuksen 
asianmukaisen järjestämisen edellyttämät 
välttämättömät tiedot.

Huomattava on, että asianomaisen lupa 
antaa mahdollisuuden salassa pidettävienkin 
tietojen luovuttamiseen suostumuksen 
puitteissa. Kokemuksen mukaan suurin osa 
oppilaista tai näiden huoltajista on valmis 
antamaan tarvittavan luvan tietojen luovut
tamiseen. Lupa on syytä pyytää kirjallisena. 

Perusopetusoppilaalta lupa on syytä pyy
tää hänen huoltajaltaan. Täysiikäinen hen
kilö sekä varttuneempi oppilas antaa luvan 
tietojen luovuttamiseen itse (Laki potilaan 
asemasta ja oikeuksista). Tiedot oppilaasta 
hänen siirtyessään oppilaitoksesta toiseen 
voivat olla oleellisen tärkeitä esimerkiksi 
oppilaan oman turvallisuuden takaamiseksi.
Sivullisia asiassa ovat oppilaitoksen ulkopuo

Opetustoimen.
salassapitovelvollisuudesta
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liset henkilöt, mutta myös edellä mainituista 
salassapitovelvollisista ne, joiden ei ole 
työnsä kannalta välttämätöntä saada tietoa 
kyseessä olevasta asiasta.
Se, milloin tieto koskee esimerkiksi oppilaan 
henkilökohtaisia oloja tai taloudellista 
asemaa, saattaa toisinaan olla vaikeasti 
määriteltävissä. Varminta on sen vuoksi 
tulkita lainkohtaa laajasti ja antaa muille 
salassapitovelvollisille sekä kouluterveyden
huollosta ja muusta oppilashuollosta vas
taaville henkilöille oppilaasta, henkilöstöön 
kuuluvasta taikka heidän perheenjäsenistään 
saamaansa tietoa vain sillä periaatteella, että 
tiedon saanti on asianomaiselle henkilölle 
välttämätöntä opetuksen asianmukaiseksi 
järjestämiseksi.

Lastensuojelulaissa..
säädetty.ilmoitusvelvollisuus
Lastensuojelulain 25 § mukaan muun 
muassa kunnan tai yksityisen sektorin las
tentarhanopettaja ja opettaja tai koululaisten 
aamu ja iltapäivätoimintaa harjoittavan 
yksikön palveluksessa olevat henkilöt sekä 
sosiaalihuollon tai opetustoimen luottamus
toimessa olevat henkilöt ovat velvollisia 
viipymättä ilmoittamaan salassapitosään
nösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta 
vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään 
ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon 
ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat 
olosuhteet tai oma käyttäytyminen edel
lyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. 
Kerran tehty lastensuojeluilmoitus ei poista 
velvollisuutta tehdä uutta ilmoitusta, mikäli 
tarve on.

Vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään 
vahingonkorvauslaissa. Tässä yhteydessä 
käsitellään sekä oppilaan että opettajan mah
dollista vahingonkorvausvelvollisuutta.
Vahingonkorvausvelvollisuus syntyy joko 
vahingon aiheuttajan tahallisuuden tai tuot
tamuksen perusteella. Tuottamus tarkoittaa 
huolimattomuutta tai varomattomuutta. 
Kukaan ei ole vahingonkorvausvelvollinen 
tapaturmaisesti syntyneestä vahingosta. 

Oppilaan.vahingonkorvausvastuu
Vahingonkorvausvelvollisuuden alkamiselle 
ei ole laissa määrätty täsmällistä ikärajaa 
toisin kuin rikosoikeudelliselle vastuulle. 

Oikeuskäytännössä on omaksuttu kanta, 
jonka mukaan vahingonkorvausvastuu  
saattaa syntyä jo alle kouluikäiselle  
vahingonaiheuttajalle.

Pääsääntö oppilaiden vahingonkorvaus
velvollisuudessa on se, että oppilaan 
vanhemmat eivät ole vastuussa oppilaan 
koulussa aiheuttamista vahingoista. Jos siis 
vahingonkorvauksesta ei päästä sopimuk
seen oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa, 
vahingonkorvauskanne on tuomioistuimessa 
nostettava oppilasta eikä tämän vanhempia 
vastaan. Vahingonkorvausta voi vaatia 3 
vuoden kuluessa siitä, kun vahingonkärsijä 
sai tietää vahingosta ja vastuullisesta. Jos tieto 

Vahingonkorvausvastuu
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vahingosta ja vastuullisesta selviää vasta 
tämän jälkeen, tulee korvausta vaatia vas
tuulliselta kuitenkin viimeistään 10 vuoden 
sisällä vahinkoon johtaneesta tapahtumasta. 
Alle 18vuotiaan vahingontekijän vahingon
korvausvelvollisuutta sovitellaan siten, että 
korvausta määrättäessä otetaan huomioon 
vahingon aiheuttajan ikä ja kehitystaso ja 
teon laatu sekä vahingon aiheuttajan ja vahin
gon kärsineen varallisuus ja muut olosuhteet.

