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Opetus- ja kulttuuriministeriölle
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 16.11.2010 Oppilaitosten turvallisuustilanteen kehittämistoimien seurantaa varten valtakunnallisen seurantaryhmän toimikaudelle 1.1.2011–
31.12.2012.
Seurantaryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin ylijohtaja Sakari Karjalainen opetus- ja
kulttuuriministeriöstä (1.1.2011–11.10.2011). Seurantaryhmän varapuheenjohtajaksi
valittiin ylitarkastaja Immo Parviainen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Seurantaryhmän
puheenjohtajaksi nimettiin 12.10.2011 alkaen johtaja Mika Tammilehto opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Työryhmän jäseninä ovat olleet kulttuuriasiainneuvos Immo Parviainen opetus- ja kulttuuriministeriöstä, ylitarkastaja Maija Peltokangas sisäasiainministeriön
pelastusosastolta, yli-insinööri Olli Saarsalmi sosiaali- ja terveysministeriöstä, opetusneuvos Pekka Iivonen Opetushallituksesta, poliisitarkastaja Marko Savolainen Poliisihallituksesta, poliisitarkastaja Vesa Tikkala Poliisihallituksesta, erikoissuunnittelija Tiina Mäkitalo
Etelä-Suomen aluehallintovirastosta sekä sivistystoimentarkastaja Sonja Ollas-Airinen
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta (1.1.2011–16.1.2011), jonka tilalle tuli opetustoimen ylitarkastaja Nina Sveholm (1.2.2011–30.11.2011) ja 1.12.2011 alkaen sivistystoimen ylitarkastaja Michael Mäkelä. Seurantaryhmän pysyväksi asiantuntijaksi kutsuttiin 7.12.2011 rakennusneuvos Ritva Kivi opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Seurantaryhmän sihteerinä on toiminut opetusneuvos Heli Jauhola opetus- ja kulttuuriministeriöstä.
Seurantaryhmän tehtävänä oli
1

raportoida ja tehdä ehdotuksia asianomaisille viranomaisille sekä sisäisen turvallisuuden
ministeriryhmälle

2

kerätä tietoa eri viranomaisten turvallisuutta parantavista kehittämistoimista sekä

3

antaa suosituksia hyvien käytäntöjen levittämisestä oppilaitoksiin.

Seurantaryhmä pidettiin ajan tasalla oppilaitosten turvallisuuteen kohdistuneista vaara
tilanteista.
Seurantaryhmä kokoontui toimikautensa aikana 14 kertaa.
Työryhmä kuuli työnsä aikana 16 eri tahojen asiantuntijaa.
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Työryhmän määräaika oli 31.12.2012. Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa
ehdotuksensa opetus- ja kulttuuriministeriölle.
Helsingissä 19.6.2013
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Lähtökohdat ohjausryhmän
työskentelylle
Sisäisen turvallisuuden ohjelma on valtioneuvoston periaatepäätös, jossa hallitus määrittelee poikkihallinnolliset keskeiset turvallisuuden tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjelman
tavoitteena on lisätä arjen turvallisuutta ja puuttua tehokkaasti ongelmiin, jotka vähentävät turvallisuutta tai turvallisuuden tunnetta. Sisäisen turvallisuuden ohjelma laaditaan
hallituskausittain. Ohjelma toimii osana hallituksen ohjelman toimeenpanoa. Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä seuraa ja johtaa ohjelman toimeenpanoa.
Valtioneuvosto teki 23.9.2004 periaatepäätöksen ensimmäisestä sisäisen turvallisuuden ohjelmasta. Arjen turvaa -ohjelma oli laaja poikkihallinnollinen sisäisen turvallisuuden kehittämisohjelma, joka toteutettiin vuosina 2004–2007. Hallituksen ohjelmassa
19.4.2007 päätettiin sisäisen turvallisuuden ohjelman jatkosta ja valtioneuvosto hyväksyi
8.5.2008 periaatepäätöksen sisäisen turvallisuuden ohjelmaksi nimeltään Turvallinen
elämä jokaiselle. Ohjelma toteutettiin vuosina 2008–2011. Kolmannen sisäisen turvallisuuden ohjelman osalta valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 14.6.2012. Turvallisempi
huominen -ohjelma toteutetaan vuosina 2012–2015.
Sisäisen turvallisuuden ohjelman lisäksi valtioneuvosto on käynnistänyt useita oppilaitosten turvallisuutta edistäviä hankkeita ja toimia Jokelan (7.11.2007) ja Kauhajoen
(23.9.2008) koulusurmien jälkeen. Toimien käynnistämisestä ovat vastanneet erityisesti
opetus- ja kulttuuriministeriö, sisäasiainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö sekä
näiden alainen hallinto. Toimien toteutumista on seurattu pääsääntöisesti Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa.
Valtioneuvosto asetti 6.11.2008 tutkintalautakunnan tutkimaan Tuusulan Jokelassa
sattunutta kouluampumistapausta. (Oikeusministeriö 2009.) Tutkintalautakunta antoi 13
toimenpidesuosituista, joista moni liittyi syrjäytymisen ehkäisyyn.
Valtioneuvosto asetti 27.11.2008 tutkintalautakunnan tutkimaan Kauhajoella
23.9.2008 tapahtuneita koulusurmia. Lautakunta antoi tutkintaselostuksen valtioneuvostolle 17.2.2010. (Oikeusministeriö 2010.) Tutkintalautakunta antoi yhdeksän toimenpidesuositusta. Kauhajoen tutkintalautakunnan suosituksissa esitettiin:
Sisäasiainministeriön tulisi yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetusministeriön
kanssa kehittää moniviranomaisyhteistyötä siten, että se on suunnitelmallista ja säännöllistä.
Yhteistyöllä varaudutaan erilaisiin tilanteisiin sekä harjoitellaan ja yhteen sovitetaan myös
ennalta ehkäisevää turvallisuustyötä. (Kauhajoen tutkintalautakunnan suositus 8.)
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Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä päätti 5.11.2008 eräistä toimista sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanon tehostamiseksi Jokelan ja Kauhajoen kouluampumistapausten
johdosta. Toimenpiteinä mainitaan muun muassa, että keskeiset turvallisuusviranomaiset tarkistavat varhaisen puuttumisen ja tehokkaan viranomaisyhteistyön kannalta keskeisten tietojen
vaihtoon ja salassapitoon liittyvät käytännöt ja ohjeet. Käytännöt, jotka ilman lakiin perustuvaa
syytä estävät viranomaisten välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa, oikaistaan välittömästi.
Opetusministeri ja sisäasiainministeri sopivat yhteisen työryhmän asettamisesta valmistelemaan ehdotuksia oppilaitosten turvallisuuden parantamiseksi. Sisäasiainministeriö
asetti 19.1.2009 Oppilaitosten turvallisuustyöryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ohjeet
oppilaitosten pelastussuunnitelmien täydentämisestä niin, että ne ottavat huomioon myös
Jokelan ja Kauhajoen kaltaiset tapahtumat; ohjeet oppilaitoksille, poliisille ja pelastusviranomaisille toiminnasta oppilaitoksiin kohdistuvissa uhkaustilanteissa; ohjeet oppilaitoksille uhkaustilanteiden käsittelystä oppilaitoksen sisällä ja vanhempien kanssa sekä suunnitelma näiden ohjeiden jalkauttamisesta ja niihin liittyvästä koulutuksesta. Oppilaitosten
turvallisuus -työryhmän yhtenä toimenpide-ehdotuksena esitettiin:
Oppilaitosten turvallisuustilanteen ja sitä koskevien kehittämistoimien seurantaa varten
opetusministeriö asettaa viranomaisista ja tarvittavista asiantuntijaorganisaatioista koostuvan
valtakunnallisen seurantaryhmän, jossa ovat edustettuina poliisi, pelastustoimi ja opetushallinto.
Ryhmä raportoi ja tekee ehdotuksia asianomaisille viranomaisille sekä sisäisen turvallisuuden
ministeriryhmälle. Seurantaryhmä pidetään ajan tasalla oppilaitosten turvallisuuteen
kohdistuneista vaaratilanteista. Ryhmä kerää tietoa turvallisuutta parantavista kehittämistoimista
ja antaa suosituksia hyvien käytäntöjen levittämisestä oppilaitoksiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 16.11.2010 kyseisten toimenpide-ehdotusten mukaisesti Oppilaitosten turvallisuustilanteen kehittämistoimien seurantaa varten valtakunnallisen seurantaryhmän kaudelle 1.1.2011–31.12.2012. Ryhmän tehtävänä oli raportoida ja
tehdä ehdotuksia asianomaisille viranomaisille sekä sisäisen turvallisuuden ministeriryhmälle, kerätä tietoa eri viranomaisten turvallisuutta parantavista kehittämistoimista sekä
antaa suosituksia hyvien käytäntöjen levittämisestä oppilaitoksiin. Seurantaryhmä pidettiin ajan tasalla oppilaitosten turvallisuuteen kohdistuneista vaaratilanteista.
Oppilaitosten turvallisuustilanteen seurantaryhmä kokoontui toimikautensa aikana 14
kertaa. Seurantaryhmän kokouksissa on kuultu eri alojen asiantuntijoita seuraavasti:
–– 14.1.2011 opetusneuvos Pekka Iivonen, Opetushallitus, Turvallisuusopas koulujen ja
oppilaitosten käyttöön
–– 23.3.2011 lehtori Juha Kreus, Laurea-ammattikorkeakoulu, Korkeakoulujen turvallisuus
– tuloksia käytäntöön
–– 23.3.2011 ylijohtaja Sakari Karjalainen, opetus- ja kulttuuriministeriö, SORA-lait
korkeakoulujen turvallisuuden näkökulmasta
–– 17.5.2011 poliisitarkastaja Marko Savolainen, Poliisihallitus, Tilastot kouluihin ja
oppilaitoksiin kohdistuneista vaaratilanteista
–– 17.5.2011 nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala-Heino, Tampereen yliopisto,
Mielenterveyshäiriöt, väkivaltainen käyttäytyminen ja riskiarvot nuoruusiässä
–– 17.5.2011 kriminaalipsykologian dosentti Helinä Häkkänen-Nyholm, Helsingin yliopisto,
Koulusurmaan johtava kehityskulku
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–– 5.10.2011 toimialajohtaja Hellevi Lassila, Koulutuskeskus SEDU, Kolme vuotta Kauhajoen
tapahtumista, mitä kokemukset opettivat?
–– 7.12.2011 rakennusneuvos Ritva Kivi, opetus- ja kulttuuriministeriö, Koulurakennusten turvallisuus
–– 7.12.2011 opetusneuvos Pekka Iivonen, Opetushallitus, Turvallisuusopas koulujen ja
oppilaitosten käyttöön
–– 19.1.2012 rehtori Reijo Tolppi, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Ammattikorkeakoulujen
näkökulma korkeakoulujen turvallisuuden auditointiin
–– 19.1.2012 turvallisuuspäällikkö Mikko Savela, Helsingin yliopisto, Yliopistojen näkökulma
korkeakoulujen turvallisuuden auditointiin
–– 1.2.2012 sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen, sisäasiainministeriö,
Sisäisen turvallisuuden ohjelma
–– 1.2.2012 opetusneuvos Pekka Iivonen, Opetushallitus, Turvallisuusopas koulujen ja
oppilaitosten käyttöön
–– 13.3.2012 rehtori Matti Waitinen, Helsingin pelastuskoulu, Koulujen turvallisuuskulttuuri ja
siihen vaikuttavat tekijät
–– 13.3.2012 ylitarkastaja Maija Peltokangas, sisäasiainministeriö, Turvallisuus
perusopetuksessa -ohjausryhmän ehdotukset
–– 13.3.2012 johtaja Georg Henrik Wrede, opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuorten
turvallisuuden parantaminen osana sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelua
–– 21.8.2012 tutkija Jaana Markkula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilannekuva
turvallisuudesta kouluissa ja oppilaitoksissa – seurannan mahdollisuudet
–– 29.10.2012 turvallisuusasiantuntija Timo Varpula, Vantaan kaupunki, Oppilaitosten
turvallisuus – seurannan kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala on laaja. Siten seurantaryhmä keskitti työnsä
koskemaan erityisesti perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen turvallisuuskysymyksiä. Esiopetuksesta säädetään perusopetuslaissa (628/1998). Esiopetukseen sovelletaan kaikkia niitä perusopetuslain säännöksiä, joissa sitä ei nimenomaisesti ole
rajattu pois tai joihin säännös ei sen luonteen vuoksi sovi. Kun perusopetuslain mukaista
esiopetusta järjestetään lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) 1 §:n 2 tai 3 momentin tarkoittamassa päivähoitopaikassa, esiopetukseen sovelletaan lisäksi, mitä lasten päivähoidosta annetussa laissa tai sen nojalla asetuksella säädetään.
Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus
siirtyivät sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön 1.1.2013. Oppilaitosten turvallisuustilanteen seurantaryhmä ei työnsä aikana käsitellyt päivähoidon ja
varhaiskasvatuksen turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Seurantaryhmä korosti kuitenkin
esityksissään, että päivähoidon ja varhaiskasvatuksen turvallisuuden edistäminen tulee
huomioida jatkotyöskentelyssä.
Oppilaitosten turvallisuustilanteen seurantaryhmä ei käsitellyt työnsä aikana koulujen
rakenteiden turvallisuuteen olennaisesti vaikuttavia seikkoja. Opetus- ja kulttuuriministeriön 1.6.2011 asettama Koulurakennusten rakenteellisen turvallisuuden työryhmän
tehtävänä on koulurakennusten rakennusteknistä turvallisuutta koskevien suositusten jatkovalmistelu ja aikataulutus sekä vastuunjaosta sopiminen. Työryhmän toimikausi päättyy
kesäkuussa 2013.
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Oppilaitosten turvallisuus – keskeiset käsitteet
Turvallisuus
Turvallisuus -käsitteen määrittely on laajentunut viime vuosikymmenten aikana. Turvallisuus nähdään nykyisin tärkeänä osana hyvinvointia. Laajin turvallisuuden määritelmä
tarkoittaa sellaista yhteiskunnan tilaa, jossa jokainen voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista sekä turvallisesta yhteiskunnasta ilman rikollisuudesta,
häiriöistä, tapaturmista tai onnettomuuksista johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta.
Yksinkertaisena ja perinteisenä määrittelynä turvallisuus tarkoittaa uhan tai vaaran poissaoloa.
Turvallisuuden määritelmä tukee ja velvoittaa oppilaitoksia ja niitä ohjaavia tahoja turvallisuustyössä. Sekä yleissivistävää että ammatillista koulutusta säätelevä lainsäädäntö edellyttää,
että jokaisella oppilaalla ja opiskelijalla on mahdollisuus oppimiseen turvallisessa ympäristössä.
Oppilaitoksen turvallisuuden osa-alueiksi voidaan määritellä
1

fyysinen, psyykkinen, pedagoginen ja sosiaalinen turvallisuus: ml. oppilaitostapaturmien,
uhkailun ja väkivallan sekä kiusaamisen yleisyys, oppilaitoksen työskentelyilmapiiri

2

turvallisuuden edistäminen oppilaitoksen arjessa: ml. johtamiskäytännöt, toimintatavat ja
turvallisuusopetus ja -kasvatus

3

oppilaitoksen turvallisuus pitää sisällään turvallisuustietoisuuden, turvallisuusasenteen,
turvallisuusosaamisen sekä turvallisuuskasvatuksen.

Turvallisuuden edistäminen on tärkeä osa hyvinvoivaa oppilaitosyhteisöä. Turvallisuutta
tulee edistää kaikissa oppilaitoksissa eri koulutustasoilla. Turvallisuuden edistäminen oppilaitoksissa edellyttää kokonaisvaltaista ja yhteisöllistä turvallisuuskulttuurin kehittämistä sekä
toimivaa turvallisuuden johtamista. Turvallisuusnäkökulma huomioidaan oppilaitosten eri
toiminnoissa ja turvallisuuden edistämiselle asetetaan tavoitteita, joiden toimeenpanoa seurataan ja kehitetään osana oppilaitoksen muita toimintoja. (Sisäasiainministeriö 2012.)

Oppilaitokset
Oppilaitosten turvallisuustilanteen seurantaryhmä käsitteli työnsä aikana erityisesti perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatillisen koulutukseen liittyviä turvallisuuskysymyksiä. Tässä loppuraportissa käsiteltäessä sekä perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja
ammatillisen koulutukseen liittyviä turvallisuusasioita käytetään käsitteitä koulutuksen
järjestäjä, oppilaitos ja oppilas. Raportissa käytetään käsitettä koulu, kun käsitellään yksinomaan perusopetukseen liittyviä asioita.
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Turvallisuus oppilaitosten lainsäädännössä
Koulutusta järjestettäessä on koko oppilaitosyhteisön turvallisuuden takaaminen kaikissa
tilanteissa toiminnan keskeinen perusta. Säädökset velvoittavat koulutuksen järjestäjää
edistämään oppimisympäristön turvallisuutta sekä huolehtimaan riittävän turvallisuustason toteutumisesta oppilaitoksissa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
Suomen perustuslain (731/1999) 7 §:n mukaan jokaisella Suomen kansalaisella on oikeus
elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuutteen. Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Eri koulumuotojen säädökset osana laajaa sivistystoimen lainsäädäntöä konkretisoivat
ja tekevät sivistyksellisiä perusoikeuksia käsittelevät säädökset näkyväksi oppilaitosten arjessa.

Perusopetus
Perusopetuksen turvallisuuden takaaminen kaikessa kouluyhteisön toiminnassa määräytyy
perusopetuksen säätelyjärjestelmän kautta. Perusopetuksen säätelyjärjestelmän muodostavat perusopetuslaki (628/1998), perusopetusasetus (852/1998), valtioneuvoston asetus
perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen
tuntijaosta (422/2012) sekä Opetushallituksen määräys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista (Opetushallitus 2004, muutokset ja täydennykset 29.10.2010).
Perusopetuslaissa säädetään oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna annettavasta esiopetuksesta. Esiopetukseen sovelletaan kaikkia niitä perusopetuslain säännöksiä,
joissa sitä ei nimenomaisesti ole rajattu pois tai joihin säännös ei sen luonteen vuoksi sovi.
Jos esiopetusta järjestetään päivähoitopaikassa, sovelletaan lisäksi toissijaisesti päivähoidon
säännöksiä. Opetushallitus on antanut määräyksen esiopetuksen opetussuunnitelman
perusteista 2.12.2010 (Opetushallitus 2010).
Perusopetuslain 2 §:n mukaan opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä
tarpeellisia tietoja ja taitoja.
Perusopetuslain 29 §:n mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Opetushallituksen tulee
opetussuunnitelman perusteissa antaa määräykset tämän suunnitelman laatimisesta.
Perusopetuslain 29 §:n 3 momentin mukaan opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään
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koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta
ja viihtyisyyttä.
Perusopetuslain 29 §:n 4 momentin mukaan edellä tarkoitetussa järjestyssäännössä ja
muissa järjestysmääräyksissä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden
kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi määräyksiä voidaan antaa koulun omaisuuden käsittelystä sekä oleskelusta ja
liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella.
Perusopetuslain 14 §:n mukaisesti Opetushallitus päättää perusopetuksen eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien, oppilaanohjauksen ja muun perusopetuslaissa tarkoitetun
opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä sekä kodin ja koulun yhteistyön ja oppilashuollon keskeisistä periaatteista ja opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteista
(opetussuunnitelman perusteet). Opetuksen järjestäjän tulee laatia perusopetuksen opetusta varten opetussuunnitelma, joka noudattaa Opetushallituksen julkaisemia opetussuunnitelman perusteita.
Valtioneuvosto päätti 28.6.2012 perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012). Asetuksen 2 §:n mukaan
opetuksella ja kasvatuksella tuetaan oppilaiden kasvua tasapainoisiksi, terveen itsetunnon
omaaviksi ihmisiksi. Asetuksen 3 §:n mukaisesti opetuksen tulee edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia, turvallisuutta ja arjenhallintaa sekä kehittää niihin liittyviä valmiuksia.
Asetuksen 4 §:n mukaan koulun toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen tule olla turvallisia ja terveellisiä, huomioida oppilaiden yksilölliset tarpeet, tukea yksilön ja yhteisön
kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Toiminnassa edistetään hyvää työrauhaa ja oppimisympäristön turvallisuutta.
Kurinpitopykälät

Perusopetuslain 36 §:ssä säädetään kurinpidosta. Sen mukaisesti oppilas, joka häiritsee
opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan
määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen
varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista
käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa
enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat
kurinpitorangaistuksia.
Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin
ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta.
Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän
ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa
työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan
häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Lisäksi perusopetuslain 36 §:n 4 momentin mukaan
kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.
Perusopetuslain 36 a §, 36 b § ja 36 c § säätävät tarkemmin menettelystä kurinpitoasiassa ja
erottamisen täytäntöönpanosta, häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistamisesta
sekä kurinpitomenettelyn suhteesta syytteen vireilläoloon ja tuomioistuimen ratkaisuun.
Perusopetuslain 36 a § mukaisesti, kun oppilas on käyttäytynyt niin väkivaltaisesti tai
uhkaavasti, että toisen oppilaan tai koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän hen14

kilön turvallisuus on kärsinyt tai vakavasti vaarantunut, ja on olemassa ilmeinen vaara,
että väkivaltainen tai uhkaava käyttäytyminen toistuu, määräaikainen erottaminen voidaan panna täytäntöön sen estämättä, ettei päätös ole lainvoimainen.
Pykälän 36 b mukaisesti rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta
tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata 36 §:n 2
momentissa tarkoitettua poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus
poistaa koulun alueelta oppilas, joka ei poistu saatuaan tiedon 36 §:n 3 momentissa tarkoitetusta 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.
Rehtori ja opettaja voivat 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa toimia yhdessä
tai kumpikin erikseen. Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys
tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle. Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslain (39/1889) 4 luvun 6 §:n 3 momentissa ja 7 §:ssä.

Lukiokoulutus
Lukiolain (629/1998) 21 §:ssä säädetään opiskelijan oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön. Myös lukiolaki edellyttää, että koulutuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta
ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Opetushallituksen tulee opetussuunnitelman perusteissa antaa määräykset tämän
suunnitelman laatimisesta.
Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut oppilaitoksessa
sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä
sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Näissä järjestyssäännössä ja muissa järjestysmääräyksissä voidaan antaa oppilaitosyhteisön
turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja
asianmukaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi määräyksiä voidaan antaa oppilaitoksen omaisuuden käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumisesta oppilaitoksen tiloissa ja sen alueella.
Lukiolain alaiselta opetussuunnitelman perusteita tai opetussuunnitelmia hyödyntävältä
aikuisten koulutukselta ei kuitenkaan edellytetä järjestyssääntöjen tai muita määräyksiä.
Lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (955/2002) 2 §:n mukaisesti lukion tulee olla opiskelijalle henkisesti
ja fyysisesti turvallinen, oppimisen ja osallistumisen mahdollistava avoin ja myönteinen
opiskeluympäristö.
Kurinpitopykälät

Lukiolain 26 § säätää kurinpidosta. Sen mukaisesti opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai
muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus.
Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi,
enintään yhdeksi vuodeksi, sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Edellä mainitut toimenpiteet ovat kurinpitorangaistuksia.
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Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin
ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen
järjestämästä tilaisuudesta.
Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän
ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan
käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti
opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.
Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena rikoksesta, häneltä voidaan tutkimuksen ajaksi
pidättää oikeus opiskeluun, jos se opiskelijan tekemäksi epäiltyyn rikokseen tai siihen liittyviin seikkoihin nähden on perusteltua.
Lukiolain 26 a §, 26 b § ja 26 c § säätävät menettelystä kurinpitoasiassa ja kurinpitorangaistuksen täytäntöönpanosta, häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan
poistamisesta sekä kurinpitomenettelyn suhteesta syytteen vireilläoloon ja tuomioistuimen
ratkaisuun.
Lukiolain 26 b § mukaisesti rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta
tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta opiskelija, joka ei noudata 26 §:n 2
momentissa tarkoitettua poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus
poistaa oppilaitoksen alueelta opiskelija, joka ei poistu saatuaan tiedon 26 §:n 2 ja 3
momentissa tarkoitetusta opetuksen epäämisestä.
Jos poistettava opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja
opettajalla on oikeus käyttää sellaisia opiskelijan poistamiseksi tarpeellisia voimakeinoja,
joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan
vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen.
Rehtori ja opettaja voivat 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa toimia yhdessä
tai kumpikin erikseen. Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys
tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle. Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslain (39/1889) 4 luvun 6 §:n 3 momentissa ja 7 §:ssä.

