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2 Erkki Mustonen, OAJ 

Aiheita tänään:  

• Virka- ja työsuhde 

• Opettajan tavoitettavuus 

• Koulun keinot (lakimuutokset 1.1.2014) 

• Opettajan oikeus fyysiseen voimankäyttöön 

• Sananvapaus  

• Kunnianloukkaus 

• Vuorotteluvapaalain uudistaminen 

• Oikeusturva-asiat 

• Oikeusturvavakuutus 
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Palvelussuhteen synty 

Virkasuhde 

• Hakumenettely 

• Työnantajan yksipuolinen päätös 

 

Työsuhde 

• Kirjallinen tai suullinen työsopimus 
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Laki kunnallisesta 
viranhaltijasta 
Virkasuhteen kestoaika 

• Viranhaltija otetaan virkasuhteeseen: 
– Toistaiseksi 

– Määräajaksi 

 

• PÄÄSÄÄNTÖ: Jos työ on pysyvää, viranhaltija 
– Otettava virkasuhteeseen toistaiseksi (vakinaisesti) 
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Työsopimuslaki 

• Lain lähtökohtana toistaiseksi voimassa oleva 
työsopimus 

 

• Määräaikainen tai ketjusopimus sallittu vain 
perustellusta syystä, ellei työntekijän aloite 
– Työ ei kausiluontoista jos sitä on 9 – 10 kk vuodessa 

– Pysyvä työvoiman tarve 

5 
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AVI:n ratkaisu: Opettajan 
tavoitettavuus (dnro ISAVI-2010-00775/OP-13) 

Tapahtuma: 

• Oppilaan huoltaja oli soittanut lehtorin työajan päätyttyä 
keskustellakseen oppilaaseen kohdistuneista kurinpitotoimista. 
Lehtori oli sulkenut puhelimensa. Myöhemmin vanhemmat olivat 
päässeet keskustelemaan asiasta. 

Aluehallintoviraston ratkaisu: 

• Opetushenkilökunnalle ei ole asetettu yleistä velvollisuutta 
päivystää oppilaiden vanhempien puheluita työajan ulkopuolella 
kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina.  

• Koulun tehtävä tiedottaa oppilaiden vanhemmille niistä keinoista, 
joilla vanhemmat voivat ottaa yhteyttä oppilaiden opettajiin. Näitä 
keinoja voivat olla mm. koulun yhteinen puhelinpalvelu, 
sähköposti sekä koulun verkkosivut, joihin vanhemmille 
myönnetään käyttäjätunnukset 

6 



7 Erkki Mustonen, OAJ 

Koulun keinot 

• Kotitehtävien suorittaminen koulun jälkeen (PO) 

• Kasvatuskeskustelu (PO) 

• Liatun tai epäjärjestykseen saatetun koulun omaisuuden tai 
tilan puhdistaminen tai uudelleen järjestäminen 
(kasvatukselliset syyt, PO) 

• Jälki-istunto (hiljaa istuminen/kasvatusta, opetusta ja 
kehitystä tukevat kirjalliset tai suulliset tehtävät, PO) 

• Luokasta/opetustilasta poistumaan määrääminen 

• Esineiden ja aineiden poisotto-oikeus 

• Tavaroiden, säilytystilojen tai vaatteiden (päällisin puolin) 
tarkastaminen (turvaamistoimi) 

• Opiskeluoikeuden epääminen 

• Kirjallinen varoitus 

• Määräaikainen erottaminen 
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Koulun keinot 

• Laissa tyhjentävä lista keinoista 

• Koulun ojentamis- tai kurinpitokeinot eivät ole 
sovellettavissa koulun toiminnan ulkopuolella 
tapahtuvaan epäasialliseen käyttäytymiseen 

