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Turvallisuus perusopetuksessa 

 
 

1 Lähtökohdat ohjausryhmän 
työskentelylle 

 
Turvallisuus on käsitteenä laajentunut viime vuosikymmenten aikana. Nykyisin 
turvallisuus nähdään tärkeänä osana hyvinvointia. Turvallisuus liittyy kaikkeen 
yhteiskunnalliseen toimintaan ja ihmisten arkiseen elämään. Sisäisen turvallisuuden 
ohjelmassa määritetään sisäisen turvallisuuden keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet 
poikkihallinnollisesti. Sisäistä turvallisuutta ylläpitämällä ehkäistään Suomeen ja 
Suomessa asuviin ihmisiin kohdistuvia rikoksia, onnettomuuksia, ympäristövahinkoja ja 
muita häiriöitä sekä torjutaan niiden haitallisia seurauksia.  
 
Osaamisen ylläpitäminen on jatkuva haaste. Valtioneuvoston 8.5.2008 hyväksymän 
sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaan yleissivistävän perusopetuksen tulisi antaa 
tiedolliset ja taidolliset valmiudet arvioida arjen riskejä ja toimia onnettomuus- ja 
tapaturmatilanteissa. Lasten ja nuorten turvallisuusosaamisen kehittämisen nähtiin 
tukevan väkivallan, onnettomuuksien ja tapaturmien määrän vähentämistä sekä sisäisen 
turvallisuuden edistämistä. 
 
Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimenpiteisiin kuului myös lasten ja nuorten 
osaamisen kehittämisen lisäksi myös oppilaitosten turvallisuuden edistäminen. 
Sisäasiainministeriö asetti kaksi eri työryhmää näitä ohjelman toimenpiteitä 
toteuttamaan: Oppilaitosten turvallisuustyöryhmän ja Turvallisuus perusopetuksessa  
-ohjausryhmän (ent. Perusopetuksen turvallisuuskortti -ohjausryhmä). 
 
Oppilaitosten turvallisuustyöryhmä  
 
Sisäasiainministeriö asetti 19.1.2009 sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisesti 
Oppilaitosten turvallisuustyöryhmän.  Työryhmän tehtävänä oli laatia ohjeet 
oppilaitosten pelastussuunnitelmien täydentämiseksi koulu-uhkaustilanteiden varalta 
sekä ohjeet oppilaitoksille, poliisille ja pelastusviranomaisille toiminnasta näissä 
tilanteissa sekä niihin varautumisessa.  
 
Työryhmä selvitti oppilaitosten nykyisiä turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia ja 
turvallisuusjärjestelyjä sekä suunnitelmien perusteena olevaa lainsäädäntöä. Lisäksi 
tarkasteltiin jo käynnistettyjä oppilaitosten turvallisuuden parantamiseen tähtääviä 
toimenpiteitä.  
 
Työryhmä teki useita toimenpide-ehdotuksia koulujen turvallisuuden parantamiseksi: 

1. Pelastussuunnitelmia täydennetään niin, että ne ottavat huomioon myös Jokelan 
ja Kauhajoen kaltaiset tapahtumat.  

2. Koulun turvallisuuskansioon kootaan kaikki koulun turvallisuusasiakirjat ja 
turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat.  
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3. Koulujen turvallisuusoppaassa annetaan käytännön ohjeita koulujen riskien 
arviointia ja turvallisuussuunnittelua varten. 

4. Korkeakoulujen suunnittelukäsikirjaa hyödynnetään soveltuvin osin 
opetushallinnon ohjeistuksissa. 

5. Ohjeet toiminnasta oppilaitoksiin kohdistuvissa uhkaustilanteissa oppilaitoksille, 
poliisille ja pelastusviranomaisille 

6. Viranomaisten yhteistyötä tulee tiivistää. 
7. Huoltajille on tiedotettava pääperiaatteet koulun käytännöistä vaara- ja 

uhkatilanteissa. 
8. Koulutuksia ja harjoituksia tulee jatkaa ja laajentaa. 
9. Opettajien ja muun henkilökunnan perus- ja täydennyskoulutuksesta tulee 

huolehtia. 
10. Lainsäädännön terminologiaa tulee yhtenäistää. 
11. Koulurakennusten paloturvallisuustekniikka ja rakenteellista turvallisuutta tulee 

parantaa. 
 
”Hallinnonalojen toimet koulusurmien johdosta” -muistiossa 23.2.2011 ja sisäisen 
turvallisuuden ohjelman toimeenpanon väliarvioinnissa 23.3.2011 on arvioitu 
Oppilaitosten turvallisuus -työryhmän tuloksia. Opetushallituksen selvitys sen vastuulla 
olevista asioista on saatu 9.11.2011.  
 
Oppilaitosten turvallisuus -työryhmän tuloksia arvioitiin seuraavasti: 

1. Pelastuslaitokset ovat tukeneet oppilaitoksia pelastussuunnitelmien 
päivittämisessä huomioon ottaen uudet uhkat ja ohjeet sekä järjestäneet 
pelastuslain mukaista koulutusta ja harjoituksia. 

2. Koulun turvallisuuskansio liittyy Opetustoimen turvallisuusoppaaseen. Jokainen 
koulu laatii omansa.  

3. Opetushallituksen työryhmä on valmistellut Opetustoimen turvallisuusoppaan.  
Turvallisuusoppaassa annetaan käytännön ohjeita koulujen riskien arviointia ja 
turvallisuussuunnittelua varten. 

4. Korkeakoulujen turvallisuuskäsikirja -opas on huomioitu ”Opetustoimen 
turvallisuusoppaan” laadinnassa.  

5. Poliisi on antanut sisäisen ohjeen toiminnasta vaara- ja uhkatilanteissa. 
Pelastuslaitokset toimivat tilanteissa poliisin ohjeistuksen mukaan.  

6. Poliisi ja pelastuslaitokset ovat nimenneet yhdyshenkilön jokaiselle koululle. 
Tavoitteena on helpottaa koulujen ja turvallisuusviranomaisten välistä 
yhteydenpitoa ja madaltaa kynnystä ottaa epäselvissä asioissa yhteyttä poliisiin 
tai pelastusviranomaiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut 
seurantaryhmän arvioimaan oppilaitosten turvallisuustilannetta, tapauksia ja 
ilmiöitä.   

7. Kodin ja koulun yhteistyötä koskeva esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteita uudistettiin marraskuussa 2010. Perusteet sisältävät velvoitteen 
tiedottaa ja perehdyttää oppilaat ja huoltajat koulun toimintamalleista erilaisissa 
uhkatilanteissa.  
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8. Opetushallinto sekä poliisi ja Pelastusopisto toteuttavat yhteistyössä 
”Oppilaitosten turvallisuuden edistäminen ja kriisitilanteisiin varautuminen 
koulussa ja oppilaitoksissa” -koulutusta. 

9. Opetus- ja kulttuuriministeriön Opetushallitukselle osoittamaa opettajien/ 
koulunjohdon täydennyskoulutusrahaa on kohdennettu turvallisuuskoulutukseen. 

10. Lainsäädännön terminologian yhtenäistäminen otetaan huomioon lainsäädäntöä 
ja ohjeistuksia kehitettäessä. 

11. Pelastusviranomaiset ovat huomioineet palotarkastusten ja 
rakennuslupakäsittelyjen yhteydessä oppilaitosturvallisuustyöryhmän 
paloturvallisuustekniikkaan ja rakenteelliseen turvallisuuteen liittyvät 
suositukset. Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 1.6.2011 Koulurakennusten 
rakenteellisen turvallisuuden -työryhmän. Työryhmän tehtävänä on 
koulurakennusten rakennusteknistä turvallisuutta koskevien suositusten 
jatkovalmistelu ja aikataulutus sekä vastuunjaosta sopiminen. Työryhmän 
toimikausi päättyy 30.3.2012. 

 
Perusopetuksen turvallisuuskortti -ohjausryhmä ja sen antamat suositukset  
 
Sisäasiainministeriö asetti 14. tammikuuta 2009 Perusopetuksen turvallisuuskortti  
-ohjausryhmän edistämään perusopetuksen lapsille ja nuorille antamia tiedollisia ja 
taidollisia valmiuksia arvioida arjen riskejä ja toimia onnettomuus- ja 
tapaturmatilanteissa. 
 
Ohjausryhmän tehtäväksi annettiin:  

 valmisteluryhmien asettaminen opetuksen aihealueittaista suunnittelua ja 
kokoamista varten  

 opetuksen valmistelun seuranta ja valvonta  
 turvallisuuskortin sisällön hyväksyminen  
 muodollisen esityksen tekeminen turvallisuuskortin sisällyttämisestä 

opetukseen. 
 
Perusopetuksen turvallisuuskortti -väliraportti 2009 käsitteli perusopetuksen 
turvallisuuskasvatuksen nykytilannetta ja kehittämistarpeita. Raportissa kuvattiin lisäksi 
lasten ja nuorten turvallisuustilannetta tilastojen valossa, turvallisuuskasvatuksen 
toteutumista perusopetuksessa ja siihen liittyviä haasteita sekä tarkasteltiin lasten ja 
nuorten turvallisuuden kehittämiseen liittyviä muita meneillään olevia rinnakkaisia 
hankkeita. 
 
Ohjausryhmä totesi, että perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet antavat hyvät 
lähtökohdat turvallisuuskasvatuksen toteuttamiseen. Koulujen väliset erot 
turvallisuuskasvatuksen toteuttamisessa ovat kuitenkin suuret samoin kuin eri 
oppiaineiden välillä. Valtakunnallisesti puuttuu laaja-alainen turvallisuusosaamisen ja 
taitotasojen määrittely niin opettajien pätevyyden kuin perusopetuksen sisällön osalta.  
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Ohjausryhmä selvitti myös työelämässä käytössä olevan turvallisuuskorttimallin 
soveltuvuutta perusopetukseen. Turvallisuuden alalla on useita osa-alueita, joissa 
tarkoin määriteltyyn koulutukseen osallistunut ja tutkinnon suorittanut henkilö saa 
kurssitodistukseksi kortin, esimerkiksi tulityökortin, työturvallisuuskortin tai 
hygieniapassin. Kortin suorittaminen on kelpoisuusvaatimuksena tiettyihin työtehtäviin. 
Kortteihin liittyy myös rekisteröiminen, voimassaoloaika ja korttijärjestelmän 
kustannukset. 
 
Ohjausryhmä ei pitänyt työelämän turvallisuuskorttimallia perusopetuksen 
turvallisuuskasvatuksen toteuttamiseen sopivana, koska perusopetuksen 
turvallisuuskasvatuksen tulee antaa arjen turvallisuuteen liittyvät perustiedot ja taidot 
turvallisuuden osa-alueilta laajasti. Perusopetuksen turvallisuuskortti ei ohjausryhmän 
käsityksen mukaan voisi pätevöittää mihinkään tehtävään. Minkään muun 
opintokokonaisuuden suorittamisesta ei perusopetuksessa myöskään anneta erillistä 
todistusta tai korttia. Yhden ikäluokan osalta kortin kustannukset olisivat yli puoli 
miljoona euroa. 
 
Ohjausryhmä katsoi, että turvallisuudesta ei pitäisi tehdä erillistä oppiainetta, vaan 
turvallisuuskasvatuksen tulisi sisältyä koulun toimintakulttuuriin, kaikkiin toimintoihin 
ja eri oppiaineisiin luontevalla tavalla. Turvallisuussuunnittelu ja 
turvallisuuskasvatuksen kehittäminen tulisi nivoa yhteen sisältäen myös mm. 
koulumatkat ja -kuljetukset sekä koulutyöhön liittyvät erityistilanteet ja 
kouluympäristön ulkopuolella tapahtuva opetus.  
 
Voimassa oleva lainsäädäntö ja opetussuunnitelmien perusteet mahdollistavat 
sellaisenaan kattavan turvallisuuskasvatuksen toteuttamisen koulussa jo nykyisellään. 
Nyt tulisi kehittää turvallisuuskasvatuksen sisältöjä ja aineistoja sekä opettajien 
valmiuksia sisällyttää turvallisuuskasvatuksen osa-alueita opetukseensa. Paikallisella 
tasolla tulisi parantaa koulujen, kotien, viranomaisten ja muiden organisaatioiden 
yhteistyötä turvallisuuskasvatuksen sekä oppimisympäristön ja koulumatkojen 
turvallisuuden kehittämiseksi. 
 
Ohjausryhmä esitti väliraportissaan seuraavat turvallisuuskasvatuksen 
kehittämistoimenpiteet: 

 Opetushallituksen tulee määritellä turvallisuusosaamisen taito- ja osaamistasot 
perusopetuksessa. 

 Opettajien perusopetuksessa tulee vahvistaa turvallisuusosaamista. 
 Opettajien täydennyskoulutuksessa tarvitaan lisää resursseja 

turvallisuusosaamisen vahvistamiseksi. 
 Turvallisuuskasvatus tulisi ottaa vuonna 2011 opettajien täydennyskoulutuksen 

painoalueeksi. 
 Asetettujen oppimistavoitteiden saavuttamiseksi tulisi kehittää ja tuottaa 

opetusta tukevaa aineistoa. 
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 Opetusta tukevaa aineistoa tulisi tuottaa sekä oppikirjamuotoisena että 
sähköisinä internetsivustoina, jotka olisivat opettajien vapaasti käytettävissä. 

 Koulun/opetuksen järjestäjän tulisi nimetä yhteyshenkilö, joka toimii koulun ja 
viranomaisten välisenä yhdyshenkilönä. 

 Yhteistyötä tulisi kehittää koulun/opetuksen järjestäjän sekä poliisi- ja 
pelastusviranomaisten välillä. 

 
Ohjausryhmä pyysi lisäksi sisäisen turvallisuuden ministeriryhmää  

 linjaamaan turvallisuusopetuksen kehittämisen lähtökohdat ja tarkentamaan 
ohjausryhmän tehtävää  

 ottamaan kantaa oppilaskohtaisen turvallisuuskortin ja sen edellyttämän 
hallinnointijärjestelmän tarpeeseen ja mahdollisen toteutusmallin yleislinjoihin. 

 
Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän päätöksen jälkeen ohjausryhmän työskentely 
jatkui väliraportissa esitettyjen koulun turvallisuuteen ja turvallisuuskasvatukseen 
liittyvien asiakokonaisuuksien kehittämiseksi. Väliraportti julkaistiin sähköisenä 
sisäasiainministeriön julkaisusarjassa nro 31/2009. www.intermin.fi -> ajankohtaista -> 
julkaisut -> julkaisusarjat -> sisäinen turvallisuus -> Perusopetuksen turvallisuuskortti 
(2009) 
 
Turvallisuus perusopetuksessa -ohjausryhmä  
 
Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä päätti 30.4.2010 Sisäisen turvallisuuden 
ohjelman ohjausryhmän esityksestä ohjausryhmän tehtävästä seuraavasti: 

 Ohjausryhmän uusi nimi on ”Turvallisuus perusopetuksessa -ohjausryhmä”. 
 Ohjausryhmä toimii perusopetuksen turvallisuuden laaja-alaisena 

asiantuntijaryhmänä.  
 Ohjausryhmä toimii opetuksen tavoitteita ja sisältöjä koskevien ehdotusten 

laatimiseksi yhteistyössä muiden turvallisuuden osa-alueita sisäisen 
turvallisuuden ohjelman pohjalta käsittelevien työryhmien kanssa. 

 
Turvallisuus perusopetuksessa -ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut 
pelastusylijohtaja Pentti Partanen sisäasiainministeriöstä ja varapuheenjohtajana johtaja 
Jorma Kauppinen Opetushallituksesta. Ohjausryhmän työskentelyyn on osallistunut 
pysyvänä asiantuntijana opetusneuvos Pekka Iivonen Opetushallituksesta. 
Ohjausryhmän sihteerinä toimi 1.1.2009 -31.12.2010 projektipäällikkö Kristiina Juvas 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä ja 7.6.2010 alkaen ylitarkastaja Maija 
Peltokangas sisäasiainministeriöstä.  
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Taulukko 1.  Perusopetuksen turvallisuuskortti- ja Turvallisuus perusopetuksessa 

-ohjausryhmän kokoonpano  

 

Partanen, Pentti 
pelastusylijohtaja, 
sisäasiainministeriö 

1.1.2009 - 
31.12.2011 

Puheenjohtaja  

Kauppinen, Jorma 
johtaja, 
Opetushallitus 

1.1.2009 - 
31.12.2011 

Varapuheenjohtaja  

Biskop, Maria 
ylitarkastaja, opetus- 
ja kulttuuriministeriö 

1.1.2009 - 
26.1.2011 

Jäsen  

Söderholm, Merja 
neuvotteleva 
virkamies, sosiaali- ja 
terveysministeriö 

1.1.2009 - 
31.12.2011 

Jäsen  

Tarvainen, Anna-
Liisa 

hallitusneuvos, 
liikenne- ja 
viestintäministeriö 

1.1.2009 - 
30.6.2011 

Jäsen  

Peltokangas, Maija 
ylitarkastaja, 
sisäasiainministeriö 

1.1.2009 - 
31.12.2011 

Jäsen  

Roimu, Jere 
komisario, 
sisäasiainministeriö 

1.1.2009 - 
26.1.2011 

Jäsen  

Hassila, Juha 
tiedotuspäällikkö, 
Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö 

1.1.2009 - 
31.12.2011 

Jäsen  

Markkula, Jaana 
tutkija, Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos 

15.11.2010 -
31.12.2011 

Jäsen  

Järg-Tärno, Regina
suunnittelija, 
oikeusministeriö 

15.11.2010 - 
28.9..2011 

Jäsen  

Marjamaa, Petri 
poliisitarkastaja, 
poliisihallitus 

15.11.2010 -
31.12.2011 

Jäsen  

Pajunen, Jari 
poliisitarkastaja, 
sisäasiainministeriö 

27.1.2011 - 
31.12.2011 

Jäsen  

Jauhola, Heli 
ylitarkastaja, opetus- 
ja kulttuuriministeriö 

27.1.2011 - 
31.12.2011 

Jäsen  

Karhunen, Mikko 
yli-insinööri, 
liikenne- ja 
viestintäministeriö 

1.7.2011 - 
31.12.2011 

Jäsen  

Sambou, Saija 
erikoissuunnittelija, 
oikeusministeriö 

28.9.2011 - 
31.12.2011 

Jäsen 

Savolainen, Marko 
poliisitarkastaja, 
poliisihallitus 

15.11.2010 -
31.12.2011 

Varajäsen  
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Toimikautensa aikana ohjausryhmä kokoontui 19 kertaa. Ohjausryhmän työ tehtiin 
virkatyönä.  
 
Kokouksissa on kuultu eri alojen asiantuntijoita seuraavasti: 

 25.4.2009 tutkija Jaana Markkula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten ja 
nuorten tapaturmien ehkäisy 

 13.9.2010 kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi, opetus- ja kulttuuriministeriö 
Turvallisuusosaamisen vahvistaminen opettajien perus- ja 
täydennyskoulutuksessa 

 22.11.2010 opetusneuvos Armi Mikkola, opetus- ja kulttuuriministeriö 
Turvallisuusosaamisen vahvistaminen opettajien perus- ja 
täydennyskoulutuksessa 

 31.1.2011 rehtori Ulla Rajavuori, Helsingin normaalilyseo 
Opettajankoulutukseen sisältyvä ohjattu harjoittelu harjoittelukoulussa 

 7.3.2011 johtava rehtori Jyrki Loima Helsingin yliopiston Viikin normaalilyseo 
Opettajankoulutukseen sisältyvä ohjattu harjoittelu harjoittelukoulussa 

 7.3.2011 psykologi, tutkijakoulutettava Miia Sainio, Turun yliopisto Kiva Koulu 
-toimintamalli 

 11.4.2011 varapuheenjohtaja Jukka Kuittinen, Suomen Rehtorit ry. Rehtori ja 
koulun turvallisuuden edistäminen 

 11.4.2011 lehtori Tiina Ranta, Laurea ammattikorkeakoulu Laurean 
turvallisuusopetus ja turvallisuustyö 

 16.5.2011 yksikön päällikkö Päivi Lindberg, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 
Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, Varhaiskasvatus ja turvallisuus 

 30.8.2011 toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila, Suomen Vanhempainliitto 
Vanhempien ja koulun yhteistyö koulun turvallisuustyön tukena 

 18.10.2011 kustannusjohtaja Teuvo Sankila ja tuotepäällikkö Anna-Mari 
Tyynelä Kustannusosakeyhtiö OTAVA 

 Oppimateriaalit ja turvallisuus 15.11.2011 opetusneuvos Eero K. Niemi, 
Opetushallitus, Perusopetuksen aihekokonaisuuksien arviointi 
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2 Turvallisuuden käsite 
perusopetuksessa 

 
Turvallisuus on käsitteenä laajentunut viime vuosikymmenten aikana. Nykyisin 
turvallisuus nähdään tärkeänä osana hyvinvointia. Turvallisuudesta on säännöksiä 
useissa laeissa. Suomen perustuslaissa säädetään vapausoikeuksista, joihin kuuluu mm. 
oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Perusopetuslaki säätää oppilaan oikeudesta 
turvalliseen perusopetukseen. Pelastuslain tavoitteena on parantaa ihmisten 
turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. 
 
Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa sisäisellä turvallisuudella tarkoitetaan sellaista 
yhteiskunnan tilaa, jossa jokainen voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista 
ja vapauksista sekä turvallisesta yhteiskunnasta ilman rikollisuudesta, häiriöistä, 
tapaturmista, onnettomuuksista ja suomalaisen yhteiskunnan taikka kansainvälistyvän 
maailman ilmiöistä tai muutoksista johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta. Sisäisen 
turvallisuuden määritelmä tukee ja ohjaa myös koulujen ja niitä ohjaavien tahojen 
turvallisuustyötä. 
 
Turvallisuus on Maslowin tarvehierarkiassa yksi viidestä ihmisen perustarpeesta. 
Tunteena turvattomuus liittyy yleensä tulevien tapahtumien ennustamattomuuteen eli 
epävarmuuteen. Yksilö tuntee olonsa usein turvattomaksi, jos lähitulevaisuuden 
uhkakuvat ovat vaikeasti ennustettavia tai ymmärrettäviä. Toisaalta tapaturmat, 
onnettomuudet ja rikokset vaikuttavat siihen, kuinka turvalliseksi ihminen kokee 
ympäristönsä. 
 
Organisaatioiden turvallisuutta kuvataan yleisesti turvallisuuskulttuurikäsitteen avulla. 
Turvallisuuskulttuurin voidaan arvioida olevan hyvä tai huono. Myös Cliff Edwardsin 
malli (2005) kuvaa erilaisia turvallisuuskulttuurin tasoja. Alimmalla tasolla 
turvallisuuskulttuuriin suhtaudutaan välinpitämättömästi ja ylimmällä tasolla 
turvallisuus liittyy olennaisesti työhön ja ajatteluun. 
 
 

16 

http://www.tc.gc.ca/media/documents/ca-standards/1367810.pdf
http://www.tc.gc.ca/media/documents/ca-standards/1367810.pdf


Turvallisuus perusopetuksessa 

 
 

 
Kuvio 1. Cliff Edwardsin malli (2005) organisaation turvallisuuskulttuuritasoista 

 

2.1 Turvallisuus perusopetuksen lainsäädännössä 
 
Perusopetuksen järjestämisessä oppilaiden ja koulun henkilökunnan turvallisuuden 
takaaminen kaikissa tilanteissa on yksi keskeinen perusta. Perusopetuslaki säätää, että 
opetukseen osallistuvalla oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 
  
Yhdeksi perusopetuksen valtakunnalliseksi tavoitteeksi on valtioneuvosto kirjannut 
fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin vaalimisen. Hyvinvointia 
edistetään oppilashuollon eri toimenpiteillä, joilla on keskeinen rooli myös 
perusopetuksen turvallisuuden edistämisessä.  Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan 
hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen 
hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. 
Koulun tehtäviin kuuluu myös turvallisuuskasvatuksen ja -opetuksen järjestäminen.  
 
Perusopetuksen turvallisuusopetuksen käsite määritellään perusopetuksen 
säätelyjärjestelmässä turvallisuuteen liittyvien tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen 
kautta: perusopetuslaki 628/1998, perusopetusasetus 852/1998, valtioneuvoston asetus 
perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen 
tuntijaosta 1435/2001, Opetushallituksen määräys perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet 2004, perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset 
29.10.2010 sekä Laki alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa 1110/2010.  
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden Turvallisuus ja liikenne  
-aihekokonaisuuden turvallisuustavoitteita käsitellään luvussa 3.4 Turvallisuus 
aihekokonaisuuksissa. 
 
Oppiaineiden turvallisuuteen liittyvät tavoitteet syventävät tietoja turvallisuudesta. 
Erityisesti terveystiedon oppiaineessa on paljon turvallisuuteen liittyviä tavoitteita. 
Turvallisuuden laajoja ja monitahoisia ulottuvuuksia ja näkökulmia ovat mm. 
väkivallan, päihteiden, tapaturmien ja onnettomuuksien yleisyys, riskiryhmät ja 
erityispiirteet, turvallisuuteen liittyvät vastuut ja velvollisuudet, tietoturvallisuus, 
turvalliset toimintatavat, yhteisöllisyyden merkitys, turvallisuuden eettiset ja moraaliset 
ulottuvuudet, arvojen, kulttuurin, sääntöjen, sopimusten ja turvallisuusasenteiden 
merkitys.  
 
Eri oppiaineiden tavoitteiden lisäksi opetussuunnitelmaan on kirjattu myös oppiaineiden 
keskeiset oppisisällöt sekä kuvaukset oppilaan hyvästä osaamisesta. Nämä oppiaineiden 
tavoitteet, keskeiset sisällöt ja kuvaukset on esitetty tarkemmin luvussa kolme. 
 