Ammatillinen koulutus
Ammatillisesta koulutuksesta säädetyn lain (630/1998) 28 § säätää opiskelijan oikeudesta
turvalliseen opiskeluympäristöön. Koulutuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja
häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista.
Opetushallituksen tulee opetussuunnitelman perusteissa antaa määräykset tämän suunnitelman laatimisesta.
Lisäksi koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut oppilaitoksessa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun
esteetöntä sujumista sekä oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöissä ja muissa järjestysmääräyksissä voidaan antaa oppilaitosyhteisön turvallisuuden ja
viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta
käyttäytymisestä. Lisäksi määräyksiä voidaan antaa oppilaitoksen omaisuuden käsittelystä
sekä oleskelusta ja liikkumisesta oppilaitoksen tiloissa ja sen alueella.
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Opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisuja, SORA-säännökset

Ammatillisesta koulutuksesta annettu laki muuttui, kun 1.1.2012 lukien tuli ns. SORA
-lainsäädäntö voimaan. Uusien säännösten tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia
puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. SORA -säännöksillä tarkennettiin opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä
ja kurinpitoa koskeva säännöksiä sekä lisättiin lakiin opiskeluoikeuden peruuttamista ja
opiskelijoiden huumausainetestausta koskevat säännökset.
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27 a §:n mukaan opiskelijaksi ei voida ottaa
henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin
käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos lain 32 §:ssä tarkoitettuihin opintoihin liittyvät
turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Lain
32 §:n mukaan opintoihin liittyviä turvallisuusvaatimuksia voidaan soveltaa sellaisiin ammatillisiin tutkintoihin johtaviin opintoihin, joissa opintoihin tai ammatissa toimimiseen sisältyy
alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Nämä opinnot on tarkemmin määritelty ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen (811/1998) 16 §:ssä sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osalta ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen (812/1998) 8 §:ssä. Asetuksissa määritellyissä
opinnoissa koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa opiskelijan opiskeluoikeuden, jos opiskelija on
vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa. Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös silloin, jos on ilmeistä,
että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä. Lisäksi jos opinnot tai opintoihin kuuluva työssäoppiminen edellyttävät olennaisesti
alaikäisten parissa työskentelyä, opiskeluoikeus voidaan peruuttaa, jos se on tarpeen alaikäisten
suojelemiseksi ja jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen vastaavista rikoksista kuin lasten
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa on määritelty.
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 34 a §:ssä säädetään huumausainetestauksesta. Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden
vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa
taikka että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. Edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja opiskelija toimii
sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä
harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä
tai terveyttä, vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta, vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä taikka merkittävästi lisää koulutuksen
järjestäjän, työssäoppimispaikan tai oppisopimuskoulutuksen työnantajan hallussa olevien
huumausainelaissa tarkoitettujen aineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä.

Oppilas- ja opiskelijahuolto
Oppilas- ja opiskelijahuollosta säädetään koululaeissa, terveydenhuoltolaissa ja sen nojalla
annetussa asetuksessa, lastensuojelulaissa sekä Opetushallituksen hyväksymissä opetussuunnitelmien perusteissa ja niihin pohjautuvissa paikallisissa opetuksen ja koulutuksen
järjestäjien hyväksymissä opetussuunnitelmissa.
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Oppilashuolto perusopetuslaissa

Oppilashuollosta säädetään perusopetuksesta annetun lain 31 a §:ssä. Säännöksen mukaan
oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava
oppilashuolto. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen
ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden
edellytyksiä lisäävää toimintaa.
Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman
mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat terveydenhuoltolaissa
(1326/2010) tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa (417/2007) tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen (30.12.2010/1352).
Oppilashuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa tai muun
laillisen edustajan kanssa.
Opiskelijahuolto lukiokoulutuksesta annetussa laissa

Opiskelijahuollosta säädetään lukiokoulutuksesta annetun lain 29 a §:ssä. Säännöksen
mukaan opiskelijahuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen
terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.
Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että 29 §:n 2 momentissa tarkoitetulle
opiskelijalle annetaan tieto hänen käytettävissään olevista terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluista ja hänet ohjataan hakeutumaan näihin palveluihin.
Lukiokoulutuksessa ei ole subjektiivista oikeutta maksuttomaan opiskelijahuoltoon
perusopetuksen tavoin. Lukiokoulutuksessa opiskelijoille annettavasta opiskeluterveydenhuollosta säädetään terveydenhuoltolain 17 §:ssä.
Opiskelijahuolto ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa

Opiskelijahuollosta säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 37 a §:ssä.
Säännöksen mukaan opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän
psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä
sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opiskelijaterveydenhuollosta säädetään terveydenhuoltolaissa (1326/2010). Koulutuksen järjestäjän tulee toimia yhteistyössä edellä
mainittuja palveluita antavien ja järjestävien viranomaisten ja muiden tahojen kanssa sekä
antaa opiskelijoille tieto näistä eduista ja palveluista. Tarvittaessa opiskelija tulee ohjata
hakemaan näitä etuja ja palveluita.
Ammatillisessa koulutuksessa ei ole subjektiivista oikeutta maksuttomaan opiskelijahuoltoon perusopetuksen tavoin. Ammatillisessa koulutuksessa oleville opiskelijoille
annettavasta opiskeluterveydenhuollosta säädetään terveydenhuoltolain 17 §:ssä.

Muun lainsäädännön turvallisuusvelvoitteet oppilaitoksille
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Perusopetuksen oppilaiden kouluterveydenhuolto on terveydenhuoltolain nojalla kunnan
terveydenhuollon vastuulle kuuluvaa toimintaa. Terveydenhuoltolain (1326/2010) 16 §:n 2
momentin mukaan kouluterveydenhuoltoon sisältyvät: 1) kouluympäristön terveellisyyden
ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta kolmen vuo18

den välein; 2) vuosiluokittain oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin
seuraaminen ja edistäminen; 3) oppilaan vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen; 4) oppilaan suun terveydenhuolto, johon sisältyvät suun terveystarkastukset vähintään
kolme kertaa ja yksilöllisen tarpeen mukaisesti; 5) oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten
tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa
jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen; 6) oppilaan terveydentilan toteamista varten
tarpeelliset erikoistutkimukset. Kunnan on kouluterveydenhuoltoa järjestäessään toimittava
yhteistyössä vanhempien ja huoltajien kanssa sekä muun oppilashuolto- ja opetushenkilöstön sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa. Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa.
Kunnan perusterveydenhuollosta vastaavan viranomaisen on osallistuttava perusopetuslain
15 §:n mukaisen opetussuunnitelman laatimiseen siltä osin kuin se koskee oppilashuoltoa
sekä koulun tai oppilaitoksen ja kodin välistä yhteistyötä.
Esiopetuksessa olevien lasten ja heidän perheidensä terveydenhoito järjestetään terveydenhuoltolain 15 §:n mukaisina neuvolapalveluina.
Opiskeluterveydenhuollolla tarkoitetaan toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen
opiskeluterveydenhuoltoa. Terveydenhuoltolain 17 §:n 2 momentin mukaan opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät: 1) oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta kolmen vuoden
välein; 2) opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja
edistäminen, johon sisältyvät lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoille kaksi
määräaikaista terveystarkastusta ja kaikille opiskelijoille terveystarkastukset yksilöllisen tarpeen mukaisesti; 3) terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen järjestäminen opiskelijoille, mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen ja suun terveydenhuolto mukaan
lukien; 4) opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä
opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös opiskelijan työharjoittelun aikainen terveydenhuolto.
Opiskeluterveydenhuolto on osa opiskelijahuoltoa.
Kunnan perusterveydenhuollon on opiskeluterveydenhuoltoa järjestäessään toimittava
yhteistyössä alaikäisen opiskelijan vanhempien ja huoltajien, muun opiskelijahuolto- ja
opetushenkilöstön sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa. Kunnan perusterveydenhuollosta vastaavan viranomaisen on osallistuttava lukiolain 11 §:n sekä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 14 §:n mukaisen opetussuunnitelman laatimiseen siltä osin, kuin se
koskee opiskelijahuoltoa sekä koulun tai oppilaitoksen ja kodin välistä yhteistyötä.
Neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annetulla valtioneuvoston asetuksella (338/2011) vahvistetaan kouluterveydenhuoltoa osana oppilashuoltoa ja opiskeluterveydenhuoltoa osana
opiskelijahuoltoa. Kunnan on järjestettävä asetuksen mukaiset määräaikaiset terveystarkastukset ja suun terveystarkastukset oppilaille ja opiskelijoille, tarpeen mukaiset erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa sekä yksilöllisen tarpeen ja kehitysvaiheen mukaista
terveysneuvontaa. Asetus vahvistaa vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä. Kouluterveydenhuollossa tarkastuksista kolme on laajaa (1., 5. ja 8. vuosiluokka), jolloin niissä
selvitetään aina myös vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä perheen
elinoloja. Kaikissa määräaikaisissa terveystarkastuksissa seurataan oppilaan ja opiskelijan
turvallisuustilannetta, muun muassa tapaturmia, kiusaamista ja väkivaltaa sekä annetaan
siihen liittyvää tukea ja neuvontaa. Laajoissa terveystarkastuksissa keskustellaan myös
kodin turvallisuudesta ml. väkivalta. Asetuksella täsmennetään erityisen tuen järjestämistä
ja terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen järjestämistä yhtenäisenä kokonaisuutena opiskelu
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terveydenhuollossa. Asetuksessa säädetään, että kouluyhteisön ja opiskeluympäristön
terveellisyys ja turvallisuus on tarkastettava yhteistyössä oppilaitoksen ja sen oppilaiden
tai opiskelijoiden, koulu- tai opiskeluterveydenhuollon, terveystarkastajan, henkilöstön
työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kesken.
Tarkastuksessa todettujen puutteiden korjaamista on seurattava vuosittain. Kouluyhteisön
ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastusta on ohjeistettu sosiaalija terveysministeriön julkaisussa (STM 2009:20). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos käynnistää vuonna 2013 tarkemman ohjeistuksen valmistelun.
Asetuksen toimeenpanon tueksi korotettiin kuntien saamien peruspalvelujen valtionosuuksia yhteensä 18.5 miljoonalla eurolla 2011 lähtien. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirasto Valvira valvoo yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa asetuksen toimeenpanoa valvontaohjelman 2012–2014 (2012:1) avulla.
Omatoiminen varautuminen ja pelastussuunnitelma

Pelastuslain (379/2011) tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Lain tavoitteena on myös, että onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua
ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan
tehokkaasti.
Pelastuslain 14 §:ssä säädetään omatoimisesta varautumisesta. Oppilaitoksia kyseinen
pykälä velvoittaa huolehtimaan rakennusten palo- ja poistumisturvallisuudesta sekä oman
toimintansa turvallisuudesta. Tulipalojen ehkäisemisen lisäksi säädöstä voidaan soveltaa
myös muihin onnettomuuksiin, kuten oppilaitoksissa tapahtuvien tapaturmien ehkäisyyn.
Pelastuslain 14 §:n mukaan oppilaitoksen on osaltaan 1) ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä; 2) varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja
ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa; 3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja
muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät; 4) ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä
toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.
Pelastuslain 15 §:n mukaan oppilaitoksilla on oltava pelastuslain edellyttämä pelastussuunnitelma. Kyseisessä pelastussuunnitelmassa on oltava selostus 1) vaarojen ja riskien
arvioinnin johtopäätelmistä; 2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä; 3) henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä
onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi; 4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.
Työturvallisuus

Oppilaitosten turvallisuutta ohjaa osaltaan työturvallisuuslaki (738/2002), jonka tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja
ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä
ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.
Työturvallisuuslaki alempiasteisine säädöksineen sisältää perussäädökset vähimmäisvaatimuksista, jotka edellytetään työpaikan työympäristön työturvallisuudelta. Työnantaja
on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta
ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön,
työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin
edellytyksiin liittyvät seikat.
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Työturvallisuuslain 8 §:n mukaisesti työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Huolehtimisvelvollisuuden laajuutta rajaavina tekijöinä otetaan huomioon epätavalliset ja ennalta
arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa, ja poikkeukselliset tapahtumat, joiden seurauksia ei olisi voitu välttää huolimatta kaikista aiheellisista varotoimista.
Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden
parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Työturvallisuuslain mukaisesti työnantajan on
tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Työnantajan on
myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Lisäksi työnantajan on huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä
koskevat toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työnantajan organisaation
kaikkien osien toiminnassa.
Työturvallisuuslain 9 §:n mukaisesti työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa
varten työsuojelun toimintaohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja
työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Lisäksi 10 §:n mukaisesti työnantajan on
työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja
vaaratekijät sekä, milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden
turvallisuudelle ja terveydelle. Työturvallisuuslain 17 §:n mukaan työnantajan ja työntekijöiden on yhteistoiminnassa ylläpidettävä ja parannettava työturvallisuutta työpaikalla.
Työturvallisuuslaissa on lisäksi velvoitteita ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin liittyen
erityistä vaaraa aiheuttaviin töihin, työympäristön ja työn suunnitteluun, työntekijöille
annettavaan opetukseen ja ohjaukseen sekä henkilösuojainten, apuvälineiden ja muiden
laitteiden varaamiseen. Rehtorin tai muun esimiehen tulisi huolehtia siitä, että tarpeellisin
ohjein ja tarkastuksin huolehditaan työvälineiden ja muiden laitteiden turvallisuudesta
sekä henkilöstön, myös sijaisten, perehdyttämisestä laitteiden turvalliseen käyttöön ja
oikeisiin työtapoihin. Annettua opetusta ja ohjausta on täydennettävä tarvittaessa.
Koulukuljetusten turvallisuus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetusta (553/2006) koulu- ja päivähoitokuljetusten
kuormituksesta ja turvajärjestelyistä sovelletaan päivähoitokuljetuksiin ja esiopetukseen,
perusopetukseen ja lisäopetukseen osallistuvien oppilaiden sekä toisen asteen koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden kuljetuksiin, jos kuljetuksen järjestää kunta, kuntayhtymä, koulu tai laitos tilausliikenteenä ja kuljetukseen saadaan kunnan tai valtion tukea.
Asetuksessa säädetään erityisesti koulukuljetusauton kuormituksesta ja matkustajien
määristä, matkustajaluettelosta, koulu- ja päivähoitokuljetusten merkitsemisestä, ajoreittien suunnittelusta ja pysäkeistä sekä kuljetusauton nopeudesta. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa (1110/2010) säätää
alkolukon käytön pakolliseksi koulu- ja päivähoitokuljetuksissa.

21

Turvallisuuden edistäminen ja
oppilas- ja opiskelijahuolto
opetussuunnitelman perusteissa
Perusopetus
Perusopetuslain mukaan opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti
ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa ja opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.
Oppilaalla on lain mukaan oikeus työpäivinä saada opetussuunnitelman mukaista opetusta,
oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppilaalla on myös oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto sekä laissa määritellyt opintososiaaliset edut ja palvelut.
Perusopetuslain muutokset (642/2010) edellyttivät esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin tehtäviä muutoksia muun muassa oppimisen ja koulunkäynnin tuen,
oppilashuollon ja turvallisuuden edistämisen sekä kodin ja koulun yhteistyön osioihin
vuonna 2010 (Opetushallitus 2011). Oppilashuollon sekä kodin ja koulun yhteistyön kokonaisuudessa vahvistettiin entisestään varhaista tukea, turvallisuuden edistämistä, ongelma-,
onnettomuus- ja kriisitilanteissa toimimista sekä niihin liittyviä tukea koskevia tavoitteita.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan opetuksen, ohjauksen ja tuen
järjestämisen lähtökohtana on huolenpito hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä. Koulutyö
järjestetään siten, että oppilaan hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle on mahdollisimman suotuisat edellytykset. Kouluyhteisön tulee olla turvallinen, ilmapiiriltään kunnioittava sekä ystävällinen. Oppimisympäristön turvallisuutta tai terveyttä vaarantaviin
tekijöihin puututaan heti. Koulupäivän tulee rakenteellaan, sisällöillään ja toimintatavoillaan luoda mahdollisuudet rauhalliseen työskentelyyn ja asioihin syventymiseen, yhdessä
oppimiseen ja tekemiseen sekä oppimisen ilon ja mielekkyyden kokemuksiin.
Perusopetus edistää kannustavaa vuorovaikutusta, yhteistyötä, yhteistä vastuunottoa ja
osallisuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaiden mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan
ja yhteiseen työskentelyyn sekä toimintaympäristöön. Osallisuuden kautta tuetaan oppimista, hyvinvointia sekä vastuulliseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi kasvamista.
Kodin ja koulun yhteistyö

Perusopetuslain (628/1998) mukaisesti opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa.
Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeä osa koulun turvallisuuden ja toimintakulttuurin
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kehittämistä. Vuorovaikutus kodin kanssa lisää opettajan oppilaantuntemusta ja auttaa
opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Koulun tehtävänä on tukea kotien kasvatustehtävää ja vastata oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja koko kouluyhteisön hyvinvointia.
Opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2011) korostetaan sitä, että on tärkeää
mahdollistaa huoltajien osallistuminen koulun kasvatustyön tavoitteiden asettamiseen,
suunnitteluun ja arviointiin yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa. Vastuu kodin ja koulun yhteistyön edellytysten kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä, edellyttäen koulun
henkilöstön aktiivisuutta ja aloitteellisuutta yhteistyössä.
Varhaisen tuen yhteistyötä vahvistaa se, että huoltajille annetaan tietoa opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä, opintoihin liittyvästä arvioinnista, oppilaan tuen
tarpeista ja tuen saannin mahdollisuuksista ja huoltajan mahdollisuudesta osallistua kodin
ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen. On tärkeää, että vanhemmat saavat myös tietoa oppilashuollon toiminnasta sekä
kouluyhteisön toimintamalleista ja tiedottamiskäytänteistä erilaisissa ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa.
Kodin kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteet, toimintatavat, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken on opetussuunnitelman perusteiden mukaan määriteltävä paikallisessa
opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelmassa kuvataan myös huoltajien osallisuuteen
sekä huoltajille tiedottamiseen liittyvät periaatteet, oppilaiden osuus yhteistyössä sekä
poissaolojen seurantaan ja luvattomista poissaoloista ilmoittamiseen liittyvät menettelytavat. Suunnitelman tulee sisältää myös yhteistyön toteutumisen seurantaan ja arviointiin
liittyvät menettelytavat sekä kuvaus menettelytavoista yhteistyöhön liittyvissä ongelma- ja
kurinpitotilanteissa.
Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Oppilashuolto
Oppilashuolto sisältää oppilaan hyvinvoinnin ja tasapainoisen kehityksen turvaamisen,
koulutuksellisen ja yhteiskunnallisen tasa-arvon toteuttamisen sekä koulun viihtyisyyden
ja turvallisuuden näkökulmat. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen,
hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen
järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon
palvelut, jotka ovat terveydenhuoltolaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen. Oppilashuollon toteutumisessa on
kyse usean hallinnonalan toiminnallisesta kokonaisuudesta, jossa tavoitteena on luoda turvallinen kouluympäristö.
Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa.
Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Oppilashuollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista ja tervettä kasvua ja kehitystä.
Oppilashuollon tehtävänä on osana kouluyhteisön toimintakulttuuria kehittää hyvinvointia tukevaa oppimisympäristöä ja vahvistaa koulun yhteisöllistä toimintatapaa. Yhteisöllisyyttä tuetaan edistämällä oppilaan ja huoltajan osallisuutta kouluyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä. Oppilashuollolla edistetään myönteistä vuorovaikutusta ja keskinäisen
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huolenpidon ilmapiiriä sekä puututaan tarvittaessa ongelmiin. Tavoitteena on luoda terve
ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä
sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia.
Tärkeitä varhaisen vahvistamisen ja tuen toimintamalleja ovat opetussuunnitelman
perusteissa määritelty yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien hyvinvointia sekä
huolehditaan siitä, että oppilaan yksilölliset kasvuun ja kehitykseen sekä terveyteen liittyvät tarpeet otetaan huomioon koulun arjessa.
Oppilashuollossa pyritään kasvun ja oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä muiden ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen, lieventämiseen ja poistamiseen mahdollisimman varhain. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilaan mielenterveyden turvaamiseen. Ehkäisevä lastensuojelu ja terveyden edistämiseen kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset ja tarpeenmukainen terveysneuvonta vahvistavat ongelmien ennaltaehkäisyä, niiden
varhaista tunnistamista ja tuen järjestämistä. Nämä ovat myös tärkeitä turvallisuuden
edistämisessä.
Turvallisuuden edistäminen
Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluvat fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja
koulun henkilökunnan turvallisuuden takaaminen kaikissa tilanteissa. Oppimisympäristön turvallisuuden edistäminen on osa kouluyhteisön toimintakulttuuria. Se tulee ottaa
huomioon koulun kaikessa toiminnassa.
Oppilashuollon tavoitteena on tukea toimintakyvyn säilymistä myös fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa. Erilaisissa ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa sekä niiden edellyttämässä jälkihoidossa huolehditaan oppilaan ja koko kouluyhteisön tarvitsemasta psykososiaalisesta tuesta.
Opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä varten
koulussa tulee olla järjestyssäännöt tai koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla
edistetään koulun sisäistä järjestystä. Opetussuunnitelman yhteydessä on myös laadittava
suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelma tulee toimeenpanna ja sen noudattamista ja toteutumista tulee valvoa.
Oppilaille, heidän huoltajilleen ja koulun henkilöstölle tulee antaa myös tietoa väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän erilaisista ilmenemistavoista, ennaltaehkäisystä ja kouluyhteisön toimintatavoista näissä tilanteissa sekä koulussa sovellettavista järjestysmääräyksistä.
Fyysistä turvallisuutta edistetään huolehtimalla koulurakennukseen, opetustiloihin,
opetusvälineisiin, opetuksen järjestämiseen, opetustilanteisiin ja välitunteihin sekä kouluyhteisön ulkopuolella tapahtuvaan opetukseen liittyvistä turvallisuustekijöistä. Opetuksen
järjestäjän tulee huolehtia siitä, että työelämään tutustumispaikka on turvallinen ja että
oppilaan oppimisympäristö on työelämään tutustumisen aikana oppilaalle turvallinen.
Kouluyhteisön turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös koulukuljetuksiin, tapaturmien ennaltaehkäisyyn ja tietoturvallisuuteen liittyvät tekijät sekä koulukuljetuksen
odotusaikojen valvonnasta ja ohjatusta toiminnasta sekä matkojen aikaisesta turvallisuudesta huolehtiminen. Oppilashuollon yhteistyöhön liittyy tapaturmien ennaltaehkäisyyn,
ensiapuun, hoitoon ohjaukseen ja tapaturmien seurantaan liittyvistä menettelytavoista
sopiminen.
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Yhteistyö turvallisuuden edistämisessä
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004; Opetushallitus
2011.) korostetaan yhteisten toimintamallien ja yhteistyön merkitystä turvallisuuden edistämisessä. Turvallisuuden edistämisessä ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisyssä noudatetaan turvallisuutta ohjaavaa lainsäädäntöä, eri oppiaineiden opetukseen
laadittuja turvallisuusohjeita sekä muita paikallisia turvallisuutta koskevia linjauksia. Paikallisessa opetussuunnitelmassa näitä ohjeita sovitetaan yhteen.
Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että kaikilla kouluilla on turvallisuutta koskevat toimintaohjeet. Kouluyhteisön terveellisyyttä, turvallisuutta ja toimintaohjeiden toteutumista seurataan ja arvioidaan myös suunnitelmallisesti yhteistyössä kouluterveydenhuollon
ja muiden tarvittavien viranomaisten kanssa. Lähtökohtana on, että paikallinen yhteistyö
opetustoimen eri toimijoiden ja muiden viranomaisten kanssa tukee tarkoituksenmukaista
toimintaa turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa ja niiden ennaltaehkäisyssä.
Opetussuunnitelman perusteissa ohjataan myös oppilashuollon ja turvallisuuden edistämiseen liittyvien suunnitelmien laatimista ja niissä tehtävää yhteistyötä paikallisessa
opetussuunnitelmassa. Paikallisessa opetussuunnitelmassa kuvataan 1) oppilashuollon
yhteistyön järjestäminen, sen rakenne, tavoitteet ja toimintatavat; 2) toiminta äkillisissä
kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa eli kriisisuunnitelma; sekä perusopetuslain edellyttämä
3) suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelmien sisältöä on kuvattu tarkemmin opetussuunnitelman perusteissa.

