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SALLITTUJEN VOIMAKEINOJEN RAJAT  
 

1. Koulutusta koskevassa lainsäädännössä (perusopetus, lukio ja ammatillinen 
koulutus) on säädetty opettajalle ja rehtorille, mutta ei muulle henkilöstölle, 
oikeudesta käyttää tarvittaessa välttämättömiä voimakeinoja häiritsevän ja 
turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistamiseksi luokasta tai muusta opetustilasta. 
Hätävarjelusta on säädetty erikseen ja siihen saa turvautua kuka tahansa.  
 

2. On syytä tiedostaa, että pahoinpitelysyytteiden nostamiskynnys on matala. 
 

3. Ennen mahdollisten voimakeinojen käyttöä tulee aina ensin yrittää selvittää tilanne 
käyttämällä muita vaihtoehtoja. Ensisijaisesti häiritsevä ja turvallisuutta vaarantava 
oppilas tulee määrätä poistumaan.  
 

4. On varmistettava, että kyseessä on sellainen tilanne, johon voimakeinoja voi 
käyttää. On tärkeä huomioida, että laki sallii voimakeinojen käytön vain 
poistamistilanteissa, ei esim. koulusta karkaavan oppilaan pysäyttämiseksi eikä 
häiritsevän oppilaan käytökseen puuttumisessa.  

 
5. Vaikka laissa on tarkoin voimakeinojen käyttö säädetty, niin koulussa olisi hyvä olla 

sovittuna periaatteet, miten näissä tilanteissa tulisi toimia. Voimankäyttöä on syytä 
harjoitella yhdessä. Näin vältytään mahdollisilta ylilyönneiltä.  
 

6. Käytettyjen voimakeinojen tulee poistamistilanteessa olla mahdollisimman 
passiivisia esim. selästä tai käsivarresta ulos ohjaamista. Poistamisessa ei saa 
käyttää voimankäyttövälineitä.  
 

7. Mikäli mahdollista, tulee välttää liiallisesti tarttumasta oppilaaseen. Aktiivinen 
voimankäyttö, kuten potkiminen ja lyöminen, johtaa yleensä tuomioon. 
 

8. On tärkeää, että opettaja ei menetä malttiaan näissä tilanteissa. 
 

9. Jos voimakeinoja joudutaan käyttämään, olisi hyvä varmistaa, että paikalla on 
kollega tai muu aikuinen henkilö, jota voidaan käyttää myöhemmin tarvittaessa 
todistajana. 
 

10. Perusopetuksen oppilasta ei saa jättää missään tilanteessa ilman valvontaa.  
Koulussa tulisi olla linjattuna etukäteen, miten valvonta poistamisen jälkitilanteissa 
järjestetään.  
 

11. Jos voimakeinoja on jouduttu käyttämään, kannattaa tapahtuneesta tehdä tarkat 
muistiinpanot ja kirjata ylös mahdolliset todistajat. 
 

12. Tapahtuneesta tulee myös viipymättä ilmoittaa rehtorille ja oppilaan huoltajille. 
Huoltajille kannattaa samalla kertoa laissa opettajalle ja rehtorille säädetty oikeus 
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poistaa häiritsevä oppilas opetustilanteesta jopa voimakeinoja käyttäen, jollei 
oppilas noudata opettajan poistumismääräystä.  

 
Opetustoimenlainsäädännön mukaan (perusopetus, lukio ja ammatillinen koulutus) 
rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta 
taikka koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata poistumismääräystä. Rehtorilla 
ja opettajalla on myös oikeus poistaa koulun alueelta oppilas, joka ei poistu 
saatuaan tiedon opetuksen epäämisestä. 

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

13. Koulutuksen järjestäjälle on laadittava kirjallinen selvitys voimakeinojen 
käyttämisestä poistamistilanteessa ja siihen johtaneista syistä. 
 

14. Jos opettaja on saanut myös itse vammoja tapauksen yhteydessä, on hänen 
viipymättä käytävä lääkärissä. 
 

15. Asian selvittämisessä on syytä olla yhteydessä luottamusmieheen ja 
työsuojeluvaltuutettuun sekä tarvittaessa OAJ:n lakimiehiin. 

 
 
Hätävarjelu  
 

Opettajalla kuten muullakin koulun henkilöstöllä on oikeus turvautua 
hätävarjeluun. Tärkeää hätävarjelutilanteessa on voimankäytön oikea arviointi.  
Hyökkäyksen torjumiseksi tehdyt toimenpiteet on oltava oikeassa 
mittasuhteessa hyökkäyksen vaarallisuuteen nähden. Jos toimenpiteet ovat 
ylimitoitettuja, esim. voimankäyttöä jatketaan pidempään kuin on tarpeellista, 
on syyllistytty hätävarjelun liioitteluun.  

 
 
Oppilaan rauhoittaminen  
 

Mikäli opettaja joutuu rauhoittamaan oppilasta pitämällä tätä kiinni, tulee olla 
tarkkana, etteivät toimenpiteet ole ylimitoitettuja. Ylimitoitetut toimenpiteet 
tulkitaan helposti oikeudessa pahoinpitelyksi.  Kiinnipitämisessä tulisi pyrkiä 
mahdollisuuksien mukaan varmistamaan aina aikuisen todistajan läsnäolo. 
Rauhoittamistilanteessa opettajan käyttämien voimakeinojen tulee olla 
mahdollisimman passiivisia, esim. kiinnipitämistä vain siihen saakka, kunnes 
oppilas on riittävästi rauhoittunut. Toisaalta oikeuskäytännön mukaan 
opettajalla on oikeus ja velvollisuus puuttua tarpeellisin voimakeinoin esim. 
oppilaiden tappeluiden lopettamiseksi.  