2.2 Muun lainsäädännön turvallisuusvelvoitteet koululle 
 
Kouluterveydenhuolto  
 
Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa kouluterveydenhuoltoa koskevasta lainsäädännöstä 
ja ohjeistuksista. Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä 
lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) tuli 
kokonaisuudessaan voimaan vuoden 2011 alusta. Asetus liitettiin terveydenhuoltolakiin 
(1326/2010), joka tuli voimaan 1.5.2011. Asetuksen tavoitteena on ehkäisevää toimintaa 
tehostamalla varmistaa, että lasten, oppilaiden ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden 
terveysneuvonta ja -tarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja 
yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia. Kouluterveydenhuolto on osa 
perusopetuslain mukaista oppilashuollon palveluja. 
 
Kouluterveydenhuollon palvelut on asetuksen mukaan järjestettävä tarpeen mukaan 
moniammatillisesti. Määräaikaisista tarkastuksista poisjäävien tuen tarve tulee selvittää. 
Joka vuosiluokalla tehtävässä terveystarkastuksessa on selvitettävä tarkastettavan 
ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan kasvua, kehitystä ja hyvinvointia 
haastattelulla, kliinisillä tutkimuksilla ja tarvittaessa muilla menetelmillä. 
Ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokilla tehtävissä laajoissa 
terveystarkastuksessa selvitetään myös perheen hyvinvointia haastattelulla. Laajoista 
terveystarkastuksista tulee tehdä myös yhteenveto, jota käytetään apuna oppilashuollon 
yhteistyössä, kun arvioidaan luokka- ja kouluyhteisön tilaa ja mahdollisten lisätoimien 
tarvetta.  
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Asetuksen mukaisen terveysneuvonnan tulee tukea yksilön ja hänen perheensä 
terveyden sekä psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämistä vähintään seuraavilla 
alueilla, joista osa liittyy suoraan turvallisuuteen: 

 kasvu, psykososiaalinen ja fyysinen kehitys 
 ihmissuhteet, lepo ja vapaa-aika, median merkitys terveyden ja turvallisuuden 

kannalta, ergonomia, ravitsemus, liikunta, painon hallinta, suun terveys ja 
seksuaaliterveys mukaan lukien raskauden ehkäisy 

 lähi- ja parisuhdeväkivallan, tapaturmien sekä tupakoinnin, alkoholin ja muiden 
päihteiden käytön ehkäisy 

 kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset ja infektioiden ehkäisy 
 soveltuvin osin sosiaaliturva sekä sosiaali- ja terveyspalvelut.  

 
Oppilaiden terveysneuvonnan tulisi lisäksi tukea ja edistää itsenäistymistä, 
opiskelukykyä, terveellisiä elämäntapoja, hyvää fyysistä toimintakykyä ja 
mielenterveyttä sekä ehkäistä koulukiusaamista. 
 
Asetuksessa säädetään myös kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyydestä ja 
turvallisuudesta, joka tulee tarkastaa oppilaiden, kouluterveydenhuollon, 
terveystarkastajan, henkilöstön työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa 
muiden asiantuntijoiden kesken. Havaittujen puutteiden korjaamista on seurattava 
vuoden välein.  
 
Kunnan on kouluterveydenhuoltoa järjestäessään toimittava yhteistyössä vanhempien ja 
huoltajien kanssa sekä muun oppilashuolto- ja opetushenkilöstön ja muiden tarvittavien 
tahojen kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistanut oppaan tukemaan 
kouluterveydenhuoltoa koskevan asetuksen toimeenpanoa kunnissa (STM julkaisu 
20/2009 Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevän suun 
terveydenhuolto). 
 
Koulukuljetusten turvallisuus 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa koulukuljetusten turvallisuusjärjestelyjä 
koskevista määräyksistä. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus koulu- ja 
päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä (553/2006) koskee 
koulun säännölliseen toimintaan kuuluvia matkoja, jotka ovat kunnan tai vastaavan 
tahon järjestämää tilausliikennettä. 
 
Asetuksessa määrätään mm. koulukuljetusauton kuormituksesta ja matkustajamääristä, 
ajoneuvon merkinnöistä, reittien ja pysäkkipaikkojen suunnittelusta sekä 
koululaiskuljetusauton nopeusrajoituksesta. Elokuusta 2011 lähtien aikaisemmin 
suosituksena ollut alkolukko koulukuljetusautoissa on pakollinen (Laki alkolukon 
käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa 1110/2010).  
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Opetushallitus on tuottanut Koulukuljetusoppaan koululaisajoneuvonkuljettajille ja 
kuljetuksen tilaajille. 
 
Omatoiminen varautuminen 
 
Pelastuslain omatoimisen varautumisen säännös velvoittaa kouluja huolehtimaan 
rakennuksen palo- ja poistumisturvallisuudesta sekä oman toimintansa turvallisuudesta. 
Pelastuslain velvoitteita voidaan soveltaa tulipalojen ehkäisemisen lisäksi myös muihin 
onnettomuuksiin kuten tapaturmien ehkäisyyn.  
 
Pelastuslain mukaan koulujen ja oppilaitosten on osaltaan 1) ehkäistävä tulipalojen ja 
muiden vaaratilateiden syntymistä, 2) varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja 
ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa, 3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen 
ja muihin sellaisiin toimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät sekä 4) 
ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa 
vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi. Kouluilla ja 
oppilaitoksilla on oltava pelastuslain edellyttämä pelastussuunnitelma.  
 
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 sekä 4) mahdollisista 
muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä. (Pelastuslaki 
379/2011)  
 
Työturvallisuus 
 
Koulun turvallisuutta ohjaa myös työturvallisuuslaki (738/2002). Työturvallisuuslain 
mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan 
työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on jatkuvasti 
tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Turvallisuuden 
ja terveellisyyden edistämiseksi työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma, 
joka kattaa työolosuhteiden kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden 
vaikutukset. Työnantajan ja työntekijöiden on yhteistoiminnassa ylläpidettävä ja 
parannettava työturvallisuutta työpaikalla.  
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3 Turvallisuus osana perusopetuksen 
opetusta ja kasvatusta 

 
Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen 
kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Turvallisuuden 
edistämisen tavoite muodostaa jatkumon varhaiskasvatuksesta aina toisen asteen 
koulutukseen. Turvallisuuden edistäminen on keskeinen osa toiminnan tavoitteita, 
keskeisiä periaatteita ja sisältöjä.  
 
Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelun, hallinnon ja 
ohjauksen siirtoa opetus- ja kulttuuriministeriöön on ryhdytty valmistelemaan 
pääministeri Kataisen hallitutusohjelman mukaisesti. Siirron yhteydessä tiivistetään 
varhaiskasvatuksen yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Turvallisuuden 
edistämisen jatkumon toteutuminen vahvistunee uudistuksen myötä. 
 

3.1 Varhaiskasvatus ja turvallisuus 
 
Valtioneuvoston varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset sisältävät yhteiskunnan 
järjestämän ja valvoman varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja kehittämisen 
painopisteet. Päivähoidon turvallisuutta ohjaavia säädöksiä ovat päivähoitolaki 
(36/1973), jonka mukaan päivähoidon tulee taata lapselle turvallinen ympäristö, ja  
-asetus (239/1973), joka määrää kasvatushenkilöstön kelpoisuudesta ja määrästä 
suhteessa lapsiin sekä laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta (603/1996), joka 
määrää henkilökunnan riittävyydestä yksityisessä päivähoidossa, 
 
Päivähoidon turvallisuussuunnittelua ohjaavat laki lasten päivähoidosta sekä 
Päivähoidon turvallisuussuunnitteluopas (STM 71/2008). Tavoitteena on laaja 
päivähoidon kokonaisturvallisuuden ylläpito ja parantaminen sekä järjestelmällinen ja 
prosessimainen turvallisuustyö. Tärkeitä turvallisuuden edistämisen osatekijöitä ovat 
uhat ja vaarat sekä niihin varautuminen, päivähoidon ympäristössä toimiminen, 
toimintakulttuuri sekä riittävä ja osaava henkilökunta. 
 
Täysin riskitön ympäristö ei ole mahdollinen päivähoidossakaan. Keskeistä on arvioida 
havaittujen riskien suuruus ja poistaa suurimmat. Huomattavaa on, että 
päivähoitoympäristöt vaihtelevat paljonkin, sillä esimerkiksi perhepäivähoito 
järjestetään usein tiloissa, jotka ovat samalla jonkun henkilökuntaan kuuluva koti. 
Turvallisen fyysisen ympäristön varmistamisen lisäksi lapsia ohjataan ja valvotaan 
toimimaan turvallisesti. Lapsille tarjotaan samaan aikaan riittävästi ikään ja 
kehitysvaiheeseen sopivia haasteita (esimerkiksi kiipeilymahdollisuus) ja suojellaan 
heitä vakavilta loukkaantumisilta (esimerkiksi opetetaan kiipeämään ja valvotaan 
kiipeämistä). 
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Turvallisuus päivähoidossa lähtee yhteisöllisyydestä ja kokonaisvaltaisesta 
turvallisuusmyönteisestä toimintakulttuurista. Päivähoidon yhteisöllinen ilmapiiri, 
lasten tarpeisiin vastaaminen, tasavertainen kohtelu ja kiusaamisen ehkäisy ovat 
toiminnan peruslähtökohtia. Yhteisöllisyys rakentuu siten, että jokaiselle lapselle 
luodaan oma paikkansa yhteisössä. Henkilökunta työskentelee aktiivisesti siten, että 
jokainen lapsi on ryhmänsä arvostettu jäsen, eikä kukaan lapsi jää yksin.  
 
Päivähoitohenkilökunnan koulutuksessa ei käsitellä riittävästi turvallisuutta. Myöskään 
varhaiskasvatuksen perusteissa ei juuri tuoda esille turvallisuuteen liittyviä sisältöjä. 
Yleisiä turvallisuuteen liittyviä toimintamalleja ei ole luotu ja käytännöt päiväkodeissa 
vaihtelevat paljon. Toisaalta on myös kuntia, joissa on kiinnitetty hyvinkin paljon 
huomiota päivähoidon turvallisuuteen. 
 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Folkhälsan toteuttivat vuosina 2009–2010 
Kiusaamisen ehkäisy alle kouluikäisten lasten parissa -hankkeen, jossa selvitettiin 
kiusaamista päiväkodeissa. Hanke tuotti Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa  
-raportin, jossa kuvaillaan kiusaamisilmiötä varhaiskasvatuksessa sekä käsikirjan 
kiusaamisen ehkäisyyn, tunnistamiseen ja puuttumiseen. 
 

3.2 Esiopetus ja turvallisuus 
 
Lapsella on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna oikeus saada esiopetusta. 
Esiopetuksen tavoitteena on edistää lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä yhteistyössä 
kotien ja huoltajien kanssa sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja itsetuntoa leikin ja 
myönteisten oppimiskokemusten avulla. 
 
Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu 
fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana 
on lasten ja esiopetuksen henkilöstön turvallisuuden takaaminen kaikissa tilanteissa. 
Oppimisympäristön turvallisuuden edistäminen on osa esiopetuksen toimintakulttuuria. 
Se tulee ottaa huomioon kaikessa toiminnassa. Opetushallitus vahvistaa kaikkia 
esiopetuksen järjestäjiä sitovan normin, esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 
jonka pohjalta paikalliset esiopetuksen opetussuunnitelmat laaditaan. 
 
Opetussuunnitelman yhteydessä on laadittava suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi 
väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelma tulee toimeenpanna ja sen 
noudattamista ja toteutumista tulee valvoa. Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän 
ehkäisy sekä siihen puuttuminen kuuluu kaikille esiopetuksessa työskenteleville.  
 
Fyysistä turvallisuutta edistetään huolehtimalla rakennukseen, opetustiloihin, 
välineisiin, opetusjärjestelyihin, opetustilanteisiin sekä esiopetusyhteisön ulkopuolella 
tapahtuvaan esiopetukseen liittyvistä turvallisuustekijöistä. Turvallisuuden edistämiseen 
kuuluvat myös esiopetuksen kuljetuksiin, tapaturmien ennaltaehkäisyyn ja 
tietoturvallisuuteen liittyvät tekijät.  
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Oppilashuollon yhteistyössä sovitaan tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ensiapuun, hoitoon 
ohjaukseen ja tapaturmien seurantaan liittyvistä menettelytavoista. Oppilashuollon 
tavoitteena on tukea toimintakyvyn säilymistä myös fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta 
vaarantavissa tilanteissa, kuten erilaisissa ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa. 
 
Esiopetuksen järjestäjä vastaa siitä, että esiopetuksessa on turvallisuutta koskevat 
toimintaohjeet. Esiopetusyhteisön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä toimintaohjeiden 
toteutumista seurataan ja arvioidaan suunnitelmallisesti yhteistyössä terveydenhuollon 
ja muiden tarvittavien viranomaisten kanssa. Paikallinen yhteistyö muun 
varhaiskasvatuksen ja opetustoimen eri toimijoiden ja muiden viranomaisten kanssa 
tukee tarkoituksenmukaista toimintaa turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa ja niiden 
ennaltaehkäisyssä. 
 

3.3 Perusopetus ja turvallisuus 
 
Perusopetuksen lainsäädäntö  
 
Lainsäädännön ja opetussuunnitelman perusteiden pohjalta opetuksen järjestäjät laativat 
paikalliset kunta- ja/tai koulukohtaiset opetussuunnitelmat perusopetuksen 
säätelyjärjestelmän mukaisesti. 
 

 
PERUSOPETUKSEN SÄÄTELYJÄRJESTELMÄ  

Perusopetuslaki ja -asetus

Yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako (VN) 

Opetussuunnitelman perusteet (OPH) 

Opettajien- Opetussuunnitelma Oppimateriaalit 
(kustantajat) koulutus (opetuksen järjestäjät) 

(yliopistot) 

 
- 

Opetus- ja kasvatustyö (koulut) 

 
Kuvio 2. Perusopetuksen säätelyjärjestelmä  
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Perusopetusta säätelevät perusopetuslaki ja -asetus ja valtioneuvoston asetus 
perusopetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Valtakunnalliset tavoitteet 
korostavat perusopetuksen sivistystehtävän lisäksi erityisesti opetuksen kasvatuksellisia 
tavoitteita, oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen, opetuksessa 
annettavia tietoja ja taitoja sekä koulutuksellisen tasa-arvon edistämistä ja elinikäistä 
oppimista. Perusopetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus 
koulutuksessa koko maassa. 
 
Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa (22.6.2011) on kirjaukset 
perusopetuksen tavoitteiden ja tuntijaon valmistelusta. Hallitusohjelman mukaisesti 
valmistellaan perusopetuksen tavoitteiden ja tuntijaon vuonna 2016 tapahtuva 
uudistaminen vahvistamaan taide- ja taitoaineiden opetusta, liikuntaa sekä 
yhteiskunnallista kasvatusta ja arvokasvatusta ja ympäristökasvatuksen asemaa sekä 
oppiaineiden välistä yhteistyötä ja monipuolistamalla kieliohjelmia. 
 
Perusopetus on opetussuunnitelmallisesti yhtenäinen kokonaisuus. Paikallisessa 
opetussuunnitelmassa opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt määritellään 
vuosiluokittain valtioneuvoston asetuksen ja opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. 
Kunkin osion päätteeksi on laadittu oppilaan hyvän osaamisen kuvaus. 
 
Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtana tulee olla oppilaiden ja koulun 
henkilökunnan turvallisuuden takaaminen kaikissa tilanteissa. Opetus järjestetään 
oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden 
tervettä kasvua ja kehitystä. Opetukseen osallistuvalla oppilaalla on oikeus turvalliseen 
opiskeluympäristöön. 
 
Erityisenä kohtana perusopetuslaissa (36 §) on säädös häiritsevän ja turvallisuutta 
vaarantavan oppilaan poistamisesta. Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa 
luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei 
noudata perusopetuslain tarkoitettua poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on 
myös oikeus poistaa koulun alueelta oppilas, joka ei poistu saatuaan tiedon 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 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. Liiallinen voimakeinojen käyttö voidaan ääritapauksissa tulkita 
rikoslaissa 39/1889, 758/1995 rangaistavaksi määritellyksi pahoinpitelyksi tai 
vammantuottamiseksi. 
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Lisäksi perusopetuslaissa säädetään aamu- ja iltapäivätoiminnasta, johon osallistuvalla 
lapsella on oikeus turvalliseen toimintaympäristöön.  
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
 
Opetushallitus päättää perusopetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä antamalla 
kaikkia opetuksen järjestäjiä sitovan normin, opetussuunnitelman perusteet. 
Opetussuunnitelman perusteissa määritellään paitsi eri oppiaineiden tavoitteet ja 
keskeiset sisällöt myös aihekokonaisuudet, jotka ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä 
teemoja. Aihekokonaisuuksien kautta vastataan ajan koulutushaasteisiin. 
Opetussuunnitelman perusteissa on määräyksiä myös erityisopetuksesta, 
oppilashuollosta, oppilaan arvioinnista sekä kodin ja koulun yhteistyöstä. 
 
Suunnitteilla oleva opetussuunnitelmauudistus liittyy prosessiin, jonka aloitti 
esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laatiminen vuonna 2000 ja 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuonna 2004. Edelliset 
opetussuunnitelman perusteet olivat vuodelta 1994. Opetussuunnitelmien perusteiden 
uudistaminen jatkuu edelleen.  
 
Opetushallitus on antanut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määräykset 
suunnitelman laadinnasta oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja 
häirinnältä. Opetuksen järjestäjän tulee tehdä opetussuunnitelman laadinnan yhteydessä 
edellä mainittu suunnitelma sekä toimeenpanna ja valvoa sen noudattamista ja 
toteutumista. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin tarkennetaan 
oppilashuoltoa sekä oppimisympäristön turvallisuutta ja kodin ja koulun yhteistyötä 
koskevia määräyksiä uhka- ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisyyn ja kriisitilanteiden 
psykososiaaliseen tukeen liittyvissä ohjeistuksissa. 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos osallistuu Opetushallituksen kanssa osaan 
opetussuunnitelmien perusteissa olevien normien valmisteluun niiltä osin kun se koskee 
esiopetusta, oppilashuoltoa ja koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Kunnan 
perusterveydenhuollosta vastaavan viranomaisen on osallistuttava perusopetuslain 
mukaisen opetussuunnitelman laatimiseen siltä osin kuin se koskee oppilashuoltoa sekä 
oppilaitoksen ja kodin välistä yhteistyötä. 
 
Perusopetuksen arvopohja on määritelty opetussuunnitelmien perusteissa ja siihen 
kuuluvat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja 
ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. 
Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja 
vapauksien kunnioittamista. Perusopetuksen paikallisessa opetussuunnitelmassa tulee 
tarkentaa opetuksen perustana olevia arvoja. Niiden tulee välittyä opetuksen tavoitteisiin 
ja sisältöihin sekä jokapäiväiseen toimintaan.  
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Opetuksen perustana on suomalainen kulttuuri, mutta opetuksessa otetaan huomioon 
suomalaisen kulttuurin monipuolistuminen myös eri kulttuureista tulevien 
maahanmuuttajien myötä. Opetuksen avulla tuetaan oppilaan oman kulttuuri-
identiteetin rakentumista, hänen osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja 
globaalistuvassa maailmassa sekä edistetään suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä 
ymmärtämystä. Perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus on poliittisesti sitoutumatonta 
ja uskonnollisesti tunnustuksetonta. 
 
Yhteiskunnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja tulevaisuuden rakentamiseksi 
perusopetuksen tehtävänä on siirtää kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle, kartuttaa 
tarvittavaa tietoa ja osaamista sekä lisätä tietoisuutta yhteiskunnan perustana olevista 
arvoista ja toimintatavoista. Lisäksi opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan kykyä 
arvioida asioita kriittisesti, luoda uutta sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja. 
 
Turvallisuuteen liittyvät oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 
opetussuunnitelman perusteissa 
 
Pääasiallisesti perusopetuksen turvallisuuskasvatuksen keskeiset tavoitteet ja sisällöt 
määritetään opetussuunnitelman perusteisiin kirjatussa aihekokonaisuudessa 
”Turvallisuus ja liikenne”. Turvallisuuteen liittyviä asioita käsitellään myös eri 
oppiaineissa.  Turvallisuuteen liittyviä terveystieto oppiaineen turvallisuustavoitteita ja  
-sisältöjä on ympäristö- ja luonnontiedossa, biologiassa, maantiedossa, fysiikassa, 
kemiassa ja terveystiedossa.  
 
Perusopetuksen opetussuunnitelmassa tulee ilmetä seuraavat seikat, jotka vaikuttavat 
myös turvallisuuteen: 

 toimintakulttuurin, oppimisympäristön ja työtapojen kuvaukset 
 aihekokonaisuuksien toteuttaminen 
 opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa 
 yhteistyö esiopetuksen kanssa 
 yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. 

 
Paikalliset opetussuunnitelmat  
 
Lainsäädännön ja opetussuunnitelman perusteiden pohjalta opetuksen järjestäjät laativat 
paikalliset koulu- ja/tai kuntakohtaiset opetussuunnitelmat. Yhdeksänkymmentä 
prosenttia perusopetuksen järjestäjistä on kuntia, jäljelle jäävään kymmeneen prosenttiin 
sisältyy valtio, säätiöitä ja yksityisiä. Opetussuunnitelma ohjaa koulun käytännön 
opetustoimintaa ja kasvatustyötä. Vanhemmilla tulee olla mahdollisuus osallistua 
koulun opetussuunnitelman laatimiseen ja kasvatustavoitteiden määrittelyyn.  
 
Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa 
sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun 
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esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. 
Järjestyssäännöissä 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. 
 

3.4 Turvallisuus aihekokonaisuuksissa 
 
Aihekokonaisuudet ovat kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet 
ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä 
teemoja. Niiden kautta vastataan ajan koulutushaasteisiin. Opetuksen eheyttämisen 
tavoitteena on ohjata tarkastelemaan ilmiöitä eri tiedonalojen näkökulmista rakentaen 
kokonaisuuksia ja korostaen yleisiä kasvatuksellisia ja koulutuksellisia päämääriä.  
 
Aihekokonaisuudet toteutuvat eri oppiaineissa niiden luonteenomaisista näkökulmista 
lähtien oppilaan kehitysvaiheen edellyttämällä tavalla. Opetussuunnitelmaa laadittaessa 
aihekokonaisuudet tulee sisällyttää oppiaineisiin sekä yhteisiin tapahtumiin, ja niiden 
tulee näkyä koulun toimintakulttuurissa. Turvallisuuteen liittyviä tavoitteita on myös 
muissa kuin Turvallisuus ja liikenne -aihekokonaisuudessa. 
 
Turvallisuus ja liikenne -aihekokonaisuus 
 
Turvallisuus ja liikenne -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta 
ymmärtämään turvallisuuden ylläpitämistä ja edistämistä sekä opastaa vastuulliseen 
käyttäytymiseen liikenteessä. Perusopetuksen tulee antaa oppilaalle ikäkauteen liittyvät 
valmiudet toimia erilaisissa toiminta-ympäristöissä ja tilanteissa turvallisesti. 
 
Tavoitteena on, että oppilas oppii  

 tunnistamaan turvallisuus- ja terveysriskejä, ennakoimaan ja välttämään 
vaaratilanteita sekä toimimaan terveyttä ja turvallisuutta edistävästi 

 edistämään väkivallattomuutta ja toimimaan kiusaamistilanteissa rakentavasti 
 toimimaan onnettomuus- ja kriisitilanteissa tarkoituksenmukaisesti 
 toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti liikenteessä  
 vaikuttamaan liikenneympäristön ja muun toimintaympäristön turvallisuuteen 
 tuntemaan yhteiskunnan hyvinvointipalveluja. 

 
Näiden tavoitteiden keskeisiksi sisällöiksi on määritelty seuraavat: 

 onnettomuuksilta, päihteiltä ja rikollisuudelta suojautuminen omassa 
elinympäristössä 

 työturvallisuus ja ympäristöturvallisuus 
 terveyttä, turvallisuutta, väkivallattomuutta ja rauhaa edistävät toimintamallit  
 väkivallan ulottuvuudet lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa 
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 keskeiset liikennesäännöt ja erilaiset liikenneympäristöt 
 muut huomioiva liikennekäyttäytyminen, liikenneympäristön turvallisuus ja 

turvalaitteet 
 lähiympäristön vaaranpaikkojen kartoittaminen ja turvallisuuden parantaminen 
 turvallisuutta edistävät palvelut 
 kodin ja koulun yhteistyö turvallisuuden edistämisessä.  

 
Ihmisenä kasvaminen -aihekokonaisuus 
 
Koko opetuksen kattavan Ihmisenä kasvaminen -aihekokonaisuuden päämääränä on 
tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämän hallinnan kehittymistä. Tavoitteena 
on luoda kasvuympäristö, joka tukee toisaalta yksilöllisyyden ja terveen itsetunnon ja 
toisaalta tasa-arvoon ja suvaitsevaisuuteen pohjautuvan yhteisöllisyyden kehitystä. 
 
Tavoitteena on, että oppilas  

 oppii ymmärtämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvuaan sekä omaa 
ainutkertaisuuttaan 

 oppii arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän 
 oppii toimimaan ryhmän ja yhteisön jäsenenä. 

 
Näiden tavoitteiden keskeisiksi sisällöiksi on määritelty seuraavat: 

 fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun vaikuttavia tekijöitä, tunteiden 
tunnistaminen ja käsittely, vireyteen ja luovuuteen vaikuttavia tekijöitä 

 oikeudenmukaisuus, tasa-arvo 
 toisten huomioon ottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut ryhmässä, 

erilaisia yhteistoimintatapoja. 
 