Lukiokoulutus
Lukio jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukion opetussuunnitelman
perusteet (Opetushallitus 2003) määrittelee tavoiteltavan toimintakulttuurin. Tavoitteena
on opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti, että lukion kaikki käytännöt rakennetaan
johdonmukaisesti tukemaan kasvatus- ja opetustyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
Lukiokoulutuksen tulee edistää avointa demokratiaa, tasa-arvoa ja hyvinvointia. Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä tulee kehittää ja pitää yllä koko lukio-opintojen ajan. Tavoitellun ja
toteutuneen toimintakulttuurin yhtäpitävyyden arviointi on perusedellytys lukion jatkuvalle
kehittämiselle. Toimintakulttuurin pääpiirteet kuvataan opetussuunnitelmassa.
Ohjaustoiminta muodostaa lukion toiminnassa kokonaisuuden, jonka tarkoituksena
on tukea opiskelijaa opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Lukion opinto-ohjausta järjestetään
kurssimuotoisena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena. Ohjauksen tehtävänä on
edistää koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa ja opiskelijoiden hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä.
Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö

Lukion opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2003.) korostetaan, että huoltajilla tulee olla riittävä mahdollisuus perehtyä lukion työhön. Yhteistyöllä huoltajien kanssa
tuetaan opiskelun edellytyksiä sekä opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.
Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö on järjestettävä niin, että opiskelija saa tukea sekä
opiskeluun että hyvinvointia koskeviin kysymyksiin ja mahdollisiin ongelmiin.
Oppilaitoksen on oltava aloitteellinen yhteistyön käynnistämiseksi. Lähtökohtana
yhteistyössä on aikuistuvan nuoren ja täysi-ikäisen opiskelijan itsenäisyyden ja oman
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vastuullisuuden huomioon ottaminen sekä huolenpito tukea tarvitsevasta opiskelijasta.
Opiskelijoiden opiskelun ja hyvinvoinnin seuraamisesta ja tukemisesta on huolehdittava
yhteistyössä kotien kanssa. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö tulee kuvata opetussuunnitelmassa. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä koskeva opetussuunnitelman osa laaditaan
yhteistyössä erityisesti kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa.
Opiskelijahuolto

Opiskelijahuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista
huolehtimista. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve opiskelu- ja työympäristö sekä
ehkäistä syrjäytymistä. Opiskelijahuolto on opiskeluympäristön hyvinvoinnin edistämistä
sekä oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. Opiskelijoiden osallisuutta oman työyhteisönsä hyvinvoinnin edistämisessä tulee
tukea. Vastuu opiskelijahuollosta kuuluu osaltaan kaikille opiskeluyhteisössä työskenteleville.
Opiskelijahuoltoa voidaan koordinoida ja kehittää moniammatillisessa opiskelijahuoltoryhmässä. Opiskelijahuoltoa sekä kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä koskeva opetussuunnitelman osa laaditaan yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon
kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa.
Opetussuunnitelmassa on määriteltävä kodin ja oppilaitoksen välisen yhteistyön periaatteet, yhteistyö huoltajien kanssa ottaen huomioon oppilaitoksessa olevat alaikäiset ja
täysi-ikäiset opiskelijat; opiskelijalle tarjottava tuki ja ohjaus opiskeluun sekä kehitykseen
tai elämäntilanteeseen liittyvissä fyysisissä, psyykkisissä ja sosiaalisissa vaikeuksissa; eri
hallintokuntien yhteistyö ja paikalliset tukiverkostot opiskelijan tarvitsemien palvelujen
turvaamiseksi ja opiskelijan ohjaamiseksi tarvittaviin palveluihin; oppilaitoksen suunnitelma, jossa määritellään toiminta opiskeluyhteisön terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi sekä menettelytavat ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa kuten kiusaaminen,
väkivalta, mielenterveyskysymykset, tupakointi ja päihteiden käyttö, erilaiset onnettomuudet ja kuolemantapaukset. Tavoitteena on yksilön tukeminen ja yhteisön toimintakyvyn
säilyttäminen fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta ja hyvinvointia uhkaavissa tilanteissa.
(Opetushallitus 2003.)

Ammatillinen koulutus
Kaikkiin ammatillisten perustutkintojen sekä ammatillisten että yhteisten tutkinnon osien
ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin sekä niiden arviointiin on soveltuvin osin sisällytetty elinikäisen oppimisen avaintaidot, joihin kuuluvat muun muassa terveys, turvallisuus
ja toimintakyky. Niiden osalta yhteisenä tavoitteena on, että opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää
terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti ja
hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön
liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. Näiden toteutumista koulutuksessa on selvitetty perusteiden toimeenpanon seurannan yhteydessä.
Perusteissa on määrätty, että koulutuksen järjestäjän tulee laatia suunnitelma oppilaiden
suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja
valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Ammatillisen peruskoulutuksen osalta opetussuunnitelmaa koskevissa määräyksissä todetaan, että koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteisessä osassa tulee määritellä toimenpiteet opetukseen liittyvästä yhteisölli26

syyttä vahvistavasta toiminnasta, joka tarjoaa mahdollisuuden arvopohdintaan ja kulttuuriperintöön perehtymiseen. (Opetushallitus 2012.)
Työssäoppiminen ja työturvallisuus

Sopimuksessa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta
ja ammattiosaamisen näytöistä on kirjattava turvallisuuteen, tapaturmiin ja vahingonkorvauksiin liittyvät vastuut ja vakuutukset. Ennen työn aloittamista työnantaja ja koulutuksen järjestäjä varmistavat yhdessä, että opiskelijalla on edellytykset tehdä ko. työtä turvallisesti ja terveyttään vaarantamatta sekä ohjeita noudattaen.
Koulutuksen järjestäjään sovelletaan työturvallisuuslain 4 §:n 1 momentin mukaan työantajaa koskevia säännöksiä silloin, kun työ tapahtuu oppilaitoksessa tai muutoin koulutuksen järjestäjän osoittamalla tavalla. (Opetushallitus 2012.)
Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön järjestäminen

Nuorille järjestettävässä koulutuksessa koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen tulee olla
aloitteellinen myönteisen yhteistyön käynnistämisessä ja ylläpitämisessä opiskelijan vanhempien tai huoltajien kanssa. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö järjestetään niin, että se
vahvistaa opiskelijan itsenäisyyttä ja vastuullisuutta, edistää opiskelua sekä mahdollistaa opiskelijalle tuen saannin opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia koskevissa asioissa.
Erityistä tukea tarvitsevien sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opiskelijoiden yksilölliset
tarpeet sekä elämänhallinnan ja opiskelun tukeminen tulee ottaa yhteistyössä huomioon.
Opiskelijahuolto

Opiskelijahuollon tavoitteena on luoda turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö ja edistää
oppilaitosyhteisön yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Tavoitteena on tukea opiskelijaa sekä säilyttää oppilaitosyhteisön toimintakyky fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta sekä
hyvinvointia uhkaavissa tilanteissa. Opiskelijahuollon tulee edistää oppimisvaikeuksien ja
muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista sekä ehkäistä koulutuksen
keskeytymistä. Nuorten opiskelijoiden kohdalla koulutuksen järjestäjän on tehtävä yhteistyötä huoltajien kanssa. Koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa opiskelijahuollon tavoitteiden saavuttamista antamalla opetussuunnitelmassaan toimintaohjeita, jotka edistävät opiskelijoiden terveyttä ja turvallisuutta, erilaisten ongelmien varhaista tunnistamista ja niiden
syntymisen ennaltaehkäisyä. Koulutuksen järjestäjän tulee antaa ohjeita oppilaitosyhteisön
toimintaan liittyvien asioiden hoitamisesta, kuten opiskelijan opetukseen osallistumisesta,
opinnoissa edistymisen seurannasta ja oppilaitoksen opiskelija-asuntolassa asumisesta. Ennalta
ehkäiseviä toimintaohjeita tulee antaa tupakoinnista, päihteiden käytöstä, kiusaamisesta ja
häirinnästä. Koulutuksen järjestäjällä tulee olla kriisisuunnitelma ja toimintaohjeet myös
käyttäytymishäiriöiden, väkivallan, tapaturmien, onnettomuuksien ja kuolemantapauksien
varalta. Koulutuksen järjestäjän tulee seurata opiskelijahuollon toteutumista ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Opiskelijoita tulee rohkaista osallistumaan ja vaikuttamaan oman
oppilaitosyhteisönsä hyvinvoinnin edistämiseen. Kaikilla opiskelijoiden kanssa oppilaitosyhteisössä työskentelevillä on vastuuta opiskelijahuollosta. Moniammatillisen opiskelijahuoltohenkilöstön tehtävänä on opiskelijahuollon palveluiden koordinointi ja kehittäminen.
Opiskelijahuoltoa koskevat opetussuunnitelman osat tulee laatia yhteistyössä oppilaitoksen sijaintikunnan tai ‑kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoa hoitavien
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viranomaisten tai muiden tahojen kanssa. Ammatillisen koulutuksen järjestäjän tulee
opetussuunnitelmaa laadittaessa ottaa huomioon kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon
toimijoiden kanssa kansanterveyslain ja lastensuojelulain velvoitteet opiskelijahuollon palveluiden järjestämisessä. Samalla tulee sopia syrjäytymistä ehkäisevästä toiminnasta sekä
opiskeluterveydenhuollon ja psykososiaalisen tuen asiantuntijapalveluiden järjestämisestä.
Palveluiden kehittämisessä tulee hyödyntää opiskelijoiden palautetta.
Ammatillisen koulutuksen aikana opiskelijalle tulee tiedottaa ohjauksen ja opiskelijahuollon toteutuksesta, eri hallinnonalojen palveluista, paikallisista tukiverkostoista ja tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista. Työssäoppimisen työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvistä asioista tulee tiedottaa opiskelijan lisäksi alaikäisen opiskelijan huoltajalle.
Koulutuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että opiskelijat tuntevat oppilaitoksessa
noudatettavat järjestyssäännöt. Opiskelijan omaa vastuuta tulee korostaa oppilaitoksen
sääntöjen ja muiden ohjeiden noudattamisessa.
SORA-säädökset

Myös ammatillisella puolella on vahvistettu turvallisuuteen ja kriisisuunnitelman laatimiseen liittyvää lainsäädäntöä ja normeja (951/2011).
Lähtökohtana ns. SORA -säädösten valmistelulle oli se, että koulutuksen järjestäjillä
ei ollut riittäviä keinoja toimia tilanteissa, joissa opiskelija (opiskelijan soveltumattomuus
koulutusalalle) vaarantaa potilas-, asiakas- tai liikenteen turvallisuutta tai on uhkana
alaikäisten turvallisuudelle opinnoissa, niihin liittyvässä harjoittelussa tai myöhemmin
ammatissa toimiessa. Koulutukseen tuli valituiksi henkilöitä, jotka osoittautuivat soveltumattomiksi kyseiselle alalle. Myös kurinpidon osalta säädöksissä koettiin olevan puutteita.
Opiskeluoikeuteen puuttumalla ja estämällä ammattiin valmistuminen haluttiin ehkäistä
ennalta vahinkojen tapahtumista.
Säädösmuutokset koskevat opiskelijaksi ottamisen edellytysten tarkentamista ja terveydentilavaatimusten määrittelyä tutkinnon perusteissa, oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön, opiskeluoikeuden peruuttamista tilanteissa, joissa se olisi turvallisuusnäkökohtien
vuoksi perusteltua sekä muutoksenhakua opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista
koskevista päätöksistä.
Säädösten ja määräysten arvoperustassa ja lähtökohdissa korostuu esteettömyys, turvallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Esteettömyydellä (27 a §) tarkoitetaan sitä, että
opintoihin hakeutuvan hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa
olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka
ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön
tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos laissa määriteltyihin opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei ole mahdollista kohtuullisin keinoin poistaa.
Koulutuksen järjestäjän toiminnassa korostuu turvallisuutta vaarantavien tilanteiden
ennaltaehkäisy, tiedotus, ohjaus ja tuki sekä yhteistyövelvoitteet.
Lainsäädännön (955/2011) muutosten perusteella Opetushallitus valmisti myös ammatillisten perustutkintojen (23.12.2011, määräys 38/011/2011) sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen (23.12.2011, määräys 39/011/2011) määräysten muutokset, jotka
tulivat voimaan 1.1.2012. Määräykset koskevat sekä osin kaikkia tutkintoja, että osin
niin sanottuja tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. Tutkintokohtaiset määräykset
koskevat ammatillisia tutkintoja, joihin liittyy uhkia potilas- ja asiakasturvallisuuden,
liikenneturvallisuuden, alaikäisten turvallisuuden sekä opiskelijan itsensä ja opiskelu- ja
työyhteisön turvallisuuden vaarantumisesta. Ne koskevat ammatillisten perustutkintojen,
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ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen perusteita, sosiaali-, terveys- ja liikuntaalan, humanistisen ja kasvatusalan, tekniikan ja liikenteen alan sekä eräitä luonnonvara- ja
ympäristöalan tutkintoja.
Muutosten tarkoituksena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä. Lähtökohtana on esteettömyys, mutta muutokset tukevat myös mahdollisuutta
lisätä koulutuksen järjestäjien ja myös korkeakoulujen mahdollisuutta puuttua opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Tavoitteena on edistää
potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta sekä
opiskelijan itsensä ja opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta. Lain tarkoituksena on myös
edistää opiskelijan oikeusturvaa.
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Turvallisuuden ja oppilas- ja
opiskelijahuollon palveluiden
toteutuminen oppilaitoksissa
Turvallisuus perusopetuksen oppilaiden
koulukokemusten mukaan
Opetushallitus ja Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus tuottivat
vuonna 2012 raportin Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset
Suomessa ja Pohjoismaissa 1994–2010, WHO-Koululaistutkimus (HBSC-Study).
Raportissa kuvataan suomenkielisten peruskoulujen 5., 7. ja 9. luokan oppilaiden
koulukokemuksia, kouluviihtyvyyttä ja sosiaalisia suhteita, koettua turvallisuutta sekä
niissä tapahtuneita muutoksia vuodesta 1994 vuoteen 2010 Suomessa. Suomen aineiston
tuloksia tarkastellaan kaikilla vuosiluokilla koetun koulumenestyksen osalta sekä 9. luokan
oppilaiden koulutusorientaation yhteyksiä koulukokemuksiin.
Raportissa vertaillaan oppilaiden kokemuksia koulusta pitämisestä, koulutyöstä kuormittumisesta, oppilaiden välisistä suhteista ja koulukiusaamisesta Pohjoismaissa ajanjaksolla 1994–2010. Näitä teemoja käsitellään myös vuoden 2010 kansainväliseen HBSC
-tutkimukseen osallistuneiden lähes 40 maan vertailussa.
Tulosten mukaan oppilaiden turvallisuuden ja kouluviihtyvyyden kokemukset ja osaamisen itsetunto ovat Suomessa vahvistuneet vuosina 1994–2010. Oppilaiden myönteinen
kokemus turvallisuudesta säilyi samalla tasolla tai jopa hieman yleistyi vuosina 2006–
2010. Vuonna 2010 kaikista oppilaista 73 prosenttia tunsi olonsa turvalliseksi koulussa.
Koulumenestyksensä oikein hyväksi tai hyväksi kokeneet 7. ja 9. luokan oppilaat tunsivat
olonsa koulussa yleisemmin turvalliseksi kuin heikommin koulussa menestyneeksi kokevat. Vuonna 2010 oikein hyvin koulussa menestyvistä oppilaista 80 prosenttia ja heikommin menestyvistä 60 prosenttia tunsi olonsa turvalliseksi.
Kiusatuksi joutuminen ja toisten kiusaamiseen osallistuminen yleistyivät raportin
mukaan hieman Suomessa vuosina 2006–2010. Koulukiusaamisen yleisyydessä Suomi
sijoittui kansainvälisessä vertailussa puolen välin tienoille kaikissa ikäryhmissä, mutta toistuva kiusaaminen (vähintään 1 kerta/viikko) oli Suomessa kansainvälisesti tarkasteltuna
keskimääräistä harvinaisempaa.
Opettajan ja oppilaan välinen suhde on yksi tärkeä syrjäytymistä ehkäisevä ja turvallisuuden kokemukseen vaikuttava tekijä. Tulosten mukaan opettajan ja oppilaan välisen
suhteen kehitys jatkui myönteisenä vuosina 2006–2010. Ylimääräistä apua opettajalta
tarvittaessa saatiin yhä yleisemmin. Tytöt kaikilla vuosiluokilla ja 5. luokan pojat arvioivat
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opettajien olevan kiinnostuneita oppilaiden kuulumisista aiempaa yleisemmin. Oikeudenmukaisuuden kokeminen yleistyi hieman 5. luokalla ja 7. luokan tytöillä vuosina
2006–2010.
Oppilaat arvioivat myös luokkatovereidensa välisiä suhteita pääosin myönteisiksi, eikä
arvioissa tapahtunut olennaisia muutoksia vuosina 1998–2010. Kansainvälisesti Suomen
sijoitus oli kuitenkin vain keskitasoa tai sitä heikompi.
Koulukokemuksissa on eroja aiotun koulutusorientaation (lukio/ammatillinen koulutus),
koetun koulumenestyksen mukaan sekä Pohjoismaisessa ja laajemmassa kansainvälisessä vertailussa. Vaikka kehitys oli myönteistä, niin oppilaiden kokemus opettajien kiinnostuksesta
heidän kuulumisistaan oli edelleen matalalla tasolla kansainvälisessä vertailussa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen UNICEFin ja Nuorisotutkimusverkoston yhteistyönä toteutettu perusopetuksen kouluhyvinvointia käsittelevän tutkimuksen
mukaan suomalaisissa kouluissa on paljon tavoitteita turvata lapsen keskeiset oikeudet.
Koulujen toimintaan ja toimintaympäristöön liittyy kuitenkin myös asioita, jotka vaikeuttavat oppilaan oikeuksien täyttä toteutumista. Tutkimus osoitti, että oppilaan koulupäivän
turvallisuutta vähentävät sekä ulkokohtaiset haitat, kuten terveydelle haitalliset rakennukset, että omakohtaiset harmit, kuten pelon tunteet ja kiusaaminen. Tutkimuksen mukaan
oppilaiden osallisuuden toteutuminen ja oppilaiden äänen kuuleminen näyttivät toteutuvan riittämättömästi. (Harinen & Halme 2012.)

Oppilashuollon palveluiden toteutuminen perusopetuksessa
Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteuttivat syksyllä 2011 kolmannen kerran peruskoulujen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevan kyselyn.
Kysely lähetettiin kaikkiin Suomen 2899 peruskouluun ja vastaukset saatiin 72 prosentista
(2084) peruskouluja. Aiemmat kyselyt tehtiin vuosina 2007 ja 2009. Opetushallitus on
yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa kehittänyt syksystä 2006 lähtien
määräajoin toistuvaa tiedonkeruuta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä oppimisyhteisöissä. Tavoitteena on tuottaa vertailukelposta tietoa johtamisen ja itsearvioinnin tueksi.
(www.thl.fi/teaviisari.)
Koko aineiston tulosten mukaan oppilashuoltopalvelujen henkilöstön saatavuus peruskouluissa oli jonkin verran parantunut lukuvuoteen 2008–2009 verrattuna. Terveydenhoitaja oli käytännössä kaikkien koulujen saatavilla. Koululääkärin palvelut puuttuivat 9
prosentista kouluja. Koulujen rehtoreista 11 prosenttia ei tiennyt, oliko lääkäri koulussa
lainkaan käytettävissä. Kaksi vuotta aiemmin vastaavat luvut koululääkärille olivat 14 prosenttia ja 18 prosenttia. Lukuvuonna 2010–2011 koulupsykologin palvelut puuttuivat 15
prosentista ja koulukuraattorin 11 prosentista kouluja. Vastaavat luvut lukuvuonna 2008–
2009 olivat psykologille 19 prosenttia ja kuraattorille 18 prosenttia. (Rimpelä et al. 2010.)
Tulosten mukaan oppilaiden laajat terveystarkastukset ja kouluyhteisöjen terveellisyyden ja turvallisuuden arviointi eivät vielä toteudu terveydenhuoltolain ja valtioneuvoston
asetuksen (338/2011) mukaisella tavalla.
Neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä suun terveydenhuollosta annetun asetuksen mukainen laaja terveystarkastus tehtiin 1. vuosiluokalla vain 74
prosentissa peruskouluista. Viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla vastaava terveystarkastus toteutui 80 prosentissa kouluista.
Koulun terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastus oli tehty terveydenhuoltolain mukaisesti eli vähintään joka kolmas vuosi vain noin joka toisessa (55 %) kaikista kysymykseen
vastanneista 2071 koulusta. Tarkastuksessa havaittuja, mutta toistaiseksi korjaamattomia
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fysikaalisia altisteita oli 333 koulussa ja 326 koulussa vastaavasti biologisia altisteita, kuten
sisäilmaongelmia. Kouluista 198 oli havaittu koulun tiloissa jonkinlaisia puutteita niiden
käytössä ja soveltuvuudessa koulutyöhön, mutta puutteita ei ollut vielä syksyllä 2011 korjattu. Tuloksista ei käy ilmi, kuinka monessa koulussa on havaittu kaikkia edellä mainittuja ja kuinka monessa vain tietynlaisia puutteita.
Entistä useammat koulut ilmoittivat, että oppilashuoltopalvelujen henkilöstöä oli
paremmin käytettävissä, mutta palvelujen saatavuudessa oli kuitenkin edelleen puutteita.
Lisäksi palveluiden saatavuus vaihteli sekä kunnittain että saman kunnan eri koulujen
välillä. Peruskoulujen terveyden ja hyvinvoinnin tilassa on suuria eroja koulujen ja kuntien välillä muun muassa terveystarkastuksissa, koulutiloissa sekä koulun ja kodin yhteistyössä. Myös oppilaiden ja huoltajien osallisuus koulun toimintaan ja päätöksentekoon on
edelleen melko vähäistä.

Opiskelijahuollon palveluiden toteutuminen lukiossa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Opetushallitus toteuttivat lukioissa terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiseen liittyvän tiedonkeruun syksyllä 2012. (Wiss et al. 2013.)
Tulokset perustuvat 343 (86 %) lukion tietoihin. Tuloksia on tarkasteltavissa oppilaitoskohtaisesti TEAviisari-verkkopalvelussa (www.thl.fi/teaviisari).
Ensitulosten mukaan opiskelijahuoltopalveluiden henkilöstön saatavuus oli parantunut
lukuvuonna 2011–2012. Opiskelijaterveydenhoitaja oli saatavilla lähes kaikissa lukioissa
(99 %). Opiskeluterveydenhuollon lääkäri oli saatavilla 87 prosentissa lukioista. Opiskelijahuollon psykologi puuttui 24 prosentista lukioista. Kuraattori tai sosiaalityöntekijä
puuttui 23 prosentista lukioista. (Wiss et al. 2013.)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Opetushallitus toteuttivat lukioiden rehtoreille
vuonna 2008 posti- ja verkkokyselyn hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä lukioissa.
(Rimpelä et al. 2009.) Kyselyyn vastasi 375 lukiota (90 %). Toteutettu kysely osoitti lukuvuoden 2007–2008 osalta merkittäviä puutteita opiskelijahuoltopalveluiden järjestämisessä.
Opiskelijahuollon palvelujen henkilöstömitoituksissa oli erittäin suuria eroja ja terveydenhoitajaa lukuun ottamatta muun henkilöstön työpanos suhteessa opiskelijamäärään
jäi huomattavasti valtakunnallisia suosituksia pienemmäksi. Terveydenhoitaja oli kaikkien
lukijoiden käytettävissä. Lääkäri oli käytettävissä 77 prosentissa lukioista. Kuitenkin suosituksen mukaisen terveydenhoitajan työpanoksen ilmoitti osoittavansa vain 37 prosenttia ja lääkärin työpanoksen vain 11 prosenttia vastaajista. Psykologin palveluita ilmoitti
tarjoavansa 63 prosenttia lukioista. Psykologin palveluja tarjottiin keskimäärin 1,3 tuntia
kuukaudessa sataa opiskelijaa kohti. Lukioista 58 prosenttia tarjosi kuraattoripalveluja.
Kuraattoripalveluita tarjottiin keskimäärin 0,6 tuntia kuukaudessa sataa opiskelijaa kohti.
(Rimpelä et al. 2009.)
Lukuvuonna 2011–2012 terveydenhuoltolain (1326/2010) velvoittaman oppilaitoksen
turvallisuuden ja terveellisyyden tarkastuksen ilmoitti tehneen lain edellyttämällä aikavälillä 52 prosenttia lukioista. Lukioista 24 prosenttia ilmoitti, että tämän ns. työolotarkastuksen ajankohta ei ollut tiedossa. (Wiss et al. 2013.) Lukuvuonna 2007–2008 vastaavan
tarkastuksen ilmoitti tehneen kolmen viime vuoden aikana 63 prosenttia lukioista. Joka
viidennestä lukiosta (19 %) tämä tieto puuttui kokonaan (Rimpelä et al. 2009).
Lukuvuonna 2007–2008 tehdyn kyselyn tulokset osoittivat selkeitä alueellisia eroja
opiskelijahuoltopalveluiden järjestämisessä kyseenalaistaen opiskelijahuollon palveluiden
tasapuolisen saatavuuden asuin- tai opiskelupaikasta riippumatta. Opiskelijat toivovat
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saavansa äänensä paremmin kuuluviin opiskelijahuoltoryhmissä, ja niiden toimintaan
kaivattiin ohjeistusta. Lisäksi kysely osoitti, että opiskelijahuollossa olisi tärkeää ottaa
huomioon myös yksin paikkakunnalla asuvat alle 18-vuotiaat opiskelijat ja heidän tukemisensa. Lukioista 65 prosenttia ilmoitti, että heillä ei ollut vakiintuneita käytänteitä tai
toimintaohjeita yksin asuvien alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden tukemiseen. (Rimpelä et
al. 2009.)