• Koulun tulee kuitenkin tehdä kasvatuksellisessa 
tarkoituksessa yhteistyötä vanhempien kanssa 
myös näiden tilanteiden selvittelyssä 
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Opettajan oikeus fyysiseen 
voimankäyttöön 
• Rajaveto sallitun kurinpidon ja pahoinpitelyn 

välillä 

• Oikeuskäytäntö osoittaa, että pahoinpitelyrima on 
matalalla 

• Hätävarjelu 

• Maltin säilyttäminen 

• Todistajien merkitys 
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Häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan 
oppilaan poistaminen voimakeinoin 

• Peruskoulu, lukio, ammatillinen 

• Rehtorilla ja opettajalla oikeus poistaa 
oppilas/opiskelija, joka ei noudata opetustilasta 
poistumismääräystä tai joka ei poistu koulun 
alueelta saatuaan rehtorilta opiskelun 
epäämispäätöksen 

• Jos oppilas tai opiskelija koettaa vastarintaa 
tekemällä välttää poistamisen, oikeus käyttää 
sellaisia tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan 
pitää puolustettavina oppilaan ikä, tilanteen 
uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä 
tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen 
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Häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan 
oppilaan poistaminen voimakeinoin 

• Poistettua oppilasta ei saa jättää valvomatta 
(perusopetus) 

• Opettaja ja rehtori yhdessä tai erikseen 

• Muulla henkilökunnalla ei vastaavaa oikeutta 

• Ei voimankäyttövälineitä 

• Kirjallinen selvitys tapahtuneesta koulutuksen 
järjestäjälle 
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Oppilaan rauhoittaminen 
fyysisin keinoin 
• Poistamisen lisäksi joudutaan toisinaan 

rauhoittelemaan oppilasta pitelemällä tätä 

• Oikeiden ja oikein mitoitettujen keinojen 
löytäminen voi olla äkkitilanteessa vaikeaa  

• Yleinen ohje: Opettajan käyttämien 
voimakeinojen tulisi mahdollisuuksien mukaan 
olla luonteeltaan passiivisia, esimerkiksi oppilaan 
kiinnipitämistä siksi ajaksi, kunnes tämä 
rauhoittuu 
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Hätävarjelu 

• Jokaisella oikeus puolustautua oikeudetonta 
hyökkäystä kohtaan 

• Henki, terveys ja omaisuus (oma ja toisen) 

• Teon rangaistavuus poistuu, jos teko on ollut 
välttämätön hyökkäyksen torjumiseksi 

• Tärkeää voimankäytön oikea arviointi 

• Hyökkäyksen torjumiseksi tehdyt toimenpiteet 
tulee olla oikeassa mittasuhteessa sen 
vaarallisuuteen nähden 

• Jos voimankäyttöä jatketaan vielä sen jälkeen kun 
hyökkääjä on jo saatu lannistetuksi, toimet 
ylimitoitettuja (hätävarjelun liioittelu) 
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Kielletyn, turvallisuutta vaarantavan tai 
häiriötä aiheuttavan (perusopetus) esineen 
tai aineen pois ottaminen voimakeinoin 

 

• Pyydä oppilasta/opiskelijaa luovuttamaan kielletty, 
vaarallisena pidettävä tai häiriötä aiheuttava esine tai aine 
itsellesi 

• Jos oppilas/opiskelija ei esinettä tai ainetta vapaaehtoisesti 
luovuta, sen voi ottaa pois 

• Jos esineen tai aineen poisottamista  vastustetaan 
tekemällä vastarintaa, voidaan käyttää välttämättömiä 
voimakeinoja 

– Välttämättömien voimakeinojen on oltava oikeassa 
suhteessa oppilaan tai opiskelijan ikään ja tilanteen 
uhkaavuuteen tai vastarinnan vakavuuteen sekä 
tilanteen kokonaisarviointiin.  Käytä esim. kiinnipitoa. 
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Kielletyn, turvallisuutta vaarantavan tai 
häiriötä aiheuttavan (perusopetus) esineen 
tai aineen pois ottaminen voimakeinoin 

 