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuus 
 
Koulun oppimiskulttuurin ja toimintatapojen tulee tukea oppilaan kehittymistä 
omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja 
osallistuvaksi kansalaiseksi sekä tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva omista 
vaikutusmahdollisuuksistaan.   
 
Tavoitteena on, että oppilas 

 oppii ymmärtämään koulun merkitystä, toimintaa ja tarpeita yhteiskunnan 
toimivuuden näkökulmasta 

 oppii osallistumaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja ottamaan vastuuta 
yhteisten asioiden hoidosta omassa koulussa ja paikallisyhteisössä  

 oppii toimimaan innovatiivisesti ja pitkäjänteisesti päämäärän saavuttamiseksi 
sekä arvioimaan omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia.  
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Näiden tavoitteiden keskeisiksi sisällöiksi on määritelty seuraavat: 
 demokratian merkitys yhteisössä ja yhteiskunnassa 
 erilaisia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja kansalaisyhteiskunnassa  
 verkostoituminen oman ja yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi 
 osallistuminen ja vaikuttaminen omassa koulussa ja elinympäristössä sekä oman 

toiminnan vaikuttavuuden arviointi. 
 
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -aihekokonaisuus 
 
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -aihekokonaisuuden 
päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen 
hyvinvoinnin puolesta. 
 
Tavoitteena on, että oppilas  

 oppii havaitsemaan ympäristössä ja ihmisten hyvinvoinnissa tapahtuvia 
muutoksia, selvittämään syitä ja seurauksia sekä toimimaan elinympäristön 
hyväksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi 

 oppii edistämään hyvinvointia omassa yhteisössä  
 oppii ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa 

tulevaisuuttaan että yhteistä tulevaisuuttamme, ja toimimaan rakentavasti 
kestävän tulevaisuuden puolesta. 

 
Näiden tavoitteiden keskeisiksi sisällöiksi on määritelty seuraavat: 

 yksilön ja yhteisön vastuu ihmisten hyvinvoinnista  
 toivottava tulevaisuus ja sen edellyttämät valinnat ja toiminta. 
 

3.5 Turvallisuustavoitteet eri oppiaineissa 
 
Terveystieto-oppiaine 
 
Perusopetuksen tavoitteeksi asetetun eettisesti vastuullisen yhteiskunnan jäsenyyden 
saavuttamisen ja yleisen elämänhallinnan perustan muodostavat terveystieto ja 
terveyskasvatus, turvallisuustaidot ja -valmiudet sekä yleiset yhteiskunnassa toimimisen 
ja elämänhallinnan kannalta tärkeät tiedot ja taidot. Terveystiedon opetus jakautuu 
kolmeen osa-alueeseen: 1) varsinaiseen terveystietoon ja terveyden edistämiseen, 2) 
sosiaalisten taitojen ja yleisten elämänhallintataitojen kehittämiseen ja 3) 
turvallisuustaitojen ja -valmiuksien saavuttamiseen. 
 
Turvallisuustaidot ja -valmiudet, erityisesti laajan turvallisuuskäsityksen mukaiset, ovat 
yksi oppiaineen keskeinen tavoite- ja sisältöalue. Lisäksi oppilashuolto ja turvallisuuden 
edistäminen on keskeinen turvallisuuskasvatuksen tavoitteita ja keskeisiä periaatteita 
ohjaava luku opetussuunnitelman perusteissa. 
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Terveystiedon opetuksen jatkumo 
 
Terveystieto-oppiaine muodostaa jatkumon esiopetuksesta toiselle asteelle. Jo 
esiopetuksessa terveys on yksi eheytetyn opetuksen keskeisistä sisältöalueista. 
Perusopetuksessa terveystiedon opetus on tarkoin määrätty valtioneuvoston asetuksissa. 
Vuosiluokilla 1–6 terveystietoa tulee opettaa osana muita oppiaineita ja vuosiluokilla  
7–9 terveystieto on oma oppiaine. Lukiossa terveystietoa on yksi pakollinen kurssi sekä 
kaksi syventävää kurssia. Lisäksi terveystiedon voi sisällyttää ylioppilastutkintoon. 
Ammatillisessa peruskoulutuksessa terveystietoa tulee tarjota pääsääntöisesti yksi 
pakollinen kurssi. 
 
Terveystieto perusopetuksessa 
 
Terveystiedon opetus tulee suunnitella siten, että oppilaalle muodostuu 
kokonaisvaltainen kuva terveystiedosta koko perusopetuksen aikana. Terveystiedon 
sekä biologian, maantiedon, fysiikan, kemian, kotitalouden, liikunnan ja 
yhteiskuntaopin opetusta tulee suunnitella yhteistyössä. Opetuksen suunnittelussa 
tehdään yhteistyötä myös oppilashuollon henkilöstön kanssa. 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa terveystiedon opetuksen tavoitteet ja 
keskeiset sisällöt laaditaan tuntijaon mukaan seuraavasti: 
 
* vuosiluokat 1-4, integroidaan ympäristö- ja luonnontietoon  
(= oppiaineryhmä, joka muodostuu biologia-, maantieto-, fysiikka-, kemia- ja 
terveystieto-oppiaineesta) 
 
* vuosiluokat 5-6, integroidaan biologiaan ja maantietoon sekä fysiikkaan ja kemiaan 
 
* vuosiluokat 7-9, omana terveystieto oppiaineena. 
 
Hyvän osaamisen kuvauksen avulla määritellään se osaamisen taso, jota oppilas osoittaa 
silloin, kun hänen osaamisensa oppiaineessa vastaa numeroarvosanaa kahdeksan eli on 
hyvää. Arvioinnissa tulee arvioida oppiaineen tavoitteiden toteutumista, ei oppilaan 
persoonallisuutta tai terveyskäyttäytymistä. 
 
Vuosiluokalla 7-9 terveystieto on itsenäinen kokonaisuus. Vuosiluokkien 1-4 ja 5-6 
osioissa esitetään tässä eri oppiaineiden osalta vain terveystiedon integroidut tavoitteet 
ja sisällöt. 
 
Ympäristö- ja luonnontieto, vuosiluokat 1-4 
Ympäristö- ja luonnontieto on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon 
tiedonaloista koostuva integroitu aineryhmä, jonka opetukseen sisältyy kestävän 
kehityksen näkökulma. Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii tuntemaan ja 
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ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, itseään ja muita ihmisiä, ihmisten 
erilaisuutta sekä terveyttä ja sairautta. 
 
Tavoitteena on, että oppilas  

 oppii toimimaan ympäristössään turvallisesti ja itseään suojellen sekä noudattaa 
annettuja ohjeita koulussa, lähiympäristössä ja liikenteessä 

 oppii psyykkistä ja fyysistä itsetuntemusta, itsensä ja muiden arvostamista ja 
sosiaalista osaamista  

 oppii terveyteen ja sairauteen sekä terveyden edistämiseen liittyviä käsitteitä, 
sanastoa ja toimintatapoja sekä tekemään terveyttä edistäviä valintoja. 

 
Näiden tavoitteiden keskeisiksi sisällöiksi on määritelty seuraavat: 

 palaminen ja paloturvallisuus 
 toimiminen hätätilanteissa ja yksinkertaiset ensiaputoimet 
 perheen ja ystävyyden, tunteiden tunnistamisen ja vuorovaikutuksen merkitys 

hyvinvoinnille ja mielenterveydelle 
 kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy, fyysisen koskemattomuuden 

kunnioittaminen, oman koulun turvallisuus, liikennekäyttäytyminen ja 
vaaratilanteiden välttäminen, koti- ja vapaa-ajan tapaturmat 

 sopimukset ja säännöt, hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen, rahan käyttö 
ja toisen omaisuuden kunnioittaminen. 

 
Hyvän osaamisen kuvaus 4. luokan päättyessä: 
Oppilas 

 tuntee kodissa käytettäviä sähkölaitteita; hän ymmärtää, että sähkön käyttöön 
liittyy vaaroja ja osaa käyttää sähkölaitteita turvallisesti 

 tuntee näön ja kuulon suojeluun sekä palovammojen ehkäisyyn liittyviä 
toimenpiteitä ja osaa toimia niiden mukaisesti 

 ymmärtää aineen muuttumisen toisiksi aineiksi esimerkiksi kynttilän tai puun 
palaessa sekä tuntee herkästi syttyviä aineita ja osaa käyttää 
alkusammutusvälineitä 

 tuntee erilaisten aineiden ja materiaalien ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia ja 
tietää, että kotona voi olla vahingollisia aineita, kuten lääkkeitä, pesu- ja 
puhdistusaineita sekä liuottimia, tupakka- ja alkoholituotteita 

 tuntee terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä ja tottumuksia: vuorokausirytmi, riittävä 
uni ja lepo, ravinto, säännöllinen ruokaileminen, päivittäinen liikunta, oikeat 
työskentelyasennot koulussa ja kotona, ryhti, suun terveys, hygienia, 
pukeutuminen 

 osaa perussäännöt ryhmässä toimimisesta ja kohteliaasta käytöksestä; hän osaa 
tunnistaa ja nimetä erilaisia tunteita ja tietää, että tunteiden ilmaisua voidaan 
säädellä 

 tietää lääkkeiden käytön perussääntöjä; hän osaa yksinkertaisia ensiaputaitoja 
sekä osaa hälyttää ja hakea apua tarvittaessa 
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 osaa kuvata erilaisia kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteitä; hän tietää yksilön 
oikeuden fyysiseen koskemattomuuteen sekä tunnistaa hyväksytyn ja ei-toivotun 
kosketuksen erot; hän tietää, miten tarvittaessa voi hakea apua itselleen, ja tietää, 
ketkä auttavat koulussa ja lähiyhteisössä 

 tietää ikäkautensa mukaisesti, mikä on luvallista toimintaa ja mikä ei 
 tietää ja tunnistaa turvallisuutta uhkaavia vaaratekijöitä lähiympäristössä ja 

liikuttaessa liikenteessä, vesillä tai jäällä; hän tuntee jalankulkijana ja 
pyöräilijänä keskeiset liikennesäännöt ja ymmärtää, miksi sovittuja ohjeita ja 
sääntöjä pitää noudattaa. 

 
Biologia ja maantieto, vuosiluokat 5–6 
Vuosiluokilla 5–6 biologian ja maantiedon opetukseen integroidaan myös terveystiedon 
opetusta. Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii ymmärtämään 
omaa kasvuaan ja kehitystään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena prosessina sekä 
ihmisen ja hänen ympäristönsä välisenä vuorovaikutuksena. Biologian ja maantiedon 
opetuksen tulee painottaa vastuullisuutta, luonnon suojelua ja elinympäristöjen 
vaalimista sekä tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi ja kestävään elämäntapaan 
sitoutuneeksi kansalaiseksi. 
 
Tavoitteena on, että oppilas oppii 

 pohtimaan kasvuun, kehitykseen, ihmisten erilaisuuteen ja sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä 

 ottamaan vastuuta omista teoistaan sekä ottamaan huomioon toiset ihmiset. 
 
Näiden tavoitteiden keskeisiksi sisällöiksi on määritelty seuraavat: 

 oman kehon arvostus ja suojelu, tervettä kasvua ja kehitystä tukevat ja haittaavat 
tekijät sekä seksuaalisen kehityksen yksilöllinen vaihtelu  

 ihmissuhteisiin, huolenpitoon ja tunteiden säätelyyn liittyvät sosiaaliset tekijät, 
suvaitsevaisuus sekä ikäkauteen liittyvät oikeudet ja vastuu 

 jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet. 
 
Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan päättyessä: 
Oppilas 

 osaa antaa esimerkkejä siitä, miten lähiluontoa ja asuinympäristöä voidaan 
vaalia ja suojella 

 osaa antaa esimerkkejä siitä, miten tunteiden ilmaisua voidaan säädellä, ja siitä, 
miten asioita voidaan tarkastella myös muiden ihmisten näkökulmasta, sekä osaa 
esimerkein kuvata tunneilmaisuun liittyvää ihmisten erilaisuutta 

 tietää ikäkauteensa liittyvät oikeutensa ja vastuunsa. 
 
Fysiikka ja kemia, vuosiluokat 5–6 
Opetukseen integroidaan terveystiedon opetusta, jossa oppilaan toimintaa tarkastellaan 
turvallisuuden ja terveyden näkökulmasta. 
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Tavoitteena on, että oppilas  

 oppii työskentelemään ja liikkumaan turvallisesti itseään ja ympäristöään 
suojellen sekä noudattamaan annettuja ohjeita 

 oppii ymmärtämään päihde- ja vaikuteaineiden vaarallisuuden.  
 
Näiden tavoitteiden keskeisiksi sisällöiksi on määritelty seuraavat: 

 sähköturvallisuus 
 turvallinen liikkuminen ja tapaturmien ehkäiseminen 
 elinympäristöön kuuluvien aineiden ja tuotteiden alkuperä, käyttö ja kierrätys 

sekä niiden turvallinen käyttö 
 vaikuttavat aineet päihteissä ja huumaavissa aineissa ja niiden haitat. 

 
Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan päättyessä: 
Oppilas 

 osaa työskennellä ja toimia turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä 
noudattaa annettuja ohjeita 

 osaa kuvata vaaratilanteita liikenteessä ja muussa arkiympäristössä 
 tuntee perusasioita ympäristönsä aineiden ja tuotteiden turvallisesta käytöstä ja 

elinkaaresta sekä osaa tutkia aineiden ja tuotteiden ominaisuuksia esimerkiksi 
happamuutta  

 tuntee keskeisiä asioita tupakasta, päihteistä ja huumaavista aineista ja tietää, 
miksi ne ovat haitallisia ja antaa esimerkkejä siitä, miksi niiden käyttö on 
vaarallista.  

 
Terveystieto, vuosiluokat 7−9 
Terveystiedon opetus perustuu monitieteiseen tietoperustaan. Terveystiedon opetuksen 
tarkoitus on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa 
osaamista. Opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden tiedollisia, sosiaalisia, tunteiden 
säätelyä ohjaavia, toiminnallisia ja eettisiä valmiuksia. 
 
Opetuksen lähtökohtana on terveyden ymmärtäminen fyysiseksi, psyykkiseksi ja 
sosiaaliseksi toimintakyvyksi. Opetuksessa kehitetään valmiuksia ottaa vastuuta ja 
toimia oman sekä toisten terveyden edistämiseksi. Terveystieto on oppiaineena 
oppilaslähtöinen, toiminnallisuutta ja osallistavuutta tukeva. Opetuksen lähtökohtana 
tulee olla lapsen ja nuoren arki, kasvu ja kehitys sekä ihmisen elämänkulku. 
Opetuksessa otetaan huomioon myös yleiset ja koulu- ja paikkakuntakohtaiset 
ajankohtaiset terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Opetuksessa kehitetään 
tärkeitä tiedonhankintaan ja sen soveltamiseen liittyviä taitoja sekä edistetään terveyden 
ja hyvinvoinnin kriittistä arvopohdintaa. 
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Tavoitteena on, että oppilas 
 oppii ymmärtämään yhteisöllisyyden, ihmissuhteiden sekä keskinäisen 

huolenpidon merkityksen ihmisten hyvinvoinnissa 
 oppii tunnistamaan ja pohtimaan terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä valintoja 
 oppii huolehtimaan itsestään ja ympäristöstään, tunnistamaan ennaltaehkäisyn ja 

avun tarpeen sekä toimimaan tarkoituksenmukaisesti terveyteen, sairauteen ja 
turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa 

 oppii tunnistamaan, ymmärtämään ja kehittämään terveydelle ja hyvinvoinnille 
tärkeitä selviytymisen taitoja 

 oppii arvioimaan ympäristön, elämäntavan ja kulttuurin sekä median merkitystä 
turvallisuuden ja terveyden näkökulmasta 

 oppii käyttämään terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä ja 
tiedonhankintamenetelmiä ja hyödyntämään niitä terveyden edistämiseksi 

 oppii ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkityksen 
yhteisöjen kuten perheen, koulun, vertaisryhmän ja yhteiskunnan hyvinvoinnin 
edellytyksenä. 

 
Näiden tavoitteiden keskeisiksi sisällöiksi on määritelty seuraavat: 

 psyykkinen kasvu ja kehitys: itsetuntemus ja itsensä arvostaminen, perhe ja 
sosiaaliset suhteet, mielenterveys ja sen vaihtelu, mielen ja ruumiin tasapaino 

 sosiaalinen kasvu ja kehitys: yksilöllisyys ja erilaisuus, yksilön velvoitteet ja 
vastuu yhteisössään, suvaitsevaisuus, välittäminen ja huolenpito   

 omasta terveydestä huolehtiminen   
 tupakka, alkoholi ja muut päihteet, mielihyvä ja riippuvuus sekä niihin liittyvät 

valinnat 
 ristiriitojen selvittäminen ja mieltä painavista asioista puhuminen 
 seksuaaliterveys: ihmissuhteet, seksuaalisuus, käyttäytyminen ja niihin liittyvät 

arvot ja normit 
 liikenneturvallisuus ja -käyttäytyminen, vaaratilanteet ja onnettomuudet, 

tapaturmat ja ensiapu 
 terveys, työ- ja toimintakyky voimavarana, henkilökohtaiset voimavarat 
 tunteet ja niiden ilmaiseminen, sosiaalinen tuki ja turvaverkostot, 

vuorovaikutustaidot 
 kehitykseen ja elämänkulkuun liittyvät muutokset, kriisit ja niistä selviytyminen  
 ympäristö ja terveys, työhyvinvointi, kulttuuri ja terveys 
 keskeiset terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelut ja kansalaisjärjestöjen työ 
 lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraamuksia koskeva 

lainsäädäntö.  
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Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: 
Oppilas 

 osaa kuvata hyvän ystävyyssuhteen ja toimivan yhteisön ominaispiirteitä sekä 
antaa esimerkkejä keskeisistä vuorovaikutuksen taidoista 

 osaa pohtia ja eritellä nuorten ongelmatilanteiden syitä ja seurauksia sekä kuvata 
niiden mahdollisia ratkaisuja  

 tietää seksuaaliterveyden perusteita, tietää raskauden ehkäisyn merkityksen ja 
menetelmiä sekä osaa pohtia ja perustella vastuullista seksuaalikäyttäytymistä 

 osaa kuvata ja pohtia päihde- ja vaikuteaineiden kuten tupakan, nuuskan, 
alkoholin, huumeiden ja liuottimien käyttöön liittyviä riippuvuutta ja 
terveysriskejä sekä käytön syitä ja seurauksia ja antaa perustellen esimerkkejä 
keinoista välttää niiden käyttöä 

 tunnistaa kiusaamisen ja muun väkivallan tunnuspiirteitä ja osaa tuottaa 
käytännön esimerkkejä väkivallan ehkäisemisestä ja rakentavasta 
kommunikaatiosta  

 tietää liikenneturvallisuuden pääperiaatteita ja osaa kuvata tai esittää, miten 
erilaisissa vaara- ja onnettomuustilanteissa toimitaan ja annetaan ensiapua 

 osaa nimetä, tunnistaa ja ilmaista erilaisia tunteita ja kuvata niiden syitä sekä 
antaa esimerkkejä siitä, miten niihin perustuvaa käyttäytymistä ja 
vuorovaikutusta voidaan säädellä tilanteeseen sopivalla tavalla 

 osaa kuvata ympäristön terveyttä ja turvallisuutta ja antaa esimerkkejä niitä 
edistävistä keinoista omassa lähiympäristössään 

 osaa kuvata keskeisiä lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja 
seuraamuksia koskevaa lainsäädäntöä. 

 
Turvallisuuteen liittyvät tavoitteet muissa oppiaineissa 
 
Turvallisuuteen liittyviä tavoitteita on terveystiedon turvallisuustavoitteiden lisäksi 
myös muiden oppiaineiden tavoitteissa vuosiluokilla 7 -9 fysiikassa ja kemiassa. Lisäksi 
turvallisuustavoitteita on uskonnon, elämänkatsomuksen, yhteiskuntaopin, käsityön, 
liikunnan ja kotitalouden oppiaineissa. 
 
Fysiikka, vuosiluokat 7–9 
Tavoitteena on, että oppilas  

 oppii työskentelemään ja tutkimaan luonnonilmiöitä turvallisesti ja yhdessä 
toisten kanssa. 

 
Näiden tavoitteiden keskeisiksi sisällöiksi on määritelty seuraavat: 

 tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt sekä näiden ilmiöiden soveltaminen 
turvallisesti jokapäiväisessä elämässä ja tekniikassa 

 sähkön käyttö kotona  
 säteilyltä suojautuminen. 
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Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: 
Oppilas 

 osaa työskennellä turvallisesti, ohjeita noudattaen ja yhdessä toisten kanssa 
 ymmärtää liikenneturvallisuutta koskevien määräysten fysikaalisen perustan 
 ymmärtää äänen ja valon merkityksen ihmisen ja yhteiskunnan kannalta, 

esimerkiksi melu ja siltä suojautuminen 
 osaa sähkölaitteiden ja lämpöä tuottavien laitteiden turvallisen ja taloudellisen 

käytön periaatteet 
 tuntee säteilylajit ja säteilyn vaikutuksia, pystyy erottamaan vaaralliset 

säteilylajit vaarattomista ja osaa suojautua säteilyltä. 
 
Kemia, vuosiluokat 7–9  
Kemian opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia tehdä jokapäiväisiä valintoja ja 
keskustella erityisesti energian tuotantoon, ympäristöön ja teollisuuteen liittyvistä 
asioista ja ohjata oppilasta ottamaan vastuuta ympäristöstään. 
 
Tavoitteena on, että  

 oppilas oppii työskentelemään turvallisesti ja ohjeita noudattaen soveltamaan 
omia tietojaan käytännön tilanteissa ja valinnoissa. 

 
Näiden tavoitteiden keskeisiksi sisällöiksi on määritelty seuraavat: 

 aineiden paloherkkyys, palamisreaktio, sen kuvaaminen kemian merkkikielellä 
sekä palamistuotteiden ominaisuudet ja vaikutukset ympäristössä. 

 
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: 
Oppilas 

 osaa työskennellä annetun ohjeen mukaan turvallisesti yksin ja ryhmässä  
 osaa tulkita tavaraselosteita, selittää tuotteen elinkaaren ja osaa tehdä valintoja 

kuluttujana. 
 
Uskonto 
Tavoitteena on, että oppilas 

 oppii eettisten asioiden pohdintaa 
 toisen ihmisen ja luonnon kunnioitus, valintojen tekeminen ja vastuullisuus 
 osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla. 

 
Näiden tavoitteiden keskeisiksi sisällöiksi on määritelty seuraavat: 

 eettisyyteen kasvaminen 
 ihminen eettisenä olentona. 
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Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: 
Oppilas 

 osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla 
 kykenee vastuulliseen eettiseen pohdintaan 
 tunnistaa omien valintojensa ja tekojensa seurauksia. 

 
Elämänkatsomustieto 
Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, 
vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi 
 
Näiden tavoitteiden keskeisiksi sisällöiksi on määritelty seuraavat: 

 oppia kantamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja yhteisöistä 
 oikeus ja velvollisuus 
 etiikan perusteita 
 yhteisö ja ihmisoikeudet. 

 
Hyvän osaamisen kuvaus 5. luokan päättyessä:  
Oppilas ymmärtää, että 

 konflikteihin on löydettävissä väkivallattomia ratkaisuja 
 yhteisten sääntöjen merkityksen 
 yksilöllisen vastuullisuuden.  

 
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8: 

 Oppilas tunnistaa etiikan perusnäkökulmia kuten teon tahallisuuden, tekijän 
tarkoituksen, teon seurauksien huomioon ottamisen, vastuun ja oikeuksien 
näkökulmat. 

 
Yhteiskuntaoppi, vuosiluokat 7−9 
Tavoitteena on, että oppilas 

 oppii tarkastelemaan ja kehittämään osaamistaan vastuullisena kuluttajana ja 
yhteiskunnallisena toimijana 

 tuntee tekojensa oikeudelliset seuraamukset. 
 
Näiden tavoitteiden keskeisiksi sisällöiksi on määritelty seuraavat: 

 kansalaisen turvallisuus 
 oikeusjärjestelmä, yksilön oikeudet ja velvollisuudet sekä oikeudellinen vastuu 
 liikenneturvallisuus 
 turvallisuuspolitiikka: ulkopolitiikka, maanpuolustus. 

 
Käsityö, liikunta ja kotitalous 
Käsityö: Oppilasta ohjataan käyttämään käsityössä tarvittavia perustyövälineitä sekä 
erilaisia koneita turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 
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Liikunta: Liikunnan opetuksessa tulee korostaa yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta, reilua 
peliä ja turvallisuutta.  Liikunnanopetuksen yhteydessä on korostettava turvallista 
liikennekäyttäytymistä. 
Kotitalous: Tehtävänä on ohjata oppilasta ottamaan vastuuta terveydestään, 
ihmissuhteistaan ja taloudestaan sekä lähiympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. 
 
Tavoitteeksi on asetettu seuraavat: 
Oppilas   

 omaksuu positiivisen asenteen työsuojeluun, oppii turvallista työvälineiden, 
koneiden ja laitteiden käyttöä sekä oppii huolehtimaan oppimisympäristönsä 
viihtyisyydestä (käsityö) 

 oppii hyvinvointia edistäviä ja turvallisia liikuntatapoja sekä perusuimataidon 
(liikunta) 

 oppii toimimaan sovittujen ohjeiden mukaan ja reilun pelin hengessä (liikunta) 
 kehittää uimataitoaan ja opettelee vedestä pelastamisen taitoja (liikunta 

vuosiluokat 5-9) 
 oppii toimimaan turvallisesti ja asianmukaisesti liikuntatilanteissa (liikunta 

vuosiluokat 5-9) 
 oppii tekemään ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoitoon liittyviä 

perustehtäviä ja käyttämään tarkoituksenmukaisia, turvallisia ja kestävän 
kehityksen mukaisia aineita, välineitä ja työtapoja (kotitalous vuosiluokat 7-9). 