Opiskelijahuollon palveluiden toteutuminen
ammatillisessa koulutuksessa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Opetushallitus toteuttivat ammatillisiin oppilaitoksiin
suunnatun terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvän tiedonkeruun syksyllä 2012.
Tulokset perustuvat 146 (92 %) ammatillisen oppilaitoksen tietoihin. (Saaristo et al.
2013.) Oppilaitoskohtaisia tuloksia on tarkasteltavissa TEAviisari-verkkopalvelussa (www.
thl.fi/teaviisari).
Tulosten mukaan opiskelijahuoltopalveluiden saatavuus lukuvuonna 2011–2012 oli
osittain heikentynyt lukuvuoteen 2007–2008 verrattuna. Opiskeluterveydenhoitaja oli
saatavilla 95 prosentissa ja opiskeluterveydenhuollon lääkäri 70 prosentissa oppilaitoksista.
Vastaavat prosenttiosuudet olivat 99 ja 65 prosenttia neljä vuotta aiemmin tehdyssä esitutkimuksessa. (Wiss & Saaristo 2009). Oppilaitoksista opiskelijahuollon psykologin saatavuuden ilmoitti 41 prosenttia ja kuraattorin tai muun sosiaalityöntekijän 71 prosenttia
lukioista. (Saaristo et al. 2013.)
Terveydenhuoltolain (1326/2010) velvoittaman oppilaitoksen turvallisuuden ja terveellisyyden tarkastuksen ilmoitti tehneen lain edellyttämällä kolmen vuoden aikavälillä 47
prosenttia oppilaitoksista. Oppilaitoksista 23 prosenttia ilmoitti, että kyseisen tarkastuksen ajankohta ei ollut tiedossa. (Saaristo et al. 2013.)
Koulutuksen arviointineuvosto toteutti vuonna 2009 opetusministeriön toimeksiannosta arvioinnin toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijahuollon toteutumisesta.
(Kotamäki et al. 2010.)
Arviointi osoitti koulutuksen järjestäjien kehittäneen hyvin aktiivisesti opiskelijahuoltoa
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Opiskelijahuollon merkitys ja sen tarve oli kasvanut
ja kasvoi edelleen. Koulutuksen järjestäjät olivat laajentaneet ja monipuolistaneen opiskelijahuoltopalveluita ja niihin sisältyvää toimintaansa. Toiminnan painopisteet olivat sekä
yhteisöllisyydessä että opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisessa. Erityisesti painotettiin myös turvallisuuteen liittyviä näkökohtia.
Arviointi osoitti kuitenkin opiskelijoiden olevan eriarvoisessa asemassa opiskelijahuoltopalveluiden suhteen. Erot olivat suuria koulutuksen järjestäjien välillä. Ongelmana olivat
myös järjestäjien eri yksiköiden väliset suuret erot. Eroja ilmeni sekä palveluiden saatavuudessa että niiden laadussa. Suurimmat ongelmat liittyivät muun muassa opiskelijahuollon
suunnittelun, toiminnan ja johtamisen hajanaisuuteen sekä opiskeluterveydenhuollon palveluiden riittämättömyyteen. Ennaltaehkäisyn sijaan painopiste oli korjaavassa ja ongelmakeskeisessä toiminnassa.
Arvioinnin mukaan suurimmat opiskeluterveydenhuollon puutteet liittyvät lääkäri- ja
psykologipalveluiden ja suun terveydenhoitopalveluiden vähyyteen. Opiskeluterveyden
huolto oli lähes yksinomaan terveydenhoitajien varassa. Terveydenhoitajien resurssit olivat
usean järjestäjän kohdalla tarpeisiin nähden alimitoitetut. Opiskelijoiden mahdollisuudet
saada lääkäripalveluita vaihtelivat erittäin paljon koulutuksen järjestäjän ja sen yksiköiden
sijaintikunnan tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Terveydenhuoltolailla (1326/2010)
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sekä neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten
ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annetulla valtioneuvoston asetuksella (338/2011)
on vahvistettu kouluterveydenhuoltoa osana oppilashuoltoa ja opiskeluterveydenhuoltoa
osana opiskelijahuoltoa.
Opiskelijoiden sosiaalisten ongelmien ja tarpeiden lisääntyessä koulutuksen järjestäjät
ovat lisänneet ja kehittäneet kuraattoripalveluita viime vuosina voimakkaasti. Koulutuksen
järjestäjien mielestä kuraattoripalveluiden järjestämiseen liittyvät vastuut olivat epäselviä.
Koulutuksen järjestäjien mielestä psykologipalveluiden puute on lääkäripalveluiden
puutteen lisäksi yksi suurimmista ongelmista opiskelijahuollossa. Psykologipalveluiden
tarvetta oli lisännyt muun muassa opiskelijoiden mielenterveys- ja päihdeongelmat.
Monien järjestäjien mielestä kunnat eivät olleet kyenneet tuottamaan psykologipalveluita
opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvina palveluina tarvetta vastaavasti ja palveluissa oli suuria alueellisia, järjestäjäkohtaisia ja jopa järjestäjän yksiköiden välisiä eroja.
Arviointi osoitti koulutuksen järjestäjien lisänneen viime vuosina työ- ja opiskeluympäristön turvallisuutta. Monet järjestäjät olivat laatineet tai päivittäneet erilaisia suunnitelmia, kuten turvallisuussuunnitelmia, palo- ja pelastussuunnitelmia ja kriisisuunnitelmia
sekä järjestyssääntöjä. Joidenkin järjestäjien suunnitelmat ovat erittäin kattavat ja ajantasaiset kun taas osalla järjestäjistä (noin 1/3) suunnitelmat puuttuvat. Järjestäjät huolehtivat melko hyvin onnettomuuksiin ja kriisitilanteisiin varautumisesta sekä turvallisuusasioista tiedottamisesta. Myös vastuuhenkilöt oli nimetty. Koulutuksen järjestäjät painottivat
turvallisuuteen liittyvää ennaltaehkäisyä ja useat heistä korostivat yhteisön turvallisuuden
kehittyvän ja pysyvän yllä varhaisen turvallisuusriskeihin puuttumisen keinoin. Erityisesti
kiusaamiseen liittyvää ennaltaehkäisyä korostettiin. (Kotamäki et al. 2010.)

Oppilaitoksen turvallisuutta heikentävät tekijät
Turvallisuutta edistävä oppilaitosympäristö luo perustan oppilaiden oppimiselle ja kasvulle
sekä koko oppilaitosyhteisön kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Oppilaitoksissa tapahtuvat tapaturmat, uhkaukset ja väkivaltatilanteet horjuttavat osaltaan tunnetta ja kokemusta
oppilaitosympäristön turvallisuudesta.
Suomessa ei ole helposti saatavissa valtakunnan tason tietoa oppilaitoksissa tapahtuvista
tapaturmista, uhkaustilanteista ja väkivaltatilanteista. Tapaturmien osalta saadaan tietoa
lievemmistä tapaturmista eri kyselyiden ja selvitysten kautta. Ongelmana on kuitenkin,
että käytetyt mittarit eri selvityksissä ovat erilaisia, tiedot oppilaitostapaturmien yleisyydestä vaihtelevat, eikä saatavilla oleva tieto ole yhteismitallista. (Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos 2009.)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnalliseen Kouluterveyskyselyyn vastaavat
peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1.
ja 2. vuoden opiskelijat. Vertailukelpoisia tietoja on kerätty peruskouluissa vuodesta 1996,
lukioissa vuodesta 1999 ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuodesta 2008 alkaen.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemassa Kansallisen lasten ja nuorten
tapaturmien ehkäisyn ohjelman raportissa Turvallinen elämä lapsille ja nuorille (2009)
tarkasteltiin lasten ja nuorten tapaturmia laajasti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
toteuttaman Kouluterveyskyselyn lisäksi poliisiammattikorkeakoulun julkaisema tutkimus
lasten ja nuorten väkivaltakokemuksista antavat tärkeää tietoa oppilaitosten turvallisuuden kehittämiseen. Poliisin ja pelastusalan tilastot sekä eri tutkijoiden raportit täydentävät
kuvaa oppilaitosten turvallisuustilanteesta.
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Tapaturmat oppilaitoksissa

Tapaturmat ovat edelleen merkittävä uhka lasten ja nuorten terveydelle ja hyvinvoinnille.
Vuosittain tapaturman vuoksi kuolee yli 60 ja joutuu sairaalan vuodeosastohoitoon 7–19
-vuotiaista lähes 8 000. Tapaturmakuolleisuus on vähentynyt merkittävästi 1970-luvulta,
mutta edelleen tapaturmat ovat suurin yksittäinen lasten ja nuorten kuolemien aiheuttaja.
Tapaturmaiset kuolemat selittävät ikäryhmästä riippuen kaikkiaan 21–42 prosenttia 5–24
-vuotiaiden kaikista kuolemista. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Hoitoilmoitusrekisteri.)
Kouluterveyskyselyn (2010/2011) mukaan perusopetuksen 8.- ja 9.-luokkalaisten osalta
13 prosenttia oppilaista koki tapaturmavaaran haittaavan opiskelua. Lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden osalta vastaava luku oli 6 prosenttia ja ammatillisen oppilaitoksen
1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden osalta 8 prosenttia.
Noin joka neljäs 8.- ja 9.-luokkalainen oppilas joutuu lukuvuoden aikana vähintään
yhteen terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolla käyntiä vaatineeseen tapaturmaan
koulussa tai koulumatkalla. Toisella asteella tapaturmat eivät ole enää yhtä yleisiä, sillä
vastaava luku lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden osalta on yhdeksän prosenttia
ja toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden osalta 12
prosenttia. (Kouluterveyskysely 2010/2011.) Oppilaitostapaturman vuoksi on vuosittain
7–19-vuotiailla noin 580 hoitojaksoa sairaalan vuodeosastolla. (Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen Hoitoilmoitusrekisteri).
Oppilaitoksissa tapahtuvien tapaturmien tyypillisin sattumisympäristö vaihtelee kouluasteittain. Perusopetuksen osalta eniten tapaturmia tapahtuu liikunta- ja välitunneilla.
Alakouluissa suurin osa, eli noin 50 % koulutapaturmista tapahtuu välitunneilla. Yläkouluissa välitunneilla sattuneiden tapaturmien osuus (31 %) koulutapaturmista on alakoulua pienempi, mutta liikuntatunneilla tapahtuneet tapaturmat ovat sen sijaan yleisempiä
(35 %). (Lounamaa, Råback & Tiirikainen 2009; Tiirikainen 2009.)
Vuoden 2010/2011 Kouluterveyskyselyn mukaan välitunneilla tapaturmia sattui seitsemälle prosentille ja liikuntatunneilla 18 prosentille kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista.
Yläkouluissa sattui tapaturmia hieman tavallisemmin kuin toisella asteella. Ammatillisissa
oppilaitoksissa sattui tapaturmia myös muilla oppitunneilla sekä työssäoppimisjaksoilla.
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012).
Tapaturmien suunnitelmallista seurantaa on noin kahdessa kolmasosasta peruskouluissa. Toisen asteen amma tillisista oppilaitoksista 62–72 prosentissa ja lukioista 45–59
prosentissa seuranta oli joiltakin osin suunnitelmallista. Koulumatkojen tapaturmia ei
seurata yhtä suunnitelmallisesti kuin koulussa tai koulualueella sattuvia tapaturmia. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2009.) Selvitystä kuolemaan ja vakavaan vammautumiseen
johtavien koulutapaturmien tutkinnasta onnettomuustutkinnan käytänteiden mukaisesti
ei ole vielä tehty (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2009).
Väkivalta

Perusopetuksen 8. ja 9.-luokkalaisista oppilaista 20 prosenttia oli kokenut fyysistä
uhkaa vuoden aikana. Pojista fyysistä uhkaa vuoden aikana oli kokenut 24 prosenttia ja
tytöistä 15 prosenttia. Perusopetuksen 8.- ja 9.-luokkalaisista oppilaista 16 prosenttia
oli kokenut väkivaltatilanteiden haittaavan opiskelua. Pojista 15 prosenttia ja tytöistä
18 prosenttia oli kokenut väkivaltatilanteiden haittaavan opiskelua. (Kouluterveyskysely
2010/2011.)
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Poliisiammattikorkeakoulun julkaisemassa Lapsiuhritutkimuksessa noin 25 prosenttia
perusopetuksen kuudennen luokan oppilaista ja noin 20 prosenttia yhdeksännen luokan
oppilaista ilmoitti kokeneensa ikätoverien välisiä pahoinpitelyjä. Fyysisesti väkivaltaista
kiusaamista ilmoitti kokeneensa noin 10 prosenttia vastaajista. Henkistä kiusaamista oli
kokenut noin 20 prosenttia vastaajista. Tyttöjen osalla henkisen väkivallan kohteeksi joutuminen oli ollut poikia yleisempää. Lisäksi pahoinpitelyn tai sen uhkauksen kohteeksi
oli viimeisen 12 kuukauden aikana joutunut yhdeksäsluokkalaisista pojista 40 prosenttia
ja tytöistä vajaa 30 prosenttia. Vastaavat luvut kuudesluokkalaisilla pojilla olivat vajaa 40
prosenttia ja tytöillä hieman yli 20 prosenttia. Kaiken kaikkiaan tutkimukset tuovat esiin
myös kouluväkivallan sukupuolittuneen luonteen osoittaen, että pojat joutuvat väkivallan
uhreiksi tyttöjä useammin. (Ellonen, Kääriäinen, Salmi & Sariola 2008.)
Kouluterveyskyselyn (2010/2011) mukaan lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden
osalta 15 prosenttia oli kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana. Pojista 19 prosenttia ja
tytöistä 12 prosenttia oli kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana. Väkivaltatilanteiden oli
kokenut haittaavan opiskelua seitsemän prosenttia opiskelijoista. Pojista kuusi prosenttia
ja tytöistä kahdeksan prosenttia oli kokenut väkivaltatilanteiden haittaavan opiskelua.
Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 20 prosenttia oli kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana. Pojista fyysistä uhkaa vuoden aikana oli kokenut 24 prosenttia
ja tytöistä 17 prosenttia. Opiskelijoista kahdeksan prosenttia oli kokenut väkivaltatilanteiden haittaavan opiskelua. Vastaava luku oli poikien osalta kahdeksan prosenttia ja tytöillä
yhdeksän prosenttia. (Kouluterveyskysely 2010/2011.)
Kiusaaminen

Perusopetuksen 8. ja 9.-luokkalaisista oppilaista koulukiusaamista vähintään kerran viikossa oli kokenut kahdeksan prosenttia oppilaista. Pojista yhdeksän prosenttia ja tytöistä
seitsemän prosenttia oli kokenut koulukiusaamista vähintään kerran viikossa. Oppilaista
seitsemän prosenttia oli osallistunut koulukiusaamiseen vähintään kerran viikossa. Koulukiusaamiseen oli osallistunut pojista 10 prosenttia ja tytöistä neljä prosenttia. Oppilaista
70 prosenttia oli kokenut, että kiusaamiseen ei ollut puututtu koulun aikuisten toimesta.
(Kouluterveyskysely 2010/2011)
KiVa Koulu on perusopetukseen suunnattu kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopiston psykologian oppiaineen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä opetusministeriön rahoituksella (2006–2009; 2009–2010;
2010–2011). Toimenpideohjelman on osoitettu vähentäneen kiusaamista erityisesti
alakouluissa. Antti Kärnän (2012) väitöstutkimuksen mukaan vuosina 2007–2009
ohjelma vähensi kiusaamisen esiintyvyyttä yhden lukuvuoden aikana viidenneksen (20
%), kun taas levitysvaiheessa lukuvuonna 2009–2010 ohjelman vaikutus oli hieman
pienempi (14–15 %). Yläkouluissa kiusaamisen vähentäminen on ollut haastavampaa
kuin alakouluissa.
Kouluterveyskyselyn (2010/2011) mukaan lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoista
vain yksi prosentti oli kokenut koulukiusaamista vähintään kerran viikossa. Pojista 2 prosenttia ja tytöistä yksi prosentti oli kokenut koulukiusaamista vähintään kerran viikossa.
Koulukiusaamiseen oli vähintään kerran viikossa osallistunut kaksi prosenttia opiskelijoista, pojista kolme prosenttia ja tytöistä yksi prosentti. Opiskelijoista 91 prosenttia oli
kokenut, että kiusaamiseen ei ollut puututtu aikuisten toimesta. (Kouluterveyskysely
2010/2011.)
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Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista neljä prosenttia oli kokenut
koulukiusaamista vähintään kerran viikossa. Pojista koulukiusattuna vähintään kerran
viikossa oli kuusi prosenttia ja tytöistä kolme prosenttia. Koulukiusaamiseen vähintään
kerran viikossa oli osallistunut neljä prosenttia opiskelijoista, pojista seitsemän prosenttia
ja tytöistä kaksi prosenttia. Opiskelijoista 74 prosenttia oli kokenut, että kiusaamiseen ei
ollut puututtu oppilaitoksen aikuisten toimesta. (Kouluterveyskysely 2010/2011.)
Opettajien kokema väkivalta

OAJ:n toteuttaman selvityksen mukaan yhdeksän opettajaa kymmenestä piti oppilaitosta
turvallisena työpaikkana. Opettajien kokemaa fyysistä väkivaltaa ja sillä uhkailua esiintyi
enemmän perusopetuksessa kuin lukioissa tai ammatillisissa oppilaitoksissa. Opettajat
kokivat fyysistä väkivaltaa tai sillä uhkailua lähes yhtä usein kuin oppilaat tai opiskelijat.
Perusopetuksessa työuransa alkuvaiheessa olevat opettajat kokivat sekä henkistä että fyysistä uhkaa oppilaiden taholta. Uhkaavia tilanteita muita useammin kokivat ammatillisen
oppilaitosten opettajat. (OAJ ja Educa-messut 2009 kts. teoksessa Onnismaa 2010.)
Oikeuspoliittisentutkimuslaitoksen mukaan lukuvuoden 2007–2008 aikana perusopetuksen yläluokkien opettajista 45 prosenttia koki vähintään kerran loukkaavaa käytöstä
oppilaan taholta. Opettajista seitsemän prosenttia oli kokenut väkivallan uhkaa ja neljä
prosenttia väkivaltaa. Koko uransa aikana tekoja oli kokenut tätäkin suurempi osa opettajista. Huoltajan taholta tulevaa väkivallan uhkaa oli kokenut vain 0,5 prosenttia. (Salmi &
Kivivuori 2009.)
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuosien 1997 ja 2008 vertailut viittasivat suhteellisen pieniin muutoksiin. Opettajiin kohdistuva loukkaava käytös ja muu häirintä näytti
vähentyneen, mutta opettajiin kohdistuvan väkivalta oli hieman lisääntynyt. Muutos
kohdistui enemmän mies- kuin naisopettajiin. Väkivallan tai uhan kohteeksi joutumisen
riskiä olivat lisännet opettajien nuori ikä, miessukupuoli sekä erityisopettajana työskentely.
Oppilaitoksissa sattuneet tulipalot

Tahallisia tulipaloja oli vuonna 2011 koko maassa yhteensä 2 288. Niistä tulipaloista,
joiden tahallisuutta oli arvioitu, osuus oli 35,5 prosenttia. Yleissivistävän oppilaitoksen
rakennuksissa sattui vuonna 2011 yhteensä 74 tulipaloa. Ammatillisen oppilaitoksen
rakennuksissa sattui vuoden 2011 aikana yhteensä 19 tulipaloa. Oppilaitoksissa sattuneet
palot syttyvät tyypillisimmin oppilaitoksen käyttöaikaan aamupäivällä ja sellaisissa tiloissa,
joissa oppilaat oleskelevat. Teknisistä lähteistä, kuten sähkö- tai laitevioista alkaneet tulipalot eivät kuitenkaan pelkästään selitä Suomessa sattuneiden oppilaitospalojen syttymissyytä. Tämä viittaa siihen, että myös oppilaat ovat osallisia oppilaitoksissa tapahtuneisiin
paloihin. (Häkkinen 2012; Somerkoski & Ketola 2010.)
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Oppilaitoksen turvallisuutta
edistävä toiminta
Turvallisuus oppilaitoksissa on keskeinen osa hyvinvointia. Oppilaitoksen turvallisuuden
edistämisen tulisi perustua yhteisesti jaettuun käsitykseen oppilaitoksen turvallisuudesta
sekä toiminnan kautta osoitettuun turvallisuuden arvostamiseen.
Säädökset ohjaavat oppilaitoksen turvallisuustoimintaa sekä varhaisen vahvistamisen
ja tuen toimintamallien kehittämistä ja toteuttamista. Turvallisuuteen liittyy läheisesti
oppilaitoksen turvallisuuskulttuuri ja sen kautta luotu perusta päivittäiselle arkiturvallisuudelle. Tämä toiminta pitää sisällään kaikki ne turvallisuusratkaisut, joilla jokapäiväinen
työ oppilaitoksissa toteutuu. Näitä toiminnallisia ratkaisuja ovat muun muassa rakenteelliset turvallisuusratkaisut ja turvallisuuden edistäminen, turvallisuuden omavalvonta, oppilaitosyhteisön ilmapiiri ja henkinen hyvinvointi.
Turvallisuuskulttuuri sisältää osaamista, ohjeistusta, ohjeiden ja toimintamallien omaksumista sekä niiden edellyttämää käytännön toimintaa. Turvallisuuskulttuuriin kuuluvat
osina ennakointi, valvonta, arviointi, seuranta ja kehittäminen. Hyvästä turvallisuuskulttuurista voidaan puhua, kun toiminta on turvallista, toimintaan liittyvät vaarat on
arvioitu ja niitä ehkäistään suunnitelmallisesti. Työyhteisön yhteisesti hyväksymät turvallisuusperiaatteet määrittelevät asioita, jotka yhteisö kokee tärkeiksi, joihin se uskoo ja joihin
sen halutaan sitoutuvan. Kokonaisvaltaisen turvallisuuskulttuurin tunnusmerkki on, että
jokainen yhteisössä toimiva sitoutuu omalta osaltaan riittävän vahvasti pitämään yllä turvallisuutta ja toimimaan päivittäin turvallisuutta edistävien toimintatapojen mukaisesti.
Turvallisuus on tavoitteellista silloin, kun sen edistäminen sisältyy oppilaitoksen normaaliin toimintaan.
Turvallisuuskulttuurin tärkeä osa on toimiva turvallisuusjohtaminen, jossa oppilaitoksen johto on sitoutunut turvallisuusasioiden kokonaisvaltaiseen edistämiseen.
Turvallisuusasioiden hoito on suunniteltu, organisoitu ja vastuutettu oppilaitoksessa
johdonmukaisesti ja toiminta on tavoitteellista. Turvallisuus on osa oppilaitoksen laadunvarmistusta ja turvallisuuskoulutus ja -opetus opettajille ja muulle henkilökunnalle
on hoidettu hyvin.
Turvallisuusosaamisen ylläpitäminen on jatkuva haaste. Yhteiskunnan sekä kaikki turvallisuustilanteen muutokset heijastuvat oppilaitoksen turvallisuuteen nopeasti ja edellyttävät siten jatkuvaa oppimista ja harjoittelua. Koulutuksen ja osaamisen kehittämisellä
tuetaan turvallisen oppimisympäristön rakentumista, tapaturmien, onnettomuuksien ja
väkivallan määrän vähentämistä sekä varautumista onnettomuuksiin.
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Oppilaitoksen turvallisuuden edistäminen tulee nähdä laaja-alaisena kokonaisuutena.
Turvallisuuden edistäminen oppilaitoksissa edellyttää oppilaisiin kohdentuvan turvallisuuskasvatuksen ja -opetuksen lisäksi huomion kiinnittämistä myös oppilaitosyhteisön
1
2
3

turvalliseen toimintaan,
turvallisuuskulttuurin kehittämiseen ja
turvallisuuden johtamiseen.

Turvallisuusnäkökulma tulee ottaa huomioon oppilaitoksen kaikissa toiminnoissa ja turvallisuuden edistämiselle tulee asettaa tavoitteita. Lisäksi turvallisuutta lisäävät toimenpiteitä tulee suunnitella, toimeenpanna ja seurata kuten muitakin oppilaitoksen toimintoja.
(Sisäasiainministeriö 2012.)
Turvallisuutta edistävää toimintaa ohjataan keskeisten säädösten ja opetussuunnitelmien määräysten kautta. Yhteiset turvallisuutta edistävät päämäärät kirjataan opetussuunnitelmiin ja niiden käyttöönotosta huolehditaan oppilaitosten vuosisuunnitelmissa.
Oppilaitokselle laaditaan turvallisuuden edellyttämät suunnitelmat sekä turvallisuusohjeet.
Suunnitelmia ja ohjeita päivitetään ja arvioidaan säännöllisesti. Oppilaitoksessa tapahtuvia
turvallisuutta heikentäviä tekijöitä torjutaan selkeillä turvallisuusohjeilla, joiden noudattamiseen osallistuu koko oppilaitosyhteisö. (Waitinen 2011.)

