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”Tätä kirjettä voidaan käyttää teitä
vastaan mahdollisissa oikeudenkäynneissä" – vanhemmat
lähettelevät uusimaalaiskoululle
koronatoimia koskevia kieltoja
Opettajien ammattijärjestön OAJ:n kanta toimintatapaan on selvä: Minkäänlainen
painostus ei ole hyväksyttävää, uhkailusta puhumattakaan.

Koululle lähetetyssä ”toimenpidekiellossa” todetaan, ettei siinä kuvattuja
toimenpiteitä saisi edes ehdottaa lapselle. KUVA: HS
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NÄKEMYKSIÄ jyrkästi jakava koronarokotekeskustelu näkyy paikoin myös opettajien arjessa
kouluissa.
Esimerkiksi Uudellamaalla toimivan yksityiskoulun rehtori, useat opettajat ja terveydenhoitaja ovat
saaneet tammikuussa rokotekriittisiltä vanhemmilta kirjeitä, jotka he kokevat kirjeet painostaviksi
ja ahdistaviksi.

Asiasta Helsingin Sanomiin otti yhteyttä työnantajan edustaja, yksityiskoulun kannatusyhdistyksen
hallituksen puheenjohtaja. HS on nähnyt yhden kirjeistä.
KIRJEISSÄ kielletään omaan lapseen kohdistuvia koronaturvallisuustoimia kuten koronarokotus,
koronatestaukset, kasvomaskin käyttö tai sen tarjoaminen tai muun kuin lapsen oman käsidesin
käyttö. Kirjeessä myös ohjeistetaan, miten lapsille saa tai ei saa puhua terveydenhuoltoon liittyvistä
asioista.
Vanhempien allekirjoittamien kirjeiden lopussa todetaan: ”Tätä kirjettä voidaan käyttää todisteena
teitä vastaan mahdollisissa oikeudenkäynneissä”.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)
MAINOS PÄÄTTYY
Tekstimuotoilultaan samanlaisen kirjeen ovat lähettäneet muutamat perheet. Puheenjohtajan
tietojen mukaan kyseistä kirjepohjaa jaetaan rokotekriittisillä sivustoilla tai kanavissa.
”Siinä hätkähdyttävää oli oikeudella uhkailu. Se on koettu kiusaamisena ja tosi ahdistavana”,
puheenjohtaja kertoo.
Poikkeuksellisesti HS ei julkaise hänen nimeään, koska hän pelkää, että nimen julkaisu voisi
aiheuttaa painostusta häntä kohtaan.
”He [rokotekriittiset vanhemmat] edustavat ehkä 3–4 prosenttia vanhemmista, mutta ovat äänekäs
joukko. Opettajat ovat kokeneet sen painostavana.”
LASTEN ja nuorten koronarokotuksia koskeva keskustelu on jatkunut viime syksystä saakka,
jolloin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) linjasi, että rokotteita suositellaan kaikille 12 vuotta
täyttäneille lapsille ja nuorille.
Ennen joulua THL ilmoitti, että koronarokotteita voidaan tarjota myös 5–11-vuotiaille
lapsille. Perheet päättävät rokotusten ottamisesta. Rokotusten järjestämisestä huolehtivat kuntien
terveystoimet. Alkuvuodesta niitä on käynnistetty tai ollaan käynnistämässä monissa kunnissa.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)
MAINOS PÄÄTTYY
Koronarokote on vapaaehtoinen ja maksuton.
”Vanhemmat pelkäävät, että lapsia pakkorokotetaan. Se on täysin absurdia”
”Meillä terveydenhoitaja rokottaa koululla. Vanhempien luvalla tietenkin. Sinne pitää varata aika ja
pitää olla vanhempien allekirjoitukset. Vanhemmat pelkäävät, että lapsia pakkorokotetaan. Se on
täysin absurdia, mutta heillä on tällainen pelko”, puheenjohtaja sanoo.