 
Näiden tavoitteiden keskeisiksi sisällöiksi on määritelty seuraavat: 

 työskentelyyn ja työtilaan liittyvät turvallisuustekijät (käsityö) 
 teknisessä työssä tarvittavat käsityövälineet ja koneet sekä niiden taitava ja 

turvallinen käyttö  
 tekstiilityön perinteisiä ja moderneja työvälineitä ja koneita, niiden oikea valinta 

käyttökohteeseen, toimintaperiaatteet, turvallinen käyttö sekä huolto   
 uintia ja vesipelastusta (liikunta vuosiluokat 5-9). 

 
Hyvän osaamisen kuvaus 4. luokan päättyessä: 
Oppilas 

 työskentelee ohjattuna tarkoituksenmukaisesti suunnitelmaansa toteuttaen ja 
työturvallisuuden huomioon ottaen (käsityö) 

 työskentelee tarkoituksenmukaisesti ja huolellisesti työturvallisuusohjeita 
noudattaen sekä huolehtii työympäristönsä järjestyksestä ja viihtyisyydestä 
(käsityö) 

 pystyy uimaan monipuolisesti uintisyvyisessä vedessä 
 hallitsee uimataidon sekä osaa vesipelastamisen taitoja (liikunta) (päättöarviointi 

arvosanalle 8) 
 osaa käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja tavallisimpia kodinkoneita ja  

   -välineitä turvallisesti (kotitalous) (päättöarviointi arvosanalle 8). 
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3.6 Opetusta tukeva oppimateriaali  
 
Koulujen ja oppilaitosten käyttämät oppimateriaalit ja oppikirjat ovat Suomessa 
pääasiassa kaupallisten kustantajien valmistamia ja tuottamia. Kaupallisten kustantajien 
oppimateriaalien valmistus pohjautuu Opetushallituksen opetussuunnitelmien 
perusteiden, oppiainekokonaisuuksien sekä eri vuosiluokkien tavoitteisiin ja sisältöihin. 
Kustantajat päättävät oppimateriaalien valmistamisesta taloudellisin perustein. 
Aihekokonaisuudet otetaan huomioon eri oppiaineissa, niiden oppimateriaaleissa ja 
opettajien ohjeistuksessa.  
 
Kustantajat tekevät oppimateriaalien tuotekehitystä yhteistyössä Opetushallituksen, 
koulujen ja opettajien kanssa. Kustantaja kuulee edellä mainittujen toiveita 
oppimateriaalien valmistustyön eri vaiheissa. Turvallisuussisällöistä tulee kouluilta 
hyvin vähän toiveita. Oppimateriaalin tekijöiden valinta ja koulutus sekä 
oppimateriaaleista pyydettävät asiantuntijalausunnot sekä oppimateriaalien testaus ovat 
kohtia, jolloin eri intressiryhmillä on mahdollisuus vaikuttaa oppimateriaalien 
tuottamiseen. 
 
Valtion talousarviossa on osoitettu vuosittain noin 900 000 euroa Opetushallitukselle 
vähälevikkisen oppimateriaalin tuottamiseen. Tällaisia ovat ruotsinkielinen koulutus, 
maahanmuuttajakoulutus, erityisopetus, vähän luetut pitkät kielet ja uskonnot, 
elämänkatsomustieto sekä ammatillisen koulutuksen pienet alat. Lisäksi Opetushallitus 
tuottaa koulutuksen järjestämisen ja kehittämisen tueksi vuosittain useita maksullisia 
julkaisuja.  
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4 Turvallisuus osana yhteisöllistä 
toimintakulttuuria ja 
oppimisympäristöä 

 

4.1 Opetuksen toteuttaminen 
 
4.1.1 Perusopetuksen oppimiskäsitys 
 
Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa 
oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen 
rakennusprosessiksi, jonka kautta syntyy kulttuurinen osallisuus. Oppiminen tapahtuu 
tavoitteellisena opiskeluna erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, opettajan ohjauksessa sekä 
vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa. Opittavana on uuden tiedon ja 
uusien taitojen lisäksi oppimis- ja työskentelytavat.  
 
4.1.2 Perusopetuksen oppimisympäristö  
 
Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten 
tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen 
tapahtuvat. Psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön muodostumiseen vaikuttavat 
toisaalta yksittäisen oppilaan kognitiiviset ja emotionaaliset tekijät, toisaalta 
vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvät tekijät. 
 
Opiskelutilat ja -välineet suunnitellaan ja järjestetään siten, että ne mahdollistavat 
monipuolisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käytön. Työvälineet ja materiaalit 
sekä kirjastopalvelut ovat oppilaan käytettävissä niin, että ne antavat mahdollisuuden 
aktiiviseen ja myös itsenäiseen opiskeluun. Oppimisympäristön varustus tukee oppilaan 
kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia 
tietotekniikan, median sekä tietoverkkojen käyttöön. Fyysisen oppimisympäristön 
terveellisyyteen ja esteettisyyteen tulee kiinnittää huomiota. 
 
Oppimisympäristön tulee tukea oppilaan kasvua ja oppimista. Sen on oltava fyysisesti, 
psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen ja tuettava oppilaan terveyttä. Tavoitteena on 
tukea oppilaan oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä edistää hänen aktiivisuuttaan, 
itseohjautuvuuttaan ja luovuuttaan tarjoamalla kiinnostavia haasteita ja ongelmia. 
Oppimisympäristön tulee ohjata oppilasta asettamaan omia tavoitteitaan ja arvioimaan 
omaa toimintaansa. Oppilaalle tulee antaa mahdollisuus osallistua oppimisympäristönsä 
kehittämiseen. 
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Oppimisympäristön tulee tukea myös opettajan ja oppilaan välistä sekä oppilaiden 
keskinäistä vuorovaikutusta. Sen tulee edistää vuoropuhelua ja ohjata oppilaita 
työskentelemään ryhmän jäsenenä. Tavoitteena on avoin, rohkaiseva, kiireetön ja 
myönteinen ilmapiiri, jonka ylläpitämisestä vastuu kuuluu sekä opettajalle että 
oppilaille. 
 
4.1.3 Koulun toimintakulttuuri 
 
Koulun toimintakulttuuri vaikuttaa merkittävästi koulun kasvatukseen ja opetukseen ja 
sitä kautta oppimiseen. Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja 
epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, 
joihin koulutyön laatu perustuu. Toimintakulttuuriin kuuluu myös oppituntien 
ulkopuolinen koulun toiminta kuten juhlat, teemapäivät sekä erilaiset tapahtumat.  
 
Turvallisuusmyönteisyyden ja turvallisuuden edistämisen tulee näkyä koulun 
toimintakulttuurissa. Tavoitteena on toimintakulttuuri, joka on avoin ja 
vuorovaikutteinen sekä tukee turvallisuuden edistämistä ja turvallisuusyhteistyötä niin 
koulun sisällä kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa. Myös oppilaalla tulee olla 
mahdollisuus osallistua koulun toimintakulttuurin luomiseen ja sen kehittämiseen. 
 
Koulun kaikki ennaltaehkäisevät käytännöt on hyvä toteuttaa siten, että ne tukevat 
johdonmukaisesti kasvatus- ja opetustyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Näitä 
ennaltaehkäiseviä käytäntöjä ovat esimerkiksi järjestyssääntöjen noudattaminen, 
liikennejärjestelyjen toteuttaminen koulun pihassa, välitön puuttuminen kiusaamiseen, 
koulun toiminnan ja sääntöjen johdonmukaisuus sekä ehjien ja turvallisten laitteiden ja 
työskentelyvälineiden arviointi turvallisuuden kannalta.  
 
Aihekokonaisuuksien turvallisuuteen liittyvät tavoitteet ja keskeiset sisällöt on esitetty 
raportin luvussa kolme. 
 
4.1.4 Koulun työtavat 
 
Opetuksessa käytetään oppilaiden edellytykset huomioon ottavia, eri ikäkausiin sekä 
erilaisiin oppimistehtäviin ja -tilanteisiin soveltuvia menetelmiä ja monipuolisia 
työtapoja. Opettajan tehtävänä on opettaa ja ohjata sekä yksittäisen oppilaan että koko 
ryhmän oppimista ja työskentelyä. 
 
Opettaja valitsee työtavat. Työtapojen valinnan perusteena on, että ne virittävät halun 
oppia, edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista sekä taitojen oppimista ja 
niissä harjaantumista, edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa 
yhteistyössä sekä vastuun kantamista toisista sekä kehittävät oppilaan 
oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa. 
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Oppilaiden erilaiset oppimistyylit ja sekä tyttöjen ja poikien väliset että yksilölliset 
kehityserot ja taustat tulee ottaa huomioon. Toteutettaessa opetusta yhdysluokissa tai 
yhdessä esiopetusryhmän kanssa on otettava huomioon myös eri vuosiluokkien 
tavoitteet ja omaleimaisuus. Työtapojen tulee muiden tavoitteiden ohella edistää 
sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun 
kantamista toisista. 
 

4.2 Opiskelun yleinen tuki  
 
4.2.1 Kodin ja koulun välinen yhteistyö 
 
Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä 
edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja yhteistyötä oppilaan 
kokonaisvaltaisen terveen kasvun ja hyvän oppimisen tukemisessa. Vuorovaikutus 
kodin kanssa lisää opettajan oppilaantuntemusta ja auttaa häntä opetuksen 
suunnittelussa ja toteuttamisessa.  
 
Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta. Koulu tukee kotien 
kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön 
jäsenenä. Koulun on oltava yhteistyössä huoltajien kanssa niin, että he voivat osaltaan 
tukea lastensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Yhteisvastuullisen kasvatuksen 
tavoitteena on edistää lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja 
hyvinvointia koulussa. Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että 
yksilötasolla.  
 
Kodin ja koulun välinen yhteistyö tulee määritellä opetussuunnitelmassa yhteistyössä 
kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien 
viranomaisten kanssa. 
  
Huoltajien mahdollisuus osallistua koulun opetus- ja kasvatustyön suunnittelemiseen ja 
arviointiin yhdessä opettajan ja oppilaiden kanssa edistää kodin ja koulun yhteistyötä. 
Huoltajille tulee antaa tietoa opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä, 
oppilashuollosta ja mahdollisuudesta osallistua kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. 
Tämä edellyttää opettajien aktiivista aloitetta yhteistyössä sekä keskustelua ja 
tiedottamista huoltajien, opettajan ja oppilaan oikeuksista sekä velvollisuuksista. 
Yhteistyön lähtökohtana tulee olla eri osapuolien kunnioitus, tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus.  
 
Ensimmäisten vuosiluokkien aikana jatketaan esiopetuksen aikana syntynyttä 
yhteistyötä ja luodaan pohja myös huoltajien keskinäiselle vuorovaikutukselle. Erilaisia 
kodin ja koulun vuoropuhelua tukevia yhteistyömuotoja tulee kehittää koko 
perusopetuksen ajan ja erityisesti siirryttäessä kouluasteelta toiselle tai muissa 
siirtymävaiheissa. Yhteistyö tulee järjestää siten, että oppilashuollon ja 
moniammatillisen yhteistyöverkoston avulla oppilaan koulunkäyntiä ja hyvinvointia 
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voidaan tukea. Perusopetuksen päättövaiheessa huoltajille tulee antaa tietoa ja 
tarvittaessa mahdollisuus keskustella oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä 
kysymyksistä ja mahdollisista ongelmista oppilaanohjaajan ja oppilashuollon eri 
asiantuntijoiden kanssa.  
 
4.2.2 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen 
 
Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksessa 
oleville oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kunta vastaa.  
Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden 
vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Perusopetuslain 
mukaisesti Opetushallitus päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja keskeisistä 
sisällöistä. Kunnalla on kokonaisvastuu perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan 
järjestämisestä säädösten ja Opetushallituksen antaman määräyksen mukaisesti. 
 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on 
turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle. Aamu- ja iltapäivätoiminnan 
tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen seuraavista 
näkökulmista: 

 lapsen vapaa-ajan toiminnan ohjaaminen 
 lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen 
 lapsen koulunkäynnin ja oppimisen tukeminen 
 varhainen puuttuminen ja sosiaalinen vahvistaminen. 

 
Aamu- ja iltapäivätoiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa ilman 
turvallisen aikuisen läsnäoloa ja ohjausta ennen ja jälkeen koulupäivän. Toiminnan 
järjestämiseen liittyvien ratkaisujen, toimintatapojen ja toimintaympäristön tulee tukea 
asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa huolehditaan 
toimintaympäristön turvallisuudesta ja siitä, että lapset eivät joudu kiusaamisen, 
häirinnän tai väkivallan kohteiksi. 
 
Toiminnan sisällön tulee tukea toiminnalle asetettujen perusopetuksen aamu- ja 
iltapäivätoiminnan perusteiden saavuttamista. Toiminnan järjestäjä ja toteuttaja 
vastaavat sisällön ja sen toteutuksen suunnittelusta. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa 
korostuu lasten oikeus turvalliseen lapsuuteen ja kasvuympäristöön. 
 
4.2.3 Koulun kerhotoiminnan järjestäminen 
 
Koulun kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi voidaan järjestää kerhotoimintaa. 
Kerhotoiminnan tulee perusopetuksen tavoitteiden mukaisesti tukea oppilaan eettistä ja 
sosiaalista kasvua sekä oppilaan monipuolista kehittämistä. Kerhotoiminnan 
tarkoituksena on edistää myönteisten harrastusten viriämistä sekä antaa oppilaalle 
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mahdollisuus muuhunkin kuin tavanomaiseen koulutyöhön turvallisessa ja rauhallisessa 
ympäristössä. 
 
Kerhotoiminnan tulee tarjota monipuolista, lasta ja nuorta arvostavaa toimintaa sekä 
tilaisuuksia myönteiseen vuorovaikutukseen aikuisten ja toisten lasten kanssa. 
Kerhotoiminnan järjestämisen periaatteet tulee kirjata opetussuunnitelmaan. Kerhot ovat 
oppilaille vapaaehtoisia. Kerhotoimintaa järjestävät koulun ohella yhdistykset, järjestöt 
tai seurat. Koulun ulkopuolista kerhotoimintaa järjestetään yleensä iltaisin ja 
viikonloppuisin. 
 
Kerhotoiminnan tavoitteet ovat 

 kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen 
 lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen 
 mahdollisuuden antaminen sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja 

yhteisöllisyyteen kasvamiseen 
 mahdollisuuden antaminen onnistumisen ja osaamisen kokemukseen 
 luovan toiminnan ja ajattelun kehittäminen 
 lasten ja nuorten kannustaminen tuottamaan omaa kulttuuriaan 
 mahdollisuus oppilaan tuntemisen lisäämiseen  
 harrastuneisuuden tukeminen ja myönteisten harrastusten edistäminen. 
 

4.2.4 Oppilashuolto 
 
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 huolenpidon ilmapiiriä sekä puututaan tarvittaessa ongelmiin. Tavoitteena 
on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, suojata mielenterveyttä ja 
ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. 
 
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 
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turvaamiseen. Ehkäisevä lastensuojelu ja terveyden edistämiseen kuuluvat vuosittaiset 
terveystarkastukset ja tarpeenmukainen terveysneuvonta vahvistavat ongelmien 
ennaltaehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tuen järjestämistä. 
 
Kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten suunnittelussa ja toteuttamisessa 
tarvitaan oppilashuollon moniammatillista yhteistyötä. Oppilashuollon tehtävänä on 
seurata jokaisen oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tarvittaessa tukea oppilasta 
ja puuttua hyvinvoinnissa tapahtuviin muutoksiin yhteistyössä huoltajan kanssa. 
 
Oppilashuollon yhteistyössä sovitaan menettelytavoista ehkäisevän lastensuojelutyön ja 
kouluterveydenhuoltoon kuuluvan erityisen tuen toteuttamisessa. Yhteistyössä ja 
toimintaohjeissa tulee ottaa huomioon oppilaan kasvun ja kehityksen mahdollinen 
vaarantuminen kasvuympäristössä olevien riskitekijöiden johdosta sekä 
lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus lastensuojelutarpeen selvittämiseksi. 
 
Oppilashuoltoa koordinoidaan ja kehitetään oppilashuollon moniammatillisessa 
yhteistyössä, esimerkiksi oppilashuoltoryhmässä. Yhteistyössä kunnan sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa 
sovitaan yhteistyön yleisistä periaatteista ja rakenteista, käytännön toiminnan 
järjestämisestä, keskinäisestä työnjaosta ja vastuista. Yhteistyön järjestämisessä otetaan 
huomioon myös muiden viranomaisten kuten poliisin ja pelastustoimen tai muiden 
yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä 
kysymyksissä. 
 
4.2.5 Turvallisuuden edistäminen 
 
Järjestyssäännöt 
Opiskelun esteetöntä sujumista sekä koulun turvallisuutta ja viihtyisyyttä varten 
koulussa tulee olla järjestyssäännöt tai koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla 
edistetään koulun sisäistä järjestystä. 
 
Kiusaaminen 
Opetussuunnitelman yhteydessä on myös laadittava suunnitelma oppilaiden 
suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelma tulee 
toimeenpanna ja sen noudattamista ja toteutumista tulee valvoa. Väkivallan, 
kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy sekä siihen puuttuminen kuuluu kaikille koulussa 
työskenteleville. Väkivalta, kiusaaminen tai häirintä voi olla suoraa tai epäsuoraa 
sanallista tai fyysistä voimankäyttöä tai sosiaalista manipulointia, joka loukkaa ihmisen 
fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista koskemattomuutta. Tekijänä voi olla oppilas, 
koulussa työskentelevä aikuinen tai koulun ulkopuolinen henkilö. 
 
Kiusaamisella tarkoitetaan systemaattista, tahallista ja toistuvaa samaan henkilöön tai 
ryhmään kohdistuvaa sanallista tai fyysistä kielteistä toimintaa. Kiusaamiselle on 
ominaista kiusaajan ja kiusatun välinen voimasuhteiden epätasapaino. Tavallista on 
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myös se, että kiusaaminen tapahtuu ryhmässä. Häirintä voi näyttäytyä epäasiallisena 
kohteluna ja puheena, joka voi sisältää sukupuoleen liittyviä vihjailevia ilmeitä, eleitä 
tai kaksimielistä puhetta tai ei-toivottuna fyysisenä kosketuksena.  
 
Kiusaamisen ja häirinnän lisäksi koulussa voi esiintyä myös muuta ei-toivottua tai 
aggressiivista ja väkivaltaista käyttäytymistä. Väkivallalla tarkoitetaan tarkoituksellista 
itseen, toiseen henkilöön, ryhmään tai yhteisöön kohdistettua fyysisen voiman tai vallan 
käyttöä, uhkailua tai toteutettua. Sen seurauksena voi olla vamma, psyykkinen haitta tai 
kehitykseen liittyvä vaikeus. Kaikkiin näihin tilanteisiin on puututtava. 
 
Oppilaille, heidän huoltajilleen ja koulun henkilöstölle tulee antaa myös tietoa 
väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän erilaisista ilmenemistavoista, ennaltaehkäisystä ja 
koulun toimintatavoista näissä tilanteissa sekä koulussa sovellettavista 
järjestysmääräyksistä. 
 
Tapaturmat ja onnettomuudet 
Fyysistä turvallisuutta edistetään huolehtimalla koulurakennukseen, opetustiloihin, 
opetusvälineisiin, opetuksen järjestämiseen, opetustilanteisiin ja välitunteihin sekä 
koulun 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. 
Koulun turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös koulukuljetuksiin, tapaturmien 
ennaltaehkäisyn ja tietoturvallisuuteen liittyvät tekijät. 
 
Koulukuljetuksen odotusaikojen valvonnasta ja ohjatusta toiminnasta sekä matkojen 
aikaisesta turvallisuudesta huolehditaan sopimalla yhteisistä menettelytavoista. Niistä 
sekä kuljetusjärjestelyistä annetaan tietoa oppilaalle ja huoltajalle. 
 
Tapaturmien ehkäisyyn liittyvässä ohjeistuksessa otetaan huomioon tapaturmien 
torjunnan kansalliset linjaukset ja ohjeistukset sekä toiminnan edellyttämä yhteistyö. 
Oppilashuollon yhteistyössä sovitaan tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ensiapuun, hoitoon 
ohjaukseen ja tapaturmien seurantaan liittyvistä menettelytavoista. Niistä annetaan 
tietoa oppilaalle ja huoltajalle. 
 
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. 
 
Koulun terveellisyyttä, turvallisuutta ja toimintaohjeiden toteutumista seurataan ja 
arvioidaan suunnitelmallisesti yhteistyössä kouluterveydenhuollon ja muiden 
tarvittavien viranomaisten kanssa. Paikallinen yhteistyö opetustoimen eri toimijoiden ja 
muiden viranomaisten kanssa tukee tarkoituksenmukaista toimintaa turvallisuutta 
vaarantavissa tilanteissa ja niiden ennaltaehkäisyssä. 
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Oppilashuollon suunnitelma ja siihen liittyvän yhteistyön järjestäminen 
Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, 
psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuolto on sekä 
yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja 
kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää 
kouluyhteisön hyvinvointia.  
 
Oppilashuollolla edistetään välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen 
toimintakulttuuria kouluyhteisössä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen 
mahdollisuus. Oppilashuollolla tuetaan yksilön ja yhteisön toimintakyvyn säilyttämistä 
fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. 
 
Oppilashuollolla tuetaan lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja 
kehitystä. Oppilashuollon tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä 
koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, 
lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain.   
 
Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman 
mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat terveydenhuoltolaissa 
tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu kasvatuksen 
tukeminen. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä 
oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan hyvässä 
yhteistyössä kotien kanssa. Yksittäistä oppilasta koskevien tarvittavien 
oppilashuollollisten tukitoimien suunnittelussa tulee kuulla lasta tai nuorta ja huoltajaa. 
Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, lapsen, nuoren ja heidän huoltajiensa 
kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset. 
Oppilashuoltotyötä voidaan koordinoida ja kehittää moniammatillisessa 
oppilashuoltoryhmässä.  
 
Opetussuunnitelma tulee oppilashuollon osalta laatia yhteistyössä kunnan sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa.  
 
Opetussuunnitelmaan tulee laatia suunnitelma, jossa kuvataan oppilashuollon tavoitteet 
ja keskeiset periaatteet: 

 toiminta kouluyhteisön terveyden, hyvinvoinnin, turvallisuuden, sosiaalisen 
vastuullisuuden ja vuorovaikutuksen edistämiseksi 

 oppilaalle tarjottava yleinen oppilashuollollinen tuki ja ohjaus koulunkäynnissä 
sekä lapsen ja nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen tukemisessa  

 yhteistyö oppimissuunnitelman tai henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä 
koskevan suunnitelman laatimisessa ja seuraamisessa sekä jatko-opintojen 
suunnittelussa 

 oppilaalle tarjottava oppilashuollollinen tuki erilaisissa vaikeuksissa ja 
kurinpitorangaistuksen yhteydessä sekä silloin, kun opetukseen osallistuminen 
on evätty 
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 oppilashuollon yhteistyö kodin, koulun, oppilashuollon palvelujen 
asiantuntijoiden tai muiden asiantuntijoiden ja paikallisten tukiverkostojen 
kanssa 

 toimenpiteet ja työn- ja vastuunjako ongelma- ja kriisitilanteiden 
ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi tai hoitamiseksi:  

o poissaolojen seuranta 
o kiusaaminen, väkivalta ja häirintä 
o mielenterveyskysymykset 
o tupakointi ja päihteiden käyttö 
o erilaiset tapaturmat, onnettomuudet ja kuolemantapaukset 

 koulumatkakuljetuksissa yleiselle turvallisuudelle asetettujen tavoitteiden 
toteuttaminen 

 kouluruokailun järjestämisessä huomioon otettavien terveys- ja 
ravitsemuskasvatuksen ja tapakasvatuksen tavoitteet. 

 
4.2.6 Turvallisuuteen liittyvät asiat paikallisessa 

opetussuunnitelmassa 
 
Opetuksen järjestäjällä on vastuu opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä. 
Opetussuunnitelmassa päätetään perusopetuksen kasvatus- ja opetustyöstä ja 
täsmennetään perusteissa määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä sekä muita opetuksen 
järjestämiseen liittyviä seikkoja. Perusopetuksen opetussuunnitelmaa laadittaessa tulee 
ottaa huomioon esiopetuksen opetussuunnitelma ja perusopetuksen yhtenäisyys sekä 
muut kunnassa tehdyt lapsia, nuoria ja koulutusta koskevat päätökset. 
 
Paikallisessa opetussuunnitelmassa tulee esittää seuraavat turvallisuuteen liittyvät asiat: 
oppilashuollon yhteistyön järjestäminen, toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja 
vaaratilanteissa sekä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta 
ja häirinnältä. 
 
Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen, sen rakenne, tavoitteet ja toimintatavat 

 oppilashuollon palveluiden järjestäminen kunnassa, yhteistyö, vastuut ja 
työnjako eri toimijoiden kesken 

 oppilashuoltotyön organisointi 
 oppilashuolto yhteisöllisenä toimintana ja osallisuuden vahvistaminen 
 yhteistyö kodin, koulun, oppilashuollon palvelujen asiantuntijoiden, muiden 

asiantuntijoiden ja paikallisten tukiverkostojen kanssa 
 oppilashuollollinen tuki sekä tarvittaessa yhteistyö lastensuojeluviranomaisten 

tai poliisin kanssa tilanteissa, joissa lapsen tai nuoren kasvu ja kehitys voi 
kasvuympäristössä olevien tekijöiden vuoksi vaarantua 

 kasvu- ja oppimisympäristön terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin 
edistäminen, seuranta ja arviointi kouluyhteisössä 
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 oppilashuollon yleiset kirjaamiskäytännöt, yksittäistä oppilasta koskevan asian 
vireillepano ja käsittely  

 oppilashuollollinen tuki koulunkäynnissä sekä lapsen ja nuoren fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen tukemisessa 

 oppilashuollollinen tuki tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa olevan sekä 
joustavassa perusopetuksessa olevan oppilaan tukemisessa 

 oppilashuollollinen tuki oppilaan kehitykseen ja mielenterveyteen liittyvissä 
vaikeuksissa 

 tuki oppilaan elämäntilanteisiin liittyvissä erilaisissa vaikeuksissa esim. 
perheväkivalta, päihde- tai mielenterveysongelmat perheessä 

 kurinpitotilanteissa toimiminen ja oppilashuollollinen tuki 
kurinpitorangaistuksen yhteydessä tai silloin kun opetukseen osallistuminen on 
evätty 

 oppilashuollon yhteistyö koulutuksen eri siirtymävaiheissa 
 yhteistyö oppilaan ohjauksessa sekä jatko-opintojen suunnittelussa 
 oppilaan terveyden- tai sairauden hoitoon tarvittavan tuen ja seurannan 

järjestäminen 
 tapaturmien ehkäiseminen, ensiapu, hoitoonohjaus ja seuranta 
 poissaolojen ehkäiseminen, seuraaminen ja niistä ilmoittaminen 
 tupakoinnin, alkoholin ja päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön 

puuttuminen 
 kouluruokailun ja mahdollisten välipalojen järjestäminen 
 koulukuljetusten turvallisuutta sekä odotusaikojen järjestämistä ja turvallisuutta 

koskevat ohjeet  
 henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien sekä yhteistyökumppaneiden 

perehdyttäminen oppilashuollon yhteistyön järjestämistä koskevaan 
suunnitelmaan 

 toimintaohjeiden päivittäminen, toteutumisen seuranta ja arviointi. 
 

Toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa 
Opetussuunnitelman yhteydessä määritellään toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja 
vaaratilanteissa. Tätä osuutta voidaan kutsua kriisisuunnitelmaksi. Kriisisuunnitelmaa 
laadittaessa tehdään yhteistyötä tarvittavien viranomaisten kanssa ja otetaan huomioon 
muut uhka- ja vaaratilanteita sekä kriisitilanteita koskevat suunnitelmat ja ohjeistukset. 
 
Suunnitelmassa kuvataan: 

 kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen 
 yhteistyö ja keskinäinen työn- ja vastuunjako kriisitilanteisiin varauduttaessa 

sekä kriisitilanteissa 
 pelastussuunnitelman, koulun järjestyssääntöjen ja muiden turvallisuusohjeiden 

yhteensovittaminen 
 toimintaohjeet erilaisissa äkillisissä kriisitilanteissa 
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 johtamisen, sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen sekä koulujen ja opetuksen 
järjestäjän välisen tiedottamisen ja viestinnän periaatteet äkillisissä kriiseissä 

 psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen 
 kriisisuunnitelmasta tiedottaminen, siihen perehdyttäminen ja 

toimintavalmiuksien harjoittelu 
 kriisisuunnitelman päivitys ja arviointi. 

 
Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 
Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma 
oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna 
suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Tässä otetaan huomioon sekä 
oppilaiden keskinäiset että oppilaiden ja aikuisten väliset vuorovaikutussuhteet.  
 
Suunnitelmassa kuvataan: 

 kiusaamisen ehkäiseminen ja siihen puuttuminen 
 väkivallan ja aggressiivisen käyttäytymisen ehkäiseminen ja siihen puuttuminen 
 häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen 
 asian käsittely yksilö-, ryhmä- ja koko yhteisön tasolla, oppilaan yksilöllinen 

tuki, tarvittava hoito ja jälkiseuranta sekä teon tekijän että teon kohteena olevan 
osalta 

 yhteydenottotavat kotiin ja yhteistyö huoltajan kanssa 
 yhteistyö viranomaisten kanssa 
 suunnitelmasta tiedottaminen ja koulun henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien 

sekä yhteistyökumppanien perehdyttäminen ohjeisiin 
 suunnitelman päivittäminen, toteutumisen seuranta sekä seurantaan liittyvä 

kirjaaminen ja arviointi. 
 

4.2.7 Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 
 
Oppilasta tukeva yhteisöllinen koulu arvostaa oppilaiden, opettajien, muiden 
kouluyhteisön jäsenten ja asiantuntijoiden sekä perheiden merkitystä toiminnassaan. 
Koulu tekee yhteistyötä esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen, aamu- ja 
iltapäivätoiminnan, muiden perusopetusta antavien koulujen, jatko-opintoja tarjoavien 
oppilaitosten, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden lasten kasvua ja kehitystä tukevien 
toimijoiden kanssa. 
 
Koulussa vierailee myös eri hallintokuntien, viranomaisten ja järjestöjen edustajia kuten 
sosiaali- ja terveysviranomaiset, pelastusviranomaiset ja poliisi. Oppitunteja voidaan 
pitää myös muualla kuin omassa koulussa. Retket, vierailut ja tutustumiskäynnit ovat 
myös osa koulun arkea vaikka eivät välttämättä ole osa opetusta. 
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5 Perusopetuksen turvallisuuden 
edistäminen opetushallinnon omin 
toimenpitein 

 

5.1 Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia suuntaa ministeriön ja opetushallinnon 
toimintaa. Tavoitteeksi on asetettu, 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 kehittämisohjelmien avulla. 
 
Menestyvät alueet ja elinympäristöt -ohjelmassa luodaan uusia tapoja tuottaa ja järjestää 
opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan palveluita siten, että ne tukevat laadukkaiden 
elinympäristöjen kehittämistä. Kansalaisilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet 
yksilölliseen kehittymiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Ministeriö ehkäisee 
syrjäytymistä ja syrjäytymisen periytymistä, painopisteenä ovat lapset ja nuoret. 
Turvalliset koulu- ja harrastusyhteisöt ja mahdollisuus toteuttaa itseään ovat jokaisen 
lapsen ja nuoren oikeus. 
 
Osallisuus ja yhteisöllisyys -ohjelman keskeisenä tehtävänä on selvittää yhteiskunnan 
moninaistumisen ja erityisesti uuden yhteisöllisyyden vaikutukset opetus- ja 
kulttuuriministeriön hallinnonalan toimintaan ja ohjaukseen ja kehittää toimintaa ja 
toimintatapoja vastaamaan tästä kehityksestä nouseviin haasteisiin. Tehtävänä on myös 
vahvistaa institutionaalisia osallistumisen mahdollisuuksia sekä kansalaisyhteiskunnan 
toimintaedellytyksiä. Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistavat toimenpiteet 
kohdennetaan koko väestöön.  
 
5.1.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 

vuosille 2011 - 2016 
 
Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi suunnitelman opetus- ja kulttuuriministeriön 
hallinnonalan koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämisestä. 
Valtioneuvoston 15.12.2011 hyväksymä Koulutuksen ja tutkimuksen 
kehittämissuunnitelma vuosille 2011 - 2016 perustuu pääministeri Jyrki Kataisen 
hallituksen hallitusohjelmassa asetettuihin koulutus- ja tiedepoliittisiin tavoitteisiin. 
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Kehittämissuunnitelmassa perusopetuksen osalta tavoitteeksi asetetaan taata lapsen 
oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen opetukseen lähikoulussa. Perusopetusta kehitetään 
koko ikäluokalle yhtenäisenä, tasavertaiset edellytykset turvaavana opetuksena. 
Ryhmäkokojen pienentämiseen suunnataan avustuksia. Osana turvallista koulupäivää 
vahvistetaan aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjontaa sekä vakiinnutetaan kerhotoimintaa. 
Lisäksi edistetään perusopetuksen laatukriteerien käyttöönottoa koulun toiminnan 
tukemisessa.  
 
Perusopetuksen tehostetun ja erityisen tuen toimeenpanoa tuetaan. Tavoitteena on 
vahvistaa oppilaalle suunnitelmallisesti ja oikea-aikaisesti annettavaa varhaista ja 
ennalta ehkäisevää oppimisen ja kasvun tukea. Toiminnassa tavoitteena on tukea 
oppilaiden emotionaalisten ja sosiaalisten taitojen kehittymistä sekä oppilaiden ja 
opiskelijoiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on tehostaa toimia 
koulukiusaamisen vähentämiseksi. Koulujen toiminnassa korostetaan osallisuutta, 
hyvinvointia, turvallisuutta sekä kanssaihmisten kunnioitusta.  
 
5.1.2 Muita turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön perusopetuksen turvallisuutta edistävässä toimissa on 
uudistettu lainsäädäntöä ja normeja. Lisäksi on parannettu oppilashuollon 
toimintaedellytyksiä sekä tuettu täydennyskoulutusta ja kehittämishankkeita. Kouluja ja 
oppilaitoksia on ohjeistettu turvallisuuskulttuurin kehittämisessä. Toiminnassa on 
tiivistetty viranomaisten välistä yhteistyötä sekä käynnistetty turvallisuutta edistäviä 
työryhmiä. 
 
Perusopetuksen laatukriteerit  
 
Perusopetuksen kansallisten laatukriteereiden tavoitteena on tukea opetuksen korkeaa 
laatua. Perusopetuksen laatukriteerit on arviointityökalu, jonka avulla voidaan tuottaa 
paikallisen tason tietoa perusopetuksen rakenteellisesta ja toiminnallisesta laadusta. 
Perusopetuksen laatukriteerit on koululle ja kunnalle tarkoitettu suositusluonteinen 
johtamisen väline, jolla pyritään ohjaamaan perusopetuksen järjestämistä koskevia 
päätöksiä.  
 
Rakenteellisen laadun osa-alueita ovat johtaminen, henkilöstö, taloudelliset resurssit ja 
arviointi. Taloudellisin kriteerein arvotettuna henkilöstö on merkittävin toiminnan 
laadun ylläpitäjä ja opetuksen jatkuvan kehittämisen voimavara. Oppilaan kohtaaman 
toiminnan laatu muodostuu seitsemästä laadun osa-alueesta, joita voidaan tarkastella 
oppimisympäristön ja toimintakulttuurin sekä opetuksen ja oppimisen näkökulmista. 
Näitä laadun osa-alueita ovat opetussuunnitelman toteuttaminen, opetus ja 
opetusjärjestelyt, oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki, osallisuus ja vaikuttaminen, 
kodin ja koulun yhteistyö, fyysinen oppimisympäristö sekä oppimisympäristön 
turvallisuus. Jokaisesta laadun osa-alueesta on kehitetty laatukortit, joiden avulla 
opetuksen järjestäjä voi arvioida eri osa-alueita. 
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Sairaalaopetuksen laatukriteerit osana perusopetuksen laadun kehittämistä 
 
Vuonna 2011 laaditut sairaalaopetuksen laatukriteerit ohjaavat ja tukevat 
sairaalaopetusyksiköitä yhtenäiseen, tasa-arvoiseen ja laadukkaaseen opetukseen, 
kasvatukseen ja pedagogiseen kuntoutukseen eri syistä tukea tarvitsevien oppilaiden 
parhaaksi. Sairaalaopetuksen laatukriteerit on jaettu rakenteiden ja oppilaan kohtaaman 
toiminnan laatuun. Keskeistä on sairaalaopetuksen näkökulman avaaminen ja 
tukitoimien painottaminen osana oppilaan kokonaisvaltaista tukemista. 
 
Sairaalaopetusyksiköiden kunnallinen ja seutukunnallinen osaamiskeskustoiminta 
osana oppimisen ja koulunkäynnin tuen palvelujärjestelmää  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa Jyväskylän kaupungin vuosien 2011 - 2013 
aikana hallinnoiman hankkeen sairaalaopetusta antavien yksiköiden ja koulujen 
osaamiskeskustoiminnan laajentamiseksi osaksi kunnallisia ja seutukunnallisia 
oppimisen ja koulunkäynnin tuen palvelujärjestelmiä. Tavoitteena on yhteistyössä 
sairaalaopetuksen oppilaaksiottoalueiden koulujen ja sosiaali- ja terveystoimen 
viranomaisten kanssa saada tukea tarvitsevat oppilaat ennaltaehkäisevän ja 
tarkoituksenmukaisen tuen piiriin. Tavoitteena on sairaalaopetuksen 
kehittämishankkeen (2005 - 2010) ja laatukriteerihankkeen (2011) tulosten 
jalkauttaminen sairaalaopetuksen oppilaaksiottoalueiden perusopetukseen ja 
nivelvaiheisiin. 
 
KiVa Koulu -ohjelma 
 
KiVa Koulu -ohjelma on kokonaisvaltainen koulukiusaamisen vastainen 
toimenpidekokonaisuus, joka on kehitetty Turun yliopistossa opetus- ja 
kulttuuriministeriön rahoituksella. KiVa Koulu jatkuu Turun yliopiston toimintana. 
KiVa Koulu on tarkoitettu kaikkien suomen- ja ruotsinkielisten perusopetuksen 
koulujen käyttöön. Ohjelmasta on tuotettu erilliset toimenpidekokonaisuudet luokka-
asteille 1-3, 4-6 ja 7-9 suomen- ja ruotsinkielisinä. Ohjelmassa koko kouluyhteisö 
sitoutetaan kiusaamisen vastaiseen työhön. KiVa Koulu -ohjelman käyttäjiksi on 
Suomessa rekisteröitynyt noin 2500 koulua. Tämä vastaa noin 90 prosenttia Suomen 
perusopetuksesta vastaavista kouluista. KiVa Koulu -ohjelma on vähentänyt kiusatuksi 
joutuvien ja muita kiusaavien määrää. Vaikutukset vaihtelevat eri vuosiluokilla, mutta 
parhaimmillaan se on vähentänyt kiusattujen lasten osuutta 40 - 50 prosentilla.  
 
Mielenterveystaidot alakouluun -hanke 
 
Suomen Mielenterveysseura vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman 
Mielenterveystaidot alakouluun -hankkeen (2012 - 2014) toteuttamisesta. Hankkeen 
tavoitteina on kehittää lasten voimavaralähtöistä mielenterveyttä tukeva, ikätason 
mukaan etenevä opetuskokonaisuus ja -aineisto alakoulujen opettajien työhön 
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vuosiluokille 1-6 sekä luoda koulutus- ja työssä oppimisen malli luokanopettajien 
mielenterveystietojen ja -taitojen sisällöllisen ja menetelmällisen osaamisen 
edistämiseksi. Lisäksi tavoitteena on kehittää malleja alakouluhenkilöstön, 
sidosryhmien sekä vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön, joiden avulla voidaan 
vahvistaa kouluyhteisön voimavaralähtöistä hyvinvointia. 
 

5.2 Turvallisuus opetus- ja kulttuuriministeriön ja 
yliopistojen välisissä tulossopimuksissa 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvat maamme yliopistot ja niiden 
harjoittelukoulut. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen välisen 
ohjausjärjestelmän keskeiset osat ovat määräraha-, säädös- ja informaatio-ohjaus. 
Ohjauksen keskeisiä välineitä ovat opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen väliset 
sopimukset, palautemenettely ja seurantajärjestelmät. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
ohjaus kohdistuu yliopistojen lakisääteisiin tehtäviin.  
 
Tulosopimuksissa sovitaan korkeakoululaitoksen yhteisistä tavoitteista, yliopiston 
tehtävästä, profiilista ja painoaloista, määrällisistä tavoitteista, merkittävistä 
kehittämistoimista sekä rahoituksesta. Korkeakoululaitoksen yhteiset tavoitteet 
valmistellaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välisenä yhteistyönä. 
Opettajankoulutus on osa yliopistojen koulutusta. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa yliopistoja myös kirjallisen palautteen kautta. 
Sopimuskauden aikana korkeakouluille annetaan kirjallinen palaute niinä vuosina, 
jolloin ei käydä sopimusneuvotteluita. Palautemenettelyllä ohjataan ja seurataan 
korkeakoulupoliittisten tavoitteiden toteutumista sopimuskauden aikana. Lisäksi 
palautteessa voidaan tarkentaa korkeakouluille asetettuja tavoitteita sopimuksia 
yksityiskohtaisemmin. 
 
Koulutuksen sisältö kuuluu yliopistojen autonomisen päätöksenteon piiriin. 
Turvallisuusteemaa eikä muitakaan teemoja mainita erikseen sopimuksissa, tämä ei 
kuulu tulosohjauksen käytäntöihin. Sopimuksiin on yhteisissä tavoitteissa kuitenkin 
kirjattu laajoja kokonaisuuksia, joihin turvallisuusteema sisältyy kuten esim. ”yliopistot 
ja ammattikorkeakoulut edistävät toiminnallaan kansalaisten hyvinvointia …”.  
 

5.3 Turvallisuus opettajankoulutuksessa 
 
Turvallisuus opettajien peruskoulutuksessa 
Yliopistojen luokanopettajan koulutuksessa valmistuu kasvatuksen, opetuksen ja 
oppimisen monipuolisia asiantuntijoita. Koulutus antaa pätevyyden opettaa omaa 
luokkaa perusopetuksen vuosiluokilla 1-6. Tutkinto voi pätevöittää vastaamaan myös 
vuosiluokkien 7–9 perusopetuksesta, jos siihen sisällytetään perus- ja aineopintoja 
jostakin koulussa opetettavasta aineesta. 
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Perusopetuksen tehtäviin suuntautuva aineenopettajan koulutus sisältää yleensä 
vähintään kahden opetettavan aineen opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot. 
Suositus on, että opettajaksi valmistuvalla olisi ainakin kaksi opetettavaa ainetta. 
Opetettavia aineita ovat matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantiede, 
tietotekniikka, kieliaineet, historia, yhteiskuntaoppi, psykologia, filosofia, 
katsomusaineet, taito- ja taideaineet, liikunta ja terveystieto. Opettajan pedagogiset 
opinnot koostuvat kasvatustieteen perus- ja aineopinnoista, joihin 
sisältyy kasvatustieteen ja ainedidaktiikan opintoja sekä opetusharjoittelua. 
  
Yliopistot ovat autonomisia opetuksen sisällön suhteen. Tavoitteena on antaa laaja-
alaista peruskoulutusta, joka tukeutuu monitieteiseen teoriaan ja tutkimukseen.  Opettaja 
oppii tarkastelemaan opetettavaa aihetta kokonaisuutena. Peruskoulutukseen ei sisälly 
turvallisuusaiheista moduulia vaan turvallisuus näkyy opetuksessa poikkileikkaavana 
teemana. 
 
Aineenopettajiksi valmistuvat opiskelijat suorittavat ohjatun opetusharjoittelunsa 
yliopistojen kasvatustieteiden yksiköiden harjoittelukouluissa eli normaalikouluissa. 
Koulutuksessa suoritettavat opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen 
pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin. 
Opinnot edellyttävät pääsääntöisesti yhden lukuvuoden päätoimista opiskelua.  
 
Harjoittelukouluissa noudatetaan turvallisuusopetuksessa koulun opetussuunnitelmaa. 
Harjoittelun aikana turvallisuus näkyy eri oppiaineissa. Aihekokonaisuudet, myös 
turvallisuus, sisältyvät oppiainekohtaisiin opetussuunnitelmiin. Pedagoginen ja 
didaktinen turvallisuusosaaminen toteutuu osana opetusharjoittelua 
 
Opetusharjoittelijat perehtyvät harjoittelussa koulutyöskentelyyn, opettajan ammattiin 
kuuluviin yleisiin tehtäviin, koulun moniammatilliseen työyhteisöön, oppituntien 
suunnitteluun ja toteutukseen sekä koulun toimintaan vaikuttaviin asiakirjoihin mm. 
kriisi- ja pelastussuunnitelmaan.  
 
Turvallisuus opettajien täydennyskoulutuksessa 
Valtion rahoittamassa opetushenkilöstön täydennyskoulutuksessa on viimeisten vuosien 
aikana toteutettu useita turvallisuuteen liittyviä täydennyskoulutuskokonaisuuksia. 
Koulutusta ovat toteuttaneet mm. yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen 
täydennyskoulutusyksiköt, tiedekunnat, ainelaitokset ja harjoittelukoulut. Merkittävä 
koulutus on ollut Opetusalan koulutuskeskus Educode oy:n yhdessä useiden muiden 
toimijoiden kanssa vuodesta 2009 alkaen toteutettu Turvallisuuden edistäminen ja 
kriisitilanteisiin varautuminen kouluissa ja oppilaitoksissa – koulutus. Koulutus jatkuu 
edelleen vuonna 2012. Liikenneturva on toteuttanut liikenteeseen ja sen turvallisuuteen 
liittyvää koulutusta vuonna 2011. Lisäksi vuonna 2011 on rahoitettu sekä Itä- että 
Pohjois-Suomessa toteutettuja turvallisuuskoulutuksia. Koulutuksiin on osallistunut 
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opetustoimen johtoa, opettajia ja muuta opetusalan henkilöstöä kattavasti eri puolla 
Suomea. 
 
Valtion talousarviossa opetushenkilöstön koulutukseen osoitettu määräraha on 
merkittävä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksen väline. Täydennyskoulutuksella ei 
kuitenkaan ole tarkoitusta korvata työnantajan vastuulla olevaa henkilöstökoulusta vaan 
kohdentaa koulutus valtakunnallisesti keskeisiin turvallisuuden osa-alueisiin. 
Työnantajalla ja henkilöllä itsellään on päävastuu tarvittavan osaamisen kehittämisessä 
ja varmistamisessa. 
 

5.4 Opetushallituksen strategia 
 
Opetushallituksen visioon on kirjattu, että laaja sivistys ja huippuosaaminen turvaavat 
kestävän tulevaisuuden, ihmisten hyvinvoinnin sekä talouden kilpailukyvyn. Missioon 
sisältyy asiantuntijaviraston rooli ohjata, seurata sekä kehittää koulutusta, opetusta ja 
oppimista. Strategiaan on kirjattu perusopetuksen tehtävä tukea oppilaiden kasvua 
ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille 
elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.  
 
Opetushallitus tukee koulujen ja oppilaitosten kasvatustehtävää niin, että oppijat 
tuntevat oikeutensa, velvollisuutensa ja vastuunsa itsestään sekä ympäröivästä 
yhteiskunnastaan. Oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista 
tulee huolehtia. Kodin ja koulun sekä muiden toimijoiden yhteistyön tiivistäminen 
kasvatuskumppanuuden suuntaan on tärkeää.  
 
Turvallisuus Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisessä 
tulossopimuksessa 
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen välisessä tulossopimuksessa 
vuosille 2010 - 2011 mainitaan koulun turvallisuutta edistäviä tavoitteita: Opetushallitus 
vastaa koulutuksen kehittämisestä ja edistää koulutuksen tuloksellisuutta sekä seuraa 
opetuksen järjestämistä ja koulutuksen tuloksellisuutta.  
 
Normatiivisen ohjauksen tavoitteena on tuottaa yleissivistävän koulutuksen 
opetussuunnitelman perusteet esi- ja perusopetukseen sekä huolehtia niiden 
toimeenpanosta. Perusopetuksen tavoitteita ja tuntijakoa koskevan asetuksen 
toimeenpanon toteutus on myös opetushallituksen tehtävänä.  Tavoitteena on, että 
yleissivistävän opetuksen järjestäjät ja oppilaitokset ovat tietoisia kansallisista 
vaatimuksista, kasvatuksen ja opetuksen tavoitteista ja sisällöistä sekä muista opetuksen 
järjestämiseen liittyvistä seikoista ja että he toimivat uusittujen säädösten mukaisesti. 
 
Opetushallitus huolehtii koulujen informaatio-ohjauksesta monin eri tavoin. Koulujen 
käyttöön valmistetaan uusien toimintamallien ja hyvien käytänteiden kuvauksia 
vertaisoppimisen mahdollistamiseksi. Suositukset, tiedotteet, suunnitelmat, raportit, 
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julkaisut, oppaat, periaatekannanotot, koulutusohjelmat, oppimateriaalit ja 
internetsivustot kuuluvat myös informaatio-ohjauksen keinoihin. 
 
Opetushallituksen tehtäväksi on sopimuksessa annettu oppilaitosten yhteisöllisen 
toimintakulttuurin kehittämistä tukevan materiaalin tuottaminen verkkoon, oppilas- ja 
opiskelijahuolto-oppaan, oppilaitoksen turvallisuusoppaan ja käsityön 
työturvallisuusoppaan valmistaminen.  Tavoitteena on, että opetuksen järjestäjät ja 
oppilaitokset saavat käyttöönsä uusia toimintamalleja ja hyviä käytänteitä sekä tuki- ja 
opetusmateriaalia oppimisen ja hyvinvoinnin kehittämistä varten. 
 
Informaatio-ohjauksella pyritään myös vaikuttamaan koulutuksen ja opetuksen 
laadunhallintaan. Opetuksen järjestäjille tarjotaan erilaisia laadunhallinnan ja 
kehittämisen työvälineitä. Tavoitteena on, että opetuksen järjestäjät hyödyntävät 
laadunhallinnan hyviä käytäntöjä. Opetuksen järjestäjät saavat myös vertailutietoa oman 
toimintansa laadunhallinnan kehittämiseen. 
 
Opetuksen järjestämistä ja koulutuksen tuloksellisuutta edistäviin tavoitteisiin kuuluvat 
perusopetuksen oppimistulosseuranta-arvioinnit. Perusopetuksen aihekokonaisuuksien 
tuloksia arvioidaan 9. vuosiluokalla 13 mittarin avulla. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa 
päätöksentekijöille ja opetuksen järjestäjille ja opettajille tietoa eri oppiaineiden 
oppimistuloksista sekä auttaa heitä hyödyntämään tuloksia opetuksessa. 
 

