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Taustatiedot

Luokanhallintaohjelmat kuten LanSchool antavat opettajalle mahdollisuuden omalta työasemaltaan seurata ja 
valvoa oppilaiden työskentelyä. Julkisuudessa on esitetty epäilyjä siitä, että tällä menettelyllä loukataan oppilaiden 
yksityisyyden suojaa ja viestintäsalaisuutta ja ohjelman on käyttö on perustuslain vastaista.

Soveltuva lainsäädäntö

Edellä esitettyyn kysymykseen voidaan tulkintaa hakea Suomen oikeudessa seuraavista laista:

1. henkilötietolaki (22.4.1999/523)
2. sähköisen viestinnän tietosuojalaki (16.6.2004/516)
3. Suomen perustuslaki (11.6.1999/731)
4. rikoslaki (21.4.1995/378)

Seuraavassa on asian lyhyt tarkastelu näiden lakien osalta.
 
Henkilötietolaki

Lain tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän suojaa henkilötietoja käsiteltäessä. Lakia sovelletaan henkilötieto-
jen automaattiseen käsittelyyn. Muuhun henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan lakia silloin, kun henkilötiedot 
muodostavat tai niiden on tarkoitus muodostaa henkilörekisteri tai sen osa. Laki ei koske henkilötietojen käsittelyä, 
jonka luonnollinen henkilö suorittaa yksinomaan henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin 
tarkoituksiinsa.

LanSchool –ohjelmistoa käytetään opetustilanteessa eikä sen avulla käsitellä tai kerätä henkilötietoja.
Henkilötietolaki ei siten sovellu LanSchool-ohjelmiston yksityisyyden suojan tai sen loukkauksen arviointiin. 

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki ja rikoslaki

Tietosuojalain tarkoituksena on turvata sähköisen viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan toteu-
tuminen. Lakia sovelletaan yleisissä viestintäverkoissa tarjottaviin verkkopalveluihin, viestintäpalveluihin, lisäarvo-
palveluihin ja palveluihin, joissa käsitellään palvelun käyttöä kuvaavia tietoja. Lakia sovelletaan siis pääsääntöisesti 
viestintää välittävien tahojen toimintaan ja sen noudattamista valvoo Viestintävirasto. Lakia ei sovelleta sisäisin 
ja muihin rajoitetuille käyttäjäpiireille tarkoitettuihin viestintäverkkoihin ellei näitä verkkoja ole liitetty yleiseen 
viestintäverkkoon. Lain 4 ja 5 §:ää sovelletaan myös sisäisiin ja muihin rajoitetuille käyttäjäpiireille tarkoitettuihin 
viestintäverkkoihin, vaikka näitä verkkoja ei ole liitetty 1 momentissa tarkoitettuun yleiseen viestintäverkkoon. 

LanSchool- ohjelmisto ei välitä oppilaiden viestintää, vaan ohjelmisto asennetaan työasemaan eikä se hae tietoja 
viestintäverkosta, vaan työasemasta. Viestin luottamuksellisuutta koskevassa sähköisen viestinnän tietosuojalain 
4 §:ssä säädetään yleisellä tasolla ei julkiseksi tarkoitetun viestinnän luottamuksellisuudesta. Mikäli lain viestinnän 
välittämistä koskevat säännökset eivät sovellu toimintaan, turvataan viestinnän luottamuksellisuutta myös riko-
slain 38 luvun 3 §:llä (viestintäsalaisuuden loukkaaminen) sekä evästeitä (eli työasemaan asennettavia tietoja) 
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koskevalla sääntelyllä sähköisen viestinnän tietosuojalain 7 §:ssä. Lain 7 §:n mukaan evästeiden ja muiden palvelun 
käyttöä kuvaavien tietojen tallentaminen on sallittua vain, jos käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa. Riko-
soikeuden yleisten periaatteiden mukaan loukatun suostumus poistaa teon oikeudettomuuden – myös sähköisen 
viestinnän tietosuojalain 8 §:n nojalla viestintää voidaan käsitellä viestinnän osapuolen suostumuksella. 

Suomen perustuslaki

Suomen perustuslain 10 §.ssä säädetään yksityiselämän suojasta. Pykälän 2 momentissa todetaaan, että kirjeen, 
puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton.
Lakiin liittyvän hallituksen esityksen (HE 309/1993) mukaan lain tarkoituksena on suojata luottamukselliseksi 
tarkoitetun viestin sisältö ulkopuolisilta. Pykälä turvaa jokaiselle oikeuden luottamukselliseen viestintään ilman, 
että ulkopuoliset saavat oikeudettomasti tiedon hänen lähettämiensä tai hänelle osoitettujen luottamuksellisten 
viestien sisällöstä. Tämä merkitsee esimerkiksi suojaa kirjeiden tai muiden suljettujen viestien avaamista tai hävit-
tämistä sekä puhelujen kuuntelemista ja nauhoittamista vastaan. Sen sijaan säännös ei pyri järjestämään viestin-
nän osapuolten keskinäisiä suhteita tai heidän käyttäytymistään. 
LanSchool-ohjelmistoa käytettäessä opettajalla on mahdollisuus nähdä omalta työasemaltaan oppilaiden vi-
estintää, myös luottamuksellisia viestejä, mikäli sellaisten lähettäminen tai vastaanottominen opetustilanteessa on 
sallittua.  