Opettajan..
vahingonkorvausvastuu
Vahingonkorvauslaissa on säädetty ensisi
jaisesti työnantajalle velvollisuus korvata 
vahinko, jonka työntekijä tai virkamies on 
virheellään tai laiminlyönnillään työssään 
aiheuttanut. Vahinkoa kärsineen on vaa
dittava työnantajalta korvausta työntekijän 
tai viranhaltijan aiheuttamasta vahingosta . 
Vahingonkorvauslain mukaan työntekijältä 
tai viranhaltijalta voidaan vaatia vahingon
korvausta ainoastaan siinä tapauksessa, että 
sitä ei ole saatu työnantajalta. Poikkeuksena 
on tilanne, jossa työntekijä tai viranhaltija 
on tahallisesti aiheuttanut vahingon. Tässä 
tilanteessa työntekijä tai viranhaltija joutuu 
vastaamaan vahingosta yhdessä työnantajan 
kanssa.

Lähtökohtaisesti siis työnantaja vastaa 
työntekijänsä aiheuttamasta vahingosta, eli 
esimerkiksi kunta vastaa opettajan työssään 
aiheuttamasta vahingosta. Jos oppilaalle, 
opettajalle tai koululle on aiheutunut vahin
ko, vahingon kärsineen tulee ensisijaisesti 
hakea korvausta työnantajalta. Esimerkiksi 
oppilaalle sattuneen vahingon korvaamisessa 
oppilaan vanhemmat tulee ohjata vaatimuk

sissaan työnantajan puoleen. Opettajan ei 
siis pidä ryhtyä neuvottelemaan tai sopi
maan vahingonkorvauksen maksamisesta. 

Korvattavat.vahingot.ja.
vahingonkorvauksen.määrä
Vahingonkorvausoikeudessa lähtökoh
tana on täyden korvauksen periaate. Jos 
vahingonkorvauksesta ei päästä yksimieli
syyteen, tuomioistuin määrää vahingonkor
vauksen määrän.

Vahingonkorvaus käsittää hyvityksen hen
kilö ja esinevahingoista. Jos on aiheutettu 
ruumiinvamma tai muu henkilövahinko, 
vahinkoa kärsineellä on oikeus saada korva
us tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista 
ja muista kuluista (esimerkiksi korvausta 
särkyneistä silmälaseista tai rikki menneistä 
vaatteista), ansionmenetyksestä, kivusta ja 
särystä sekä viasta tai muusta pysyvästä 
haitasta. Esinevahingon korvauksen määrän 
perustana on esineen jälleenhankintaarvo.

Henkisistä kärsimyksistä voi saada korva
usta vahingonkorvauslain mukaan, jos kärsi
myksen on aiheuttanut vapauteen, rauhaan, 
kunniaan tai yksityiselämään kohdistunut 
loukkaus tai muu sen kaltainen teko. Korva
usta voi saada myös, jos on tullut syrjityksi 
tai jos henkilökohtaista koskemattomuutta 
on vakavasti loukattu. Yleensäkin korvausta 
henkisistä kärsimyksistä voi saada vain, jos 
rikos on ollut vakava. Oikeuskäytännössä 
henkisistä kärsimyksistä tuomittu vahingon
korvaus on ollut pikemminkin sadoissa kuin 
tuhansissa euroissa. 

Vahingonkorvauksen.sovittelu
Vahingonkorvauslain mukaan vahingosta, 
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jonka työntekijä (tai virkamies) aiheuttaa 
työssään virheellään tai laiminlyönnillään, 
hän on velvollinen korvaamaan määrän, 
joka harkitaan kohtuulliseksi ottamalla huo
mioon vahingon suuruus, teon laatu, vahin
gon aiheuttajan asema, vahingon kärsineen 
tarve sekä muut olosuhteet. Jos työntekijän 
viaksi jää vain lievä tuottamus, ei vahingon
korvausta ole tuomittava. Jos vahinko on sen 
sijaan aiheutettu tahallisesti, on täysi korvaus 
tuomittava, jollei erityisistä syistä harkita koh
tuulliseksi alentaa korvausta.

Tuottamuksen raja on tärkeä, sillä työn
tekijä ei vastaa vahingosta, jos tuottamus 
on lievä. Tällaisena lievänä tuottamuksena 

voidaan pitää sellaista ”tavanomaista” huo
limattomuutta, jota voidaan pitää opettajan 
työssä ymmärrettävänä. Tavallisen tai 
törkeän tuottamuksen tilanteissa työntekijä 
sen sijaan on vastuussa aiheuttamastaan 
vahingosta.

Oppilaitoksissa tavanomaisia tilanteita, 
joissa joudutaan miettimään opettajan 
vahingonkorvausvelvollisuutta, ovat 
esimerkiksi atkvälineiden rikkoutuminen tai 
koulun avainten katoaminen. Käytännössä 
opettajia ei ole katsottu näissä tilanteissa 
vahingonkorvausvelvollisiksi, vaan 
aiheutunut vahinko on jäänyt työnantajan 
korvattavaksi.

Opettaja.todistajana
Oikeusjärjestelmämme mukaan toimiminen 
todistajana kuuluu kansalaisvelvollisuuksiin 
eikä siitä voi kieltäytyä ilman seuraamuksia. 
Todistelua koskevat säännökset sisältyvät 
oikeudenkäymiskaaren 17. lukuun. 
Todistajaksi saattaa joutua joko rikos tai 
siviiliprosessiin.