Turvallisuusjohtaminen
Oppilaitoksen turvallisuudesta vastaa yksinomaan rehtori. Vastuu on määritelty laissa
muun muassa opetukseen osallistuvan henkilön oikeusturvan kautta, jonka mukaisesti
jokaisella on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Rehtori huolehtii koulutuksen
järjestäjän roolissa työturvallisuuteen, kriisivalmiuteen, kurinpitoon sekä omatoimiseen
varautumiseen liittyvistä asioista. Rehtorilta, joka on saanut pedagogisen koulutuksen ja
kokee usein ensisijaiseksi työkseen jonkun muun kuin oppilaitoksen turvallisuusjohtamisen, edellytetään pelkästään virkansa nojalla monen eri alan asiantuntijuutta. Rehtori voi
vastuuttaa toisen henkilön operatiiviseen toimintaan, mutta ensisijainen vastuu on aina
hänellä itsellään.
Turvallisuusjohtamista ovat sekä jokapäiväiseen opetukseen liittyvät asiat, käytännön
turvallisuustoiminnan toteuttaminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti että kriisitilanteisiin valmistautuminen. Rehtori turvallisuuden johtajana huolehtii oppilaitoksensa
turvallisuuden rakenteista sekä oppilaitoksen sisällä että osaltaan laajemmin yhteistyöstä
eri tahojen kanssa. Oppilaitoksessa selkeästi jaetut vastuut turvallisuusasioissa ovat osa toimivaa turvallisuusjohtamista. Rehtorin on osattava luottaa opettajaan, hänen ammattitaitoonsa ja kykyyn kantaa oma vastuunsa. Rehtorin vastuulla on työntekijän palkkaaminen,
perehdyttäminen ja hänen on myös kontrolloitava annettujen ohjeiden noudattamista
käytännössä.
Osana toimivaa turvallisuusjohtamista on oppilaitoksen henkilöstön sitouttaminen ja
sitoutuminen turvallisuuskäytäntöjen suunnitteluun, turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien ja ohjeiden toteuttamiseen sekä itsessään arjen turvallisuustyöhön. Rehtorin tehtävänä
on osallistaa opettajat, oppilaat ja muu henkilökunta oppilaitoksen turvallisuuden edistämiseen. Turvallisen oppilaitoksen rakentaminen perustuukin rehtorin, opettajien, oppilaiden,
vanhempien ja muun oppilaitoksen henkilöstön yhteiseen turvallisuutta edistävään työhön.
Rehtori johtaa oppilaitoksissa toteutettavaa turvallisuustyötä ja opettajat huolehtivat opetustyöhön liittyvästä turvallisuudesta, järjestyksestä ja hyvinvoinnista sekä omasta luokastaan
39

kokonaisuutena. Turvallisuusopetuksella ja -kasvatuksella edistetään oppilaitoksen turvallisuutta. Oppilaita rohkaistaan osallistumaan ja vaikuttamaan oman oppilaitosyhteisönsä
hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö on keskeinen
osa oppilaitoksessa tehtävää hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistyötä.
Oppilaitoksen muu henkilökunta, kuten koulunkäyntiavustajat, psykologit ja kuraattorit,
ruokahuollon henkilökunta, vahtimestarit ja vastaavat säännöllisesti oppilaitoksessa työskentelevät tulee ottaa huomioon turvallisuuskysymyksissä sekä osallistaa turvallisuuden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Samoin oppilaitoksissa lyhytaikaisesti, tilapäisesti tai oppilaitospäivän ulkopuolella työskentelevät on huomioitava kokonaisturvallisuuden suunnittelussa.
Turvallisuus ja hyvinvointi oppilaitoksessa on seurausta hyvin toimivasta kodin ja
oppilaitoksen yhteistyöstä sekä tasapainoisesta ja motivoivasta työstä, jossa oppilaitosarki
sujuu, johtaminen on hyvää ja oppilailla ja työntekijöillä on riittävästi vuorovaikutusta ja
vaikutusmahdollisuuksia. Osana tätä kokonaisuutta turvallisuusjohtaminen on järjestelmällistä oppilaita ja henkilöstöä, ympäristöä, tietoa ja omaisuutta vahingoittavien tapahtumien ennaltaehkäisemiseen tähtäävää johtamista, jossa myös hoidetaan syntyneet akuutit
tilanteet sikäli kun ne eivät kuulu muille viranomaisille, kuten poliisi- tai pelastustoimelle.
(Opetushallitus, Opetustoimen turvallisuusopas 2012.)

Turvallisuus- ja kriisiviestintä
Turvallisuusviestintä on osa sekä oppilaitoksen viestinnän että turvallisuussuunnittelun
kokonaisuutta. Kaikki viestintä edellyttää toimivia ja etukäteen sovittuja viestinnän perusrakenteita. Viestintäsuunnitelmassa kuvataan, miten tiedonkulku turvataan erilaisissa häiriötilanteissa muun muassa oppilaitoksen, oppilaiden ja heidän huoltajiensa, pelastus- ja
poliisitoimen sekä muiden kunnan viranomaisten kesken. Viestintäsuunnitelmassa ohjeistetaan myös oppilaitoksen turvallisuuteen liittyvistä asioista tiedottaminen medialle.
Turvallisuusviestinnän linjauksista ja johtamisesta vastaa se henkilö, jolla on vastuu
myös toiminnan kokonaisuuden johtamisesta. Toimivan turvallisuusviestinnän tärkeimpinä asioina voidaan pitää avointa viestintäilmapiiriä ja tiedon helppoa saatavuutta. Käsitteenä viestintä on tiedottamista laaja-alaisempi ja viittaa toiminnan vastavuoroisuuteen.
Hyvä turvallisuusviestintä tarjoaa siis myös mahdollisuuden keskusteluun, kysymysten
esittämiseen ja palautteeseen esimerkiksi kriisitilanteessa.
Turvallisuusviestintä on parhaimmillaan ennalta ehkäisevää toimintaa, joka tehdään
tiedottamisen, kouluttamisen ja muun viestinnän keinoin. Turvallisuusviestinnällä voidaan pienentää onnettomuusriskejä, vähentää onnettomuuksien todennäköisyyttä ja myös
minimoida kielteisiä seurauksia.
Kriisiviestinnällä tarkoitetaan tehostettua ja nopeaa viestintää odottamattomissa tilanteissa, joissa toimintayksikön kuten oppilaitoksen toimintaedellytykset tai muu etu ovat
uhattuina. Kriisiviestinnän kulmakivinä voidaan pitää oikean tiedon välittämistä oikealle
kohderyhmälle. Käytännössä tämä edellyttää ennakointia, harkintaa ja suunnittelua.
Kriiseissä viestintään liittyvän työn- ja vastuunjaon selkeys on ensisijaisen tärkeää. Toiminnan johtaminen kriisitilanteessa voi vaikeuttaa vastaamista esimerkiksi huoltajien,
yhteistyökumppaneiden ja median samanaikaisiin yhteydenottoihin. On suositeltavaa
miettiä jo etukäteen, miten viestintäänkin liittyvät vastuut voidaan tarvittaessa jakaa ja
varmistaa yhdenmukaisen tiedon välittyminen. (Opetushallitus, Opetustoimen turvallisuusopas 2012.)
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Turvallisuusosaamisen säännöllinen
ylläpito ja osaamisen vahvistaminen
Oppilaitosturvallisuuteen keskeisesti vaikuttava tekijä on oppilaitosten henkilöstön turvallisuuteen liittyvät tiedot, taidot ja asenteet sekä turvallisuusosaamisen kehittäminen.
Oppilaitoksen opettajien ja muun henkilöstön vahva turvallisuusosaaminen heijastuu
turvallisuuskulttuurin edistämiseen positiivisesti. Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin vahvistamista edistää turvallisuustietoinen ja -taitoinen henkilöstö, jolla on kyky tunnistaa ja
ehkäistä vaaratekijöitä sekä taito toimia erityistilanteissa. Sen sijaan turvallisuusosaamisen
heikomman hallinnan voidaan nähdä tuottavan epävarmuutta, joka voi heijastua heikompana sitoutumisena oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin kehittämiseen.
Matti Waitisen (2011) väitöstutkimuksessa tarkasteltiin opettajien ja rehtoreiden sekä
koulun muun henkilökunnan turvallisuustietoja ja -taitoja laajasti osana perusopetuksen
koulun turvallisuuskulttuurin arviointia. Tutkimuksen mukaan koulujen henkilökunnan
turvallisuusasenteissa ja turvallisuuden arvostamisessa osana omaa työtä oli kuitenkin selkeitä puutteita.
Waitisen (2011) tutkimuksen mukaan vastaajista 90 prosenttia piti turvallisuutta
yhtenä työnsä keskeisenä arvona. Tutkimus osoitti kuitenkin myös, että henkilökunta ei
täysin sisäistänyt omaa rooliaan koulun turvallisuustyössä. Vastaajista 78 prosenttia oli
ainakin jossain määrin sitä mieltä, että turvallisuusasiat kuuluvat myös heidän tehtäviinsä.
Vain 16 prosenttia vastaajista olisi halunnut jättää turvallisuusasiat muiden hoidettavaksi.
Vastaajista noin 30 prosenttia uskoi poliisin vastaavan fyysisestä turvallisuudesta työpaikalla ja kotona. Koulun henkilöstöstä 87 prosenttia oli sitä mieltä, että väkivaltatilanteisiin
voi valmistautua ennakolta. Vain noin 40 prosenttia kouluista oli järjestänyt henkilöstölle
asiaan liittyen koulutusta.
Vastaajista 20 prosenttia ei ollut tutustunut koulun pelastussuunnitelmaan. Vastaajista
vain pieni osa tiesi, ettei pelastuslaitos voi vastata koulun paloturvallisuudesta. Valtaosa
vastaajista oli sitä mieltä, että koulun paloturvallisuudesta vastaa oman kunnan pelastuslaitos. Vastaajista 60 prosenttia ei ollut harjoitellut, eikä osannut käyttää koulun alkusammutusvälineitä ja vain 34 prosenttia tiesi koulunsa palo-osastojen rajat ja palo-ovien
sijainnin. (Waitinen 2011.)
Vastaajista vain 30 prosenttia koki osaavansa toimia oikein vaaratilanteissa. Tutkimus
osoittikin selkeitä puutteita perusopetuksen koulujen henkilökunnan turvallisuutta koskevassa osaamisessa. Henkilökunnan turvallisuusosaamisen puutteet voitiin arvioida osin
jopa kriittisen kohtalokkaiksi. Kaiken kaikkiaan 76 prosenttia vastaajista koki, ettei ole
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saanut opintojensa yhteydessä riittävästi opetusta turvallisuuteen liittyvistä asioista. Vain
3 prosenttia tutkimuksen vastaajista arvioi saaneensa ammattiin valmistavassa koulutuksessa riittävästi opetusta turvallisuusasioista. OAJ:n selvityksen mukaan peräti 94 prosenttia opettajista kaipasi turvallisuuskoulutusta. (OAJ ja Educa-messut 2009 kts. teoksessa
Onnismaa 2010; Waitinen 2011.)

Turvallisuus opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa
Opettajankoulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan sisältyvät maamme yliopistot ja niiden harjoittelukoulut. Opettajankoulutusta tarjotaan 11 yliopistossa sekä ammatillista opettajankoulutusta viidessä ammattikorkeakoulun yhteydessä toimivassa ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ja Åbo Akademissa.
Yliopistojen päätöksentekojärjestelmä on hyvin itsenäinen. Niiden toiminta perustuu
yliopistojen itsehallinnolle ja tieteen vapaudelle. Yliopistot päättävät sisäisestä hallinnostaan yliopistolain mukaisesti. Suomessa kaikki yliopistot ovat joko itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia tai säätiölain mukaisia yksityisoikeudellisia säätiöitä. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja korkeakoulujen
hallinnon asianmukaisesta toiminnasta ja ohjauksesta.
Hallitusohjelman, valtioneuvoston joka neljäs vuosi hyväksymän Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman ja lainsäädännön lisäksi yliopistoja ohjataan ministeriön
ja yliopistojen välisillä sopimuksilla. Yliopistot ja ministeriö käyvät kolmivuotisen sopimuskauden alussa neuvottelut, joissa sovitaan yliopistojen toiminnalliset ja määrälliset
tavoitteet sekä niiden vaatimat määrärahat. Sopimuksessa määritellään myös tavoitteiden
seuranta ja arviointi sekä toiminnan kehittäminen.
Tulossopimuksissa sovitaan korkeakoululaitoksen yhteisistä tavoitteista, yliopiston tehtävästä, profiilista ja painoaloista. Lisäksi tulossopimuksissa sovitaan määrällisistä tavoitteista, merkittävistä kehittämistoimista sekä rahoituksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö
ja korkeakoulut valmistelevat yhteistyössä korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet. Tulosohjauksen käytäntöön ei kuulu määritellä erillisiä opetuksen teemoja.
Suomessa opettajan ammatti on säännelty. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) on määritelty kelpoisuusvaatimuksena olevat
opinnot, tutkinnot ja työkokemus erityyppisiin opettajanvirkoihin tai tehtäviin. Ulkomailla suoritetun opettajankoulutuksen tuottamasta kelpoisuudesta antaa päätöksen Opetushallitus.
Vuonna 2010 perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa työskenteli
yhteensä noin 62 000 opettajaa. Oppilaitoksissa työskentelee lisäksi useita muita ammattiryhmiä, kuten oppilashuollon ammattilaisia sekä koulunkäynnin ohjaajia ja avustajia.
Turvallisuus osana opettajien peruskoulutusta

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat autonomisia opetuksen sisällön osalta. Erillisiä
turvallisuuden teemoja ei sisällytetä tulossopimuksiin. Yliopistoissa järjestettävän opettajankoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tiedot ja taidot ohjata erilaisten opiskelijoiden oppimista sekä antaa valmiudet kehittää opetusalaansa ottaen huomioon työelämän
ja ammattien kehittymisen. Opettajankoulutukseen sisältyy myös pedagogisia opintoja ja
harjoitteluja.
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Sisäasiainministeriön Turvallisuus perusopetuksessa -työryhmä selvitti työnsä aikana
turvallisuusteeman sisältymistä yliopistojen luokan- ja aineenopettajien peruskoulutuksen
opetussuunnitelmiin. (Sisäasiainministeriö 2012.) Työryhmän loppuraportin mukaan yliopistojen luokan- ja aineenopettajan peruskoulutukseen ei ole sisällytetty erikseen turvallisuuden edistämiseen liittyvien tietojen, taitojen ja valmiuksien antamista ja aihetta käsitellään opettajien peruskoulutuksessa puutteellisesti. Koulutuksissa käsitellään turvallisuutta
lähinnä poikkileikkaavana teemana.
Luokanopettajan koulutukseen sisältyvässä opetusharjoittelussa ei käsitellä turvallisuusteemaa omana kokonaisuutena ja turvallisuuden edistämiseen liittyvien tietojen, taitojen
ja valmiuksien saaminen toteutuu luokanopettajien koulutukseen sisältyvässä harjoittelussa kapea-alaisesti. Pedagogisen ja didaktisen turvallisuusosaamisen tulisi toteutua
osana luokanopettajien opetusharjoittelua. Luokanopettajien harjoittelussa turvallisuus
sisältyy läpäisevästi eri oppiaineisiin ja koulun opetussuunnitelmaan. Harjoittelukouluissa
turvallisuuden aihekokonaisuuden tavoitteet koetaan hankalaksi yhdistää oppiaineisiin.
Opetusharjoittelijoita ohjataan tutustumaan koulun kirjalliseen turvallisuusaineistoon.
(Sisäasiainministeriö 2012.)
Aineenopettajiksi valmistuvat opiskelijat suorittavat ohjatun opetusharjoittelunsa yliopistojen kasvatustieteiden yksiköiden harjoittelukouluissa. Turvallisuus perusopetuksessa
-työryhmän loppuraportin mukaan harjoittelukouluissa noudatetaan turvallisuusopetuksen osalta koulun opetussuunnitelmaa. Harjoittelun aikana turvallisuus sisältyy eri
oppiaineisiin. Aihekokonaisuudet, myös turvallisuus, sisältyvät oppiainekohtaisiin opetussuunnitelmiin. Pedagoginen ja didaktinen turvallisuusosaaminen toteutuvat osana opetusharjoittelua. Lisäksi opetusharjoittelunsa aikana opiskelijat perehtyvät koulutyöskentelyyn,
opettajan ammattiin kuuluviin yleisiin tehtäviin, koulun moniammatilliseen työyhteisöön,
oppituntien suunnitteluun ja toteutukseen sekä koulun toimintaan vaikuttaviin asiakirjoihin ml. kriisi- ja pelastussuunnitelmiin. (Sisäasiainministeriö 2012.)
Opettajien täydennyskoulutus osana turvallisuusosaamisen ylläpitoa

Opettajien turvallisuusosaamisen ylläpitoa ja kehittämistä on tärkeää edistää täydennyskoulutusten kautta. Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksesta vastaavat opettajat itse sekä
heidän työnantajansa. Työnantaja vastaa virkaehtosopimukseen perustuvasta koulutuksesta,
jonka vähimmäislaajuus on kolme työpäivää kouluajan ulkopuolella lukuvuotta kohden.
Koulutuksen toteutuksesta ja sisällöstä päättää työnantaja. Työnantajalla ja henkilöstöllä
itsellään on ensisijainen vastuu työssä tarvittavan osaamisen kehittämisestä ja päivittämisestä.
Opettajien mahdollisuudet osallistua täydennyskoulutukseen ovat vaihdelleet eri opettajaryhmissä sekä alueellisesti että paikallisesti. Tilastokeskus kokoaa noin kolmen vuoden
välein opettajatiedot kaikista oppilaitoksista. Vuoden 2010 opettajatiedonkeruun mukaan
noin 80 prosenttia perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opettajista osallistui vuonna 2009 jatko- ja täydennyskoulutukseen. Ammatillisen koulutuksen
osalta tavoitteeksi on asetettu, että jokainen ammatillisen koulutuksen opettaja osallistuisi
kerran viidessä vuodessa työelämäjaksolla oman alansa työhön oppilaitoksen ulkopuolella.
Vuonna 2009 noin kolme prosenttia opettajista oli ollut työelämäjaksolla.
Valtion rahoittamalla opetustoimen henkilöstökoulutuksella edistetään koulutuspoliittisten uudistusten toimeenpanossa tarvittavaa osaamista ja toimintaympäristön muutoksiin sopeutumista. Tavoitteena on tarjota koko opetustoimen henkilöstölle tasapuoliset
mahdollisuudet osaamisensa kehittämiseen. Valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstökoulutus on tarkoitettu opetus- ja opetuksen tukitehtävissä toimivalle henkilöstölle
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–– esiopetuksessa
–– perusopetuksessa
–– perusopetuslain (628/1998) mukaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa
–– lukiokoulutuksessa ja muussa yleissivistävässä koulutuksessa
–– ammatillisessa koulutuksessa
–– vapaassa sivistystyössä ja
–– muussa aikuiskoulutuksessa

Täydennyskoulutuksen vaikuttavuuden parantaminen voi edellyttää myös osassa koulutusta sidosryhmien jäsenten osallistumista.
Opetustoimen henkilöstön osaamista kehitetään koulutuspoliittisesti merkittävillä painopistealueilla. Valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstökoulutuksessa turvallisuuden
teema on korostunut viime vuosina. Määrärahoja on kohdennettu erityisesti koulujen
kokonaisturvallisuuden edistämiseen. Vuoden 2012 yhtenä keskeisinä painopisteinä oli
kehittää koulujen turvallisuuden parantamiseen ja varautumiseen liittyvää osaamista sekä
välittää SORA-lainsäädännön toimeenpanossa tarvittavaa informaatiota.
Valtion talousarviossa varattiin vuodelle 2013 määrärahoja opetustoimen henkilöstökoulutukseen yhteensä 22 617 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää opetustoimen henkilöstö- ja lisäkoulutukseen, sen seurantaan ja arviointiin. Määrällisenä tavoitteena on, että
valtion rahoittamaan henkilöstökoulutukseen osallistuu vuonna 2013 yhteensä 40 000
henkilöä.
Vuoden 2013 osalta yhtenä keskeisenä turvallisuuden edistämiseen liittyvänä painopistealueena on Oikeusturva ja turvallisuus koulutuksessa, jossa tavoitteena on vahvistaa
opetustoimen henkilöstön oikeusturvakysymyksiin ja turvallisuuskulttuurin edistämiseen
liittyviä tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä turvallisen opiskeluympäristön kehittämistä.
Lisäksi vahvistetaan henkilöstön pedagogisia valmiuksia ennaltaehkäistä työrauhaan ja
kurinpitoon liittyviä ongelmia sekä edistetään turvataitokasvatusta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013.)
Valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstökoulutuksen lisäksi opetustoimen henkilöstön hyödynnettävissä on useita muita rahoituslähteitä. Kansainvälisen liikkuvuuden
ja yhteistyön keskus CIMO tarjoaa täydennyskoulutusapurahoja ja liikkuvuutta tukevia
ohjelmia opetustoimen henkilöstölle pohjoismaiseen, eurooppalaiseen ja kansainväliseen
osallistumiseen. Lisäksi ESR-ohjelmassa rahoitetaan osaamisen kehittämistä, jossa kohderyhmänä on usein opetushenkilöstöä. Opetushallinnon jakamien kansallisten hankeavustusten käyttöön liittyy myös opetushenkilöstön osaamisen kehittämistä. Edellä mainittujen rahoitusmuotojen toisiaan täydentävä tehtävä tulee varmistaa tehokkaalla ohjauksella,
tiedonvaihdolla ja yhteistyöllä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013.)
Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt määräaikaisen vuosina 2010–2016
toteutettavan Osaava-ohjelman. Osaava-ohjelman tavoitteena on edistää opetustoimen
henkilöstön tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Ohjelmalla aktivoidaan koulutusorganisaatioita kehittämään paikallisissa ja
alueellisissa verkostoissa henkilöstönsä osaamista sekä osaamisen kehittämistä palvelevia
suunnitelmia ja rakenteita.
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Viranomaisten toimet oppilaitosten
turvallisuuden edistämiseksi
Oppilaitosten turvallisuuden edistämistyössä keskeistä on oppilaitoksen mahdollisuudet ja
kyky verkostoitua toisten oppilaitosten ja viranomaisten kanssa turvallisuuteen liittyvien
tietojen, taitojen ja osaamisen jakamiseksi sekä oman oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin
edistämiseksi. Selkeä sisäinen ja ulkoinen yhteistyö sekä työn ja vastuun jakaminen edistävät tehtävää turvallisuustyötä alueellisella ja paikallisella tasolla.
Oppilaitosten turvallisuuteen vaikuttavat osaltaan monet eri viranomaistahot. Viranomaisten välisen yhteistyön jatkuva edistäminen osana oppilaitosten turvallisuustyötä
nähdään tärkeäksi sekä valtiohallinnossa että alueellisella ja paikallisella tasolla. Sisäasiainministeriön 19.1.2009 asettama oppilaitosten turvallisuustyöryhmä esitti työryhmän loppuraportin suosituksissaan viranomaisten välisen yhteistyön tiivistämistä. (Sisäasiainministeriö 2009.) Toimenpide-ehdotuksissa esitettiin, että opetusministeriö asettaa Oppilaitosten turvallisuustilanteen seurantaryhmän. Toimenpide-ehdotuksissa esitettiin poliisin ja
pelastustoimen kouluille nimeämät yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on toimia edustajina
koulun turvaryhmässä. Lisäksi tehtävänä olisi opastaa ja tukea koulun turvallisuusjohtoa
turvallisuussuunnittelussa. Lisäksi ehdotettiin, että Opetushallituksen tulee ohjeistaa kouluja turvallisuusviranomaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Oppilaitosten turvallisuustyö eri viranomaisilla
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Valtioneuvosto ja opetus- ja kulttuuriministeriö sen osana vastaavat koulutuspolitiikan
suunnittelusta ja toimeenpanosta. Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on valmistella muun muassa koulutusta koskeva lainsäädäntö sekä sitä koskevat valtion talousarvioesitykset ja valtioneuvoston päätökset.
Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää turvallisuuden toteutumista erityisesti lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen keinoin. Valtioneuvosto on käynnistänyt useita oppilaitosten turvallisuutta edistäviä toimia ja hankkeita Jokelan (7.11.2007) ja Kauhajoen
(23.9.2008) koulusurmien jälkeen. Toimien käynnistämisestä ovat vastanneet erityisesti
opetus- ja kulttuuriministeriö, sisäasiainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö sekä
näiden alainen hallinto. Toimien toteutumista on seurattu pääsääntöisesti Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun ja toimeenpanoon.
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Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia suuntaa ministeriön ja toimialan toimintaa vuoteen 2020 saakka. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010.) Strategiassa yhteisenä tahtotilana
on, että Suomi on osaamisen, osallistumisen ja luovuuden kärkimaa. Sivistyksen toimialat
– koulutus, tiede, kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö – muodostavat keskeisen vastuualueen
suomalaisessa yhteiskunnassa. Toimialan strategiset painopisteet ovat sivistyksen vetovoiman säilyminen, yhteiskunnan kilpailukyvyn vahvistaminen, alueiden ja elinympäristöjen
elinvoimaisuuden tukeminen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen. Ministeriö
toteuttaa strategiaa neljän ohjelman avulla.
Opetus- ja kulttuuriministeriön yhtenä strategisena päämääränä on, että ministeriö
ehkäisee syrjäytymistä ja syrjäytymisen periytymistä painopisteenä lapset ja nuoret. Strategiassa korostetaan, että turvalliset koulu- ja harrastusyhteisöt ja mahdollisuus toteuttaa
itseään ovat jokaisen lapsen ja nuoren oikeus.
Koulutuksen ja tutkimuksen vuosien 2011–2016 kehittämissuunnitelma