• Mikäli oppilaan/opiskelijan vastarinta on 
voimakasta ja poisottaminen välttämätöntä, 
suositellaan poliisin pyytämistä paikalle 

• Poisottaminen on aina voitava toteuttaa 
turvallisesti 

• Ei saa käyttää voimankäyttövälineitä 

• Kirjallinen selvitys opetuksen järjestäjälle ja 
ilmoitus oppilaan/opiskelijan huoltajalle  
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Yleiset periaatteet tavaroiden 
tarkastamisessa ja haltuunotossa sekä 
toimien seuraaminen 

• Ei velvoita opettajia ja rehtoreita toimimaan 

• Käytä oikeutta vain, jos välttämätöntä sekä 
riittävän turvallista 

• Tavaroiden tarkastaminen, haltuunotto ja 
voimakeinojen käyttö ovat viimesijaisia ja 
poikkeuksellisia keinoja  

• Ennen niihin turvautumista on ensin käytettävä 
kaikki mahdolliset lievemmät keinot  

• Pääsääntöisenä menettelynä uhkaavissa 
tilanteissa on jatkossakin poliisin hälyttäminen 
paikalle 
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Yleiset periaatteet tavaroiden 
tarkastamisessa ja haltuunotossa sekä 
toimien seuraaminen 

• Toimenpiteiden käyttö tulee kouluissa suunnitella 
ja ohjeistaa 

• Tarkastamisessa ja haltuun ottamisessa on 
noudatettava olosuhteiden edellyttämää 
hienotunteisuutta  
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Eduskunnan  oikeusasiamiehen päätös 
opettajan sananvapausasiassa, 
dnro3793/2/12 
• Kaupunki oli antanut opettajalle kirjallisen varoituksen tämän 

paikallislehteen kirjoittaman artikkelin johdosta 

• Kirjoituksessaan opettaja käsitteli laajasti murrosikäisten 
kasvatusta ja esitti näkemyksiään alakoulujen 6. luokkien 
siirrosta yläkouluun  

• Varoitus perustui: 

- Viime keväänä koulutoimelta tuli suorastaan 
aggressiivinen reaktio, kun koulun vanhemmat kysyivät 
mahdollisuutta pitää 6. luokat alakoulussa remontin vuoksi 

- Näkemykseni on, että tässä muutoksessa vanhempia ei ole 
oikein koskaan kuultu ja asiantuntevaa kouluväkeäkin 
hieman valikoiden 

• Oikeusasiamies otti asian tutkittavakseen omasta 
aloitteestaan, koska sillä katsottiin olevan yleistä merkitystä 
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Kirjoitus mahtui selvästi opettajan 
sananvapauden rajoihin 

• Oikeusasiamiehen mukaan opettajan kirjoitus ei 
selvästi vahingoittanut työnantajaa eikä opettaja 
näin ollen ollut rikkonut lojaliteettivelvoitettaan 
työnantajaa kohtaan 

• Kirjoituksessa lähinnä arvoväritteisiä 
tulkinnanvaraisia ilmaisuja 

• Kirjoituksella oli korotettu sananvapauden suoja, 
koska se käsitteli yleisesti tärkeää asiaa, lasten 
etua ja oppilaiden sijoittamista kouluihin 

• Tällöin viranomaisten valta harkita 
sananvapauden käytön seuraamuksia on erityisen 
ahdas 
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Kirjallinen varoitus on merkittävää 
puuttumista sananvapauteen 

• Varoitus on ankarana pidettävä työnjohdollinen 
seuraus perusoikeuden käytöstä, koska se on 
virkasuhteen päättämistä valmisteleva 
toimenpide 

• Varoituksen saaneella ei ole käytettävissään 
tehokasta oikeussuojatietä 

• Varoituksella saattaa olla merkittävä 
sananvapauden käyttöä hillitsevä vaikutus 

• Varoituksen antaminen sananvapauden käytöstä 
oli ihmisoikeussopimuksen ja perustuslain 
vastaista 
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 Seuraamukset 

• Kaupungin kasvatus- ja opetustoimen johtajalle 
sekä kaupungin lakimiehelle annettiin huomautus 
sananvapauden loukkaamisesta 

• Kaupunki sittemmin peruutti opettajalle annetun 
varoituksen. 