Tavallisin tilanne opettajalle on joutua 
todistajaksi oppilaan vanhempien huolta
juuskiistaan. Todistajaksi kutsuminen on 
pääsääntöisesti tuomioistuimen tehtävä, 
joskin riitajutuissa asia voidaan uskoa myös 
jutun asianosaisen hoidettavaksi. Tuomiois
tuimen kutsussa ilmoitetaan, milloin todis

tajan on oltava tuomioistuimessa paikalla 
sekä mistä asiasta on kyse sekä jutun asian
osaiset. Opettajan ei virkamiehenä kannata 
vapaaehtoisesti suostua huoltajuusriidassa 
todistajaksi toisen osapuolen kutsusta, vaan 
todistamaan tulee näissä tilanteissa mennä 
vasta, jos tuomioistuin erikseen kutsuu.

Todistajat odottavat vuoroaan istuntosalin 
ulkopuolella. Sen jälkeen, kun todistaja 
kutsutaan sisään istuntosaliin, oikeuden 
puheenjohtaja tarkistaa hänen henkilöllisyy
tensä, jonka jälkeen todistaja vannoo todis
tajanvalan tai antaa todistajan vakuutuksen. 
Todistajan kannattaa varautua siihen, että 
henkilöllisyys vahvistetaan henkilöpapereista.

Opettaja.tuomioistuimessa.
todistajana,.asianomistajana..
ja.vastaajana
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Tämän jälkeen todistajalle esitetään 

tapauksen tiimoilta kysymyksiä, joihin hän 
on velvollinen vastaamaan, ellei laissa ole 
erityistä vapauttamisperustetta.

Todistajan, kuten myös asianomistajan, 
on puhuttava tuomioistuinkäsittelyssä totta. 
Perättömästä lausumasta tuomioistuimessa 
on seurauksena vankeusrangaistus. Opetta
jaan sovelletaan säännöstä, jonka mukaan 
virkamies ei saa todistaa siitä, mitä hänen 
tässä toimessaan on pidettävä salassa.

Salassapitosäännökset ovat kutakin 
koulumuotoa koskevassa lainsäädännössä 
ja pitävät sisällään sen, että opettaja ei saa 
ilmaista sivulliselle, mitä hän on tehtäväänsä 
hoitaessaan saanut tietää oppilaiden tai 
heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista 
oloista ja taloudellisesta asemasta.

Koska säännös on tulkittavissa varsin 
laveasti, opettajan on todistajana toimiessaan 
huomautettava ennen todistelun aloittamista 
oikeuden puheenjohtajalle salassapitovel
vollisuudestaan ja pyydettävä häntä rat
kaisemaan jokaisen kysymyksen kohdalla, 
onko kysymys sellainen, johon opettaja voi 
vastata ilman salassapitovelvollisuutensa 
rikkomista.

Todistelun päätyttyä todistajalta kysytään 
korvausvaatimusta oikeuteen saapumises
taan. Siviilijutuissa todistajalla on vaatimuk
sen esitettyään yleensä oikeus varsinaiseen 
ansionmenetykseen, matkakorvaukseen sekä 
todistajan palkkioon.

Tuomioistuin harkitsee korvausvaati
muksen kohtuullisuuden. Huomattava on, 
että aika matkoineen, jonka opettaja viettää 
todistajana oikeudessa, on yleensä hänelle 
palkatonta aikaa. Tämän vuoksi olisikin 

suositeltavaa, että opettaja pyytää palkan
laskijalta oikeudenkäyntiä varten kirjallisen 
todistuksen palkanmenetyksestään. Myös 
matkoihin menevät kustannukset on hyvä 
selvittää etukäteen.

Rikosasioissa syyttäjän todistajille makse
tut korvaukset määräytyvät kaavamaisesti ja 
maksetaan valtion varoista, mikäli todistaja 
niitä vaatii. Valtion varoista maksettavat 
korvaukset pitävät sisällään varsinaisen 
ansionmenetyksen, matkakorvaukset sekä 
todistajan palkkion. Vastaajan todistajan kor
vaukset määräytyvät kuten edellä siviilijutun 
yhteydessä.

Opettaja.asianomistajana
Asianomistaja on henkilö, jolla on oikeus 
vaatia rikoksesta rangaistusta sen vuoksi, 
että rikos on kohdistunut häneen.

Asianomistajan ja syyttäjän intressit ovat 
usein samankaltaiset, joten syyttäjä ajaa 
jutussa myös asianomistajan etua. Tämän 
vuoksi ei ole yleensä tarpeen järjestää asian
omistajana olevalle opettajalle erillistä avus
tajaa. Kun syyttäjä ajaa juttua, asianomistaja 
on paikalla itse tai valtuuttamansa edustajan 
välityksellä.
Asianomistajan tehtävänä jutussa on vastata 
kyseessä olevasta asiasta esitettyihin kysy
myksiin ja ilmoittaa mahdolliset korvausvaa
timuksensa rikoksen johdosta. Asianomistaja 
voi myös pyytää syyttäjää huolehtimaan 
vahingonkorvausvaatimuksen esittämisestä. 
Syytteen tultua luettavaksi asianomistajalta 
kysytään, yhtyykö asianomistaja syyttäjän 
rangaistusvaatimukseen.
Rangaistusvaatimukseen yhtyminen ei ole 
edellytys korvausvaatimuksen esittämiselle.
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Asianomistaja saa itse nostaa syytteen 
rikoksesta vain, jos virallinen syyttäjä on 
päättänyt jättää syytteen nostamatta. Jos 
asianomistajaopettaja haluaa itse ajaa syy
tettä edellä mainitussa tilanteessa, on syytä 
ottaa yhteyttä OAJ: n lakimiehiin tilanteen 
arvioimiseksi ja mahdollisen oikeusavun 
järjestämiseksi. Myös silloin, kun syyttäjän 
ajamaan juttuun liittyy ilmeinen uhka siitä, 
että opettaja joutuu vastaajan/syytetyn 
esittämän syytteen kohteeksi, opettajan on 
otettava yhteyttä OAJ:n lakimiehiin oikeus
turvan järjestämiseksi.