Perustuslain säännöksen noudattaminen edellyttää, että oppilailta pyydetään etukäteen lupa viestinnään 
seuraamiseen opettajan työsaseman kautta. Mikäli tällaista lupaa ei saada, oppilaan työsaseman seurantamah-
dollisuus tulisi kytkeä pois käytöstä LanSchool-ohjelman optioilla. Tällöin menetetään mahdollisuus oppilaan 
ohjaamiseen ohjelman avulla. Opettajalla on toki mahdollisuus kiertää luokassa ja valvoa oppilaiden tekemistä, 
tätä ei voida pitää viestintäsalaisuuden loukkaamisena.   

Yhteenveto 

LanSchool-ohjelmiston yksityisyyden suojaa arvioitaessa voidaan todeta, että henkilötietolaki ei koske ohjelmiston 
käyttöä opetustilanteessa. Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaiset vaatimukset voidaan täyttää, kun oppilaal-
ta pyydetään suostumus tietojen käsittelyyn. Perustuslain mukaisen luottamuksellisen viestinnän loukkaaminen 
estyy, kun oppilailta pyydetään etukäteen lupa viestinnän seuraamiseen tai kielletään luottamuksellinen viestintä 
opetustilanteessa. Mikäli lupaa ei saada, edellyttää viestintäsalaisuuden noudattaminen oppilaan työsaseman 
etävalvonnan poistamista.

Espoossa 5.3.2012

Olli Lecklin
lakimies

Tietojuristit Oy
Sähköposti: olli.lecklin@tietojuristit.fi
GSM 040 - 583 6880  
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Yhteenveto käytännön toimenpiteistä

Alla olevat ohjeet ovat suosituksia, joita voidaan harkita kussakin ympäristössä ja tilanteessa. Ohjeet eivät ole kes-
kenään toisensa poissulkevia, vaan ne voidaan vaikka kaikki ottaa huomioon. Ensimmäinen ohje on muista poik-
keava siten, että sen käyttöön ottaminen on erittäin suositeltavaa.

Asennuksen yhteydessä, tärkeä

Oppilaiden suostumus

Lukukauden tai koulutuskokonaisuuden alussa. 

Opetustilanteen alkaessa

Huolimatta siitä, millä tavalla opetus järjestetään, opettajalla  on keskeinen rooli eettisen toiminnan kannalta. Jos 
opettaja haluaa ”kytätä” oppilaitaan, hän voi tehdä sen opetusvälineistä riippumatta. Eettinen opettaja ottaa aina 
huomioon oppilaiden yksityisyyden suojan. Hän  ottaa esille järjestelmän ominaisuudet myös valvonnan kannalta 
ja pyytää luvan saada käyttää niitä.

 
Lisätietoa voi kysyä LanSchool-ohjelmiston maahantuojalta:

Moonsoft Oy
Sähköposti: sales@moonsoft.fi
Puhelin: 0207 439 500
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Opettajan ohjelmaa (Teacher) asennettaessa on syytä valita ”Advanced Options”. Toiseksi tulee asettaa ruksit 
kohtaan ”No Keyboard Monitoring” ja ”No Internet History Logging”. Näin estetään oppilaan näppäilyjen ja 
Internet-historian kerääminen myöhempää tarkkailua varten.

Opiskelijoilta voidaan pyytää kirjallinen allekirjoitus, että heidän toimiaan oppilaskoneella voidaan tarkkailla. 
Ennen tällaisen allekirjoituksen pyytämistä on harkittava, mitä tehdään niiden opiskelijoiden kanssa, jotka 
eivät suostu allekirjoittamaan.

Opettaja kertoo suusanallisesti  oppilaille, että hän voi omalta tietokoneeltaan nähdä heidän toimintaansa  
tai opettaja lähettää Send Message- toiminnolla oppilaille viestin, jossa hän kertoo, että oppilaskoneita void-
aan tarkkailla. Kuittaamalla viestin oppilas antaa suostumuksen tarkkailuun.

Oppilaat, jotka eivät anna suostumustaan, voidaan  poistaa opettajan luokkanäkymästä  Remove Selected 
Students From Class toiminnalla, jolloin tarkkailumahdollisuutta ei ole. Jos oppilas kesken tunnin haluaakin 
antaa suostumuksensa, voidaan hänet lisätä takaisin luokkanäkymään Add Selected Students Back into 
Class- toiminnalla.
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