• Lisäksi kaupunki ja opettaja pääsivät sopimukseen 
opettajalle maksettavan hyvityksen määrästä. 
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Ohjeita sananvapauteen 
liittyen 
• Vaikka sananvapaus on vahva oikeus, muistettava, 

ettei lailla säädetyistä salassa pidettävistä asioista 
saa puhua 

• Erotettava esiintyykö yksityishenkilönä vai 
virkamiehenä kirjoituksessa 

• Oikeus yksityishenkilönä ja oman alansa 
asiantuntijana esittää kritiikkiä koulutuksen tai 
päivähoidon järjestäjän päätöksistä 

• Kritiikin tulee perustua tosiasioihin ja se tulee 
esittää asianmukaisesti 
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Ohjeita sananvapauteen 
liittyen 
• Lasten etu ja lasten sijoittamista kouluun 

pidetään yleisesti tärkeänä asiana. Tästä syystä 
näihin liittyvillä kirjoituksilla on korotettu 
sananvapauden suoja 

• Päätös ei kuitenkaan tarkoita sitä, että opettaja 
saisi sananvapauteen vedota kirjoittaa ja 
kritisoida koulutuksen järjestäjää rajattomasti. 
Opettajan tulee aina pitää mielessä työnantajaan 
kohdistuva lojaliteettivelvollisuus 
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Sähköisen median kautta  
opettajiin kohdistettu häirintä 
• Opettajalle lähetetään häiritseviä sähköposti- tai 

tekstiviestejä 

• Opettajasta levitetään väärää ja loukkaavaa tietoa 
Internetissä 

• Opettajan kuvia julkaistaan Internetissä 
luvattomasti 

• OAJ:n teettämän kyselyn mukaan noin 13 % 
opettajista kokenut nettikiusaamista. Näistä 
n. 50 % perusopetuksen opettajia  

• 64 % tapauksista kiusaaja on oppilas/opiskelija 

• Kiusaamisen syynä opettajan toiminta opettajana 

• Toimintaohjeita OAJ:n jäsensivuilta 
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• Oppilas oli tehnyt opettajat halventavan laulun 

• Internetiin viety itse kuvattu video 
lauluesityksestä, jonka sanoituksessa lukuisia 
opettajaa loukkaavia ilmaisuja 

• Sanoitus oli poikkeuksellisen loukkaava ja 
sanoitus kohdistui erityisen herkälle 
seksuaalisuutta koskevalle alueelle 

• Opettajan nimi ja työpaikka ilmenevät laulussa 

• Video ollut sivustolla useita päiviä ja sitä oli 
katsottu ainakin sata kertaa 

• Syyte törkeästä kunnianloukkauksesta 

 

 

-tapaus 
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Syyttäjän syyte 

• Opettajasta annettu valheellisen tietoja ja 
vihjauksia  

• Aiheuttanut vahinkoa tai kärsimystä loukatulle 
tai häneen kohdistunut halveksuntaa 

• Teko halventanut opettajaa 

• Tehty joukkotiedotusvälinettä käyttäen ja  
kokonaisuutena arvioiden törkeä  

 

-tapaus 
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Tuomio ja perustelut 

• Tuomittu nuorena henkilönä tehdystä 
kunnianloukkauksesta (tekohetkellä  
15-vuotias) 

• 30 päiväsakkoa á 6 € 

• Korvaus henkisestä kärsimyksestä  
2 500 € 

• Oikeudenkäyntikulut 1 677,60 € 

 

-tapaus 
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Tuomio ja perustelut 