Opettaja.vastaajana.
Opettaja saattaa joutua tuomioistuimeen 
myös vastaajaksi siviili tai rikosjutussa. 
Asiasta ilmoitetaan haasteella, josta käy 

ilmi tarpeelliset tiedot asian laadusta, 
käsittelyajasta ja paikasta. Opettajan työhön 
liittyvät siviilijutut ovat erittäin harvinaisia 
ja koskevat yleensä opettajaan kohdistuvaa 
vahingonkorvausvaatimusta. Rikosjutuissa 
yleisimpiä tapauksia ovat sellaiset, joissa 
opettaja on syytteessä oppilaaseen kohdis
tuneesta pahoinpitelystä tai opettajaa tai 
rehtoria syytetään työturvallisuuslain tai vir
kavelvollisuuden rikkomisesta. Tällöin kyse 
on siis yleensä virallisen syyttäjän opettajaa 
vastaan nostamasta rikossyytteestä.

Myös asianomistajan nostama rikossyyte 
opettajaa vastaan on mahdollinen, jos viral
linen syyttäjä on päättänyt jättää syytteen 
nostamatta. Tällaisissa tilanteissa on syytä 
ottaa välittömästi yhteyttä OAJ:n lakimiehiin 
tarpeellisen oikeusavun järjestämiseksi.

§
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       Uhka-.ja.vaaratilanteiden.torjuminen

Opettaja
● vaadi koulutusta riskikäyttäytymisen 

tunnistamisesta
● vaadi käytännönläheinen suunnitelma, 

kuka mistäkin vastaa
● ilmoita havainnoistasi
● vaadi ohjeita, mitä seuraavaksi 

tapahtuu, kun olet havainnut oireita
● kirjaa havaintosi ja tekemäsi 

toimenpiteet oman oikeusturvasi vuoksi
● muista salassapitovelvollisuus  

(mm. koulutusta koskeva lainsäädäntö,  
sosiaalihuollon asiakaslaki, potilaslaki  
ja julkisuuslaki)

Riskikäyttäytymisen tunnistaminen  
ja varhainen puuttuminen

Lainsäädännön mukaan lasten ja nuorten 
kanssa tekemisissä olevilla tulee olla 

suunnitelma, kuinka lasten ja nuorten 
vaikeudet ja ongelmat ehkäistään ennakolta 
(kunnan suunnitelma lastensuojelun järjestä
misestä ja kehittämisestä ja koulutuksenjär
jestäjän suunnitelma oppilaan suojaamiseksi 
väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä). 

Ennaltaehkäisyssä on oleellista pyrkiä lap
silähtöiseen ajatteluun koko kunnan palvelu
järjestelmässä. Moniammatillinen yhteistyö 
on keskeisessä asemassa ennaltaehkäisyssä 
ja havainnoinnissa. Lisäksi edellytetään, että 
on olemassa keinoja, joilla voidaan havaita 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lap
sen, nuoren tai hänen perheensä erityisen 
tuen tarve. Havainnoinnin tulee olla sään
nöllistä ja tapahtua kaikkialla, missä lasten 
ja nuorten kanssa ollaan tekemisissä. 

Koulutuksenjärjestäjän tulee huolehtia 
siitä, että tukea on tarjolla ja että siihen 
varataan riittävät voimavarat. Opettajien ja 
muun henkilöstön valmiuksia varhaiseen 
puuttumiseen voidaan tukea koulutuksella 
ja laatimalla varhaisen välittämisen / puut
tumisen toimintamalleja.

Perusopetuslain nojalla koululla on vel
vollisuus seurata oppilaan poissaoloja, jotka 
ovat yksi merkki siitä, että oppilas saattaa 
olla syrjäytymisvaarassa ja tarvita tukea. 
Muita tällaisia merkkejä ovat opintomenes
tykseen ja rangaistuksiin liittyvät kirjaukset. 

Lastensuojelulaissa säädetään esi, perus, 

valmistavassa tai lisäopetuksessa oleville 
oppilaille oikeus koulupsykologi ja kuraat
toripalveluihin. Palvelun tarkoituksena on 
antaa näille oppilaille riittävä tuki ja ohjaus 
koulunkäyntiin ja edistää myös koulun ja 
kodin välistä yhteistyötä.

Koulutuksen järjestäjän velvollisuutena on 
kouluttaa opettajat tuntemaan sovellettava 
lainsäädäntö ja määräykset sekä laaditut 
suunnitelmat. Opettajan on tiedettävä, kuka 
vastaa lapsen tai nuoren tarvitseman tuen 
järjestämisestä ja antamisesta niissä tilanteis
sa, kun kyse ei ole opetuksellisesta tuesta. 