5.5 Turvallisuus Opetushallituksen koulujen 
informaatio-ohjauksessa 

 
Opetushallitus ohjaa opetuksen järjestäjiä informaatio-ohjauksen keinoin. 
Opetushallitus kehittää yhdessä opetuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa opetuksen 
ja oppimisen sekä toiminnan järjestämisen uusia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä, 
levittää ja vakiinnuttaa niitä opetuksen järjestäjien, oppilaitosten ja koulujen toimintaan. 
Erityisopetus, oppilashuolto, kielten opetus, laadunhallinta, tieto- ja viestintätekniikka 
sekä maahanmuuttajaopetus ovat perustehtäviä tukevia kehittämiskohteita. 
 
Opetushallitus tuottaa koulutuksen kehittämisen perustaksi tietoa siitä, kuinka 
opetussuunnitelmissa ja tutkintojen perusteissa annetut tavoitteet on saavutettu. Virasto 
arvioi eri oppiaineiden ja alojen oppimistuloksia erityisesti perusopetuksessa. 
Opetuksen järjestäjät ja koulut saavat Opetushallitukselta koulu- ja oppilaitoskohtaista 
palautetta, josta käy ilmi, kuinka koulun oppimistulokset sekä oppilas- ja opiskelija-
arviointi ovat kehittyneet kansalliseen tasoon verrattuna. 
 
Myöntämällä valtionavustuksia alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin 
Opetushallitus auttaa kouluja ja oppilaitoksia monipuolistamaan opetusmenetelmiä ja 
oppimisympäristöjä sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa. 
Opetushallituksen valtionavustustoiminnan tavoitteena on tukea kehittämis-, kokeilu- ja 
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käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia malleja, menetelmiä ja 
käytäntöjä. Tuettavilla hankkeilla pyritään pysyviin toiminnallisiin tai rakenteellisiin 
muutoksiin ja parannuksiin. Toiminnassa suositaan laajoja, kokoavia ja verkostomaisia 
hankkeita. Opetusalan täydennyskoulutusta kehitetään ja rahoitetaan 
Opetushallituksessa. 
 
Opetustoimen turvallisuusopas 
Opetushallituksessa on tehty sähköinen Opetustoimen turvallisuusopas. Se sisältää 
tietoa ja materiaalia opetuksen järjestäjille säädösten edellyttämien turvallisuutta 
lisäävien suunnitelmien laadintaan.  
 
Oppilashuollon opas 
Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos laativat sähköistä Oppilashuollon 
opasta. Oppaan tavoitteena on tukea oppilashuollon moniammatillista yhteistyötä ja 
tukea oppilashuollon toteuttamista. Internetsivusto avataan alkuvuodesta 2012. 
 
Turvanetti 
Opettajien käytössä on Turvanetti, joka on opettajille tehty turvallisuussivusto 
Opetushallituksen ylläpitämässä opettajan verkkopalvelussa EDU.fi. Turvanetti on tehty 
yhteistyössä monen eri turvallisuustahon kanssa. Valmistelutyöhön osallistuivat mm. 
useat viranomaiset ja järjestöt. Turvanetti sisältää laajasti tietoa turvallisuusteeman 
opetukseen koulussa.  
 
Opetushallituksen liikennekasvatusverkosto 
Opetushallituksen liikennekasvatuksen yhteistyöverkostoon kuuluvat tahot kehittävät 
omalla toiminnallaan liikennekasvatusta koskevia taitoja, tietoja ja asenteita Suomessa. 
Tavoitteena on saada liikennekasvatus osaksi koulujen ja oppilaitosten toimintaa 
esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen. Koulun liikennekasvatusta edistetään 
monipuolisella yhteistyöllä ja osallistumisella paikalliseen liikenneturvallisuustyöhön 
 

5.6 Turvallisuus aluehallintovirastojen peruspalvelujen 
arvioinnissa  

 
Aluehallintovirastot arvioivat toimialueillaan keskeisten peruspalvelujen saatavuutta. 
Arviointia ohjaavat omilla toimialoillaan asianomaiset ministeriöt ja keskushallinnon 
virastot.  
 
Aluehallintovirastot seuraavat, valvovat ja arvioivat peruspalvelujen saatavuuden lain 
mukaista ja yhdenvertaista toteutumista. Osaamisen kokonaisuudessa arvioidaan 
perusopetuksen alueellista saatavuutta ja siinä tapahtuneita muutoksia edellisiin vuosiin 
verrattuna. Aluehallintoviranomaiset eivät arvioi turvallisuusopetusta eivätkä koulujen 
turvallisuutta. 
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6  Muiden viranomaisten ja tahojen tuki  
 

6.1 Viranomaiset 
 
6.1.1 Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos THL 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa kouluterveydenhuoltoa koskevasta lainsäädännöstä 
ja ohjeistuksesta, josta on kerrottu tarkemmin luvussa kolme. Ministeriö osallistuu 
yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa oppilashuollon kehittämiseen. 
Tämän lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö tukee koulujen turvallisuustyötä 
toimialaansa kuuluvien asioiden kehittämisohjelmissa.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulle kuuluu koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy. 
Sosiaali- ja terveysministeriön koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn kansallisessa 
tavoiteohjelmassa vuosille 2007–2012 on seuraavat koulujen turvallisuuteen liittyvät 
toimenpide-esitykset:  

 Kouluissa panostetaan erityisesti välituntien, liikuntatuntien ja koulupihojen 
turvallisuuden edistämiseen. Koulujen tulee systemaattisesti seurata 
tapaturmatilannetta. 

 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan turvallisuustilanne selvitetään ja 
valmistetaan toimintaa koskevat turvallisuusohjeet. 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on sosiaali- ja terveysministeriön 
hallinnonalalla toimiva tutkimus- ja kehittämislaitos, jonka tehtäviin kuuluu väestön 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien 
ehkäiseminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen. Tehtävää toteutetaan 
tutkimuksen, seurannan, arvioinnin, kehittämistyön sekä asiantuntijavaikuttamisen ja 
viranomaistehtävien keinoin.  
 
Perusopetuksen turvallisuutta tukevia asiantuntijatehtäviä löytyy mm. sosiaali- ja 
terveyspalveluiden (ml. kouluterveydenhuolto), varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, 
mielenterveyden edistämisen sekä väkivallan ja tapaturmien ehkäisyn osalta.  
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tukee ja edistää osaltaan myös perusopetuksessa 
työskentelevien ammattilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ongelmien 
vähentämiseksi tekemää työtä tuottamalla heille tietoa ja työkaluja mm. erilaisten 
oppaiden ja käsikirjojen sekä verkkosivujen muodossa.  
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Piste tapaturmille! -verkkopalvelussa on tietoa ja työvälineitä ammattilaisille koti- ja 
vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn sekä turvallisuuden edistämiseen. Koulujen ja 
oppilaitosten tapaturmien ehkäisytyön tueksi on koottu materiaalia omalle alasivulleen. 
 
Kasvun kumppanit -verkkopalvelun kohderyhmänä ovat lasten, nuorten ja perheiden 
parissa työskentelevät peruspalvelujen ammattilaiset, kuten äitiys- ja lastenneuvoloiden, 
päivähoidon ja koulujen henkilöstö sekä päätöksentekijät sosiaali-, terveys- ja 
opetustoimessa. Verkkopalvelu tarjoaa tutkimustuloksia, tilastoja ja lakitietoa päättäjille 
sekä menetelmiä ja toimintatapoja työn kehittämiseen ammattilaisille. Tavoitteena on 
edistää monialaista, osallistavaa, yhteisöllistä ja dialogista toimintatapaa. Päämääränä 
on, että lasta lähellä olevien aikuisten kesken sekä aikuisten ja lasten välillä tapahtuisi 
enemmän vuoropuhelua. Kyse on kasvun kumppanuudesta. 
 
”Terveystarkastukset lastenneuvoloissa & kouluterveydenhuollossa  
-Menetelmäkäsikirja”, joka ilmestyi keväällä 2011, sisältää tietoa menetelmistä, joita 
terveystarkastuksissa voidaan käyttää oppilaan kehitysympäristön sekä kokeman 
lähisuhde- ja perheväkivallan ja tapaturmien tutkimisessa ja arvioimisessa.  
 
Turvataitoja nuorille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käynnisti keväällä 2011 
lasten ja nuorten turvataitokasvatusmateriaalien kehittämis- ja koordinointiprojektin 
yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Projektissa keskitytään fyysisen ja henkisen 
väkivallan käsittelyn lisäksi erityisesti seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön 
ennaltaehkäisyyn. Koottu ja testattu turvallisuuskasvatusmateriaali julkaistaan keväällä 
2012 Opetushallituksen nettisivuilla osana terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin 
aihekokonaisuutta. 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on ollut mukana Oppilashuollon oppaan 
valmistelussa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valmistelee yhteistyössä 
Opetushallituksen kanssa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet ja keskeiset sisällöt, 
joista Opetushallitus lopulta päättää. 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pyrkii edistämään koulujen tapaturmien ehkäisytyötä 
osana laajempaa turvallisuustyötä yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Tavoitteena 
on, että suomalaisissa kouluissa yleistyy systemaattinen tapaturmaseuranta sekä 
pitkäjänteinen turvallisuuden edistäminen. 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusten ja ylläpitämien tilastojen pohjalta 
saadaan jossain määrin tietoa myös perusopetuksen turvallisuuteen liittyen. 
Kouluterveyskyselystä kertyy valtakunnallista ja kuntakohtaista  tietoa  peruskoulun   
8.- ja 9.-luokkalaisten elinoloista, kouluoloista, terveydestä, terveystottumuksista ja 
oppilashuollosta.  
 
Kouluolojen osalta saadaan oppilaiden kokemustietoa mm. koulun fyysisten työolojen 
puutteista, terveydenhuollon vastaanotolla käyntiä vaatineista tapaturmista 
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koulumatkalla ja koulussa, koulun työilmapiirin ongelmista, kuulluksi tulemisesta, 
työmäärästä, opiskeluvaikeuksista, avun puutteesta koulunkäynnissä, 
koulukiusaamisesta ja lintsaamisesta.  
 
Yhteistyössä Opetushallituksen kanssa toteutetuista Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen perusopetuksessa -kyselyistä saadaan tietoa mm. oppilaitosten 
turvallisuusjohtamisesta ja oppilashuollon toiminnasta. Lisäksi Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämästä Hoitoilmoitusrekisteristä saadaan lukumäärät 
sairaalan vuodeosastohoidetuista päiväkoti- ja koulutapaturmista. Jatkossa vastaavaa 
tietoa saadaan myös avoterveydenhuollon käynneistä.  
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella koordinoidaan myös Kansallisen lasten ja nuorten 
tapaturmien ehkäisyn ohjelman (2009) toimeenpanoa, jossa on annettu tavoitteet ja 
toimenpide-ehdotukset suurimmille tapaturmaisten ja väkivaltaisten terveyden 
menetysten aiheuttajille, eri toimintaympäristöille ja järjestelmätasolle.  
 
Nimenomaan kouluille ja oppilaitoksille on asetettu ohjelmassa tavoitteeksi, että 
kokonaisvaltaisen turvallisuuden edistämisen toimintamalli leviää koko maahan, 
tapaturmien ja väkivallan määrää seurataan systemaattisesti, vakavissa 
koulutapaturmissa ja koulukiusaamisessa on nollatoleranssi ja, että lasten ja nuorten 
turvallisuuden edistämisen valmiudet paranevat.  
 
Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi on annettu toimenpide-ehdotukset:  

 Luodaan turvallisuusmyönteinen toimintakulttuuri kouluyhteisöön panostamalla 
mm. kunnan ja koulun johdon tapaturmien ehkäisyn toimintakäytäntöjen 
kehittämiseen, oppilashuoltoryhmän kouluyhteisön terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen toiminnan tehostamiseen, tapaturmien ja väkivallan seurantaan ja 
tiedon hyödyntämiseen, henkilöstön turvallisuusosaamisen varmistamiseen sekä 
oppilaiden turvallisuuskasvatuksessa ennaltaehkäisevään näkökulmaan ja 
osallistamiseen. 

 Arvioidaan asetuksen (338/2011) vaikutukset koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon henkilöstöresursseihin sekä tapaturmien ehkäisyä, 
päihteiden käyttöä ja mielenterveyttä koskevaan neuvontaan.  

 Vahvistetaan koulun/oppilaitoksen ja kodin yhteistyötä turvallisuuden 
edistämisessä. 

 Hyödynnetään erityisesti välituntien, oppituntien (ml. liikuntatunnit), retkien, 
leirien ja opintomatkojen sekä koulumatkojen turvallisuutta parantavia keinoja. 

 Käytetään toimiviksi todettuja kiusaamisen vastaisia käytäntöjä. 
 Varmistetaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan turvallisuus. 

61 

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/ohjelmat/kansallinen_lasten_ja_nuorten_tapaturmien_ehkaisyn_ohjelma
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/ohjelmat/kansallinen_lasten_ja_nuorten_tapaturmien_ehkaisyn_ohjelma
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338


Turvallisuus perusopetuksessa 

 
 

6.1.2 Liikenne ja viestintäministeriö 
 
Varsinaisesta koulujen liikenneturvallisuustyön tuesta vastaa liikenne- ja 
viestintäministeriön hallinnonalalla Liikenneturva. Liikenneturvan 
liikenneturvallisuustyön esittely on luvussa 6.2.2. 
 
Valtioneuvoston asettama liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta on valmistellut 
valtakunnallista tieliikenteen turvallisuussuunnitelmaa, jossa esitetään keskeisiä toimia 
lähivuosille liikennekuolemien vähentämiseksi. Nuorten liikennekäyttäytymiseen 
liittyvänä toimena suunnitelmassa tullaan korostamaan, että osana elinikäistä 
liikennekasvatusta liikenneasioiden käsittely perusopetuksessa ja toiseen asteen 
opetuksessa tulee turvata opetussuunnitelman perusteita uudistettaessa ja opettajien 
täydennyskoulutuksessa. Taajamaliikenteen rauhoittamiseen liittyvänä toimena tullaan 
esittämään mm. suojatieratkaisujen parantamista ja selkeyttämistä siten, että 
ajonopeudet saadaan turvallisiksi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannalta erityisesti 
liikenneympäristöissä joissa lapset ja nuoret liikkuvat. Suunnitelman on määrä 
valmistua vuoden 2012 alkupuolella. 
 
6.1.3 Sisäasiainministeriö/pelastustoimi 
 
Pelastusviranomaisten kouluille antama tuki turvallisuuden edistämiseksi perustuu 
pelastuslakiin. Säännösten mukaan toiminnanharjoittaja, rakennuksen omistaja ja haltija 
on rakennuksessa ja muussa toiminnassaan velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden 
syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen 
vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne 
omatoimisesti kykenevät. Pelastuslaitoksille on puolestaan säädetty tehtäväksi 
ohjauksen, valistuksen ja neuvonnan keinoin tukea eri tahoja laissa säädettyjen 
velvoitteiden noudattamisessa. 
 
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. 
 
Pelastuslaissa säädetty pelastuslaitoksen keskeinen tehtävä on ohjauksen, valistuksen, 
neuvonnan ja valvonnan keinoin tukea eri tahoja laissa säädettyjen velvoitteiden 
noudattamisessa ja erityisesti tukea kykyä huolehtia onnettomuuksien ehkäisystä ja 
vahinkojen rajoittamisesta jokaisen yleisiä velvollisuuksia sekä rakennusten ja muiden 
kohteiden turvallisuutta koskevien säännösten mukaisesti. Yleisempänä tavoitteena on 
edistää yleisiä kansalaistietoja ja -taitoja koskien paitsi onnettomuuksien ehkäisyä niin 
myös toimimista onnettomuustilanteissa. Pelastustoimen kampanjat, mm. Nou Hätä! ja 
Palontorjuntatalkoot, tukevat koulujen turvallisuustyötä erinomaisesti. 
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Tulipysäkki on lasten ja nuorten luvattomaan tulenkäsittelyyn liittyvä hanke, jonka 
tavoitteena on katkaista häiriökäyttäytyminen ja estää tulipaloja. Tulipysäkkiä 
toteutetaan useimmilla pelastuslaitoksilla.  Paikallisessa Tulipysäkki-interventiossa 
pelastusviranomainen keskustelee sytyttelystä lapsen ja huoltajien kanssa. Mukana 
toiminnassa on myös koulu-, sosiaali- ja poliisiviranomaisia. Hanke on aloitettu vuonna 
2006 Varsinais-Suomessa. 
 
6.1.4 Sisäasiainministeriö/poliisi 
 
Poliisin lähipoliisistrategian mukaan 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. Koulujen 
kanssa tehtävä yhteistyö on osa paikallista turvallisuusyhteistyötä. 
 
Kaikessa poliisitoiminnassa pyritään toimimaan ennalta estävästi. Koulujen 
turvallisuustilanteen hahmottamista varten poliisi on laatinut ohjeet uhka-arvioiden 
tekemiseen kouluissa. Paikallinen poliisilaitos antaa ohjeet sekä niihin liittyvän 
koulutuksen oppilaitoksille. Ohjeet on tarkoitettu koulujen turvallisuusjohdon käyttöön. 
 
Poliisi on suunnannut oppilaitosten turvallisuutta koskevaa toimintaansa sekä 
henkilöstölle että oppilaille. Tavoitteena on muodostaa ns. nimikkopoliisijärjestelmä. 
Tällä tavoin sekä tehtävään määrätty poliisimies että koulun henkilökunta ja oppilaat 
tulisivat paremmin tutuiksi toisilleen ja näin vuorovaikutus olisi helpompaa. 
 
Poliisi on osallistunut perinteisesti oppilaiden laillisuuskasvatukseen vierailemalla 
koululuokissa ja pitämällä valistusoppitunteja. Tämän toiminnan luontevana jatkona on 
viime aikoina otettu käyttöön sosiaalisen median keinoja yhteydenpidossa poliisin ja 
oppilaiden välillä. Suora yhteydenpitokanava antaa oppilaille mahdollisuuden ilmaista 
omaan tai yhteisön turvallisuuteen liittyvän asian poliisille. Sosiaalinen media tarjoaa 
erinomaisen väylän poliisin näkyvyyden lisäämiseen ja kansalaisten tavoittamiseen. 
Poliisin viestin tavoittavuus nousee aivan uudelle tasolle. Vuorovaikutus lasten ja 
nuorten kanssa on myös reaaliaikaista. Asiakkaita neuvotaan heidän kysymyksissään ja 
toteutetaan ennakoivaa tiedottamista. Poliisin toiminta sosiaalisessa mediassa ei tapahdu 
kouluympäristössä, mutta koska toiminta kohdistuu pääosin lasten ja nuorten kanssa 
työskentelyyn, niin tällä on selkeä yhteys myös koulujen turvallisuusasioihin. 
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6.1.5 Oikeusministeriö / Rikoksentorjuntaneuvosto 
 
Oikeusministeriö ja rikoksentorjuntaneuvosto eivät tee varsinaista operationaalista 
toimintaa turvallisuuden edistämiseksi perusopetuksessa. Rikoksentorjuntaneuvosto on 
valtioneuvoston asettama, oikeusministeriön yhteydessä toimiva asiantuntija- ja 
yhteistyöelin, joka käsittelee rikollisuuden ehkäisyyn, rikoksista aiheutuvien haittojen 
vähentämiseen ja turvallisuuden edistämiseen liittyviä yleisiä kysymyksiä.  
 
Neuvosto edesauttaa rikoksentorjuntahankkeiden yhteensovittamisella viranomaisten, 
järjestöjen ja yhteisöjen yhteistyötä sekä raportoi maan rikollisuusongelmista 
oikeusministeriölle. Neuvosto edistää tiedotusta rikoksentorjunnan mahdollisuuksista, 
menetelmistä ja suositeltavista käytännöistä nettisivuillaan ja erilaisissa seminaareissa.  
 
Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö ylläpitää väkivallan vähentämisen teemasivustoa, 
jonne on kerätty tietoa hyviksi käytännöiksi arvioiduista hankkeista, joilla voidaan 
vähentää esimerkiksi koulukiusaamista ja väkivaltaa. Sivustolta löytyy mm. KiVa 
Koulu -hanke, joka valittiin vuonna 2009 parhaaksi eurooppalaiseksi 
rikoksentorjuntahankkeeksi. 
 
Turvallisuuden lisäämiseksi perusopetuksessa neuvosto on tukenut mm. Mannerheimin 
lastensuojeluliittoa, opetushallitusta ja poliisia, jotka tekivät yhdessä Turvallinen koulu  
-oppaan, jota jaettiin lukuvuoden 2005/2006 alussa kaikille peruskoululaisten 
vanhemmille.  
 
Oikeusministeriö myöntää rikoksentorjuntaneuvoston esityksestä rahoitusta myös 
paikallisille rikoksentorjuntahankkeille, joiden tavoitteena on lisätä turvallisuutta, 
ehkäistä rikoksia tai rikoksen uhriksi joutumista. Oikeusministeriö voi myöntää 
hakemuksesta rahoitusta myös kansalaisjärjestöille, joiden tavoitteena on edistää 
oikeusjärjestelmän tunnetuksi tekemistä. 
 

6.2 Järjestöt 
 
Yhdistys- ja järjestötoiminnalla on suuri yhteiskunnallinen merkitys Suomessa. 
Turvallisuuden alalla järjestöillä on keskeinen merkitys koulutustoiminnassa, 
turvallisuusviestinnässä sekä viranomaisia tukevien valmiuksien ja voimavarojen 
tuottamisessa. 
 
Järjestöjen rooli on 2000-luvulla huomioitu esimerkiksi turvallisuutta koskevissa 
strategiaohjelmissa. Järjestöt olivat mukana yhteiskunnan turvallisuusstrategian (2010) 
kirjoittajaryhmässä. Järjestöjen roolia turvallisuuden toimijoina myös käsiteltiin laajasti 
strategiassa.  
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”Järjestöt tuottavat ja ylläpitävät viranomaistoimintaa täydentäviä 
resursseja ja asiantuntijuutta sekä toteuttavat varautumista tukevaa ja 
edistävää valistusta ja viestintää. Järjestöillä on viranomaistoiminnan 
tukena merkittävä rooli muun muassa etsintä- ja pelastustoiminnassa, 
lento- ja meripelastustoiminnassa, väestönsuojelussa ja 
palokuntatoiminnassa, vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa, 
ensiaputoiminnan järjestämisessä sekä henkisessä tuessa.” 

 
Järjestöt ovat mukana laatimassa myös kolmatta sisäisen turvallisuuden ohjelmaa. 
Esimerkiksi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöllä ja Suomen Punaisella Ristillä on 
edustaja sekä ohjelman valmistelun ohjaus- että asiantuntijaryhmissä.  
 
Järjestöjen panos yhteiskunnan turvallisuuden edistämiseksi on sekä välitöntä että 
välillistä. Välillisesti järjestöt tukevat turvallisuutta ongelmia ehkäisevän toiminnan 
kautta, kuten sosiaali-, kulttuuri-, urheilu- ja terveysalojen järjestöjen syrjäytymistä 
ehkäisevällä sekä sosiaalista eheyttä ja hyvinvointia edistävällä työssä. Välitöntä 
turvallisuuden edistämistä on se, että järjestöt tuottavat toimintoja avuntarvitsijoiden ja 
viranomaisten tueksi. 
 
6.2.1 Suomen Vanhempainliitto  
 
Suomen Vanhempainliitto on vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö. Liitto tukee 
kodin ja koulun yhteistyötä, vanhempaintoimintaa, edistää lasten ja nuorten 
hyvinvointia ja tukee suomalaista kotikasvatusta. Suomen Vanhempainliittoon kuuluu 
lähes 1400 päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa toimivaa vanhempainyhdistystä. 
  
Toimiva ja aktiivinen kodin ja koulun yhteistyö on kouluhyvinvointia vahvistava tekijä. 
Suomen Vanhempainliitto on selvittänyt kolmesti peruskoululaisten vanhempien 
näkemyksiä kouluhyvinvoinnista. Vanhempien Barometri -kyselyllä Vanhempainliitto 
tuo esiin vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista ja osallistuu siitä käytävään 
keskusteluun. 
 
6.2.2 Liikenneturva 
 
Liikenneturva tukee koko eliniän kattavaa liikennekasvatustyötä tuottamalla aineistoja 
ja toimintamalleja ottaen huomioon eri ikä- ja tienkäyttäjäryhmät. Taustaksi 
Liikenneturva tuottaa tutkittua tietoa tieliikenteen turvallisuuden tilasta, kehityksestä ja 
taustatekijöistä. 
 
Opettajille tarjotaan maksutonta koulutusta, jonka avulla perehdytetään, aktivoidaan ja 
motivoidaan opettajia liikennekasvatukseen. Vuonna 2011 Liikenneturva järjesti 
yhteistyössä Terveys ry:n kanssa ja osittain Opetushallituksen tuella opettajille 
liikennekasvatuksen täydennyskoulutusta, johon osallistui yli 500 perusopetuksen ja 
toisen asteen opettajaa. Lisäksi Liikenneturva järjestää vuosittain nk. opettajailtapäiviä 
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eri puolilla Suomea. Liikenneturva on yhteistyössä myös opettajakoulutuslaitosten 
kanssa. 
 
Koulujen avuksi on kehitetty työkalu koulukohtaisen liikenneturvallisuussuunnitelman 
tekoon, johon Liikenneturvalta saa tukea. Liikenneturvan verkkosivuille on koottu 
opettajien käyttöön liikennekasvatuksen työkalupakki, joka sisältää runsaasti tietoa, 
harjoituksia ja tehtäviä eri-ikäisille oppilaille.  
 
Liikenneturvan aluetyössä tarjotaan suunnitteluapua tapahtumien ja teemapäivien 
järjestämiseen kunnissa ja kouluissa.  
 