• Myöntänyt tehneensä halventavan laulun 
ja lähettäneensä sen toiselle henkilölle. Jo 
tämä täyttää kunnianloukkauksen 
tunnusmerkistön 

• Ei ole näyttöä siitä, että joku toinen olisi 
tallettanut videon internetiin 

• Internet on joukkotiedotusväline. Riittää, 
että video on saatettu lukuisten ihmisten 
saataville 

-tapaus 



29 Erkki Mustonen, OAJ 

Teon katsomista törkeäksi puoltavat: 

• Valheellisten tietojen ja vihjausten laatu 

• Opettaja täysin tunnistettavissa 

Tekoa ei pidetä törkeänä puoltava: 

• Laulu tunnistettavissa pilkkalauluksi 

• Video vain hakutoiminnon kautta esille 

• Kyseinen sivusto ei nauti samanlaista 
luotettavuutta ja uskottavuutta kuin esim. 
tv-ohjelmat ja sanomalehdet 

• Näillä perusteilla teko oli perusmuotoinen 
kunnianloukkaus, ei törkeä  

-tapaus 
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Vuorotteluvapaalain 
uudistaminen 

 

• Työhistoriaedellytys nousee nykyisestä 10 
vuodesta 16 vuoteen 

• Työssäoloaikaan lasketaan myös sellainen 
työssäoloaika tai työhön rinnastettava aika, joka 
on tehty Euroopan unionin jäsenvaltiossa, 
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa 
tai Sveitsissä  

• Vuorotteluvapaan kesto on jatkossa 100−360 
kalenteripäivää, nykyisen 90–359 päivän sijaan 

• Vuorottelijalle tulee yläikärajaksi 60 vuotta 
(ikäraja koskee 1957 tai sen jälkeen syntyneitä) 
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Vuorotteluvapaalain 
uudistaminen 

 

• Jaksotetun vuorotteluvapaan jakson ajankohdan 
muuttaminen on mahdollista, jos uudesta 
ajankohdasta sovitaan ennen jakson alkamista 

• Vuorottelukorvausta ei makseta sellaiselta 
vuorotteluvapaan ajalta, jolle ei ole palkattu 
sijaista 

• Vuorottelukorvaukseen olisi oikeus tilanteessa, 
jossa vuorottelijan palvelussuhde päättyy 
vuorottelijasta riippumattomasta syystä ennen 
kuin vuorotteluvapaa on kestänyt 100 
kalenteripäivää 



32 Erkki Mustonen, OAJ 

Vuorotteluvapaalain 
uudistaminen 

 

• Vuorotteluvapaan sijaisen on oltava ollut työttömänä 
työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 
kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneen  
14 kuukauden aikana.  

• Sijaiseksi voitaisiin kuitenkin palkata alle 30-vuotias työtön 
työnhakija, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon 
suorittamisesta on kulunut enintään vuosi taikka työtön 
työnhakija, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle  
25-vuotias tai yli 55-vuotias 

• Vuorotteluvapaalain muutosten on tarkoitus tulla voimaan 
syyskuun alusta 2014, eivätkä ne koske vapaita jotka on 
sovittu ennen lain voimaantuloa ja jotka alkavat vuoden 
2014 loppuun mennessä  
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OAJ:n lakitiimi: 

• Erkki Mustonen, johtava lakimies 
– Lakimiestiimin johtaminen ja lakimiesten oikeusturva-asioiden 

hoitoon kuuluvien tehtävien koordinoiminen ja työnjako 

– Lakiasiat, OAJ:n ja yhdistysten lakiasiat 

• Kristiina Tuhkiainen, työmarkkinalakimies 
– Lakiasiat, keskusneuvottelut, varhaiskasvatus 

• Kai Kullaa, työmarkkinalakimies 
– Lakiasiat, eläke-ja sosiaaliturva-asiat, verotus 

• Eija Mali, työmarkkinalakimies 
– Lakiasiat, keskusneuvottelut 

• Sanna Haanpää, työmarkkinalakimies 
– Lakiasiat, koulutusta koskeva lainsäädäntö, tekijänoikeudet 