Opettajan on ilmoitettava työssään havait
semistaan merkeistä, jotka viittaavat siihen, 
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Koulutuksen järjestäjällä on oltava seuraavat lakisääteiset suunnitelmat:

1. Työturvallisuuslain mukainen suunnitelma työpaikan vaarojen ja haittojen 
selvittämisestä ja riskien arvioinnista.
Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja 
turvallisuutta. Tarvittaessa on ryhdyttävä toimenpiteisiin epäkohtien ratkaisemiseksi.
Jokaisen työyhteisön jäsenen on omalta osaltaan tarkkailtava työympäristöä ja 
ilmoitettava mahdollisista turvallisuusriskeistä ensi tilassa työnantajalle, esimerkiksi 
rehtorille. Työturvallisuuslaki koskee myös opiskelijoiden työharjoittelua ja 
harjoitustöitä.

2. Työterveyshuoltolain mukainen työterveyshuollon toimintasuunnitelma.

3. Pelastuslain ja –asetuksen mukainen pelastussuunnitelma, johon sisältyy  
poistumis ja evakuointisuunnitelma.

4. Tasaarvolain ja yhdenvertaisuuslain mukaiset suunnitelmat

5. Koululakien edellyttämät suunnitelmat oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, 
kiusaamiselta ja häirinnältä.

 6. Lastensuojelulain mukainen suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä ja  
kehittämisestä.

että lapsella ja hänen perheellään on tarvetta 
erityiseen tukeen. Koulutuksen tai varhais
kasvatuksen järjestäjällä tulee olla laadittuna 
suunnitelma ja työnjako siitä, miten havait
tujen oireiden johdosta toimitaan.

Turvallisuuden varmistaminen

Koulutuksen järjestäjä vastaa sekä työnte
kijöiden että oppilaiden turvallisuudesta. 

Tähän liittyy muun muassa velvollisuus 
jäljempänä lueteltujen lakisääteisten suun
nitelmien laatimiseen. Yksittäisen koulun 

ja päiväkodin tasolla rehtori tai päiväkodin 
johtaja vastaa siitä, että hänen toimipaik
kansa suunnitelmat laaditaan ja päivitetään 
säännöllisesti. Vaarallisiin tilanteisiin tulee 
varautua harjoittelemalla.

Suunnitelmien laadintaan ja päivittämi
seen, ilmoitusten tekemiseen sekä toiminnan 
ja tilanteiden harjoitteluun tarvitaan monia
mmatillista yhteistoimintaa. Jokainen työnte
kijä on omalta osaltaan vastuussa siitä, että 
turvallisuusasioihin vaikuttavista puutteista 
tai muutoksista työympäristössä ilmoitetaan 
rehtorille tai päiväkodin johtajalle. 
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Opettaja
● vaadi perehdyttämisaineisto  

luettavaksesi 
● vaadi koulutusta ja harjoituksia  

vaara ja uhkatilanteiden varalta

väkivallan ennaltaehkäisyyn ja tor
juntaan voidaan vaikuttaa ohjeilla 

ja koulutuksella. Koulutusta valittaessa 
on oltava huolellinen ja kriittinen, 
koska tarjolla on monentasoista kou
lutusta.

Jokaisessa työyksikössä on oltava 
omat ohjeensa, joissa on otettu huomi
oon juuri sen yksikön ominaispiirteet.

Ohjeiden laatiminen ja koko 
henkilökunnan perehdyttäminen sekä 
säännöllinen tietojen vuosittainen 
päivittäminen on tärkeää. Tällöin 
jokainen sijainenkin on tietoinen 
koulun toimintatavoista ja juuri 
tätä työpaikkaa koskevista ohjeista. 
Ohjeiden antaminen, päivittäminen ja 
perehdyttäminen on vastuutettava aina 
jollekin henkilölle.   

Ei riitä, että opettajat ja koulun 
henkilökunta ovat tietoisia menette
lytavoista väkivaltatilanteissa. Myös 
oppilaat on valmennettava hätäta
pauksia varten. Tästä sekä koulun 
liikkumisrajoituksista on tiedotettava 
vanhemmille. Tiedottamisen avulla 
rauhoitetaan myös vanhempia ja an
netaan selkeä käsitys siitä, että heidän 

lapsensa ovat koulussa turvassa. 
Tapahtuneiden vahinkojen tai ”lä

heltä piti” tilanteiden järjestelmällinen 
raportointi on tärkeää. Tietoja ja ko
kemuksia analysoimalla järkeistetään 
valvontaa ja ehkäistään uhkatilanteita 
ja vahinkojen syntymistä.

Koululla tulee olla ohjeet siirty
misestä ulkopuolella sijaitseville 
opetuspaikoille. Ohjeet sisältävät myös 
opastuksen, miten toimia uhka ja väki
valtatilanteissa. Ohjeita voidaan tehdä 
myös koulun ulkopuolella tapahtuvaan 
opetukseen ja työssä oppimiseen. Täl
löin on kuitenkin otettava huomioon 
käyntikohteen tai työpaikan koulun 
toimivallalle asettamat rajoitukset.

Ohjeet vaara- ja uhkatilanteiden varalta
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Koulurakennusten turvallisuus

KameRa- ja KulunvalvOnTa

TilOjen suunniTTelu ja sijOiTTelu seKä valaisTus

Tilojen suunnittelua ja rakentamista 
sääntelevät erityislainsäädäntö ja annetut 
määräykset. Tällöin on otettava huomioon 
turvallisuus myös poikkeustilanteissa. 
Erityisesti saneerausten yhteydessä sekä 
uusia ja vanhoja tiloja yhdistettäessä on huo
lehdittava siitä, ettei synny rakenteita, jotka 

hankaloittavat valvontaa, vaaratilanteiden 
ennakointia ja ennaltaehkäisyä. 