Ajankohtaisista liikenneturvallisuusasioista uusista materiaaleista sekä koulutuksesta 
Liikenneturva tiedottaa säännöllisesti opettajille sähköisen uutiskirjeen, Turvauutisten, 
välityksellä. 
 
6.2.3 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Suomen 

Palopäällystöliitto SPPL 
 
Pelastusalan järjestöjen toiminnan tavoitteena on omatoimisen varautumisen ja 
paloturvallisuuden edistäminen sekä onnettomuuksien ehkäisy. Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö (SPEK) ja Suomen Palopäällystöliitto (SPPL) ovat pelastustoimen 
järjestöjä, joiden kummankin toiminnassa koulutuksella on vahva osuus. 
 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry on pelastusalan yleishyödyllinen järjestö, joka 
tuottaa jäsenistölleen ja yhteiskunnalle turvallisuuteen liittyviä asiantuntija- ja 
koulutuspalveluja sekä edistää turvallisuusalan vapaaehtoisten toimintaedellytyksiä 
sääntöjensä mukaisesti. 
 
SPEKin palokuntakoulutus ylläpitää ja kehittää Suomen pelastustoimen kannalta hyvin 
keskeistä sopimuspalokuntien koulutusjärjestelmää ja muuta palokuntatoimintaan 
liittyvää koulutusta. Varautumiskoulutus taas antaa valmiudet kiinteistökohtaisten 
pelastussuunnitelmien tekoon sekä kiinteistökohtaisten väestönsuojien käyttöön ja 
ylläpitoon. SPEK vastaa aineistotuotannosta ja kouluttajakoulutuksesta yhteistyössä 
viranomaisten ja asiantuntijatahojen kanssa. Varautumiskoulutusta annetaan 
viranomaisorganisaatioille, yrityksille, yhteisöille, laitoksille ja kansalaisille. 
Paloturvallisuutta edistetään niin erilaisilla yrityksille kuin muillekin yhteisöille 
kohdistetuilla koulutuksilla. SPEK-ryhmään kuuluvat pelastusliitot järjestävät 
koulutusta alueellisesti.  
 
Järjestöt järjestävät vuosittain myös turvallisuuskampanjoita. SPEK:in kampanjoista 
vaikuttavimpia ovat olleet palovaroittimien toimivuuden tarkistamista muistuttava 
radiokampanja sekä Piippaako Sinulla? -palovaroitinkampanja (2008 - 2010), Joka 
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kodin palontorjuntatalkoot (2011-). Päivä Paloasemalla (2008-) sekä seuraavassa 
tarkemmin esiteltävä Nou Hätä! 
 
Nou Hätä! -opetusohjelma koulujen ja pelastustoimen yhteistyönä 
Pelastustoimen piirissä tavoittavin peruskoulussa toteutettava opetusohjelma on Nou 
Hätä! Peruskoulun kahdeksasluokkalaisille kohdistettua opetusohjelmaa on järjestetty 
vuodesta 1996. Nou Hätä! tukee peruskoulun opetussuunnitelmaa ja tarjoaa kouluille 
apua turvallisuusopetuksen järjestämisessä. Tavoitteena on, että opetusohjelmaan 
osallistuvat kaikki yläkoulujen kahdeksannet luokat. Osallistuminen perustuu 
pelastuslaitosten ja koulujen aktiiviseen yhteistyöhön.  
 
Nou Hätä! -opetusohjelman keskeiset tavoitteet liittyvät tulipalojen ja muiden 
onnettomuuksien ehkäisyyn, toimintaan hätätilanteissa sekä varautumiseen 
yhteiskunnan häiriötilanteisiin. 
 
Tavoitteena on, että oppilas 

 tietää jokaisen yleiset velvollisuudet (pelastuslaki): toimintavelvollisuus, 
huolellisuusvelvollisuus, varovaisuus tulen käsittelyssä 

 ymmärtää omat mahdollisuutensa turvallisuuden edistämisessä 
 tunnistaa turvallisuudelle mahdolliset vaarat kotona, koulussa, lähiympäristössä 
 tietävää koulun velvollisuudet ja oman koulun toimenpiteet turvallisuuden 

edistämiseksi kouluyhteisössä (omatoiminen varautuminen ja 
pelastussuunnitelma) 

 perehtyy kokemuksen kautta koulun turvallisuuskulttuuriin, käytäntöihin ja 
toimintaan kouluyhteisön turvallisuuden edistämiseksi (Kiva Koulu, varhainen 
puuttuminen, ohjeet, määräykset, järjestyssäännöt)  

 oppii ehkäisemään tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä 
 ymmärtää rakenteellisen paloturvallisuuden merkityksen (osastointi, palo-ovi, 

palovaroitin, sprinkleri)  
 tietää kansalaisen auttamisvelvollisuuden (pelastus-, tieliikenne- ja rikoslain 

mukaan) 
 osaa ensitoimet tulipalon, liikenneonnettomuuden, tapaturman ja 

sairauskohtauksen sattuessa 
 osaa pelastautua ja poistua turvallisesti tulipalosta 
 osaa tehdä hätäilmoituksen numeroon 112 
 osaa yksinkertaisia ensiaputoimenpiteitä ja elvytyksen perusteet 
 osaa tulipalon alun sammuttamisen 
 tuntee yleisen vaaramerkin ja siihen liittyvät toimintaohjeet  
 osaa varautua tavallisimpiin häiriötilanteisiin (katkokset sähkön-, veden- tai 

lämmönsaannissa, myrskytuhot, tulvat) 
 tietää, mitä ovat poikkeusolot, väestönsuojelu ja väestönsuoja.  
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Nou Hätä! -opetusohjelman koordinoimisesta vastaa Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestö, ja se toteutetaan Palosuojelurahaston rahoituksella. Opetusohjelmalla on 
viime vuosina ollut myös yritysyhteistyötä. 
 
Vuonna 2011 opetusohjelmaan osallistui 461 yläkoulua, noin 60 % kaikista kouluista. 
Koululaisia oli mukana 39 131 eli 68 % kaikista kahdeksasluokkalaista. Kyseessä oli 
15. Nou Hätä! -vuosi, kaikkiaan opetusohjelma on tavoittanut noin 400 000 
yläkoululaista. Suomessa on paikkakuntia, joilla kaikki alle 30 -vuotiaat ovat saaneet 
Nou Hätä! -opetusta.   
 
Turvamaisteri-opetus alakoulun 1.-3.-luokkalaisille 
SPEKissä on valmisteltu myös peruskoulun kolmelle ensimmäiselle luokalle 
suunniteltua Turvamaisteri-koulutuskokonaisuutta. Turvamaisterin tavoitteena on luoda 
koulujen opettajille sellaiset materiaalit, joilla he voivat opettaa alaluokkalaisille 
hätäilmoituksen tekoa, onnettomuustilanteessa toimimista ja muita luokka-asteelle 
sopivia taitoja. 
 
Suomen Palopäällystöliitto ry 
Suomen Palopäällystöliiton tavoitteena on kohottaa ja edistää henkilö- ja 
omaisuusturvallisuutta erilaisten onnettomuuksien varalta ja sattuessa. 
 
SPPL koordinoi vuosittain järjestettävää Opetusalan turvallisuusfoorumia, jonka 
tarkoituksena on osaltaan ylläpitää keskustelua opetusalan turvallisuuteen vaikuttavista 
tekijöistä ja näin edistää turvallisuuskulttuuria sekä antaa käytännönläheisiä malleja sen 
kehittämiseksi.  Turvallisuusfoorumi edistää myös opetusalan turvallisuudesta 
kiinnostuneita henkilöitä verkostoitumaan. Opetusalan turvallisuusfoorumin yhteydessä 
julkistetaan Opetusalan turvallisuuspalkinnon saaja. Turvallisuusfoorumissa ovat 
mukana Suomen Palopäällystöliiton lisäksi Opetushallitus, aluehallintovirastot, 
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen Rehtorit ry, Helsingin Pelastuskoulu, 
Kuntaliitto, Tampereen yliopisto ja SPEK-ryhmä. 
 
Palopäällystöliiton koordinoimana on toteutettu Opinturva -koulutusohjelma, joka 
kuuluu Opetushallituksen oppilaitosten turvallisuuden edistäminen -painopistealueeseen 
ja Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin ja -kasvatuksen kehittämishankkeeseen. 
Hankkeen aikana toteutettavat viisi koulutusohjelmaa ovat opetuksen ja oppimateriaalin 
osalta osallistujille maksuttomia. Koulutus järjestetään yhteistyössä eri 
koulutusorganisaatioiden kanssa ja hanketta hallinnoi Itä-Suomen yliopiston koulutus- 
ja kehittämispalvelu Aducate. 
  
6.2.4 Suomen Punainen Risti 
 
Ensiapu on yksi Punaisen Ristin näkyvimmistä ja tunnetuimmista toimintamuodoista. 
Lähes jokaisessa Suomen kunnassa toimii ainakin yksi Suomen Punaisen Ristin 
ensiapuryhmä, jonka vapaaehtoiset pitävät aktiivisesti taitojaan yllä. Punaisen Ristin 
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ensiapuryhmät päivystävät läpi vuoden niin pienissä kuin suurissakin tapahtumissa ja 
auttavat ihmisiä onnettomuustilanteissa. Vuosittain ensiapuryhmät päivystävät noin 
4 000 tilaisuudessa. 
 
Ensiaputaidot ovat osa arkipäiväistä turvallisuutta myös koulumaailmassa. Tapaturma 
voi tapahtua itselle, läheiselle tai tuntemattomalle ihmiselle kotona, koulumatkalla tai 
vaikkapa liikenteessä. Tilanteesta ja paikasta riippumatta jokaisella on velvollisuus 
auttaa ja antaa ensiapua. Mahdollisimman varhainen ensiapu lievittää tapaturman 
aiheuttaman vamman vakavuutta, nopeuttaa paranemista ja voi jopa pelastaa 
ihmishengen. Suomen Punaisen Ristin piirit ja osastot järjestävät ensiapukursseja lähes 
joka paikkakunnalla. Kursseja järjestetään kaikenikäisille, mutta virallisilta 
ensiapupäivystäjiltä edellytetään 18 vuoden ikää. Ensiapuryhmään voidaan kuitenkin 
ottaa 16 vuotta täyttäneitä harjoittelijoita. 
 
Punaisella Ristillä on kehitteillä uusi toimintamuoto perusopetuksessa 
hyödynnettäväksi. Tämä ennen kaikkea yläkoulujen 7.-luokkalaisille suunnattu 
ensiapuohjelma koostuu neljästä osa-alueesta ja on laajuudeltaan noin neljän tunnin 
mittainen kokonaisuus. Kokonaisuutta voi toki muokata koulu- ja oppilaitoskohtaisesti 
sekä paikkakunnan Punaisen Ristin osaston toiveiden ja erityisosaamisen perusteella. 
 
Ohjelman tavoitteena ovat koulun näkökulmasta:  
 

 Parantaa ihmisten taitoja huolehtia omasta ja lähimmäistensä terveydestä ja 
hyvinvoinnista tarjoamalla oppilaille perustiedot ensiavusta, päihdetyöstä, 
HIV:stä ja seksuaaliterveydestä sekä antamalla pohdiskelun aihetta myös 
psykososiaalisen tuen näkökulmasta.  

 Kasvattaa aktiivisuutta lähiyhteisössä ja vahvistaa tunnetta yhteisöön 
kuulumisesta erilaisten harjoitteiden kautta ja pohtimalla omien valintojen 
vaikutuksia omaan perheeseen, ystäviin ja ympäröiviin yhteisöihin. 

 Vahvistaa nuorten turvallisuuden tunnetta, tarjoamalla heille työkaluja edistää 
omilla valinnoillaan myös muiden arjen turvallisuutta. 

 Lisätä ihmisten uskallusta ja rohkeutta välittää toinen toisistaan.  
 Lisätä nuorten kiinnostusta Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaa kohtaan, ennen 

kaikkea ensiapuryhmätoimintaa kohtaan.  
 Luoda nuorille mahdollisuus perustaa koululle oma nuorten ensiapuryhmä, joka 

olisi osa koulujen turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaa ja harjoittelisi 
ensiaputaitojaan säännöllisesti. 

 
Yläkoulujen ensiapuohjelman kohderyhmänä ovat yläkoulujen 7.-luokkalaiset ja 
ohjelmaa pilotoidaan vuonna 2012 ennen kaikkea paikkakunnilla, joilla toimiva 
ensiapuryhmä. Ohjelma on tarkoituksena jalkauttaa kaikkialle Suomeen vuosien 2012 – 
2014 välisenä aikana. Kouluille Yläkoulujen ensiapuohjelmaan osallistuminen on 
maksutonta.  
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Yläkoulujen ensiapuohjelma rakentuu neljästä osa-alueesta:  
 Ensiapuosiossa rohkaistaan oppilaita auttamaan ja oppimaan sekä 

harjoittelemaan ensiapu-taitoja (hätäensiaputaidot, tapaturmien ehkäisy).  
 Psykososiaalisen tuen alkeissa on tavoitteena tehdä kynnys auttamiselle 

mahdollisimman matalaksi ja kannustaa opettelemaan lisää. Annetaan työkaluja 
ja uskallusta puuttua koulukiusaamiseen. 

 Päihdeosiossa puolestaan annetaan valmiuksia ja etsitään jokaisen 
henkilökohtaisia syitä kieltäytyä päihteiden käytöstä sekä opettaa taitoja auttaa 
ja tukea päihteitä käyttävää lähimmäistä/kaveria. 

 Hiv-osiossa annetaan tietoa sukupuoliteitse tarttuvista seksitaudeista ja puhutaan 
turvallisesta seksistä.  

 
Näiden osioiden kautta muodostetaan pohja mahdolliselle koulujen ensiapuryhmien 
perustamiselle sekä koulun/oppilaitoksen ja Punaisen Ristin paikallisosaston välisen 
kouluyhteistyön vahvistamiselle.  
 
Punainen Risti työskentelee hiv-tartuntoja ja muita sukupuolitauteja vastaan myös 
ohjauksen, valistuksen ja koulutuksen avulla. Sukupuolitaudeilta suojautuminen on osa 
oman terveyden ylläpitoa ja hyvinvointia. Punainen Risti kannustaa nuoria pohtimaan 
vastuullisen ja turvallisen seksikäyttäytymisen merkitystä. 
 
Päihdetyöllä Suomen Punainen Risti pyrkii ehkäisemään ja vähentämään päihteiden 
käyttöä. Tärkeänä tehtäväalueena on päihteiden haitallisista vaikutuksista tiedottaminen 
ja informaation jakaminen. Suomen Punainen Risti toimii sekä varhaisen puuttumisen 
että jälkityön alueilla. Jälkityö tarkoittaa päihteettömien toimintamahdollisuuksien 
tarjoamista sekä apua ja tukea päihdeongelmasta toipuvalle. 
 

6.3 Muut tuen muodot 
 
Euroopan terveet koulut -verkosto 
Suomi on ollut mukana Euroopan terveet koulut -verkostossa vuodesta 1993 alkaen ja 
verkostoon kuuluu tällä hetkellä noin 40 koulua ympäri maata. Verkosto toimii 43 
maassa Euroopassa ja se saavuttaa useita tuhansia kouluja ja satoja tuhansia oppilaita. 
Päämääränä Suomen verkoston toiminnassa on tukea kouluja kehittämään niiden 
terveyden edistämistyötä aikaisempaa kokonaisvaltaisemmaksi, pitkäjänteisemmäksi ja 
koulun normaaliin toimintaan integroidummaksi. Tavoitteena on koulujen terveyden 
edistämistoiminta, jota ohjaa koulun oma terveys- ja hyvinvointiohjelma.  
 
Hanke levittää osaamista myös verkoston ulkopuolisiin kouluihin. Hanke on tuottanut 
erilaisia materiaaleja mm. koulujen laatimat terveys- ja hyvinvointiohjelmat, terveyttä 
edistävän koulun tarkistuslista ja yksittäisiin aihealueisiin liittyvät toimintamallit. 
Vuoden 2012 alussa julkaistaan opas koulun terveys- ja hyvinvointisuunnitelman 
laatimiseen ja toimeenpanoon. Hanketta koordinoi Suomessa Terveyden edistämisen 
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keskus. (Terveyden edistämisen keskus ry:n toiminta on loppunut. Tekry siirsi 
toimintansa uudelle valtakunnalliselle keskusjärjestölle SOSTE Suomen sosiaali ja 
terveys ry:lle, joka aloitti 1.1.2012.) 
 
Terve koululainen 
TEKO – Terve koululainen on hanke, jonka tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten 
liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia. TEKOn kohderyhmänä ovat erityisesti 
yläkoulun opettajat ja muu henkilökunta, nuoret ja heidän vanhempansa. Hanke tuottaa 
verkkoon opetuksessa hyödynnettäväksi käytännön läheisiä materiaaleja ja toiminta-
malleja, jotka tukevat terveellistä ja turvallista liikuntaa. Terve koululainen -hanketta 
koordinoi UKK-instituutti. 
 
Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkosto  
OPTUKE eli Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkosto on monialaiseen 
asiantuntijuuteen perustuva yhteistyöelin, joka syntyi alkuvuodesta 2010 mukana 
olevien organisaatioiden yhteisestä tarpeesta nostaa esiin oppilaitosten arkea koskettavia 
turvallisuushaasteita. Verkostossa on mukana keskeisimmät turvallisuuskasvatuksen 
alueella toimivat tahot. 
 
Verkoston tavoitteena on nostaa esiin koulujen turvallisuuskulttuurin kehittämistä 
koskevia sekä tutkimuksesta että arjen haasteista nousevia kysymyksiä, koota yhteen 
monialaista asiantuntemusta uusien toimintamallien kehittämiseksi sekä edistää 
suunnitelmallisen ja aktiivisen turvallisuuskulttuurin syntymistä ja kehittymistä 
koulujen arjessa. 
 
Verkoston yhteistoiminnan muotoja ovat tutkimus- ja kehittämistyö, koulutusten 
suunnittelu ja järjestäminen, kansallinen ja kansainvälinen asiantuntijatoiminta sekä 
tiedonvälitys. Keskeinen haaste toiminnassa on turvallisuuskasvatuksen edistäminen. 
 
Turvallisuusviestinnän yhteistyöfoorumi 
Syksyllä 2010 järjestettiin pelastuslaitosten kumppanuusverkoston aloitteesta 
ensimmäinen turvallisuusviestinnän yhteistyöfoorumi, jonka tavoitteena oli 
yhteistyökumppaneiden tunnistaminen arjen turvallisuuden edistämiseksi sekä 
turvallisuusviestintään osallistuvien tahojen yhteistyön ja vaikuttavuuden parantaminen. 
Yhteistyöfoorumissa sovittiin, että tilaisuudesta muodostetaan vuosittainen tapahtuma. 
Syksyllä 2011 yhteistyöfoorumi järjestettiin yhteistyössä sisäisen turvallisuuden 
sihteeristön kanssa. Yhteistyössä ovat mukana mm. pelastustoimen, poliisin, sosiaali- ja 
terveystoimen, hätäkeskuslaitoksen ja järjestöjen turvallisuusviestinnästä vastaavat.  
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7 Ohjausryhmän arvioita ja 
kehittämistarpeita 

 

7.1 Perusopetuksen turvallisuuskasvatuksen ja 
      -opetuksen nykytila 
 
7.1.1 Koulujen turvallisuuskasvatus ja -opetus 
 
Turvallisuuskasvatuksen ja -opetuksen perusta opetussuunnitelmien perusteiden 
muodossa on kunnossa. Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja 
koulun henkilökunnan turvallisuuden takaaminen kaikissa tilanteissa. Perusopetuksen 
arvopohja, tehtävä ja rakenne ohjaavat koulun toimintaa. Perusopetuksessa 
turvallisuuskasvatus ja -opetus järjestetään koululainsäädännön mukaan.  
 
Turvallisuuskasvatuksen ja -opetuksen keskeiset tavoitteet ja sisällöt on kirjattu 
opetussuunnitelmien perusteissa ”Turvallisuus ja liikenne” -aihekokonaisuuteen sekä eri 
oppiaineisiin. 
 
Turvallisuuden aihekokonaisuus  
Aihekokonaisuudet ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä teemoja. 
Opetussuunnitelmien perusteissa sanotaan, että ”aihekokonaisuudet toteutuvat eri 
oppiaineissa niille luonteenomaisista näkökulmista oppilaan kehitysvaiheen 
edellyttämällä tavalla. Opetussuunnitelmaa laadittaessa aihekokonaisuudet tulee 
sisällyttää oppiaineisiin sekä yhteisiin tapahtumiin, ja niiden tulee näkyä koulun 
toimintakulttuurissa”.  
 
Opetussuunnitelmien perusteet korostavat myös koulun yhteisöllistä toimintakulttuuria. 
Koulun oppimisympäristön tulee edistää vuoropuhelua ja ohjata oppilaita 
työskentelemään ryhmän jäsenenä. Tavoitteena on avoin, rohkaiseva, kiireetön ja 
myönteinen ilmapiiri, jonka ylläpitämisestä vastuu kuuluu sekä opettajalle että 
oppilaille. 
 
Opetussuunnitelmien perusteissa kuvatut yhteisöllinen toimintakulttuuri ja 
aihekokonaisuuksien tavoitteet ja sisällöt korostavat ennaltaehkäisyä. 
Opetussuunnitelman perusteissa ei kuitenkaan tarkemmin ohjeisteta sitä, miten koulujen 
tulisi sisällyttää aihekokonaisuudet oppiaineisiin, yhteisiin tapahtumiin ja koulun 
toimintakulttuuriin. Yhteisöllinen toimintakulttuuri ja sen tavoitteet eivät riittävästi 
konkretisoidu koulun arjessa ja koulun turvallisuustyössä. Koulujen väliset erot 
turvallisuuskasvatuksen toteuttamisessa ovat suuret. Jos koulun henkilöstö kokee 
turvallisuuden edistämisen kuuluvan jokaiselle kouluyhteisössä toimivalle, näkyy tämä 
myös koulun yhteisöllisessä toimintakulttuurissa. 
 

72 



Turvallisuus perusopetuksessa 

 
 

Turvallisuus eri oppiaineissa 
Turvallisuuteen liittyviä tavoitteita ja sisältöjä on useissa eri oppiaineissa (katso luku 
3.5). Alakoulussa turvallisuutta on integroitu liikuntaan, ympäristö- ja luonnontietoon, 
biologiaan, maantietoon, fysiikkaan ja kemiaan. Yläkoulussa terveystietoa opetetaan 
omana oppiaineenaan. Turvallisuuden aihekokonaisuus on keskeinen painoalue, jonka 
tavoitteiden ja sisältöjen tulisi sisältyä oppiaineisiin. Koulut kokevat kuitenkin 
turvallisuuden aihekokonaisuuden tavoitteiden liittämisen oppiaineiden tavoitteisiin 
haasteelliseksi tehtäväksi. 
 
7.1.2 Oppilashuolto ja yhteisöllinen toimintakulttuuri  
 
Perusopetuslaki määrää, että opetukseen osallistuvalla oppilaalla on oikeus turvalliseen 
opiskeluympäristöön. Oppimisympäristön tulee tukea opetusta ja oppimista. Koulun 
oppimisympäristön tulee olla fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen ja sen 
on tuettava oppilaan terveyttä.  Tavoitteena on oppimisympäristön avulla mm. edistää 
oppimismotivaatiota, uteliaisuutta, aktiivisuutta, itseohjautuvuutta, omien tavoitteiden 
asettamista ja oman toiminnan arvioimista. 
 
Monet oppilashuollon toimenpiteet edistävät osaltaan oppilaiden turvallisuutta. 
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. Oppilashuollossa pyritään kasvun ja oppimisen esteiden ja 
muiden ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen, lieventämiseen ja poistamiseen 
mahdollisimman varhain. Ehkäisevä lastensuojelu ja terveyden edistäminen vahvistavat 
ongelmien ennaltaehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tuen järjestämistä. 
 
Fyysisen toimintaympäristön ja koulun pihamaan turvallisuus 
 
Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat erityisesti koulun rakennukset ja tilat sekä muu 
rakennettu ympäristö. Rakennukset rakennetaan ja varustetaan Suomessa 
rakentamismääräysten mukaisesti turvallisiksi. 
 
Koulurakennusten ja niiden piha-alueiden turvallisuus edellyttää, että ne suunnitellaan 
ja niiden kunnosta huolehditaan turvallisuusnäkökulmat huomioiden. Ihminen saattaa 
myös omalla toiminnallaan aiheuttaa rakennuksissa ja niiden pihapiirissä vaaratilanteita, 
tapaturmia ja onnettomuuksia. Näitä ovat esimerkiksi kaatumiset, liukastumiset ja 
putoamiset, palo-, sähkö- tai räjähdystapaturmat ja ajoneuvon liikkumisesta piha-
alueella aiheutuvat onnettomuudet.  
 
Fyysisen toimintaympäristön ja koulun pihamaan turvallisuutta opetuksen järjestäjä voi 
arvioida perusopetuksen kansallisten laatukriteereiden fyysinen oppimisympäristön sekä 
oppimisympäristön turvallisuuden osa-alueen laatukortin avulla. 
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Koulun rakennusten, tilojen ja pihan turvallisuudesta sekä toiminnan turvallisuudesta 
vastaa pelastuslain omatoimisen varautumisen säännösten mukaan opetuksen järjestäjä 
ja koulu. Varautumisvelvollisuus pitää sisällään sekä tulipalojen syttymistä ja muiden 
vaaratilainteiden syntymistä ennaltaehkäisevät toimenpiteet että toiminnan 
vaaratilanteissa. Koulun pelastussuunnitelmassa on oltava selostus vaarojen ja riskien 
arvioinnin johtopäätelmistä ja rakennuksen sekä toiminnassa käytettävien tilojen 
turvallisuusjärjestelyistä. 
 
