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ASIA Hallintokantelu 9.9.2005 opetustoimen tiedottamisesta vahinkoasioissa

KANTELIJA
Jaana Pedersen, Lohja

KANTELUKIRJOITUS

Jaana Pedersenin opetusministeridlle osoittama selvityspyyntO on opetusministeriOn
toimesta liihetetty Eteld-Suomen lidninhallitukselle kanteluna tutkittavaksi.

Kantelija kertoo lapselleen sattuneen joulukuussa 2002 vakavan ja pysyv€in henki-
ldvahingon aiheuttaneen koulutapaturman. Korvaukset kantelija kertoo joutuneensa
hakemaan kiirFijiioikeusteitse, koska Lohjan kaupunkiei ollut ottanut vastuuvakuu-
tusta, ja koska opetuslautakunta kieltaiytyi maksamasta korvausta, vaikka vahinko
sattui koulutunnilla, ja vaikka opettaja jo alun perin oli kirjallisesti mydntanyt valvon-
tavelvollisuutensa laiminly6nnin.

Kantelija kertoo, ettd hdnelle yritettiin alusta alkaen tarjota vaerea tietoa siitd, mihin
korvauksiin lapsella olisioikeus. Kantelijan mukaan hdnelle vditettiin sitkedsti, ettd
korvausta voisi saada vain Lohjan kaupungin ottamasta suppeasta tapaturmava-
kuutuksesta. Ndin asia on kantelijan mukaan esitetty myds koulun kirjallisessa tie-
dotteessa, joka jaetaan kaikille oppilaille koulun alkaessa, ja johon rehtorin mukaan
on koottu kaikkitdrkeimmdt asiat.

Kantelija kertoo pitdvdnsd itsestddn selvdnd, ettd koulun tulee jo ldhtOkohtaisesti
huolehtia siitd, ettd sen laatima informaatio on nain merkittdvdssd asiassa ehdotto-
man oikeaa. Kantelija toteaa, ettd tietoa eiole koulutiedotteeseen korjattu vuoden
2002 j6lkeen, ja tilanne on edelleen kanteluntekohetkelld v. 2005 yhtd heikko.

HANKITTU SELVITYS

Liiiininhallitus on hankkinut asiassa Lohjan kaupungin sivistystoimen selvityksen ja
lausunnon.

Ldidninhallitus on perehtynyt huolella kaikkiin annettuihin selvityksiin.

http://w.laaninhallitus.fi /etela http://wwlansstyrelsen.filsodm kirjaamo@eslh.intermin.fi
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Lohjan kaupungin sivistystoimen lau sunto

Lausunnon on laatinut Lohjan kaupungin hallintosdi€inn6n 37 g:n nojalla oikeushal-
lintopdSllikk6 Kimmo Huttunen.

Lausunnon todetaan mm.. ettd Tytyrin koulun koulutiedote on koulun julkaisema
oppilaille ja heiddn vanhemmilleen jaettava koulutydskentelyd koskeva tiedote, jos-
sa lyhyesti on pyritty selostamaan tdrkeimmdt koulunkdyntiin liittyvdt perusasiat.
Koulutiedotteessa on kerrottu lyhyesti vahingonkorvausvastuusta ja kaupungin tapa-
turmavakuutuksesta sekd siitd, kuinka toimitaan tapaturman sattuessa.

Lausunnon mukaan Tytyrin koulussa, jossa tapaturma sattui, on henkil6kunnalle
laadittq perehdyttiimiskansio. Jokainen uusi ty6ntekijd perehdytetddn tehtdviinsd
perehdytyskansion avulla ja tdss€i yhteydessd hdnet ohjeistetaan toimimaan my6s
tapaturmatilanteissa.

KANTELIJ AN 22.1 2.2005 ANTAIUA VASTAS ELITYS

Kantelija on antanut vastaselityksen, jossa toteaa muun muassa, ettd hdn on alun-
perin opetusministeri6lle l5hettiimdssddn pyynndssd pyytenyt erityisesti koulujen
tiedotteen korjaamista.

Kantelija korostaa haluavansa saada aikaan sen, ettd jatkossa Lohjan opetustoimea
kehotetaan muuttamaan tiedotetekstiddn niin, ettd lapsen perheelle kerrotaan my6s
oikeudesta korvaukseen vahingonkorvauslain perusteella. Kantelija katsoo, etta iie-
dotteen korjaamattomuus on ollut tahallista, eikd hiin ole saanut menettelyd muut-
tumaan jo vuodesta 2002 jatkuneista lukuisista yhteydenotoistaan huolimatta.

Kantelija haluaa korostaa sit6, ettd tiedotteen korjaamattomuus on ollut Lohjan kau-
pungin tietoinen piiiitds ja kaupunki on kieltdytynyt perustelemasta pdiiitdstadn olla
muuttamatta teksti6.