Kirje jatkuu: ”Olipa tilanne miten nopeaa reagoimista vaativa tahansa, mikään toimenpide ei
voi ohittaa näitä kieltoja.” KUVA: HS
HÄNEN mukaansa painostavat kirjeet lisäävät opettajien kuormitusta jo entuudestaan vaikeassa
koronatilanteessa.
”En toivo, että tällainen amerikkalainen oikeudella uhkailu leviää Suomeen missään muodossa”,
puheenjohtaja sanoo.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)
MAINOS PÄÄTTYY
”Työnantajana emme voi pitää hyväksyttävänä toimintatapana sitä, että henkilöstöä uhataan
oikeudenkäynnillä heidän suorittaessaan lakisääteisiä työtehtäviään. Tällainen viestintä uhkaa
työssä jaksamissa. Opettajilla on oikeus suorittaa heidän työnsä hyvässä ilmapiirissä.”
OPETTAJIEN ammattijärjestö OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo tietää, että koulut
ovat saaneet syksyllä yhteydenottoja rokotekriittisiltä vanhemmilta, mutta ilmiön laajuutta Salo ei
osaa arvioida.
Syksyllä Helsingissä oli myös tapauksia, että rokotevastustajia hakeutui kouluille osoittamaan
mieltään.
”Rokotesuosituksista päättävät terveysviranomaiset. Koulussa pitää olla oppimis- ja
kasvurauha”

”Sanoimme jo syksyllä, että koulu ei ole osapuoli rokotekeskustelussa. Rokotesuosituksista
päättävät terveysviranomaiset. Koulussa pitää olla oppimis- ja kasvurauha”, Salo sanoo.
Hän toteaa, että koulut toimivat myös koronaturvallisuuteen liittyvissä asioissa opetuksen
järjestäjien antamien ohjeiden mukaisesti. Nämä taas noudattavat aluehallintovirastojen ja
valtakunnallisten terveysviranomaisten ohjeistuksia.
”Minkäänlaiset painostukset, uhkailusta puhumattakaan, eivät ole hyväksyttäviä”, Salo sanoo.
”En nyt viittaa näihin yksittäisiin kirjeisiin, mutta yleisesti ottaen on helppo myös masinoida
erilaisia kampanjoita. Tämmöiset erilaiset painostustoimet, joita voidaan tehdä joko sosiaalista
mediaa käyttäen tai erilaisilla kirjelmillä, ovat valitettava tämän päivän ilmiö.”
OPETUSHALLITUKSEN (Oph) juristi, luokanopettaja Laura Francke pitää myös ikävänä, jos
opettajat saavat painostavia yhteydenottoja koronarokotuksiin liittyen. Hän kehottaa opettajia
hakemaan tukea rehtorilta ja koulutuksen järjestäjiltä sekä mahdollisten uhkaavien yhteydenottojen
kohdalla olemaan yhteydessä poliisiin.
Francke muistuttaa, että Oph:n ohjeistuksen mukaan koronarokotuksista voidaan puhua koulussa
oppilaiden kanssa yleisellä tasolla opetussuunnitelman mukaisesti ja oppilaiden ikätaso huomioiden
– kuten muistakin rokotuksista. Yksityiskohtaisempaa tietoa rokotteista antaa terveystoimi.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)
MAINOS PÄÄTTYY
”Opettajiahan koskevat yleiset virkavelvollisuudet eli heidän pitää toimia asiallisesti ja
opetussuunnitelman mukaisesti. Se, mitä kerrotaan, pitää perustua tieteelliseen tietoon”, Francke
sanoo.
Oph:n ohjeissa todetaan, että yksittäisen henkilön rokotusta koskeva tieto on salassa pidettävä
terveystieto. Rokotusten järjestäminenkin tulee toteuttaa niin, ettei rokotteen ottaminen tai sen
ottamatta jättäminen leimaa ketään. Lapsia tulee kohdella tasavertaisesti riippumatta siitä, ovatko he
saaneet rokotteen vai eivät.