Sokkeloiset tilat vaativat erityisen huo
lellisen poistumissuunnitelman. Oikealla ja 
riittävällä valaistuksella kyetään estämään 
myös vaaratilanteita ja parannetaan valvon
tamahdollisuuksia.  

HenKilöliiKenne ulKO- ja sisäTilOissa

Opetus on julkista ja tätä julkisuutta voidaan 
rajoittaa vain perustellusta syystä. Tämän 
vuoksi opetuksen seuraamista ei voida estää 
ilman erityistä syytä. Ulkopuolisten aiheut
tamat häiriöt ja turvallisuusuhat koulussa 
ovat lisänneet koulujen lukitusta tai teknistä 
valvontaa.

Kun koulussa esiintyy häirintää tai vaaraa 
aiheuttavaa tunkeutumista, rehtorin on 
syytä ottaa yhteys poliisin, jos poistumis
kehotukset eivät tehoa. Missään tapauksessa 
kenenkään turvallisuutta ei saa vaarantaa 
tällaisissa tilanteissa.

Valvontakamerat ja kulunvalvontalaitteet 
ovat yleisiä uusissa ja saneerattavissa raken
nuksissa. Valvontakameroiden käyttöönot
toa suunniteltaessa on otettava huomioon 
lainsäädännön asettamat edellytykset ja 
rajoitukset. On myös huomattava, että 
kameravalvontaa suunniteltaessa on käytävä 
yhteistoimintamenettely ja käyttöön otetta
essa on merkittävä valvontaalueet kylteillä, 
joissa ilmoitetaan kameravalvonnasta. Myös 

tallentavien laitteiden tallenteiden säilyttä
misaika ja tavat on säädelty lainsäädännös
sä. Kysymykseen tulee sekä yksityisyyden 
suoja työelämässä että henkilötietojen käsit
tely. Lisätietoja on saatavissa muun muassa 
osoitteesta www.tietosuoja.fi.
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Toiminta häiriötilanteessa

uhkatilanteissa on aina muistettava, että 
kenenkään henkeä tai turvallisuutta ei 

saa vaarantaa. Tämä koskee niin oppilaita, 
opettajia kuin muutakin henkilökuntaa. 
Opettaja ei siis vaaranna terveyttään 

missään tilanteessa. Tärkeintä on toimia 
annettujen ohjeiden mukaisesti.

Erityisen tärkeää on hälyttää ammattihen
kilöstöä apuun ohjeiden mukaisesti. Poliisi ja 
palokunta huolehtivat pelastustehtävästä, ei 
opettaja.

Opettajien työssäjaksamisen  
turvaaminen kriisitilanteissa

Työnantajalla on työturvallisuuslain  
perusteella yleinen huolehtimisvelvolli

suus työntekijöistään. Työnantajan on myös 
työterveyshuoltolain perusteella järjestettävä 
kustannuksellaan työterveyshuolto työstä ja 
työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja 
haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä 
työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja 
terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. 

Edellä mainitut velvoitteet huomioon 

ottaen työnantajan tulee selvittää, arvioida 
ja tunnistaa myös opettajien työolosuhteisiin 
liittyviä vaara ja haittatekijöitä ja pyrkiä 
minimoimaan ne. 

Työnantajan tulee huolehtia opettajien 
työhyvinvoinnista myös kriisitilanteissa ja 
niiden jälkihoidossa. Työterveyshuollon 
kanssa tulee olla etukäteen laadittuna 
suunnitelma mahdollisen kriisitilanteen jäl
kihoidon toteuttamisesta sekä ulkopuolisen 
asiantuntijaavun käytöstä.  

Kriisitilanteiden jälkitoiminta

K ouluilla tulee olla valmiiksi tehty 
kriisisuunnitelma ja toimintamalli siitä, 

miten henkilökuntaa, oppilaita sekä huoltajia 
informoidaan välittömästi ja riittävässä 
laajuudessa kriisitilanteissa. Työnantajan 
tehtävänä on laatia kriisisuunnitelma, 
perehdyttää henkilökuntaa riittävästi ja 
nimetä vastuuhenkilöt kriisisuunnitelman 
edellyttämiin tehtäviin. 

Toimintamallin tulee sisältää selkeät ohjeet 
pikaisen kriisiavun järjestämiseksi sitä tarvit
seville. Toimijoita ovat kouluterveydenhuol
lon lisäksi ulkopuolista kriisiapua tarjoavat 
tahot kuten terveydenhuolto, seurakunta ja 
mielenterveystyö. Järjestön lakimiehet avus
tavat tarvittaessa kriisitilanteisiin liittyvissä 
juridisissa kysymyksissä.
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Työtapaturma-, vakuutus-, sekä  
rikosvahinkokorvausten hakeminen