Kantelija kertoo kysyneensfi syksylld 2005 Tytyrin koulun vanhempainillassa tiedot-
teen korjaamisesta, kun hdnelle ilmoitettiin, ettti kaikkivahingonkorvausasiasta ker-
tomista koskevat asiat on opetushallintopddllikkd Huttusen toimesta julistettu salai-
siksija nykyisetle Tytyrin koulun rehtorille on annettu ehdoton kielto olla kommen-
toimatta ko. asiaa.

Kantelija toteaa, ettii l6ihtokohtaisestitulisi olla itsestddnselvyys, ettd oikeita tietoja
eisaa pimittdd lapsen perheeltd, koska tdmd harhaanjohtava informaatio estdd fas-
ta saamasta kaikkia niitd korvakusia, joihin hdnelld lakimme mukaan pitiiisi olla oi-
keus.

Kantelija katsoo, ettd tiedon pimittdminen on suorassa syy-yhteydessd tdtd kautta
virheellisesti saatavissa olevaan korvausmenon sddst66n. Hdn toteaa, ettd on sel-
vdd, ettd jos ei tiedd vahingonkorvauslain olemassaolosta, ei voi osata hakea kor-
vauksiakaan.

Kantelija haluaa kiinnittdd huomiota siihen, ettd tiedote on toispuoleinen: tiedottees-
sa [errotaan yksityiskohtaisestija yksipuolisesti vahingosta, joista lapsi itse joutuu
vastuuseen, mutta se, ettd lapsella on myds tiirkeitd oikeuksia, jdtetdiin tahillaan
kertomatta. Kantelija katsoo, ettd se ettd vahinkoja sattuu harvoin, ei perustele Loh-
jan kouluissa jaettavan informaation puutteellisuutta.
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Kantelija pyytdidkin, ett€i Lohjan kaupunkia kehotetaan laatimaan henkil6vahinkojen
kdisittelyd varten ohjeet, joita my6s noudatetaan.

I.AAI.I I ru HILLITUKS EN RATKAIS UT JA PE RUSTELUT
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Eteld-Suomen lidninhallitus on tutkinut tdmdn asian hallinnollisena kanteluna kunta-
lain (365/17.3.1995) 8 g:n 2 momentin nojalla.

Lddninhallitus voi kantelun johdosta tutkia, onko kunta toiminut voimassa olevien la-
kien mukaan.

Piiiitfls ja perustel ut:

Lddninhallitus toteaa, ettd kantelussa esitetyissd asioissa on tehty pdiitoksid eri oi-
keusasteissa ja asia on internetjulkistamisen osalta poliisitutkinnassa. Lis*iksi asias-
sa on tehty kantelu Oikeuskanslerille.

Edellai mainituista syistd lddninhallitus tutkiiasian siltd osin, kun se koskee perus-
opetuslakiin liittyvdd opetustoimen tiedottamiskiiytiintdd vahinkoasiassa ja kanteli-
jan vastaselityksessddn esittdmdd lastensa uskonnollisen vakaumuksen julkistami-
seen koulun ilmoitustaululla.

Kodin ja koulun yhteistyd ja koulutiedote:
Perusopetuslain 3 $:n mukaan opetuksessa tulee olla yhteisty<issd kotien kanssa.

Kantelussa esille tuodun tapaturman sattumisen aikana vuonna 2002voimassa ollut
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 1994 ei ketro tarkemmin, miten yh-
teisty6tii kodin ja koulun viilillS olisi tullut hoitaa tai millaisia tietoja koteihin olisi tullut
antaa.

Nyt voimassa olevassa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 ko-
rostetaan kasvatusyhteisdjen, kodin ja koulun, vuorovaikutusta ja yhteistyotii oppL
laan kokonaisvaltaisen terveen kasvun ja hyv6n oppimisen tukemisessa. Sen mu-
kaan kodin ja koulun vdlinen yhteistyd on mddriteltdvd opetussuunnitelmassa. Yh-
teistydssd korostuu opettajien aktiivinen ote yhteisty6ssd ja se edellyttdd keskuste-
lua ja tiedottamista huoltajien, opettajan ja oppilaan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Perusopetusasetuksen 9 $:n mukaan opetuksen jairjestiijdn tulee laatia lukuvuosit-
tain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, josta mddrdtadn opetuksen ylei-
sestd jiirjestdm isestd, opetustunneista ja opetuksen yhteydessd jdrjestettdvdstd
muusta toiminnasta sekii tydajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta
sekd muista tarpeellisista opetuksen jdrjestdmiseen liittyvist€i asioista.

Opetuksen jiirjestdjdn tulee ennalta ilmoittaa oppilaille ja ndiden huoltajille keskei-
sistd 1 momentissa tarkoitetuista asioista.