Koulutuksen kehittämiseen liittyvät linjaukset määritellään hallitusohjelmassa ja valtioneuvoston hyväksymässä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma (22.6.2011) linjaa, että koulutuspolitiikan
tavoitteena on taata kaikille, syntyperän, taustan ja varallisuuden rajoittamatta yhtäläiset
mahdollisuudet ja oikeudet sivistykseen, laadukkaaseen maksuttomaan koulutukseen sekä
täysivaltaisen kansalaisuuden edellytykset. Hallituksen tavoitteena on kaventaa sukupuolten välisiä eroja koulutuksessa, koulutukseen osallistumisessa sekä koulutuksen suorittamisessa sekä vähentää koulutuksen periytyvyyttä.
Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi suunnitelman opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämisestä.
Valtioneuvoston 15.12.2011 hyväksymä Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016 kehittämissuunnitelma perustuu hallitusohjelmassa asetettuihin koulutus- ja tiedepoliittisiin
tavoitteisiin. Kehittämissuunnitelma toimii hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmana
ja sisältää koulutuksen keskeiset laadulliset, määrälliset ja rakenteelliset linjat.
Kehittämissuunnitelman mukaisesti koulutuksellinen tasa-arvo muodostaa perustan
suomalaiselle hyvinvoinnille. Koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että jo varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa pystytään varmistamaan
hyvät oppimisen edellytykset kaikille sekä tukemaan monipuolisin toimin eri syistä tukea
tarvitsevia ja syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria.
Kehittämissuunnitelman mukaisesti perusopetuksen osalta tavoitteeksi asetetaan taata
lapsen oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen opetukseen lähikoulussa. Perusopetusta
kehitetään koko ikäluokalle yhteisenä, tasavertaiset edellytykset turvaavana opetuksena.
Ryhmäkokojen pienentämiseen suunnataan valtion erityisavustusta. Osana turvallista
koulupäivää vahvistetaan aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjontaa sekä vakiinnutetaan kerhotoiminta. Perusopetuksen laatukriteerien käyttöönottoa koulun toiminnan tukemisessa
edistetään. Lisäksi seurataan, miten oppilaan oikeudet tehostettuun ja erityiseen tukeen
toteutuvat. Koulua vahvistetaan oppilaiden emotionaalisten ja sosiaalisten taitojen kehittäjänä ja tuetaan oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Toimia tehostetaan koulukiusaamisen vähentämiseksi.
Koulutuksen ja tutkimuksen vuosien 2011–2016 kehittämissuunnitelman mukaisesti
oppilas- ja opiskeluhuoltoa kehitetään painottaen erityisesti toisen asteen opiskelijoiden pal46

veluja. Samalla lisätään palvelujen suunnitelmallisuutta ja kehittämistä nykyistä enemmän
ennaltaehkäisevään työhön ja opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäväksi.
Laatukriteerit osana turvallisen oppilaitoksen edistämistä

Perusopetuksen laatukriteerit (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012) on suositusluonteinen pidemmän ja lyhyen aikavälin johtamisen väline koululle ja kunnalle. Perusopetuksen laatukriteereiden tavoitteena on opetuksen korkean laadun ja monipuolisen
tarjonnan turvaaminen sekä opetuksellisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien takaaminen lapsille ja nuorille asuinpaikasta, kielestä ja taloudellisesta asemasta riippumatta.
Perusopetuksen laatukriteerit on työkalu, jonka avulla voidaan tuottaa paikallisen tason
tietoa perusopetuksen rakenteellisesta ja toiminnallisesta laadusta. Laatukriteerit on
ohjauksen väline, jonka avulla pyritään ohjaamaan perusopetuksen järjestämistä koskevia päätöksiä. Laatukriteerit määrittelevät osaltaan, millä perusteilla toimintaa voidaan
analysoida ja millaisena toiminnan odotetaan toteutuvan, jotta se palvelisi toiminnalle
asetettuja tavoitteita.
Perusopetuksen laatukriteerit vahvistavat oppilaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kuuluvan perusopetuksen ydintehtäviin opetuksen ja oppimisen rinnalla. Perusopetuksen laatukriteereissä on erikseen tarkasteltu oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tukea, osallisuutta ja vaikuttamista, kodin ja koulun yhteistyötä sekä oppimisympäristön turvallisuutta.
Moniammatillinen yhteistyö, erilaisten oppilaiden kasvun tukeminen, varhainen puuttuminen ja ennalta ehkäisevä työ sekä säännöllinen yhteydenpito kodin ja koulun välillä
edistävät oppilaan kohtaaman toiminnan laatua. Yhteisöllisyyttä tukeva ilmapiiri, oppilaan
kanssa työskentelevien aikuisten välinen sujuva vuorovaikutus ja turvallinen, pedagogisesti
innostava oppimisympäristö antavat hyvän pohjan oppilaan hyvinvoinnin ja tasapainoisen
kehityksen turvaamiselle.
Koulujen ja oppilaitosten toimintakulttuurin ja sen mukaisten käytäntöjen tulee kokonaisuudessaan tukea oppilaiden ja koko henkilöstön psyykkistä sekä fyysistä terveyttä
ja hyvinvointia. Laatukriteereissä painotetaan oppilaan oikeutta turvalliseen kasvu- ja
opiskeluympäristöön. Toimivan kouluympäristön suunnittelu edistää hyvinvointia ja
turvallisuutta. Hyvinvointi ja turvallisuus rakentuvat eri toimijoiden välisissä vuorovaikutusprosesseissa. Kouluissa edistetään ja valvotaan turvallisuutta säännöllisesti ja korjataan
havaitut epäkohdat. Hyvinvointia ja turvallisuutta kehitetään kodin ja koulun, useiden eri
ammattiryhmien ja eri hallinnonalojen välisenä yhteistyönä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt opetuksen järjestäjille valtionavustusta
perusopetuksen laatukriteerien käyttöönottoon vuodesta 2009 alkaen. Vuonna 2011 valtionavustusta myönnettiin 2,7 miljoonaa euroa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön sairaalaopetuksen kehittämistoimintaan myöntämän
erillisen valtionavustuksen turvin vuonna 2011 laadittiin sairaalaopetuksen laatukriteerit.
Laatukriteerit ohjaavat ja tukevat sairaalaopetusyksiköitä yhtenäiseen, tasa-arvoiseen ja
laadukkaaseen opetukseen, kasvatukseen ja pedagogiseen kuntoutukseen eri syistä tukea
tarvitsevien oppilaiden parhaaksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Koulutuksen ja tutkimuksen vuosien
2011–2016 kehittämissuunnitelman mukaisesti Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmän, jonka tehtävänä on muun muassa tehdä ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista koskevan järjestelmän kriteereistä. Kehittämissuunnitelman mukaisesti lukiokoulutukseen kehitetään tuloksellisuusrahoitusta tukevat ja
kattavat laatukriteerit.
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KiVa Koulu -ohjelma

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2006–2009 rahoittama ja Turun yliopistossa
kehitetty toimenpidekokonaisuus koulukiusaamisen vähentämiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi on otettu valtakunnallisesti suomen- ja ruotsinkielisten peruskoulujen käyttöön
asteittain lukuvuosina 2009–2010. KiVa Koulu -ohjelman valtakunnallinen käyttöönotto
on vaikuttanut merkittävästi oppimisympäristön hyvinvointiin ja turvallisuuteen.
KiVa Koulu -ohjelman käyttäjiksi on Suomessa rekisteröitynyt noin 2 500 koulua.
Tämä vastaa noin 90 % Suomen perusopetuksesta vastaavista kouluista. Vastaavan laajuista koulukiusaamista ehkäisevää ja vähentävää tutkimus- ja kehittämishanketta ei ole
aiemmin toteutettu missään muualla maailmassa. Kansainvälisesti tarkasteltuna poikkeuksellista on myös se, että ohjelma on saatettu valtakunnalliseen käyttöön maksutta eli opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.
KiVa Koulu-toimenpidekokonaisuus on tarkoitettu kaikkien suomen- ja ruotsinkielisten perusopetuksen koulujen käyttöön. Sen sisältämät toimenpiteet suuntautuvat yksittäisten oppilaiden lisäksi luokkien ja koulujen tasolle sekä vanhemmille. Ohjelmasta on
tuotettu erilliset toimenpidekokonaisuudet luokka-asteille 1–3, 4–6 ja 7–9 suomen- ja
ruotsinkielisinä.
Ohjelman vaikuttavuuden tulokset ovat erinomaisia. Samalla, kun ohjelman käyttö puolittaa kiusattujen ja kiusaajien määrän, sillä on myönteisiä vaikutuksia muun muassa luokkailmapiiriin, oppimismotivaatioon sekä lasten empatiakykyyn. KiVa Koulu on selkeästi
vähentänyt kiusaamista niissä kouluissa, joissa kyseinen toimintamalli on aktiivisessa käytössä. Tällä voidaan katsoa olevan suora vaikutus myös väkivaltatilanteiden vähenemiseen
niissä kouluissa, joissa KiVa Koulua käytetään säännöllisesti. KiVa Koulu -ohjelma on voittanut lukuisia palkintoja mukaan lukien Euroopan rikoksentorjuntakilpailun vuonna 2009.
Opetus- ja kulttuuriministeriön oppilaitosten turvallisuutta edistävät työryhmät

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti oppilaitosten turvallisuustilanteen kehittämistoimien seurantaa varten valtakunnallisen seurantaryhmän kaudelle 1.1.2011–31.12.2012.
Seurantaryhmän tehtävänä on ollut raportoida ja tehdä ehdotuksia asianomaisille viranomaisille sekä sisäisen turvallisuuden ministeriryhmälle, kerätä tietoa eri viranomaisten
turvallisuutta parantavista kehittämistoimista sekä antaa suosituksia hyvien käytäntöjen
levittämisestä oppilaitoksiin. Seurantaryhmä on pidetty ajan tasalla myös oppilaitosten
turvallisuuteen kohdistuneista vaaratilanteista.
Oppilaitosten turvallisuustilanteen seurantaryhmä on tukenut toimintansa aikana avoimen Korkeakouluturvallisuusverkoston toiminnan käynnistymistä. Korkeakouluturvallisuusverkoston kokouksiin ovat osallistuneet erityisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen turvallisuudesta vastaavat ja turvallisuuden edistämisestä kiinnostuneet.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 1.6.2011 Koulurakennusten rakenteellisen turvallisuuden työryhmän, jonka tehtävänä on koulurakennusten rakennusteknistä turvallisuutta
koskevien suositusten jatkovalmistelu, aikataulutus sekä vastuunjaosta sopiminen. Työryhmän toimikausi päättyy kesäkuussa 2013.
Valtion rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutus

Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksessa turvallisuusteema on korostunut viime vuosina (kts. Opettajien täydennyskoulutus osana turvallisuusosaamisen ylläpitoa.) Vuonna
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2013 opetustoimen henkilöstökoulutukseen suunnataan 22,6 miljoonaa euroa, joista
yleissivistävään koulutukseen suunnataan 4,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 Opetustoimen henkilöstökoulutuksen yhtenä painopisteenä on vahvistaa opetustoimen henkilöstön
turvallisuuskulttuurin edistämiseen liittyviä tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä turvallisen
opiskeluympäristön kehittämistä. Lisäksi vahvistetaan henkilöstön pedagogisia valmiuksia
ennaltaehkäistä työrauhaan ja kurinpitoon liittyviä ongelmia.
Oppilaitosten turvallisuutta edistävän lainsäädännön uudistaminen

Koulujen työrauhan turvaaminen
Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan lakimuutoksia, jotka antavat kouluille ja
opettajille uusia keinoja koulujen työrauhan säilyttämiseksi. Lakimuutoksilla halutaan
antaa kouluille ja opettajille uusia keinoja koulujen työrauhan ylläpitämiseen. Esityksellä
selkeytettäisiin oppilaiden vastuuta vahingonteoista, vahvistettaisiin koulun kasvatuskeskustelun asemaa ja tarkennettaisiin jälki-istuntoon liittyvää lainsäädäntöä. Lisäksi opettajat saisivat laajemmat valtuudet tarkistaa oppilaan tavarat ja ottaa pois vaaralliset tai häiritsevät esineet.
Tavoitteena on vahvistaa oppilaitosten yhteisöllisyyttä lisäämällä oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta ja osallistumista muun muassa järjestyssääntöjen ja opetussuunnitelmien laadintaan. Lisäksi vakiinnutettaisiin jokaiseen peruskouluun oppilaskunta.
Hallituksen esitykseen sisältyy muutoksia myös sairaalaopetukseen ja oppilaan kotikunnan
perusteella maksettaviin korvauksiin.
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön uudistamisen tavoitteena on siirtää toiminnan painopiste ennaltaehkäisevään koko yhteisöä koskevaan toimintaan. Uudistus on
tarpeen, sillä koulujen ja alueiden välillä on edelleen suuria eroja oppilashuoltopalveluiden
toteutumisessa. Myös lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten oppilas- ja opiskelijahuollossa on selkeitä puutteita.
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijat valmistelevat yhteistyönä hallituksen esitystä oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi. Esitys koskee esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta.

Opetushallituksen toimet oppilaitosten
turvallisuuden edistämisessä
Opetushallitus on keskittynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana kolmeen eri menetelmään oppilaitosten turvallisuustilanteen parantamisessa. Opetushallitus on tiedottanut
turvallisuuteen liittyvistä keskeisistä teemoista, kouluttanut eri tavoin turvallisuusosaamisen alueella ja osallistunut oppilaitosten turvallisuussuunnittelun kehittämiseen.
Opetushallitus on antanut esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2003, 2004, muutokset 2010 sekä ammatillisen koulutuksen tutkintojen
perusteet 2008–2010. Näissä kaikissa on runsaasti turvallisuuden edistämiseen liittyviä uusia
määräyksiä. Oppilashuoltoa ja turvallisuuden edistämistä koskevia määräyksiä (Opetushallitus 2010) laadittaessa otettiin huomioon muun muassa sisäasiainministeriön koulujen ja
oppilaitosten turvallisuutta koskevassa muistiossa esitettyjä toimenpide-ehdotuksia (Sisäasi-
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ainministeriö 2009). Ns. SORA-lainsäädännön tuomat muutokset ja siihen liittyvät tarkistukset huomioitiin Opetushallituksen määräyksellä 23.12.2011. (Opetushallitus 2011.)
Opetushallitus on myös julkaissut oppaan SORA-säädösten ja -määräysten toimeenpanoon ammattikoulutuksessa. (Opetushallitus 2013.) SORA-säädökset ja -määräykset
käsittelevät opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja. Opas on laadittu edellä
mainittujen säädösten ja määräysten toimeenpanoa varten avuksi koulutuksen ja tutkinnon järjestäjille. Oppaassa käsitellään sitä, miten säädökset ja määräykset toteutetaan
ammatillisessa peruskoulutuksessa (myös näyttötutkinnot) sekä tutkintotavoitteisessa
ammatillisessa lisäkoulutuksessa (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot).
Opetushallitus on uudistamassa kaikki entiset perustutkintokohtaiset työssäoppimisen
työsuojeluoppaat. Ne korvataan alakohtaisilla oppimisympäristöjen turvallisuusoppailla
vuosina 2012–2014. Käynnissä on kuuden eri alakohtaisen opastyöryhmän työskentely.
Oppaista Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas (Opetushallitus 2012) ja Rakennus-, pintakäsittely- ja talotekniikka-alojen oppimisympäristöjen turvallisuusopas (Opetushallitus 2012) ovat jo valmistuneet. Alakohtaisia oppimisympäristöjen turvallisuusoppaita voivat hyödyntää koulutuksen ja tutkinnon järjestäjät, opettajat ja
kouluttajat, opiskelijat ja tutkinnon suorittajat, työpaikkaohjaajat ja työpaikkakouluttajat
sekä ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintosuoritusten arvioijat.
Oppaiden tarkoituksena on edistää kyseisen alan oppimisympäristöjen työturvallisuutta
ja varmistaa, että oppimisympäristöt ovat säädösten mukaisia. Oppaisiin on koottu keskeinen työturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö sekä alakohtaisten vaaratekijöiden tunnistamista ja poistamista sekä mahdollisten riskien suuruuden ja seurauksien arviointia tukevaa
aineistoa. Lisäksi oppaisiin sisältyy osio, jossa on kuvattu keskeisten toimijoiden työturvallisuusvastuita ammattikoulutuksen eri toimintaympäristöissä.
Opetushallitus toteutti laajassa yhteistyössä Jokelan tapahtumien jälkeen vuonna 2008
kevätkauden aikana 11 suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä turvallisuuden edistämiseen ja kriisitilanteisiin varautumiseen liittyvää yhden päivän koulutusta eri puolilla
Suomea. Koulutus suunniteltiin ja toteutettiin laajassa yhteistyössä. Mukana olivat opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto, Opetusalan
ammattijärjestö OAJ, Suomen rehtorit, lääninhallitukset sekä koulutuspaikkakunnan
asiantuntijat. Vuonna 2008 syyskaudella käynnistyivät ensimmäiset pitkäkestoiset turvallisuuden edistämistä ja kriisitilanteisiin varautumista koskevat koulutukset. Opettajien täydennyskoulutuksena toteutettiin Turvallisuuden edistäminen ja kriisitilanteisiin
varautuminen -koulutusohjelmat. Koulutus suunniteltiin poliisin, Pelastusopiston, Opetushallituksen, psykososiaalisen tuen ammattilaisten ja Educoden yhteistyönä. Vuonna
2009 pidettiin eri puolella Suomea 11 suomenkielistä ja kaksi ruotsinkielistä koulutusta,
vuonna 2010 kuusi koulutusta, vuonna 2011 viisi koulutusta eri puolilla Suomea ja
vuonna 2012 yksi koulutus pääkaupunkiseudulla. Näiden lisäksi toteutettiin Educoden
kanssa Koulun turvallisuuskansion päivittäminen -koulutusohjelma Helsingissä syksyllä
2011 ja Salossa keväällä 2012. Koulutuksiin osallistui sekä perusopetuksen, lukiokoulutuksen että ammatillisen koulutuksen henkilöstöä.
Opetushallituksen nettiportaaliin edu.fi -palveluun rakennettiin vuosina 2004–2005
Turvanetti, jonka tavoitteena on antaa koulujen ja oppilaitosten opetushenkilökunnalle
sekä muulle henkilöstölle laajasti turvallisuuskasvatukseen liittyvää tietoa ja siten lisätä
osaamista.
Opetushallituksen portaaleihin on laadittu oppilas- ja opiskelijahuoltoon liittyvää turvallisuustietoutta lisäävää materiaalia. Myös eri oppiaineiden kuten liikunnan, käsityön,
kotitalouden ja kemian www-sivuille on laadittu kyseisissä aineissa tarvittavaa turva
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tietoutta. Koulurakentamisen alueella on kiinnitetty paljon huomiota turvallisen oppimisympäristön suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tätä varten OPH:n www-sivuille (www.oph.
fi) on tuotettu paljon materiaalia opetuksen ja koulutuksen järjestäjien käyttöön.
Opetushallitus on valmistellut kolme laajaa turvallisuuden edistämistä ja kriisitilanteisiin varautumista tukevaa verkkoaineistoa. Oppaiden ja tukiaineistojen tekstejä on sovitettu yhteen siten, että ne tukevat terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen
liittyvää toimintaa kouluissa ja oppilaitoksissa. Aineistot on laadittu laajassa yhteistyössä
eri toimijoiden kanssa.
Vuonna 2012 Opetushallitus avasi Opetustoimen turvallisuusoppaan omilla wwwsivuilleen (http://www.oph.fi/opetustoimen_turvallisuusopas). Tässä oppaassa kouluille ja
oppilaitoksille annetaan perustietoa koulujen turvakansioon liittyvien turvallisuussuunnitelmien laadintaan. Opas tarjoaa myös konkreettisia malleja muun muassa oppilaitoksen
turvallisuuden suunnitteluun, suunnitelmien yhteensovittamiseen ja käyttöönottamiseen
sekä riskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn.
Oppilas- ja opiskelijahuollon opas -verkkosivuston (2012) tavoitteena on tukea oppilasja opiskelijahuollon suunnittelua ja riittävän yhdenmukaista johtamista, kehittämistä ja
toteuttamista paikallisella tasolla (http://www.oph.fi/oppilashuollon_opas). Opas laadittiin
yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Opas on tarkoitettu opetuksen ja
koulutuksen järjestäjille, kouluille ja oppilaitoksille sekä kaikille oppilas- ja opiskelijahuollon moniammatillista yhteistyötä tekeville ja kehittäville.
Oppaan lähtökohtana on opetussuunnitelman mukaisen oppilas- ja opiskelijahuollon ja
siihen kuuluvien palveluiden järjestäminen yhteistyössä. Sivusto sisältää paljon terveyden
edistämiseen, varhaiseen tukeen, yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämiseen, moniammatilliseen yhteistyöhön, turvallisuuden edistämiseen ja turvallisuusriskejä ennaltaehkäiseviin toimintamalleihin liittyvää aineistoa (terveellinen ja turvallinen kouluyhteisö, poissaolojen seuranta, koulumatkojen turvallisuus, päihdekysymykset, tapaturmien ehkäisy,
äkilliset kriisit, uhka- ja vaaratilanteet, lähisuhde ja perheväkivalta, seksuaalinen väkivalta
ja häirintä, sekä lastensuojelu.)
Psykososiaalinen tuki äkillisissä kriiseissä -verkkoaineiston tavoitteena on tukea koulun
ja oppilaitoksen kriisisuunnitelmaan kuuluvan psykososiaalisen tuen järjestämistä äkillisissä kriiseissä. Aineistoa voidaan hyödyntää ikään ja kehitykseen soveltaen myös oppilaille
ja opiskelijoille turvallisuuteen, kriiseihin ja psykososiaaliseen tukeen liittyvässä opetuksessa sekä kodin ja koulun kriiseihin liittyvässä yhteistyössä. Tämä tukee kokonaisvaltaista
turvallisuusosaamista. (http://www.oph.fi/kriisiaineisto)
Opetushallitus on käsitellyt sekä perusopetusta että lukiokoulutusta ja ammatillista
koulutusta koskevissa koulutuksissaan systemaattisesti sekä terveyden ja hyvinvoinnin ja
turvallisuuden edistämistä että erilaisiin kriisitilanteisiin varautumista koskevia teemoja.
Tällaisia koulutuksia ovat olleet muun muassa Perusopetuspäivät, Lukiopäivät, Oppilas- ja
opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät sekä Aggression portaat -koulutukset. Eri
toimijoiden kanssa yhteistyössä on osallistuttu myös aiheeseen liittyvään koulutukseen,
kuten Pelastuslaitoksen toteuttamaan sivistystoimen varautumiskoulutukseen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveyspäiviin.
Opetushallitus on aktiivisesti ollut mukana luomassa Opetustoimen turvallisuusfoorumia, joka pidetään vuosittain Suomen Palopäällystöliiton operoimana. Foorumiin
osallistuu vuosittain 120–150 osallistujaa eri koulutusmuodoista. Lisäksi Opetushallitus
on aktiivisena toimijana pelastustoimen toimijoiden yhteistyönä ja SPEKin vetämänä
toteutettavassa NouHätä-kampanjassa. Kampanja tavoittaa vuosittain noin 400–450 kahdeksannen vuosiluokan opetusta antavaa koulua ja noin 35 000–40 000 oppilasta. Lisäksi
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Opetushallitus on aktiivinen muissa turvallisuutta edistävissä kampanjoissa kuten Liikenneturvaviikossa, Koulurauhassa sekä 112-päivässä.
Koulurauha-ohjelma on Opetushallituksen, Mannerheimin Lastensuojeluliiton,
Poliisihallituksen, Suomen Vanhempainliiton ja Folkhälsanin yhteinen ohjelma, jonka
tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Toiminnan
peruslähtökohtia ovat oppilaiden oma toiminta, osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdessä
tekeminen ja sekä koulun, kodin, viranomaisten ja järjestöjen välinen pitkäjänteinen
yhteistyö. Ohjelma perustuu koko lukuvuodenvuoden aikana toteutettavaan toimintaan kouluissa sekä vuosittain pidettävään kansalliseen julistustapahtumaan lukuvuoden alussa. Koulurauha-ohjelman valtakunnallista levittämistä tukevat nettisivut
(www.koulurauha.fi ja www.skolfreden.fi). Sivustoilta löytyy taustatietoa kiusaamisen
ja väkivallan ehkäisyyn ja kouluhyvinvoinnin edistämiseen sekä koulurauhatyötä
tukevia toimintaideoita ja aineistoja. Koulurauha-sivustoilla on vuosittain noin 10
000 kävijää.
Opetushallituksen valmiusryhmä on aktiivinen toimija kaikissa kouluja, oppilaita tai
opiskelijoita sekä henkilökuntaa kohtaavissa uhka- ja vaaratilanteissa.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Työterveyshuolto on ehkäisevää terveydenhuoltoa, jota toteutetaan työterveyshuoltolain
(1383/2001) perusteella. Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä työntekijän työkyvyn ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja terveyden edistäminen.
Työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville ja työnantajan velvollisuus on järjestää
työterveyspalvelut henkilöstölleen. Työterveyshuolto on työn ja terveyden välisen suhteen
asiantuntija. Se huolehtii yhdessä työpaikkojen kanssa työterveyden ja työkyvyn ylläpitämisestä. Työterveyshuolto toimii työnantajan ja henkilöstön kumppanina työstä johtuvien vaarojen ehkäisemisessä ja työolojen kehittämisessä. Se arvioi työn ja työympäristön
merkitystä terveydelle, ehkäisee työhön liittyviä sairauksia sekä antaa tietoa, neuvontaa ja
ohjausta työkyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Työterveyshuolto ohjaa tarvittaessa hoitoon tai kuntoutukseen.
Työterveyshuollon ennaltaehkäisevin toimin voidaan vähentää työntekijöitä altistusta
erilaisille terveyttä uhkaaville haitoille, vaaroille ja tapaturmille, ja näin vähentää sairauspoissaoloja ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Terveellisestä ja turvallisesta opiskeluympäristöstä sekä hyvinvoivasta opetushenkilöstöstä hyötyvät myös opiskelijat.
Sosiaali- ja terveysministeriö on 2000-luvun alusta lähtien pyrkinyt kehittämään hallinnonalansa turvallisuuskulttuuria muun muassa toimintayksiköille tarkoitettuja turvallisuussuunnitteluoppaita laatimalla ja päivittämällä. Ministeriön Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen kanssa julkaisemassa Päivähoidon turvallisuussuunnittelu -oppaassa (Stakes
2008) turvallisuussuunnittelua on kohdennettu erityisesti varhaiskasvatuksen riskienhallinnan ja turvallisuussuunnitelman laadinnassa huomioon otettaviin näkökohtiin.
Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2011 toimialansa yksiköiden turvallisuuden systemaattisen kehittämisen tueksi ja henkilöstön sekä potilaiden ja asiakkaiden
hyvinvoinnin ylläpitämiseksi tarkoitetun Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu –
oppaan. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.) Oppaassa käsitellään yksiköiden johdon
vastuulla olevaa strategista riskienhallintaa ja turvallisuuskulttuurin kehittämistyötä, käytännön turvallisuustyötä suorittavien operatiivisten toimijoiden tehtäviä sekä turvallisuussuunnitelman laatimista koskevia toimenpiteitä.
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Edellä mainituissa oppaissa esitettyjä riskienhallinnan malleja voidaan joustavasti soveltaa edelleen esimerkiksi uudistettavan päivähoidon ja varhaiskasvatuksen sekä oppilaitosten turvallisuussuunnittelun tarpeisiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tekee tutkimus ja kehittämistyötä useilla koulujen ja oppilaitosten turvallisuuteen liittyvillä aihealueilla.
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toiminnan kehittäminen

Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa koskevaan lainsäädäntöön tehdyt uudistukset takaavat
aiempaa tasa-arvoisemmat palvelut koululaisille ja heidän perheilleen sekä opiskelijoille.
Palveluiden valtakunnallinen kehittäminen ja säädösten toimeenpanon tuki kuuluvat
THL:n tehtäviin.
Yhteisön ja yksilöiden hyvinvointi kouluissa ja oppilaitoksissa ylläpitää turvallisuutta.
Edistämällä hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta tukevaa toimintakulttuuria sekä tarjoamalla sopivaa ja oikea-aikaista tukea lisätään kouluissa ja oppilaitoksessa opiskelevien ja
työskentelevien turvallisuutta ja vähennetään vaaratilanteita. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtäviin kuuluvat yhteisöön ja ympäristöön liittyvän terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen. Yksilökohtaisia työtehtäviä ovat hyvinvoinnin ja terveyden seuraaminen ja edistäminen, varhainen tuen tarpeen tunnistaminen,
varhainen tuki ja hoidon järjestäminen sekä vanhempien kasvatustehtävän tukeminen
kouluterveydenhuollossa.
Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja asetus (338/2011) määrittelevät koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yhdeksi tehtäväksi kouluympäristön ja opiskeluyhteisön terveellisyyden ja
turvallisuuden tarkastukset kolmen vuoden välein. Tarkastuksien sisältö on hyvin laaja käsittäen sekä arvion koulun ja oppilaitoksen fyysisistä olosuhteista (esimerkiksi tapaturmavaarat,
sisä- ja ulkoalueiden turvallisuus, ergonomiset olosuhteet, sisäilman laatu) että myös psykososiaaliseen turvallisuuteen ja opiskeluilmapiiriin liittyviä asioita (esimerkiksi kiusaaminen ja
häirintä, osallisuuden toteutuminen, koulun toimintakulttuuri ja opetusjärjestelyt sekä erilaiset toimintasuunnitelmat). Tarkastukset toteutetaan yhteistyössä eri viranomaisten (muun
muassa koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, terveystarkastaja, työsuojeluhenkilöstö ja henkilöstön työterveyshuolto) kesken. Yhteistyökumppaneina ovat myös oppilaat ja vanhemmat
sekä opiskelijat. Tarkastuksessa todettujen puutteiden korjaamista on seurattava vuosittain.
Määräaikaiset terveystarkastukset muodostavat koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yksilökohtaisen työn rungon. Ne kattavat fyysisen tarkastuksen ja terveysneuvonnan lisäksi
aina myös psyykkisen ja psykososiaalisen hyvinvoinnin arvioinnin. Tarkastuksissa keskustellaan väkivaltakokemuksista, seksuaalisesta häirinnästä, kiusaamiskokemuksista, tapaturmista sekä koulun ja oppilaitoksen opiskeluilmapiiristä, fyysisistä opiskeluolosuhteista ja
vaaranpaikoista. Koululaisilla laajoihin terveystarkastuksiin luokilla 1., 5. ja 8. osallistuvat
myös vanhemmat ja tarkastuksissa tehdään kokonaisarvio perheen hyvinvoinnista. Kotona
esiintyvä väkivalta ja ristiriidat ovat yksi tarkastuksen teemoista. Oppilaiden psyykkistä ja
psykososiaalista hyvinvointia ja päihteiden käyttöä arvioidaan erilaisin kyselyin ja keskustellen. Mahdollisten käytöshäiriöiden ja itseen tai muihin suuntautuvan aggression arvio
tehdään tilanteen vaatimassa laajuudessa. Tilanteen seuranta tai jatkoselvittelyt toteutetaan
koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lisäkäynneillä. Tarvittaessa oppilaita, vanhempia ja
opiskelijoita ohjataan hoidon piiriin.
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Terveydenhuoltolain (1326/2010) ja sitä tarkentavan asetuksen (338/2011) toimeenpanon tukemiseksi on koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimijoille tehty ohjeistuksia ja
muita tukiaineistoja. Näitä ovat 1) asetuksen toimeenpanon tueksi laadittu soveltamisohje
(STM 2009), 2) menetelmäkäsikirja terveystarkastuksissa tehtävistä tutkimuksista (Mäki
et al. 2011) ja 3) ohjeistus laajojen terveystarkastusten järjestämisestä, sisällöistä ja työotteesta (Hakulinen-Viitanen et al. 2012). Materiaalia on koottu Kasvun kumppanit -verkkopalvelun oppilas- ja opiskeluhuolto osaan (www.thl.fi/kasvunkumppanit). Aiheita on
käsitelty myös vuosittain järjestettävillä Kouluterveyspäivillä ja Opiskeluterveydenhuollon
päivillä sekä useissa erillisissä seminaareissa. Koulun fyysiseen työympäristöön liittyen tehdään tutkimusta sisäilman laadun vaikutuksista ja annetaan konsultaatioapua selvittelyihin. Teemaan liittyen on laadittu ohjeistus (Meklin et al. 2007) ja oppilaille on kehitetty
oirekyselyjä. Laajempaa terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastusten ohjeistuksen valmistelua ollaan käynnistämässä.
Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa, asianmukaisessa auttamisessa ja
yhteisöllisen hyvinvoinnin edistämisessä tarvitaan oppilas- ja opiskelijahuollon moniammatillista yhteistyötä. Toimiva yhteistyö kuten yhdessä sovitut toimintakäytännöt ja selkeä
työnjako selkeyttävät tiedonkulkua ja siten lisäävät myös turvallisuutta. Oppilashuollon
moniammatillista yhteistyötä tukemaan on Opetushallituksen kanssa yhdessä laadittu
Oppilashuollon opas -verkkosivusto (www.oph.fi/oppilashuollon_opas).
Kansalliset ohjelmat ja turvallisuuden edistäminen oppilaitoksissa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi Kansallisen lasten ja nuorten tapaturmien
ehkäisyn ohjelman (Markkula & Öörni 2009) toimeenpanoa, jossa on annettu tavoitteet
ja toimenpide-ehdotukset myös koulujen ja oppilaitosten tapaturmien ehkäisyyn liittyen.
Ohjelmassa tavoitellaan turvallisuusmyönteistä toimintakulttuuria kouluihin ja oppilaitoksiin, joka tarkoittaisi, että muun muassa kehitetään kunnan ja koulun johdon tapaturmien ehkäisyn toimintakäytäntöjä, tehostetaan oppilashuoltoryhmän kouluyhteisön
toimia terveyden ja hyvinvoinnin (ml. tapaturmien ja väkivallan ehkäisy) ehkäisyssä, seurataan ja hyödynnetään tietoa sattuneista tapaturma- ja väkivaltatapauksista sekä varmistetaan henkilöstön, oppilaiden ja opiskelijoiden tapaturmien ja väkivallan ehkäisyyn liittyvä
osaaminen ja tiivistetään kodin ja koulun yhteistyötä koulun turvallisuuden edistämisessä.
Peruskouluissa annettavan tapaturmien ehkäisyn opetuksen selvittämiseksi tehtiin vuonna
2012 THL:n toimesta selvitys tapaturmista kustantamoiden tuottamissa perusopetuksen
tiettyjen oppiaineiden 1.–9. vuosiluokkien oppimateriaaleissa (Samposalo et al. 2012).
Koulujen ja oppilaitosten tapaturmien ehkäisyyn liittyen on ammattilaisille koostettu tietoa ja työkaluja THL:n Piste tapaturmille! -verkkopalveluun (www.thl.fi/tapaturmat).
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa ja tukee Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelman (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010) toteutusta. Ohjelman tavoitteena on
muun muassa asenteisiin ja käyttäytymismalleihin vaikuttamalla puuttua väkivaltaan
ennakoivasti, jota varten varhaiskasvatukseen ja kouluille tuotetaan materiaalia asian
käsittelyyn. Tätä varten on THL:ssä tuotettu Turvataitoja nuorille -opas (Aaltonen 2012),
jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä nuorten kokemaa seurusteluväkivaltaa, seksuaalista
väkivaltaa ja sukupuolista häirintää. Vastaavasti tarkoitus on kehittää muun muassa oppilas- ja opiskelijahuollon työntekijöille työvälineitä, joiden avulla he voivat tunnistaa väkivaltaa kohdanneen tilanteen ja puuttua siihen.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on Alkoholiohjelman pääkoordinaattori, joka yhdessä
aluehallintovirastoissa työskentelevien koordinaattoreiden kanssa tukee paikallista alko54

holihaittojen ehkäisyä. Osana vastuullisen päihdepolitiikan edistämistä ohjelma on muun
muassa tuottanut aineistoa alkoholihaittojen ehkäisyn sekä päihdeasioiden puheeksi
ottamisen tueksi. Peruskouluille on yhteistyössä Opetushallituksen kanssa tuotettu Koululaisen turvaverkko -opas (Warsell 2013), jossa on kuvattu yhteistyössä kouluissa tehtävä
ehkäisevä päihdetyö.
Mieli – Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman toimeenpanosta ja siihen liittyvästä tiedottamisesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjelman mukaan lasten
ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö tulisi toteuttaa erikoispalvelujen tuella ensisijaisesti
lapsen omassa arkiympäristössä kotona, päivähoidossa tai koulussa. Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyen THL:ssä
mm. kehitetään lasten sosioemotionaalista kehitystä tukevia työmenetelmiä osaksi esi- ja
alakoulujen arkea (Yhteispeli-hanke) sekä ehkäistään masennusoireilevien nuorten sairastumista masennukseen kehittämällä toimiva malli stressinhallintakurssista kouluterveydenhuoltoon. Ohjelman toimia viedään eteenpäin myös KASTE-ohjelman kautta.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa (KASTE) on ensimmäisellä ohjelmakaudella 2008–2011 kehitetty Lasten Kaste -osaohjelmassa useita kouluissa ja
oppilaitoksissa toteuttavia työmuotoja ja menetelmiä. Lasten ja nuorten palvelujen kehittämisen tavoitteena on ollut peruspalvelujen vahvistaminen, tuen vieminen lasten ja nuorten
kehitysympäristöihin, monialainen yhteistyö sekä erityistason tuen ja konsultaatioiden jalkauttaminen perustasolle. Pyrkimyksenä on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia ja tarjota
tukea varhaisemmin ja oikea-aikaisemmin tarvitsijoille. Palvelujen tuominen kouluihin ja
oppilaitoksiin lisää myös turvallisuutta. Esimerkiksi nuorisopsykiatrian konsultaatiot kouluille ja erityistason työntekijöiden jalkautuminen oppilaitoksiin helpottavat avun saantia
ja madaltavat avun vastaanottoa. Samalla myös koulujen ja oppilaitosten henkilöstö saa
konsultatiivista ohjausta ja tukea omaan työhönsä. Hankkeissa on kehitetty myös ryhmämuotoisia aggression hallintaa tukevia perustasolla helposti käyttöön otettavia menetelmiä.
Kehitystyön tuloksia on esitelty koulutuksissa, seminaaripäivissä, verkostoissa ja Kaste I
ohjelmakauden päätösseminaarin julkaisussa (Hastrup et al. 2013). Kaste 2012–2015 kaudella Lasten-osaohjelman yhtenä kehittämisalueena on edelleen oppilas- ja opiskelijahuolto.
Seurantatieto turvallisuustyön tueksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuottaa myös tietoa koulujen ja oppilaitosten turvallisuuden edistämisen pohjaksi. Valtakunnallisella Kouluterveyskyselyllä saadaan paitsi valtakunnallista niin myös kuntakohtaista tietoa mm. koulun työilmapiiristä, osallisuudesta, fyysisten työolojen puutteista, koulutapaturmista, koulukiusaamisesta, seksuaalisesta häirinnästä
ja väkivallasta. Kyselyyn vastaavat peruskoulujen 8. ja 9. vuosiluokkien oppilaat sekä
lukioiden ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat. Vertailukelpoista tietoa on kerätty peruskouluista vuodesta 1996, lukioista vuodesta 1999 ja
toisen asteen ammatillisista oppilaitoksista vuodesta 2008 alkaen. Vuodesta 2013 lähtien
kysely toteutetaan joka toinen vuosi koko maassa. Kyselyyn on lisätty kysymyksiä myös
muihin kuin koulutapaturmiin joutumisesta sekä keskeisten turvalaitteiden käytöstä. Valtakunnalliset ja maakunnalliset tulokset raportoidaan Kouluterveyskyselyn verkkosivuilla,
kun puolestaan kuntien ja koulujen tulokset ovat maksullisia.
Yhteistyössä Opetushallituksen kanssa on toteutettu peruskouluihin ja toisen asteen
oppilaitoksiin Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -kyselyjä, joista tulokset on julkaistu
peruskoulujen ja keväällä 2013 myös toisen asteen oppilaitosten osalta THL:n TEAviisari
-verkkopalvelussa. Verkkopalvelun avulla voi esimerkiksi tarkastella terveyden edistä55

misaktiivisuutta peruskouluissa kunta- tai koulutasolla sekä verrata kuntia ja kouluja
keskenään. Seitsemän eri näkökulman (sitoutuminen, johtaminen, terveysseuranta ja
tarveanalyysi, voimavarat, yhteiset käytännöt, osallisuus sekä muut ydintoiminnat) avulla
voidaan arvioida, miten hyvin kunta on hoitanut väestön terveyden edistämiseen liittyviä
toimintoja peruskouluissa tai toisen asteen oppilaitoksissa. Näkökulmat pitävät sisällään
myös oppilaitosten turvallisuuteen liittyviä mittareita. Tietoa on saatavilla esimerkiksi siitä
missä määrin oppilaitoksissa seurataan koulutapaturmien, koulukiusaamisen, häiriöiden
ja ongelmatilanteiden sekä kurinpitotoimien ja ojentamisen yleisyyttä, missä määrin niissä
on näiden ehkäisyä tukevia yhteisiä käytäntöjä tai missä määrin niissä on huolehdittu
oppilaiden osallisuudesta.
Kansainvälisen ESPAD -tutkimuksen koululaiskysely (European School Survey Project
on Alcohol and Other Drugs) on toteutettu Suomessa THL:n toimesta neljän vuoden
välein vuodesta 1995 lähtien. Kohderyhmä tutkimuksessa on tutkimusvuonna 16 vuotta
täyttävät suomalaisnuoret eli peruskoulun 9.-luokkalaiset. Kyselyllä kartoitetaan nuorten
alkoholin, tupakan ja huumeiden käyttöä, siinä tapahtuvia muutoksia ja siitä aiheutuvia
haittoja. Kysely toteutetaan kaikkiaan 36 Euroopan maassa mikä mahdollistaa maiden
välisen vertailun, tiedon hyödyntämisen kansainvälisessä alkoholipolitiikassa sekä laajempien päihteiden käytössä tapahtuvien muutosten ennakoinnin. (Ks. Hibell et al. 2012.)

Aluehallintoviranomaisten tehtävät oppilaitosten
turvallisuuden näkökulmasta
Aluehallinnon opetustoimen pääasialliset työkalut ovat opetushenkilöstön täydennyskoulutus, peruspalvelujen arviointi ja oikeusturva-asiat oppimisyhteisössä.
Täydennyskoulutuksen kautta voidaan jalkauttaa turvallisuusajattelua ja -osaamista
osaksi oppilaitosten jokapäiväistä toimintaa. Turvallisuuteen läheisesti liittyviä teemoja
ovat mm. kodin ja koulun yhteistyö, järjestyssäännöt, opettajan toimivalta, yksilön ja
yhteisön oikeudet, koulutyötä ohjaavat arvot, oppilashuoltoryhmien toiminta, koulukiusaamisen eri muodot, opetussuunnitelmien mahdollisuudet, turvallisuus- ja pelastussuunnitelmiin liittyvät harjoitukset sekä oppimisympäristön fyysiset edellytykset.
Peruspalvelujen arviointi on aluehallintovirastojen lakisääteinen tehtävä, jonka
arviointikohteet ministeriöt määrittelevät. Peruspalvelujen arvioinnin avulla voidaan selvittää tarvittaessa kuntien turvallisuuteen liittyviä tekijöitä.
Oppilaitosten turvallisuustilannetta pitää seurata. Aluehallintovirastot voivat perustaa
poikkihallinnollisia oppilaitosten turvallisuusverkostoja alueittain omista lähtökohdistaan,
esimerkiksi maakunnittain, seutukunnittain. Opetus- ja kulttuuriministeriö linjaa asiakokonaisuutta tulossopimusten kautta. Alueelliset verkostot keräävät sovitusti ja yhtenevästi
tietoja valtakunnalliselle oppilaitosten turvallisuustilannetta seuraavalle ryhmälle. Tietoja
kerätään koulutuksen järjestäjiltä turvallisuustilanteesta, esimerkiksi hallinto-ohjelmien
kautta. Verkosto vie eteenpäin turvallisuusosaamisen hyviä käytäntöjä ja uutta turvallista
toimintakulttuuria.

Yhteistyö poliisin kanssa
Ennalta estäminen perustuu paikalliseen yhteistyöhön ja yhdessä koottuun analysoituun
tietoon. Poliisin on sen vuoksi säilytettävä tuntemuksensa myös paikallisista toimintaympäristöistä ja liityttävä paikallisiin yhteistyörakenteisiin yhdessä siellä työskentelevien vastuullisten toimijoiden kanssa.
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Paikallisen ennalta estävän työn keskeinen yhteistyömalli on paikallinen turvallisuusyhteistyö ja sen suunnittelu. Lähtökohtaisesti on perusteltua kytkeä lähipoliisitoiminta selkeästi
osaksi paikallista turvallisuustyötä. Lähipoliisi on poliisin panos paikallisessa turvallisuusyhteistyössä. Ennalta estävien tavoitteiden toteuttamiseen tarvitaan usein myös muuta työpanosta, minkä vuoksi on varmistettava koko peruspoliisityön kytkeminen näihin tavoitteisiin
ja toimenpiteisiin. Kytkentä varmistetaan johtamalla poliisin ennalta estävän työn tavoitteet
ja toimenpiteet paikallisen turvallisuustyön tavoitteista. Kun näin tehdään, tietty osa peruspoliisityöstä noudattaa lähipoliisin toimintaperiaatteita ja tehdään lähipoliisimaisesti.
Poliisin ja koulujen yhteistyöllä on pitkään jatkuneet perinteet. Lähipoliisitoiminnan
strategiassa (Poliisihallitus 2010) linjataan lähipoliisitoiminnan ja turvallisuusyhteistyön
kehittämisen linjaukset ja tavoitteet. Strategian toteuttaminen on poliisitoiminnan yksi
keskeisistä tavoitteista.
Valtaosalla poliisilaitoksia on nimetty nimikkopoliisit alueen kaikkiin oppilaitoksiin.
Nimikkopoliisit ovat osallistuneet koulujen ja oppilaitosten turvallisuussuunnitelmien laatimiseen ja koulutusten järjestämiseen. Lisäksi nimikkopoliisit ovat pitäneet laillisuuskasvatusta erityisesti peruskoulujen oppilaille.
Koulupoliisitoiminnassa poliisin tulee erityisesti tukea kouluja niiden koulukiusaamista
estävässä toiminnassa ja puuttua niihin tapahtumiin, joihin voi liittyä rikoksia. Poliisi
antaa ennalta estävää liikennevalistusta esikouluikäisille ja osalle alakoulujen ikäluokkaan
kuuluville. Laillisuuskasvatusta ja liikennevalistusta annetaan myös yläkoulujen ikäluokkaan kuuluville. Esikouluikäisten liikennevalistus toteutetaan päiväkoteihin toteutettavien
vierailujen yhteydessä.
Poliisin ennalta estävän toiminnan materiaalin tuottamisesta, päivittämisestä ja jakamisesta vastaa Poliisiammattikorkeakoulu. Opetusmateriaalia käyttävät koulupoliisit kouluihin ja oppilaitoksiin suunnatuissa koulutustilaisuuksissa ja muut poliisimiehet esiintyessään erilaisissa rikosten ja häiriöiden ehkäisyä ja torjuntaa koskevissa tilaisuuksissa.
Koulupoliisitoiminnan lisäksi poliisilaitos varautuu tapahtumiin, joihin voi liittyä kouluihin ja muihin oppilaitoksiin kohdistuvaa uhkaa. Nimikkopoliisien tehtävänä on toimia
mainittuihin tapahtumiin liittyvänä yhteyshenkilönä poliisilaitoksen sekä koulujen ja
muiden oppilaitosten välillä, tallentaa ja analysoida saamaansa informaatiota, kouluttaa ja
konsultoida kouluja ja oppilaitoksia sekä yhdessä muiden poliisilaitoksen vastuutahojen
kanssa kehittää poliisilaitoksen valmiutta siten, että poliisi pystyy mahdollisimman hyvin
ennalta estämään ja tarvittaessa tehokkaasti reagoimaan ilmeneviin uhkiin. Poliisilaitosten nimikkopoliisit osallistuvat myös poliisilaitoksen edustajina niihin moniammatillisiin
yhteistyöryhmiin, missä käsitellään kouluihin tai oppilaitoksiin kohdistuvia uhkia. Poliisilaitokset avustavat kouluja ja oppilaitoksia niiden turvallisuussuunnitelmien laadinnassa.
Oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä voidaan toteuttaa usealla eri toimintamallilla
ja menetelmin, paikallisesti sopimalla on löydettävissä parhaat tavat toteuttaa ennalta estävää turvallisuustyötä juuri paikallisten tarpeiden mukaisesti.