Työnantaja on vakuuttanut henkilökunnan 
työtapaturmien varalta tapaturmavakuu

tuslain mukaisesti. Työtapaturmana voidaan 
pitää myös toisen henkilön rikollisen toimin
nan seurauksia. Työnantaja tekee vahinkoa 
kärsineistä tapaturmailmoitukset. 
Tapaturmavakuutus korvaa sairaanhoitoku
luja ja ansionmenetyksiä, sekä tarvittaessa 
kuntoutusta, hautausapua ja perheeläkettä. 
Mahdollisista esinevahingoista korvattavia 
ovat särkyneet silmälasit, kuulokojeet, 
hammas ja muut proteesit sekä tukisidokset 
ja –liivit. Lisäksi sairaanhoitokuluina korva
taan vaatteet tai jalkineet, jotka on jouduttu 
rikkomaan hoidon antamiseksi. Korvausta 
voi hakea myös vapaaehtoisten vakuutusten 
perusteella.
Rikoksen uhrille voidaan maksaa rikosva
hinkolain perusteella korvausta rikoksesta 
aiheutuneista

● sairaanhoitokuluista ja muista 
tarpeellisista kuluista

● ansionmenetyksestä
● kivusta ja särystä sekä muusta 

tilapäisestä haitasta
● pysyvästä haitasta
● kärsimyksestä sekä
● henkilövahingon yhteydessä 

vahingoittuneista vaatteista ja muista 
henkilökohtaisista käyttöesineistä.

Valtiokonttori maksaa rikosvahinkolain 
perusteella saatavan korvauksen. Henkilöva
hingon kärsineen vanhemmille sekä muulle 
henkilövahingon kärsineelle erityisen lähei

selle henkilölle voidaan maksaa korvausta 
tarpeellisista kuluista ja ansionmenetyksestä, 
jotka aiheutuvat henkilövahingon kärsineen 
hoitamisesta.

Kuolemantapauksessa korvataan hau
taamisesta aiheutuneet ja siihen liittyvät 
kustannukset. Surmansa saaneen läheiselle 
korvataan kuolemantapauksen aiheuttamas
ta henkilövahingosta johtuvat tarpeelliset 
sairaanhoitokulut sekä ansionmenetys. 
Lisäksi työntekijäin ryhmähenkivakuutuk
sesta maksetaan kuolemantapauskorvaus, 
jos työntekijältä on jäänyt vakuutusehdoissa 
mainittu edunsaaja. Tarkemmat tiedot: 
www.retro.fi   

Tapaturmavakuutuksesta tai jostakin 
vapaaehtoisesta vakuutuksesta maksettava 
korvaus on ensisijainen korvausmuoto ja 
rikosvahinkolain nojalla saatava korvaus 
toissijainen. Valtiokonttorilta saatavasta 
korvauksesta vähennetään se, mitä hakija on 
saanut tai on oikeutettu saamaan muun lain 
tai vakuutuksen perusteella. Toisaalta työta
paturmavakuutuksesta ei suoriteta korvausta 
esimerkiksi kivusta ja särystä. 

Kivusta, särystä, kärsimyksestä ja muusta 
tilapäisestä haitasta voi saada korvausta Val
tiokonttorilta. Edellytyksenä on, että poliisi 
on kuullut henkilöä esitutkinnan aikana. 
Korvauksen määrä on korvauskäytännön 
mukainen ja se tutkitaan viran puolesta, jo
ten mitään tiettyä summaa ei tarvitse vaatia. 

Mikäli työtapaturma on aiheutunut toisen 
henkilön rikollisen toiminnan seurauksena, 
korvausta on haettava erikseen sekä työta
paturmavakuutuslain että rikosvahinkolain 
perusteella. 
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julkisuus koulun kriisitilanteissa

Koulun tiedottamisvastuu on yleisesti 
ottaen rehtorilla, joka muutoinkin vastaa 

koulun toiminnasta. Tiedottaminen on voitu 
osoittaa myös jonkun muun henkilön tai 
työryhmän tehtäväksi, mutta rehtori on sil
loinkin vastuussa siitä, mitä tietoja koulusta 
annetaan tiedotusvälineille. Oppilaiden ja 
työntekijöiden yksityisyydensuojaa ei saa 
tiedotettaessa loukata. 

Kriisitilanteessa toimittajien yhteydenotot 
tulee osoittaa rehtorille, ellei muusta ole 
sovittu. Rehtorin on hyödyllistä keskustella 
koulutuksen järjestäjän ja tarvittaessa viran
omaisten kanssa. Etukäteen on sovittava, 
kuka tiedottaa mistäkin asiasta.

Koulun kriisitilanteet kiinnostavat vies
timiä. Toimittajien tehtävänä on palvella 
yleisöä ja sen tiedontarpeita. Koululla tai 
opettajilla ei ole kriisitilanteessa toimivaltaa 

päättää siitä, onko asia uutisen arvoinen  
ja mitä siitä tulisi kirjoittaa. 

Tiedotusvälineiden kaikkiin pyyntöihin 
ei tarvitse suostua. Rehtorilla on oikeus 
ilmoittaa, että hän perehtyy asiaan ja ottaa 
myöhemmin yhteyttä. Faktoja ja ikäviäkään 
tosiasioita ei kannata kiistää, mutta niistä ei 
myöskään tarvitse kertoa yksityiskohtaisesti. 
Haastateltavan kannattaa ylipäätään pitäytyä 
asialinjalla ja oleellisissa kysymyksissä sekä 
välttää tunteenpurkauksia.  

Toimittajien menetelmät ja tekniikat 
vaihtelevat sen mukaan, mitä mediaa he 
edustavat. Yhä useammin yksi ja sama 
toimittaja tekee uutisen useaan mediaan, 
kuten ensin verkkoon ja sitten sanomaleh
teen.  Radio tai tvtoimittaja, toisinaan myös 
lehtitoimittaja, tallentaa haastattelun, mikä 
kannattaa pitää mielessä. Toimittaja valitsee 
juttuunsa itse harkitsemansa sisällön. 