• Birgitta Valasma 
– Lakitiimin sihteeri 
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Oikeusturva OAJ:n jäsenten 
kannalta 

Luottamusmies- ja jäsenneuvonta  

• puhelin- ja matkapuhelin, sähköpostit/ 
lm-kirjeet/tiedotteet/uutiset 

• puhelinpalvelu ma‒pe 10‒11 ja 14‒15 
– virka- ja työsuhteisiin liittyvät lakiasiat 

• ei virka- ja työehtosopimuksiin liittyvät soveltamis- ja 
tulkinta-asiat (palkkaus- ja työaika) tai ns. työelämäasiat 
kuten epäasiallinen kohtelu tai sisäilma-asiat 

– lomautukset 

– vastuukysymykset 

– eläkeneuvonta 

– muut lakiasiat 
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Oikeusturva OAJ:n jäsenten 
kannalta 
Oikeudelliset toimeksiannot  

• korvausvaatimukset laittomista 
määräaikaisuuksista ja sopimukset 

• palvelussuhteiden päättymisiin liittyvät valitukset 
ja sopimukset 

• lomautusvalitukset ja kantelut 

• palkkavaatimukset ja takaisinperintään liittyvät 
kanteet ja sopimukset 

• työtuomioistuinprosessit  

• eläke,- tapaturma- ja ammattitautivalitukset 

• muut kantelut, oikaisuvaatimukset ja valitukset 
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Oikeusturva OAJ:n jäsenten 
kannalta 
Oikeusturvavakuutusasiat  

• OAJ:n jäsenilleen ottama ammatillinen 
oikeusturva- ja vastuuvakuutus 

• neuvonta 

• vakuutushakemusten käsitteleminen 

• OAJ:n lausunnot jäsenten vakuutushakemuksiin 

• ulkopuolisten juristien järjestäminen 
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Mitä OAJ:n jäsenilleen ottama 
oikeusturvavakuutus korvaa? 

Omat ja vastapuolen asianajo- ja 
oikeudenkäyntikulut 

• Työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja 
rikosasioissa (tuottamukselliset rikossyytteet) 

Ei korvaa, jos 

• Vakuutetulle vähäinen merkitys 

• Virallisen syyttäjän syyte koskee tahallista tekoa 
(mm. pahoinpitelyrikokset) tai törkeää 
huolimattomuutta 
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Korvaukset ja omavastuu 

• Korvauksen enimmäismäärä 7 000 euroa 

• Jos käyttää OAJ:n ohjaamana ulkopuolista 
lakimiestä, korvausmäärä 13 000 euroa 

• Omavastuu oikeudenkäyntikuluista on  

• 15 %, jos OAJ:n juristien ohjaamana,  
muuten 20 %  

• Kuitenkin vähintään 200 euroa 
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Jos tarvitset oikeusturvaa – 
toimi näin! 
• Ota ensimmäiseksi yhteys järjestön lakimiehiin 

• Järjestön lakimiehet selvittävät, hoidetaanko juttu 
järjestön juristien voimin vai annetaanko asia 
ulkopuolisen asianajajan ajettavaksi 

• Tarpeen vaatiessa lakimiehet opastavat avun 
tarvitsijaa asianajajan valitsemisessa 



40 Erkki Mustonen, OAJ 

Uusi vakuutussopimus 
1.1.2014 
• Uusi vakuutussopimus vakuutusyhtiö Turvan 

kanssa 1.1.2014 alkaen 
– Jäsenen ammatillinen oikeusturva-ja vastuuvakuutus 

siirtyi Turvaan 1.1.2014 alkaen 

 

• Jäsenen vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja 
matkavakuutus siirtyy Turvaan 1.1.2015 alkaen 

• www.turva.fi/oaj  
 

 

 

http://www.turva.fi/oaj