Yhteistyö pelastusviranomaisen kanssa
Turvallisuudella on perusopetuksessa erityinen asema. Säädösten mukaan opetuksen tulee
edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia, turvallisuutta ja arjenhallintaa sekä kehittää niihin liittyviä valmiuksia. Opetukseen osallistuvalla oppilaalla on myös oikeus turvalliseen
opiskeluympäristöön.
Turvallisuuden edistäminen kouluissa edellyttää turvallisuuskasvatuksen ja -opetuksen
lisäksi huomion kiinnittämistä myös turvalliseen toimintaan, turvallisuuskulttuuriin ja
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turvallisuuden johtamiseen. Turvallisuusnäkökulma tulee ottaa huomioon koulun eri toiminnoissa ja turvallisuuden edistämiselle tulee asettaa tavoitteita sekä turvallisuutta tulee
suunnitella, toimeenpanna ja seurata kuten muitakin koulun toimintoja.
Pelastuslailla pyritään luomaan yhteiskuntaan sellaiset puitteet, että yksittäiset ihmiset, yhteisöt ja viranomaiset voivat elinympäristössään ja toiminnassaan ehkäistä onnettomuuksia sekä
varautua rajoittamaan ja torjumaan onnettomuuksista aiheutuvia vahinkoja ja seurauksia.
Pelastuslain 14 §:ssä säädetään omatoimisesta varautumisesta. Säännöksen mukaan
rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on ehkäistävä tulipalojen
syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä, varauduttava henkilöiden, omaisuuden
ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa, varauduttava tulipalon sammuttamiseen ja
muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät sekä ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä
toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.
Pelastuslain omatoiminen varautuminen kattaa sekä vaaratilanteiden ja onnettomuuksien ehkäisemiseen tähtäävät toimenpiteet että varautumisen onnettomuustilanteissa
toimimiseen. Velvoite koskee toiminnanharjoittajan ja rakennuksen omistajan ja haltijan
koko toimintaa. Velvoite sisältää rakennuksessa tapahtuvan varautumisen lisäksi myös asianomaisen tahon muualla kuin rakennuksessa tapahtuvan toiminnan.
Pelastusviranomaisten kouluille antama tuki turvallisuuden edistämiseksi perustuu
pelastuslakiin. Pelastuslaitoksille on säädetty tehtäväksi ohjauksen, valistuksen, neuvonnan
ja valvonnan keinoin tukea eri tahoja laissa säädettyjen velvoitteiden noudattamisessa.
Sisäisen turvallisuuden ohjelmaan (Sisäasiainministeriö 2012) sisältyy toimenpiteitä, joilla
pyritään varmistamaan turvallinen oppimisympäristö. Pelastuslaitoksille on ohjelmassa
asetettu tavoite tehostaa koulujen omatoimisen varautumisen ohjausta.
Pelastustoimen strategisiin tavoitteisiin kuuluu onnettomuuksien tehokas ennaltaehkäisy yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Onnettomuuksien syyt ovat moninaisia ja liittyvät suureksi ihmisten käyttäytymiseen. Niihin voidaan tehokkaasti vaikuttaa vain laajalla
ja pitkäjänteisellä yhteistyöllä. Pelastustoimen tavoitteena on lisätä yksityisten ihmisten ja
yhteisöjen vastuuta ja valmiuksia turvallisuusasioissa.
Pelastuslaitokset tukevat osaltaan mahdollisuuksiensa mukaan kouluja ja muita oppilaitoksia myös turvallisuuskoulutuksessa ja -kasvatuksessa. Yhteistyötä tarvitaan erityisesti
Nou Hätä! ja muissa kampanjoissa. Tulipysäkki on lasten ja nuorten luvattomaan tulenkäsittelyyn liittyvä hanke ja Yli Hyvä Juttu on syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvää kasvatustyötä lasten ja nuorten parissa. Molemmissa hankkeissa viranomaiset verkostoituvat
paikallisella tasolla. Mukana toiminnassa on myös koulu-, sosiaali- ja poliisiviranomaisia.
Pelastuslaitokset ovat nimenneet yhteyshenkilön alueellaan sijaitseville kouluille. Yhteyshenkilö osallistuu kouluissa moniammatillisiin työryhmiin. Yhteyshenkilön tulisi toimia pelastuslaitoksen edustajana oppilaitoksen turvaryhmässä osallistuen sen toimintaan oman alansa
asiantuntemusta edellyttävissä asioissa, lisäksi tehtävänä olisi opastaa ja tukea oppilaitoksen turvallisuusjohtoa turvallisuussuunnittelussa. Yhteyshenkilön tulisi myös ohjeistaa ja olla mukana
poistumisharjoitusten ja muiden toimintaharjoitusten toteutuksessa sekä suorittaa vastuullaan
olevien oppilaitosten palotarkastukset tai ainakin olla niissä läsnä. On tärkeää, että yhteistyö
pelastustoimen, poliisin ja kunnan opetustoimen kesken on sovittua ja jatkuvaa.

Paikallinen yhteistyö muiden tahojen kanssa
Oppilaitoksissa toimivat henkilöt ja yhteisöt ovat merkittävässä roolissa turvallisuuskulttuuria edistettäessä. Kuntien muiden hallintokuntien, kuten sosiaali- ja terveyssektorin,
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nuorisotyön ja muun sivistyssektorin (ml. samassa kiinteistössä toimivat päivähoito ja
varhaiskasvatus sekä kirjastot) tulee olla mukana oppilaitosten turvallisuutta kehittämässä.
Samoin järjestöjen ja muiden oppilaitosten sisällöllistä työtä tekevien tahojen on tärkeä
osallistua turvallisuuden kehittämiseen, koska niiden henkilöstö on osa oppilaitosten toimijoita. Oppilaitosten teknisen henkilöstön (rakenteiden huolto, siivous yms.) rooli turvallisuustekijänä on tärkeä myös huomioida.
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Oppilaitosten turvallisuustilanteen
seurantaryhmän esittämät arviot
ja kehittämistarpeet
Oppilaitosten turvallisuus osana ohjauksen kehittämistä
Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa alaistaan hallintoaan sekä opetuksen ja koulutuksen
järjestäjiään monin eri tavoin. Valtionhallinnon tasolla keskeisiä strategioita ovat opetusja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen strategiat. Opetus- ja kulttuuriministeriön
tekemät tulossopimukset Opetushallituksen, yliopistojen ja aluehallintovirastojen kanssa
ovat keskeisiä painopisteiden ja toteutettavien toimenpiteiden määrittelyssä.
Valtakunnan tason strategiatyö luo puitteet ja tukee opetuksen ja koulutuksen järjestäjätason strategiatyötä. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjätasolla keskeisiä strategioita ovat
esimerkiksi kunnan seudullinen tai paikallinen turvallisuussuunnitelma, opetusviraston/toimen strategia sekä koulutuksen järjestäjien toimintaa ohjaavat strategiat.
Turvallisuutta edistävän toiminnan ja turvallisuutta edistävän kasvatuksen ja koulutuksen asemaa tulisi vahvistaa ottamalla ne integroidusti huomioon erilaisissa opetushallinnon strategioissa, toimintasuunnitelmissa ja opetustoimen henkilöstökoulutuksen suunnitelmissa. Tällä luodaan perustaa sille, että turvallisuuden edistäminen otetaan huomioon
integroidusti kaikessa opetuksen ja koulutuksen järjestäjän toiminnassa. Turvallisuuden
kytkeminen tarkoituksenmukaisella tavalla toimintastrategioihin tukee osaltaan toimintakulttuuria, jossa turvallisuutta heikentävien tekijöiden vaikutus voidaan ennalta ehkäistä
mahdollisimman tehokkaasti ja mahdollisiin turvallisuusuhkiin puuttua mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tulevissa strategioissa tulisi siten ottaa
huomioon turvallisuuden edistämisen keskeiset päämäärät. Samoin turvallisuutta edistävät
päämäärät tulisi huomioida keskeisissä turvallisuuteen liittyvissä seudullisissa ja paikallisissa strategioissa ja suunnitelmissa sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintaa
ohjaavissa strategioissa. Vastaavat turvallisuutta edistävät päämäärät huomioidaan oppilaitosten turvallisuuteen liittyvissä suunnitelmissa ja ohjeissa.

Turvallisuusosaamisen vahvistaminen opetushenkilöstön
perus- ja täydennyskoulutuksessa
Oppilaitosturvallisuuteen keskeisesti vaikuttava tekijä on oppilaitosten henkilöstön turvallisuuteen liittyvät tiedot, taidot ja asenteet sekä turvallisuusosaamisen kehittäminen.
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Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin vahvistamista edistää turvallisuustietoinen ja -taitoinen henkilöstö, joka toimii turvallisuutta edistävästi, jolla on kyky tunnistaa ja ehkäistä
vaaratekijöitä sekä taito toimia erityistilanteissa. Työnantaja vastaa ensisijaisesti siitä, että
henkilöstön turvallisuusosaaminen on riittävän vahvaa ja ajantasaista.
Opettajien peruskoulutus on tärkeässä roolissa pitkäjänteisen oppilaitosten turvallisuuden edistämisessä. Opettajien peruskoulutukseen tulisi sisällyttää turvallisuuden edistämisen perustiedot ja pedagogiset taidot. Tämä edellyttää yliopistojen ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen opettajankouluttajien turvallisuusosaamisen vahvistamista.
Valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstön osaamista kehitetään koulutuspoliittisesti merkittävillä painopistealueilla. Täydennyskoulutus on myös turvallisuuden edistämisen kannalta tärkeä väline. Turvallisuutta edistävä kasvatus ja koulutus tulisi huomioida
valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstökoulutusta koskevissa suunnitelmissa koulutuspoliittisesti merkittävänä alueena ja turvallisuutta edistävän kasvatuksen ja koulutuksen
tulisi sisältyä oppilaitosjohdon täydennyskoulutuksen suunnitelmiin. Erityistä huomiota
tulisi kiinnittää oppilaitoksen johdon koulutukseen sekä turvallisuusjohtamisen toteutumiseen koulutuksen eri tasoilla. Turvallisuusosaamista tulisi ylläpitää ja vahvistaa säännöllisillä koulutuksilla tavoitteena yksilön turvallisuusosaamisen ja tiedon muuntuminen
koko oppilaitoksen turvallisuutta edistäväksi tiedoksi ja osaamiseksi.
Oppilaitosten turvallisuustilanteen seurantaryhmä pitää tärkeänä, että yliopistot ja
ammatilliset opettajakorkeakoulut, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen
yhteisenä koulutuksen laadullisena asiantuntijaelimenä toimivat koulutustoimikunnat
sekä opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta osaltaan edistävät kyseisiä opetushenkilöstön turvallisuusosaamisen vahvistamiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamista.

Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin edistäminen
Turvallisuuden kokonaisvaltainen edistäminen ja mahdollisiin turvallisuusuhkiin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa edellyttävät sitä tukevaa turvallisuuskulttuuria. Turvallisuutta tulee edistää kaikissa oppilaitoksissa eri koulutustasoilla. Oppilaitoksissa
tulee olla selvillä turvallisuutta koskevista lainsäädännöstä, opetussuunnitelmien perusteista sekä kunnallisista määräyksistä ja ohjeista. Oppilaitoksissa tulee olla oppilaitoksen
turvallisuuden edistämiseen, kriisi- ja hätätilanteisiin sekä työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvät suunnitelmat ja ohjeet. Koulutuksen järjestäjän tulee vastata ja valvoa, että
oppilaitoksissa on ajan tasalla olevat turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat ja ohjeet. Oppilaitoksen turvallisuuskansioon sisällytettyjä turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia ja ohjeita
tulee seurata ja päivittää. Koko oppilaitosyhteisö tulee perehdyttää, kouluttaa ja harjoittaa
turvallisuutta edistäviin suunnitelmiin, ohjeisiin ja toimintatapoihin. Oppilaitoksissa tulee
harjoitella säännöllisesti vaara- ja hätätilanteiden varalta suunnitelmien mukaisesti.
Turvallisuuden edistäminen oppilaitoksissa perustuu toimivaan johtamiseen. Turvallisuuden tulee siksi olla osa koulutuksen järjestäjien toimintajärjestelmää, jolla varmistetaan
toiminnan laatua ja tuetaan sen jatkuvaa parantamista. Tähän liittyen tulee varmistaa, että
koulutuksen järjestäjällä on käytettävissään turvallisuuden edistämisen kannalta relevanttia
seuranta- ja palautetietoa, jota analysoidaan systemaattisesti ja jonka pohjalta tehdään tarvittavia toimenpiteitä. Tätä kautta voidaan varmistaa että turvallisuusnäkökulma on otettu
huomioon oppilaitosten eri toiminnoissa ja turvallisuuden edistämiselle asetetaan tavoitteita, joiden toimeenpanoa seurataan ja kehitetään osana oppilaitoksen muita toimintoja.
Turvallisuuskasvatuksen tulisi sisältyä oppilaitoksen toimintakulttuuriin, kaikkiin toimintoihin ja opetettaviin teemoihin luontevalla tavalla. Turvallisuuteen liittyvää opetusta
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tukevaa aineistoa tulisi kehittää ja tuottaa opettajien käytettäväksi, jotta asetetut oppimistavoitteet voidaan saavuttaa.
Kattavaa ja luotettavaa valtakunnan tason tietoa oppilaitoksissa tapahtuvista tapaturmista sekä uhkaus- ja väkivaltatilanteista ei ole helposti saatavissa. Oppilaitosten turvallisuuden edistäminen ja turvallisuuden suunnittelu, tapaturmien ehkäisy, uhkailu- ja
väkivaltatilanteisiin puuttuminen sekä resurssien suuntaaminen ovat kuitenkin vaikuttavampia niiden perustuessa todelliseen tietoon oppilaitoksissa tehtävistä ennaltaehkäisevistä
toimenpiteistä sekä tapa turma-, uhka- ja väkivaltatilanteista.
Sisäisen turvallisuuden ohjelma (Sisäasiainministeriö 2012) sisältää 64 toimenpidettä,
joissa toimenpiteen 11 mukaisesti kehitetään oppilaitosten turvallisuustilanteen seurantaa
niin, että käytettävissä on luotettavaa tietoa uhkailu- ja väkivaltatilanteiden yleisyydestä ja
ilmenemismuodoista. Lisäksi kehitetään seurantamenettely, jolla kootaan tietoa uhkailuja väkivaltatilanteista oppilaitoksissa. Oppilaitosten turvallisuustilanteen seurantaryhmä
pitää kyseisen seurantamenettelyn kehittämistä tärkeänä. Oppilaitosten turvallisuustilanteen seurantaryhmä pitää tärkeänä seurantamenettelyn kehittämistä myös oppilaitoksissa
tapahtuvien tapaturmien systemaattiseen selvittämiseen. Kerättävien tietojen laajan hyödyntämisen ja vertailtavuuden kannalta on tärkeää, että tiedot ovat yhteismitallisesti määriteltyjä. Tätä voidaan edistää ottamalla huomioon seurannan kannalta relevantit tiedot
esimerkiksi osana eri hallinnonalojen tietoarkkitehtuureissa.
Oppilaitosten turvallisuustilanteen seurantaryhmä pitää hyvänä, että sisäisen turvallisuuden ohjelman (Sisäasiainministeriö 2012) toimenpiteen 12 mukaisesti pelastuslaitokset
tehostavat koulujen omatoimisen varautumisen ohjausta.
Sisäisen turvallisuuden ohjelman (Sisäasiainministeriö 2012) toimenpiteen 37 mukaisesti liitetään poliisissa valmisteilla olevaan uhka-arviointityökaluun toimintamalli, jolla
poliisi saa nopeasti asiantuntijan arvioinnin henkilön todellisesta uhkasta ja väkivaltapotentiaalista.
Oppilaitosten turvallisuustilanteen seurantaryhmä pitää tärkeänä, että kouluväkivallan
seurantaa kehitetään poliisiasiain tietojärjestelmän uudistamisen yhteydessä (Vitja-tietojärjestelmähanke).
Lisäksi Oppilaitosten turvallisuustilanteen seurantaryhmä pitää hyvänä, että sisäisen
turvallisuuden ohjelman (Sisäasiainministeriö 2012) toimenpiteen 33 mukaisesti laaditaan
nettinuorisotyön strategia ja lisätään eri viranomaisten läsnäoloa verkossa sekä kehitetään
moniammatillista yhteistyötä verkossa.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama Kouluterveyskyselyn tuloksia käytetään
valtakunnan tasolla erilaisten laajojen ohjelmien seurannassa ja arvioinnissa. Kunnat hyödyntävät tuloksia laatiessaan kunnan strategioita ml. hyvinvointistrategia sekä laatiessaan
ohjelmia ja suunnitelmia.
Kouluterveyskyselyn valtakunnalliset ja maakuntakohtaiset tulokset ovat kaikille saatavilla, mutta kuntien ja oppilaitosten kyselyjen tulokset ovat maksullisia. Oppilaitosten
turvallisuustilanteen seurantaryhmä pitää tärkeänä selvittää mahdollisuudet saattaa Kouluterveyskyselyn tulokset myös kunnille ja oppilaitoksille maksutta oppilaitosten turvallisuuden edistämiseksi.

Viranomaisten yhteistyön tiivistäminen
Oppilaitosten turvallisuuteen vaikuttavat osaltaan monet eri viranomaistahot. Huomion
kiinnittäminen oman vastuualueensa rooliin tässä kokonaisuudessa on tärkeää. Viranomaisten välisen yhteistyön edistäminen osana oppilaitosten turvallisuustyötä ja turvalli62

suuskulttuurin luomista nähdään tärkeäksi sekä valtiohallinnossa että alueellisella ja paikallisella tasolla.
Oppilaitosten turvallisuuden edistäminen edellyttää opetushallinnon ja useiden viranomaisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyötä ja toimenpiteitä. Vastavuoroisuuteen perustuva yhteistyö edistää parhaimmillaan ideoiden, tiedon ja osaamisen sekä hyvien
käytäntöjen levittämistä ja juurruttamista. Viranomaisten yhteistyön edistämiseksi olisi
tärkeä luoda yhteistyö- ja kehittämisverkosto, jonka avulla edistetään oppilaitosten turvallisuutta valtakunnallisella ja alueellisella tasolla. Aluehallintovirastot kokoaisivat alueelliset
turvallisuusverkostot, jotka edistäisivät oppilaitosten turvallisuutta alueellisella tasolla sekä
toimivat tiedontuottajina valtakunnalliselle oppilaitosten turvallisuutta edistävälle yhteistyö- ja kehittämisverkostolle. Oppilaitosten turvallisuustilanteen seurantaryhmä pitää
aluehallintovirastojen roolia tärkeänä paikallisessa turvallisuuden edistämistyössä.
Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä päätti 12.9.2012 toimenpiteistä perhe- ja lastensurmien ennaltaehkäisemiseksi. Sitä koskeva toimeenpanosuunnitelma hyväksyttiin
17.10.2012. Toimenpiteen 11 mukaisesti sisäasiainministeriön poliisiosasto asettaa työryhmän, joka laatii selvityksen viranomaisten välistä tietojenvaihtoa säätelevästä lainsäädännöstä ja mahdollisista ongelmista erityisesti perhe- ja lastensurmien ennalta ehkäisemisen näkökulmasta moniviranomaisyhteistyö huomioiden.
Oppilaitosten turvallisuustilanteen seurantaryhmä pitää tärkeänä, että jatkona sisäasiainministeriön poliisiosaston asettaman työryhmän työskentelylle laaditaan selvitys eri
hallinnonalojen tietojenvaihtoa säätelevien lainsäädäntöjen mahdollisista ongelmista viranomaisten välisen yhteistyön ja tietojen vaihdon edistämiseksi (opetustoimi, sosiaali- ja terveystoimi, nuorisotoimi, liikuntatoimi, poliisi).
Perhe- ja lastensurmien ennaltaehkäisemisen toimenpide 7 c mukaisesti selvitetään,
onko lastensuojelulakiin tarpeen lisätä oppilaitokselle mahdollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus kollektiivisesti. Oppilaitosten turvallisuustilanteen seurantaryhmä pitää kyseisen
selvityksen tekemistä tärkeänä.
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Oppilaitosten turvallisuustilanteen
seurantaryhmän esitykset
Turvallisuus integroiduksi osaksi opetushallinnon sekä opetuksen
ja koulutuksen järjestäjien strategioita
–– Turvallisuuden edistämisen keskeiset päämäärät otetaan huomioon opetus- ja
kulttuuriministeriön hallinnonalan tulevissa strategioissa sekä hallituskausittain tehtävässä
Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa. Turvallisuutta edistävä kasvatus
ja koulutus otetaan huomioon opetushallinnon strategioissa sekä opetussuunnitelmien ja
tutkintojen perusteissa.
–– Opetushallinnon valtakunnalliset turvallisuutta edistävät tavoitteet otetaan huomioon
keskeisissä turvallisuuteen liittyvissä seudullisissa ja paikallisissa strategioissa ja
suunnitelmissa. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät varmistavat, että turvallisuuteen liittyvät
asiat otetaan huomioon niiden toimintaa ohjaavissa strategioissa. Strategioissa määritellyt
turvallisuutta edistävät päämäärät huomioidaan opetuksen ja koulutuksen järjestäjien/
oppilaitosten toimintajärjestelmissä, opetussuunnitelmissa, vuosisuunnitelmissa sekä
turvallisuuteen liittyvissä suunnitelmissa ja ohjeissa.
Vahvistetaan turvallisuusosaamista opetushenkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksella
–– Turvallisuusosaamista tulee vahvistaa kaikkien opettajien peruskoulutuksessa ja
siihen liittyvässä opetusharjoittelussa. Korkeakoulujen tulee varmistaa, että opettajien
peruskoulutus kattaa turvallisuuden edistämisen perustiedot ja pedagogiset taidot.
–– Yliopistojen ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen opettajankouluttajien
turvallisuusosaamista tulee vahvistaa.
–– Turvallisuutta edistävä kasvatus ja koulutus huomioidaan valtion rahoittaman opetustoimen
henkilöstökoulutusta koskevissa suunnitelmissa koulutuspoliittisesti merkittävänä alueena
ja ne sisältyvät oppilaitosjohdon täydennyskoulutuksen suunnitelmiin. Mahdollistetaan
oppilaitosyhteisön turvallisuusosaamisen kannalta keskeisten sidosryhmien osallistuminen
täydennyskoulutuksiin moniviranomaisten turvallisuutta edistävän yhteistyön vahvistamiseksi.
–– Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaitoksen johdon koulutukseen sekä
turvallisuusjohtamisen toteutumiseen koulutuksen eri tasoilla. Uusien rehtorien
koulutukseen sisällytetään oppilaitosten turvallisuuden edistämisen keskeiset painopisteet.

64

Edistetään oppilaitoksen turvallisuuskulttuuria
–– Tuetaan turvallisuutta edistävän toimintakulttuurin muodostumista kaikissa oppilaitoksissa
eri koulutustasoilla ottamalla turvallisuusasiat huomioon oppilaitosten kaikessa toiminnassa.
Turvallisuuden edistäminen oppilaitoksissa perustuu toimivaan turvallisuuden johtamiseen
sekä henkilöstön ja oppilaiden/opiskelijakunnan sitoutumiseen asetettujen päämäärien
saavuttamiseksi. Turvallisuutta edistävien toimien valmistelussa tulee siksi olla mukana
laajasti oppilaitoksen henkilöstö ja oppilaat/opiskelijat. Turvallisuusnäkökulma huomioidaan
oppilaitosten opetussuunnitelmissa ja vuosisuunnitelmissa sekä eri toiminnoissa.
––

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät asettavat turvallisuuden edistämiselle tavoitteita, joiden
toteutumista seurataan, arvioidaan ja kehitetään osana oppilaitoksen muita toimintoja.

––

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät kehittävät oppilashuoltoryhmien toimintaa ja
kohdentavat riittävät resurssit oppilaitosten turvallisuustilanteen seurantaan, oppilaitoksessa
tapahtuvien tapaturmien seurantaan ja ennaltaehkäisyyn sekä oppilaitoksessa tapahtuvien
uhkaus- ja väkivaltatapausten käsittelyyn ja tukitoimenpiteisiin.

–– Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät huolehtivat siitä, että oppilaitosyhteisön
turvallisuusosaamista ylläpidetään ja vahvistetaan säännöllisillä koulutuksilla ja harjoituksilla.
Tiivistetään viranomaisten välistä yhteistyötä
–– Oppilaitosten turvallisuuden edistäminen edellyttää opetushallinnon ja useiden
viranomaisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyötä ja toimenpiteitä. Luodaan
yhteistyö- ja kehittämisverkosto, jonka avulla edistetään oppilaitosten turvallisuutta
valtakunnallisella ja alueellisella tasolla. Aluehallintovirastot kokoavat alueelliset
turvallisuusverkostot, jotka edistävät oppilaitosten turvallisuutta alueellisella tasolla sekä
toimivat tiedontuottajina valtakunnalliselle oppilaitosten turvallisuutta edistävälle yhteistyö- ja
kehittämisverkostolle.
–– Oppilaitosten turvallisuuden edistämistä toteutetaan yhteistyössä opetuksen ja koulutuksen
järjestäjien sekä kuntien muiden hallinnonalojen (ml. sosiaali- ja terveyssektori, nuorisotyö
ja muu sivistyssektori) kanssa. Oppilaitosten kanssa yhteistyössä toimivat järjestöt ja
muut keskeiset toimijat otetaan tarkoituksenmukaisella tavalla mukaan oppilaitosten
turvallisuuden edistämistyöhön.
Päivähoito ja varhaiskasvatus
–– Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen turvallisuutta koskevat säädökset valmistellaan osana
uudistuvaa lainsäädäntöä.
–– Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnittelu ajantasaistetaan uudistuneen
lainsäädännön mukaiseksi. Turvallisuussuunnitelman toteutumista arjen toimintakäytännöissä
edistetään.
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