Lddninhallitus katsoo, ettd opetuksen jdrjestdjdlld on tiedottamisvelvollisuus edellii
mainituista asioista, mutta eivoida kuitenkaan pit#id veilttdmdttdmand, ettd koulutie-
dotteessa viitattaisiin vahingonkorvauslain sddddksiin. Lddininhallitus ei nde huo-
mautettavaa Lohjan Tytyrin koulun koulutiedotteen sisdlldssd.
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Viranomaisen palvelu- ia neuvontavelvollisuus.' (,

Vuoden 2004 alusta voimaan tulleen hallintolain 7 $:n mukaan asiointija asian kd-

sittely viranomaisessa on pyrittiiv€ijdrjestdmddn siten, ettdi hallinnossa asioiva saa

asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtdvSns6 tulok-

sellisesti.

Saman lain 8 $:ssd mddrdtdidn, ettd viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annet-

-
sek6 vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on mak-

sutonta.

Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittdvi opastamaan asiakas

toimivaltaiseen viranomaiseen.

f ,,-+

t-*

Y. 
\

Lddninhallitus katsoo, ettd hallintolain 7 $:n palveluperiaatteen ja 8 $:n neuvontavel-

vollisuuden mukaisesti opetustoimen henkildst6lli on virkamiehind velvollisuus neu-
voa tapaturmatilanteen satuttua vahingonkorvauslain mahdollisesta soveltamisesta

ko. tilanteeseen tai ainakin ohjata huoltajia kddntymddn sellaisen viranomaisen puo-

leen, joka osaa neuvoa vahingonkorvauslakia koskevassa asiassa.

Tietojen antaminen ja sa/assapifo:

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 1 $:n mukaan vi-
ranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei ko. laissa tai muussa laissa erikseen toisin

sdddet6.

Julkisuuslain 22 $:n mukaan viranomaisen asiakirja on pidettdvd salassa, jos se sa-
notussa laissa on sdddetty salassa pidettdvdksi, taijos viranomainen lain nojalla on

mdArdnnyt sen salassa pidettdvdksitaikka, jos se sisdltdd tietoja, joista on lailla

sdddetty vaitiolovelvollisuus.

Laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta todetaan 24 $:ssd salassa pidettiiviit
viranomaisen asiakirjat.

Edelld mainitun s66nn6ksen 32 kohdan mukaan asiakirjat, jotka sisiiltiiviit tietoja
henkil6n poliittisesta vakaumuksesta taitietoja henkildn yksityiseliimdn piirissd esit-
tdmistd mielipiteist6 taikka tietoja henkildn elintavoista, osallistumisesta yhdistystoi-

mintaan taivapaa-ajan harrastuksista, perhe-eldmiistditai muista niitfin verrattavista
henkitdkohtaisista ofoista ovat safassa pidetttvid 

.t
Liidninhallitus kiinnittdd Lohjan kaupungin vakavaa huomiota siihen, ettd opetuksen
jrirjestejeilH ei ole oikeutta ilmoittaa oppilaiden uskonnollisia vakaumuksia koulun il- :,,

moitustaululla. ,'

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/99) 24 $:n 1 momentin 25,

30 ja 32 kohtien nojalla tdmdn pddtdksen tiedot ovat salassa pidettdvid siltd osin
kuin ne koskevat kyseisten lainkohtien mukaisia asioita. .

S ov e I I etut o i ke u s o hi eet:.
Kuntalaki (365117.3.1995) I S
Laki virdnomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 1 S, 22 S, 24 S

Hallintolaki (43412003) 7 $ ja I S
Perusopetusasetus (852/1998) siihen mydhemmin tehtyine muutoksineen 9 $
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perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 1994. Opetushallituksen mitrdys

11011t1994
trnrusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2fi)4' Opetushallituksen mflflriys

tidtifioc/,, 16.1.2004 1^e. 2', R

ifii jiii* pu nsi n h alli ntosii d tft6 24'e'2003 ; 37 S

UUUTOKSENHAKU

CItaen huomioon haflinnofiisen kantelun ruonteen hafiinnon sisdiseni valvontakei-

nona ia haltintotainiZvtbtta.rnetun lain (586/1996, 5 S) sdddokset, tlhin p66t6k-

t"iin lii voi hakea muutosta valittamalla'

':

TulosYksik0n P66llikk6
Sivistystoimenta rkastai a

i71^ fa*d^6^.t'"

Sivistystoimentarkastaia

pAATOS TAKSUTTA

TIEDOKSI:

Aila Saikkonen

Jaana Pedersen, Mylldrinkatu 4, 08100 Lohja

Lohjan kaupunki, Sivistystoimi, PL 7 1, 081 01 Lohia

Oikeuskanslerin virasto, Anuivlanttari' PL 20, 00023
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