Koululaisten internetin käyttöä
valvotaan reaaliajassa Keravalla
EIRA SYVÄLÄHDE

왘 Valvojat

NUORTEN ÄÄNI

pystyvät
lukemaan
jopa oppilaiden
sähköpostia

Kirjoittaja on pääkaupunkiseutulainen lukiolainen,
joka on mukana Nuorten
ääni -toimituksessa.
Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hanke auttaa nuoria
tuomaan näkökulmiaan
esille viestimissä.

왘 Tietosuoja-

valtuutettu
pitää käytäntöä
lainvastaisena

merkiksi pääsy tietyille sivustoille on estetty.

Keravan lukion rehtori Pertti
Tuomi ei näe Keravan valvontakäytännössä
ongelmia.
”Jo valvonnasta ilmoittaminen
nostaa kynnystä koneiden
väärinkäyttöön”, Tuomi kertoo.
Tuomi ei osaa arvioida,
kuinka paljon koneita loppujen
lopuksi seurataan. Tuomen
mukaan vastuu valvonnasta on
kaupungin ATK-tuella.
Keravan kaupungin tietohallintopäällikkö Ari Sainio siirtää vastuun kuitenkin takaisin
opettajille.
”Perustana valvonnassa on
nimenomaan opettajien antama ohjeistus ja heidän suorittamansa käytön valvonta oppituntien aikana.”

Robert Sundman
왘 Koululaisten tietokoneenkäyttöä valvotaan poikkeuksellisen laajasti Keravalla.
Kaupungin ATK-tukihenkilöt pystyvät seuraamaan näytön kuvaa reaaliajassa.
Käytännössä he siis näkevät
saman näyttöpäätteen kuin oppilaskin.

Reaaliaikainen seuranta mahdollistaa esimerkiksi henkilökohtaisten sähköpostien ja kirjeiden lukemisen.
Lain mukaan tällaisen materiaalin valvominen on kiellettyä. Keravalla käytännöstä ilmoitetaan koneen taustakuvan
ylälaidassa.
Koulun tulkinnan mukaan
näin vastuu siirtyy koneen
käyttäjälle eli oppilaalle.
Valvontaa toteutetaan kaikissa Keravan kouluissa alaasteilta lukioon.
Oppilaiden mielestä koulun
turvallisuus on tärkeää, mutta
nettisurffailun seuraaminen ei
tunnu mukavalta.
”En mielelläni käytä sähköpostia koulussa valvonnan takia”, Sompion koulun kahdeksasluokkalainen Maarit Mönttinen tähdentää.
Myös yhteiskuntaopin opettajan Anne Arojärven mielestä suora valvonta kuulostaa

Keravan Sompion koulun oppilaiden Maarit Mönttisen (edessä), Sara
Koukun ja Elli Hyvärin mielestä on arveluttavaa, että henkilökohtaisia
viestejä voidaan lukea.
kehittelemättömältä ja kyseenalaiselta.

Tietosuojavaltuutettu Reijo
Aarnio pitää Keravan käytäntöä vakavana ongelmana.
”Jo internetin selailu kuuluu
viestintäsalaisuuden
piiriin,
eikä näin ollen käytön valvominen ole sallittua. Lain mukaan asiasta ilmoittaminen ei
muuta asiaa.”
Aarnion mielestä koulun
tehtävä on valmentaa oppilasta
pärjäämään
tietoyhteis-

kunnassa.
”Nuorille pitäisi kertoa,
mitkä asiat kuuluvat viestintäsalaisuuden piiriin, eikä koulu
saisi toimia näitä sääntöjä vastaan.”
Koulun koneiden väärinkäytön estämiseksi on olemassa
käyttäjäystävällisempiä keinoja.
Helsingissä käytössä ovat
henkilökohtaiset
tunnukset,
jolloin ilkivalta voidaan jäljittää kirjautumistietojen perusteella.
Monissa kaupungeissa esi-

Rehtori Tuomi perustelee valvontajärjestelmää sillä, että koneet ovat koulun omistuksessa.
”Henkilökohtaisen sisällön,
kuten sähköpostin, käyttäminen on usein aiheetonta”, Pertti Tuomi arvioi.
Moni kuitenkin tallentaa
koulussa tarvittavaa materiaalia sähköpostiinsa. ”Järjestelmä
on toiminut meillä hyvin”
Tuomi vakuuttaa.
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