Järjestön lakimiehet antavat tarvittaessa 
neuvoja korvaushakemusten laatimiseen 
liittyvissä asioissa. 

Lisäksi OAJ on ottanut jäsentensä turvaksi 
ammattihenkilön vastuu ja oikeustur
vavakuutuksen ammatissa aiheutuvien 
vahinkojen varalta. Vakuutettuina ovat liiton 

jäsenet, jotka ovat toisen palveluksessa työ 
tai virkasuhteessa. Vakuutus koskee omaan 
työ tai virkasuhteeseen opetusalalla liittyviä 
asioita. Oikeusturvavakuutus korvaa asian
ajo ja oikeudenkäyntikulut opettajana toimi
mista koskevissa riita ja rikosasioissa sekä 
hallintomenettelynä tai hallintolainkäyttönä 
käsiteltävissä asioissa. Asiassa, jonka johdos
ta oikeusturvaa haetaan, tulee olla kysymys 
syytteestä tai riitautetusta vaateesta. 
Vakuutusehdoista ja vakuutuksen hake
misesta löytyy tarkempaa tietoa OAJ:n 
jäsensivuilta www.oaj.fi/lakiasiat.

Lisätietoja.korvauksista.ja.
korvaushakemuskaavakkeet.löytyvät.
Valtiokonttorin.verkkosivuilta:.www.
valtiokonttori.fi/vakuutus/rikosvahingot
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varaudu ennalta

Merkittävissä ja paikallisesti kiinnosta
vissa uutisissa kaivataan myös kuvaa 

tapahtumapaikalta. Koulun tulisi miettiä 
valmiiksi, päästetäänkö kuvaajia koulun 
alueelle, sillä ilman lupaa ei esimerkiksi 
tunnistettavia oppilaskuvia saa julkaista.  
Rehtori antaa luvan koulussa kuvaamiseen. 
Huoltajalta on saatava lupa silloin, kun 
oppilaasta otetaan tunnistettava kuva koulun 
alueella.

Lehteen tuleva juttu kannattaa pyytää 
haastattelun jälkeen tarkistettavaksi. Aina 
ei tarkistusmahdollisuutta kuitenkaan ole 
aikataulusyistä. Haastateltu voi puuttua 
käytännössä vain asiavirheisiin. Toimittajalta 
ei voi myöskään vaatia, että tämä ajattelisi 
koulusta myönteisesti. Koulut joutuvat 
julkisin varoin ylläpidettyinä laitoksina 
väistämättä toisinaan myös kriittisen julkisen 
tarkastelun kohteeksi.

”Hyvä uutinen” ja ”huono uutinen”

Koulun näkökulmasta voi tuntua har
milliselta, ettei koulua koskeva ”hyvä 

uutinen” välttämättä herätä toimittajan kiin
nostusta, kun taas epäkohdat ja esimerkiksi 
uhkatilanteet saavat suuren huomion. Tässä 
on kysymys jälleen siitä, että koulutusta 
käsitellään samoin uutiskriteerein kuin muu
takin yhteiskuntaa. Silti kouluista kannattaa 
tarjota positiivisia ja pieneltäkin tuntuvia 
uutisia alueen ja paikkakunnan viestimille. 
Näin koulu tulee ympäristölleen tutuksi ja 
opettajien ja toimituksen suhteet lujittuvat, 

mistä on hyötyä esimerkiksi vaikuttamis  
ja edunvalvontatyössä.

Voiko toimittajan päästää kouluun? Toki 
voi, kunhan asiasta sovitaan. Koulun toimin
nasta vastuussa olevien on tiedettävä, keitä 
koulussa liikkuu ja missä tarkoituksessa. 
Siksi on tarpeen, että toimittajan käyntiin 
hankitaan lupa rehtorilta. 

Yhteistyöhön toimittajien kanssa on syytä 
varautua ennalta sisällyttämällä koulun 
kriisiohjeisiin myös viestintää koskevat 
käytännöt ja periaatteet.
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Koulusurmia tutkineen tutkijalautakunnan raportti
Jokelan koulusurmista on valmistunut 26.2.2009 tutkijalautakunnan raportti 
(www.om.fi/julkaisut2009:2). 

Tutkijalautakunnan raportissa esitetään mm. seuraavia suosituksia:

● oppilas ja opiskelijahuollon kehittäminen 

● tiedonkulkuun ja salassapitoon liittyvien säännösten selkiyttäminen 
oppilas ja opiskelijahuollossa

● kiusaamisen ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja seuranta

● käsiaseiden luvansaannin oleellinen tiukentaminen ja aseiden 
määrän merkittävä vähentäminen

● koulujen kokonaisturvallisuuden suunnittelu

● yhteiset käytännesäännöt internetkeskustelujen moderoimiseksi ja 
poliisille ilmoittamiseksi

● nettivihjejärjestelmä poliisille ilmoittamisen helpottamiseksi

● poliisin tiedonhankintamahdollisuuksien parantaminen internetissä

● henkirikoksen valmistelun kriminalisointi

● tiedotusvälineiden itsesäätelyjärjestelmän vahvistaminen

Kauhajoen koulusurmia tutkii toinen tutkintalautakunta.
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