Peruskoulun alaluokkien koulutapaturmat sattuvat tavallisimmin välitunneilla ja 
yläluokilla puolestaan liikuntatunneilla. Koulutapaturmista aiheutuneet vammat ovat 
pääosin lieviä: ruhjeita, avohaavoja, mustelmia, kuhmuja, nyrjähdyksiä tai venähdyksiä. 
Koulutapaturmien vuoksi sairaalan vuodeosastoilla hoidetaan 7–18-vuotiasta 
keskimäärin alle 400 vuosittain. 
 
Pelastustoimen onnettomuus- ja resurssitilasto PRONTOn mukaan opetusrakennuksissa, 
joissa annetaan yleissivistävää opetusta, syttyi 236 tulipaloa vuosina 2005–2009. Puolet 
yleissivistävän koulurakennuksen paloista syttyi koulupäivän aikana kello 8–15. 
Yleissivistävien koulurakennusten tulipaloista 66 % oli ihmisen toiminnan aiheuttamia 
ja noin joka kolmas arvioitiin tahallisiksi. Yleisimmin tulipalo sytytettiin tulitikulla tai 
muulla tulentekovälineellä ja toiseksi yleisimmin tulipalo sai alkunsa sähkölaitteesta. 
Hieman yli viidesosa tulipaloista alkoi luokkahuoneesta. Pelastuslaitoksen arvion 
mukaan näinä vuosina 1246 ihmistä on joutunut vaaratilanteeseen koulussa alkaneen 
tulipalon vuoksi. Kaikkiaan kolme neljästä yleissivistävien oppilaitosten paloista, oli 
sellaisia, joihin olisi voitu vaikuttaa ennaltaehkäisevän turvallisuusviestinnän tai 
teknisten muutosten avulla. (Koulupalot Suomessa: PRONTOn tietokanta 2005–2009) 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän koulurakennusten 
rakennusteknistä turvallisuutta koskevien suositusten jatkovalmistelua varten. 
 
Koulurakentamisen ja luokkahuoneiden turvallisuudesta Opetushallitus on julkaissut 
useita oppaita: Kotitalouden opetustilat ja työturvallisuus; Kuvataiteen opetustilojen 
suunnitteluopas; Liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvat perusopetuksen tilat, 
kalusteet ja varusteet; Luonnontieteiden opetustilat, työturvallisuus ja välineet; 
Peruskoulun käsityön opetustilojen suunnitteluopas ja Sisäilmaongelmaisten 
koulurakennusten korjaaminen. Oppaat on tarkoitettu koulurakentamisesta ja 
peruskorjauksesta vastaaville viranomaisille sekä kaluston ja välineistön hankinnasta 
vastaaville viranomaisille. 
 
Koulun turvallisuus 
 
Koulun kasvatus- ja opetustyön tavoitteissa ja sisällöissä tavoitteena on fyysisen 
oppimisympäristön turvallisuus. Keskeisenä tavoitteena mainitaan lähiympäristön 
vaaranpaikkojen kartoittaminen ja turvallisuuden parantaminen. Perusopetuksen tulee 
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antaa oppilaalle ikäkauteensa liittyvät valmiudet toimia erilaisissa toimintaympäristöissä 
turvallisesti. 
  
Koulussa lasten ja nuorten turvallisuutta uhkaavista vaaroista saadaan tietoa esimerkiksi 
koulun oman tapaturmaseurannan avulla, kouluyhteisön ja opiskeluympäristön 
terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastusten sekä mahdollisten kouluissa toteutettavien 
kyselyjen avulla. Opetussuunnitelmien perusteiden mukaan paikallisessa 
opetussuunnitelmassa tulisi kuvata osana oppilashuollon yhteistyötä kasvu- ja 
oppimisympäristön terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, seuranta ja 
arviointi kouluyhteisössä sekä tapaturmien seuranta.  
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa -tutkimuksen (2010) mukaan 
peruskoulujen johdosta 65 % ilmoitti seuraavansa suunnitelmallisesti koulussa tai 
koulualueella sattuvien tapaturmien määrää. Samassa tutkimuksessa todettiin 
peruskouluista 40 %:n tehneen oppimisympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden 
arvioinnin viimeisen kolmen vuoden aikana, johon nyttemmin velvoitetaan myös laissa 
(338/2011).  Tapaturmien ehkäisytyön painopisteiden määrittämistä ja 
ennaltaehkäisevän työn suunnittelua edistäisi koulujen systemaattisen 
tapaturmaseurannan yleistyminen.  
 
Kouluterveyskysely kokoaa tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, terveydestä, 
terveystottumuksista sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta. Kysely on toteutettu joka 
toinen vuosi samoilla alueilla ja tulokset on saatavissa koulukohtaisesti. 
Kouluterveyskyselyn tulokset tukevat nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 
tehtävää työtä oppilaitoksissa ja kunnissa. Kouluterveyskyselyyn osallistuminen on ollut 
kouluissa aktiivista. Tulokset antavat monipuolista tietoa kouluyhteisöjen 
hyvinvointityön suunnitteluun ja arviointiin. Liitteeseen 1 on koottu turvallisuuteen 
liittyviä tuloksia kouluterveyskyselystä v. 2010/2011. 
 
Turvallisuuden edistäminen 
 
Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on oma lukunsa 
turvallisuuden edistämisestä. Siinä käsitellään järjestyssääntöjä, kiusaamista, tapaturmia 
ja onnettomuuksia sekä oppilashuollon suunnitelmaa ja siihen liittyvä yhteistyön 
kehittämistä. Paikallisessa opetussuunnitelmassa tulee ohjeistuksen mukaan esittää 
seuraavat turvallisuuteen liittyvät asiat: oppilashuollon yhteistyön järjestäminen, 
toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa sekä suunnitelma oppilaiden 
suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.   
 
Turvallisuuden edistämisluvun kirjaukset perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa ohjaavat ja painottavat etenkin fyysisen turvallisuuden 
edistämistoimenpiteitä varautumiseen ja hätätilanteissa toimimiseen. Järjestyssäännöt, 
pelastussuunnitelma ja turvallisuusohjeet ovat merkittäviltä osiltaan ennaltaehkäiseviä 
toimenpiteitä. Oppilashuollon ohjeistuksessa näiden yhteensovittaminen paikallista 
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opetussuunnitelmaa laadittaessa on kirjattu kriiseihin ja uhka- ja vaaratilanteisiin 
varautumisen alle. 
 
Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntämisessä on parannettavaa sekä kouluissa että 
kunnissa. Tästä kertoo Kouluterveyskyselystä toimintaan -hanke. Selvityksissä on ollut 
nähtävissä, että suuressa osassa kuntia tulosten käsittely on keskittynyt pääosin 
muutamille hallinnonaloille. Osassa kouluja tulokset ovat saattaneet jäädä jopa 
kokonaan käsittelemättä. Tulosten käsittely ei ole välttämättä johtanut kunnissa tai 
kouluissa jatkotoimenpiteisiin.  
 
7.1.3 Koulun omatoiminen varautuminen 
 
Pelastuslain omatoimisen varautumisen säännös velvoittaa kouluja huolehtimaan 
rakennuksen palo- ja poistumisturvallisuudesta sekä oman toimintansa turvallisuudesta. 
Varautumisvaatimus kattaa koulun rakennuksessa sattuvien onnettomuuksien ja 
vaaratilanteiden ehkäisemiseen tähtäävät toimenpiteet sekä varautumisen 
onnettomuustilanteissa toimimiseen. Pelastuslain omatoimisen varautumisen 
säännöksen nojalla koulut laativat koulurakennukseen pelastussuunnitelman. 
  
Pelastuslain velvoitteet ja perusopetuksen turvallisuuskasvatuksen ja -opetuksen 
tavoitteet ovat varsin samansuuntaiset. Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtana on 
oppilaiden ja koulun henkilökunnan turvallisuuden takaaminen kaikissa tilanteissa. 
Pelastuslain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. 
Kesällä 2011 voimaan tulleen pelastuslain omatoimisen varautumisen säännöksiä on 
uudistettu erityisesti onnettomuuksien ehkäisyä koskevan sääntelyn osalta. 
 
Nykyisissä pelastussuunnitelmissa ei käsitellä riittävästi ennaltaehkäisyyn ja 
turvallisuusjohtamiseen liittyviä asioita. Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtaa 
”turvallisuuden takaamista kaikissa tilanteissa” ohjeistetaan ja toteutetaan kouluissa 
varautumalla toimimaan erilaisissa kriisi- ja hätätilanteissa erilaisten 
turvallisuussuunnitelmien ja harjoituksien avulla. Tämä näkyy sekä 
pelastussuunnitelmien painottumisessa toimintaan hätätilanteissa että perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden turvallisuuden edistämiskirjauksissa. 
 
7.1.4 Koulujen turvallisuuskasvatuksen ja -opetuksen ohjaus 
 
Koulujen turvallisuuskasvatuksen ja -opetuksen kehittämisellä on ylimmän poliittisen 
johdon tuki. Valtioneuvosto on sisäisen turvallisuuden ohjelmassa vahvistanut 
perusopetuksen turvallisuuskasvatuksen ja -opetuksen tärkeyttä nostamalla sen 
hallinnonalojen yhteiseksi tärkeäksi kehittämiskohteeksi. Tavoitteeksi on asetettu, että 
perusopetuksen tulisi antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet arvioida arjen riskejä ja 
toimia onnettomuus- ja tapaturmatilanteissa. Ohjelma ulottuu vuoteen 2015 ja 
toiminnan tulosten arviointi tehdään vuonna 2015. 
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Strategisen suunnittelun ja johtamisen osana hallinnonalat ja organisaatiot määrittelevät 
toimintansa ja kehittämisen painopisteet strategioissaan. Niissä painoalueiksi nimetyt 
teemat saavat suurimman osan kehittämisresursseista. Opetushallinnon strategioissa ei 
kuitenkaan mainita lainkaan turvallisuutta tai turvallisuuden edistämistä. Strategioiden 
painoalueiksi on määritelty yleisemmin lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen tulossopimukseen on kirjattu useita 
koulun turvallisuutta edistäviä tehtäviä, hankkeita ja toimenpiteitä. Opetushallitus tukee 
toiminnallaan merkittävästi koulujen turvallisuuskasvatusta ja -opetusta ohjaamalla ja 
selventämällä lainsäädännössä asetettujen tavoitteiden ja sisältöjen toteuttamista 
koulussa. Opetushallitus ohjaa kouluja myös informaatio-ohjauksen keinoin. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen tulossopimuksissa turvallisuusteemaa ei 
mainita, tämä ei kuulu ministeriön tulosohjauksen käytäntöihin. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön ja aluehallintoviranomaisten välisissä tulossopimuksissa 
peruspalvelujen arviointeihin sivistystoimen osalta ei myöskään sisälly 
turvallisuusnäkökulmaa. 
 
7.1.5 Opettajien perus- ja täydennyskoulutus ja turvallisuus 
 
Yliopistojen luokan- ja aineenopettajan peruskoulutukseen ei ole sisällytetty erikseen 
turvallisuuden edistämiseen liittyvien tietojen, taitojen ja valmiuksien antamista. 
Turvallisuusteeman on tarkoitus toteutua koulutuksessa poikkileikkaavana teemana. 
Turvallisuuden edistämiseen liittyvien tietojen, taitojen ja valmiuksien saaminen 
toteutuu opettajien peruskoulutuksessa puutteellisesti. 
 
Luokanopettajan koulutukseen sisältyvässä harjoittelussa turvallisuusteemaa ei käsitellä 
omana kokonaisuutenaan. Pedagoginen ja didaktinen turvallisuusosaaminen tulisi 
toteutua osana opetusharjoittelua. Harjoittelun aikana turvallisuus näkyy eri 
oppiaineissa ja koulun arjessa koulun opetussuunnitelman mukaisesti. Turvallisuuden 
aihekokonaisuuden tavoitteet koetaan harjoittelukouluissa hankalaksi yhdistää 
oppiaineisiin. Opetusharjoittelijat ohjataan tutustumaan koulun kirjalliseen turvallisuus- 
ja muuhun aineistoon. Turvallisuuden edistämiseen liittyvien tietojen, taitojen ja 
valmiuksien saaminen toteutuu luokanopettajien koulutukseen sisältyvässä 
harjoittelussa kapea-alaisesti. 
 
Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksessa turvallisuusteema on korostunut viime 
vuosina. Valtion täydennyskoulutuksen määrärahoja on kohdennettu erityisesti koulujen 
kokonaisturvallisuuden parantamiseen. Päävastuu tarvittavan osaamisen kehittämisestä 
ja varmistamisesta on kuitenkin työnantajalla ja ao. henkilöllä itsellään. 
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7.1.6 Turvallisuuskasvatuksen ja -oppimisen oppimateriaalit 
 
Oppimateriaaleja tuottavat kaupalliset kustantajat noudattaen opetussuunnitelmien 
perusteiden tavoite- ja sisältökirjauksia. Turvallisuudesta ei valmisteta omia 
materiaaleja vaan aiheeseen liittyvät sisällöt sisältyvät eri oppiaineiden materiaaleihin.  
Kustantajat tekevät yhteistyötä opettajien kanssa materiaalien valmistamisessa. 
Turvallisuusteeman osalta opettajat esittävät vähän toiveita.   
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvittää perusopetuksen tapaturmien ehkäisyn 
sisältöjä kustantamoiden tuottamien opettajien ja oppilaiden oppimateriaaleissa. 
Selvitys tehdään niiden oppiaineiden oppimateriaaleista, joissa tapaturmat tai niihin 
liittyvät turvallisuustekijät mainitaan perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa 
kyseessä olevien oppiaineiden tavoitteissa tai sisällöissä. Selvitys valmistuu vuoden 
2012 alussa. 
 
Muiden kuin kaupallisten kustantajien valmistamia turvallisuuteen liittyviä 
oppimateriaaleja on runsaasti. Opetushallituksen Turvanetti on viranomaisten ja 
järjestöjen kanssa yhteistyössä suunnittelema internetsivusto. Sivuilla on runsaasti 
eriaiheisia materiaaleja kouluille mm. liikenneturvallisuudesta, koti- ja vapaa-ajan 
tapaturmista, rikosten ehkäisystä, paloturvallisuudesta, nettiturvallisuudesta ja 
hätänumerosta. 
 

7.2 Perusopetuksen turvallisuuskasvatuksen ja -
opetuksen kehittämistarpeet 

 
7.2.1 Turvallisuuskasvatuksen ja -opetuksen kehittäminen 
 
Perusopetuksen turvallisuuskasvatuksen ja -opetuksen kehittämiseksi tarvitaan 
turvallisuusosaamisen taito- ja osaamistason määritystä. Oppimiseen tulisi laatia hyvän 
osaamisen taito- ja osaamistasot, jotka määriteltäisiin sekä oppiaineiden että 
aihekokonaisuuksien tavoitteiden kannalta. 
  
7.2.2 Oppilashuollon ja yhteisöllisen toimintakulttuurin 

kehittäminen  
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin on sisällytetty oma luku turvallisuuden 
edistämiseksi. Turvallisuuden edistämistä ohjeistetaan erilaisilla suunnitelmilla ja 
ohjeistuksilla. Koulussa tulee olla järjestyssäännöt, joilla edistetään koulun sisäistä 
järjestystä. On myös laadittava suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, 
kiusaamiselta ja häirinnältä. Koulun turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös 
koulukuljetuksiin, tapaturmien ennaltaehkäisyn ja tietoturvallisuuteen liittyvät tekijät. 
Opetussuunnitelmaan tulee laatia suunnitelma, jossa kuvataan oppilashuollon tavoitteet 
ja keskeiset periaatteet.  
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Varautuminen ja suunnitelmat ovat tärkeitä, mutta turvallisuuden edistämisen tulisi 
toteutua turvallisuuden aihekokonaisuuden mukaisesti koulun arjessa, jokapäiväisessä 
toiminnassa.  Koulun yhteisöllisen toimintakulttuurin tulisi tukea ennaltaehkäisyä. 
Opetussuunnitelman perusteiden oppilashuollon turvallisuuden edistämisen kirjauksia 
tulisi kehittää ja selventää siten, että ohjeet ja suunnitelmat ohjaavat myös arjen 
käytäntöjä ja valintoja sekä joka päivä toteutettavaa turvallisuustyötä.  
 
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet tulisi saada kiinteäksi ja pysyväksi osaksi koulun 
toimintaa. Esimerkiksi oppilaitosten systemaattista tapaturmaseurantaa tulisi kehittää 
osana oppilashuollon yhteistyötä pyrkien mahdollisuuksien mukaan sähköiseen 
seurantaan sekä siihen, että koulujen on tietojen pohjalta helppo kehittää 
ennaltaehkäisevää työtään. 
 
Koulun tulisi nykyistä enemmän hyödyntää yhteisöllisiä mahdollisuuksiaan koulun 
arjen rakentamisessa turvalliseksi ja viihtyisäksi. Yhteisönä toimiminen tarkoittaa, että 
koululla on julkituodut normit, käyttäytymis- ja tapasäännöt sekä yhteiset menettelyt 
arjen turvallisuustilanteista selviytymiseen. Olennaista on, että säännöt ja menettelyt on 
sovittu yhdessä. Oppilaat sitoutuvat paremmin pelisääntöihin, kun pääsevät itse 
vaikuttamaan niihin.  
 
Kouluterveyskysely tarjoaisi oppilaille mahdollisuuden osallistua uudella tavalla 
kouluyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Tuloksia voidaan verrata oppilaitoksen jo 
olemassa oleviin turvallisuutta edistäviin suunnitelmiin (mm. turvallisuus, kiusaaminen, 
päihde). Oppilaiden kytkeminen ja sitoutuminen kehittämistyöhön on tärkeätä. Yhdessä 
voitaisiin pohtia seuraavien vuosien kehittämiskohteet ja miten prosessia voitaisiin 
edistää kunkin kokonaisuuden osalta. Koulun oppilaat voisivat olla turvallisuuden 
edistämisessä aktiivisia vaikuttajia ja toimijoita aikuisten rinnalla niin päätöksenteossa, 
suunnittelussa, toteutuksessa kuin tulosten arvioinnissa. 
 
Perusopetuksen järjestämisen lähtökohtana tulee olla oppilaiden ja koulun 
turvallisuuden takaaminen kaikissa tilanteissa.  
 
Turvallisuuden edistämiseksi olisi tärkeätä linkittää yhteen koulun turvallisuusopetus- ja 
kasvatus, turvallisuuden aihekokonaisuus, yhteisöllinen toimintakulttuuri sekä 
omatoimisen varautumisen tavoitteet, sisällöt ja toiminnot. Koulun kasvatus- ja 
opetustyötä tukisi koulun yhteisöllinen, turvallisuusmyönteinen toiminta sekä 
mahdollisuus vaikuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla ja vastuuta ottamalla oman 
koulun turvallisuuteen. 
 
Opetuksen järjestäjän ja rehtorin vastuu on ensiarvoisen tärkeä turvallisuusmyönteisen 
toimintakulttuurin luomiseksi kouluyhteisöön. Opetuksen järjestäjän ja rehtorin tulee 
olla sitoutunut tällaiseen ajatteluun. Turvallisuusmyönteisyyteen kuuluu turvallisuuden 
ja terveellisyyden edistäminen jatkuvan suunnittelun, toiminnan ja seurannan avulla. 
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7.2.3 Omatoimisen varautumisen kehittäminen 
 
Koulun omatoiminen varautuminen on opetuksen järjestäjän ja koulun johdon vastuulla. 
Turvallisuutta edistävät toimenpiteet ovat osa koulun toimintoja, joita tulee hoitaa kuten 
muitakin koulun toimintoja. Opetuksen järjestäjän ja koulun tulisi asettaa 
turvallisuudelle tavoitteita, suunnitella, toimeenpanna ja seurata turvallisuutta kuten 
muutakin toimintaa.  Koulussa turvallisuutta tulisi myös johtaa kuten muutakin 
toimintaa.  
 
Pelastusviranomaisten tulisi tehostaa koulujen omatoimisen varautumisen ohjausta ja 
koulujen kykyä huolehtia rakennuksen palo- ja poistumisturvallisuudesta ja oman 
toimintansa turvallisuudesta. 
 
7.2.4 Turvallisuuskasvatuksen ja -opetuksen ohjauksen 

kehittäminen 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi vahvistaa turvallisuutta edistävän kasvatuksen ja 
koulutuksen asemaa nostamalla turvallisuus kehittämiskohteeksi opetushallinnon 
strategioihin, toimintasuunnitelmiin ja opetustoimen henkilöstökoulutussuunnitelmiin. 
Opetushallinnon valtakunnan tason strategiatyö tukee opetushallinnon kuntatason 
strategiatyötä. 
 
Tärkeitä strategioita valtionhallinnon tasolla ovat opetus- ja kulttuuriministeriön ja 
Opetushallituksen strategiat. Kuntatasolla tärkeitä strategioita ovat kunnan 
turvallisuussuunnitelma sekä koulu- tai opetusviraston strategia.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa alaistaan hallintoa monin eri tavoin. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön tekemät tulossopimukset Opetushallituksen, yliopistojen, ja 
aluehallintovirastojen kanssa ovat keskeisiä kehittämisalueita. Ministeriön tulisi 
vahvistaa turvallisuutta edistävän kasvatuksen ja koulutuksen asemaa nostamalla se 
painopistealueeksi hallinnonalansa virastojen välisissä tulossopimuksissa. 
 
Turvallisuuskasvatuksen ja -opetuksen arviointia tulisi myös kehittää. 
 
7.2.5 Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen kehittäminen 
 
Valtakunnallisesti puuttuu laaja-alainen turvallisuusosaamisen ja taitotasojen määrittely 
niin opettajien koulutuksen kuin perusopetuksen sisältöjen osalta. Yliopistojen tulisi 
vahvistaa opettajien turvallisuusosaamista sisällyttämällä turvallisuuden edistämisen 
tietopohjaa ja pedagogiikkaa kaikkien opettajien perus- ja täydennyskoulutusta 
koskeviin suunnitelmiin. 
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Turvallisuusosaamisen vahvistamiseksi tulisi lisätä turvallisuuteen liittyvää 
täydennyskoulutusta. Opettajien valmiuksia sisällyttää turvallisuuskasvatuksen 
tavoitteet ja sisällöt opetukseen tulisi lisätä. 
 
7.2.6 Turvallisuuskasvatuksen ja -oppimisen oppimateriaalien 

kehittäminen 
 
Asetettujen oppimistavoitteiden saavuttamiseksi tulisi kehittää ja tuottaa 
turvallisuusopetusta tukevaa aineistoa. Opetusta tukevaa aineistoa tulisi tuottaa sekä 
oppikirjamuotoisena että sähköisinä internetsivustoina, jotka olisivat opettajien vapaasti 
käytettävissä. 
 
Aineistoja tulisi kehittää huomioimaan onnettomuustilanteissa toiminnan rinnalla 
kattavammin ennaltaehkäisyn näkökulma oman ja toisten turvallisuuden edistämisessä. 
Ennaltaehkäisyn kannalta olisi tärkeätä nähdä ennaltaehkäisy laaja-alaisesti ja tuoda 
esille eri turvallisuusalojen ehkäisyssä tarvittavia yhteisiä tekijöitä. Tärkeätä on 
tunnistaa vaarojen aiheuttajia, ymmärtää omat mahdollisuudet ja nuoruuteen kuuluvan 
riskikäyttäytymisen vaarat. Myös ennaltaehkäisevät tiedot ja taidot ovat tärkeitä. 
 
Aineistoja tulisi kehittää huomioimaan onnettomuustilanteissa toiminnan rinnalla 
kattavammin ennaltaehkäisyn näkökulma oman ja toisten turvallisuuden edistämisessä. 
Perustan turvallisuudelle luovat ennaltaehkäisevät tiedot ja taidot. Tärkeätä olisi 
tunnistaa eri elämänvaiheessa olevien ihmisten arjessa mahdollisia vaarojen aiheuttajia 
ja oppia poistamaan tai torjumaan niitä sekä ymmärtää omat mahdollisuudet edistää 
turvallisuutta ja nuoruuteen usein liittyvän riskikäyttäytymisen mahdolliset seuraukset. 
 
Kustantajien, oppimateriaalien tekijöiden ja asiantuntijoiden välistä yhteistyötä 
kannattaa myös kehittää.  
 
Viranomaisten ja järjestöjen tuottamien materiaalien käyttömahdollisuutta koulujen 
turvallisuustyön tukena tulisi edistää esimerkiksi lisäämällä yhteistyötä aineistojen 
tuottamiseksi sekä välittämällä tietoa valmiista materiaalista opettajien perus- ja 
täydennyskoulutuksessa.  
 
7.2.7 Turvallisuusyhteistyön vahvistaminen 
 
Opettajat ja koulut tarvitsevat pysyvää tukea turvallisuuskasvatuksen ja -opetuksen 
tueksi. Tarvitaan yhteistyötä ja yhteistyöverkostoja kartoittamaan yhteistyön ja 
asiantuntijatuen tarpeita ja mahdollisuuksia, keräämään ja levittämään hyviä käytäntöjä, 
antamaan tiedollista ja taidollista tukea, organisoimaan kehittämistyötä ja 
yhteydenpitoa.  Paikallistasolla tarvitaan yhteistyötä koulujen ja muiden paikallisten 
toimijoiden kanssa. Koulun/opetuksen järjestäjän tulisi nimetä yhteyshenkilö, joka 
toimii koulun ja viranomaisten välisenä yhdyshenkilönä. 
 

81 



Turvallisuus perusopetuksessa 

 
 

Koulun toimintaan vaikuttavien tahojen samansuuntainen toiminta edistää osaltaan 
koulun turvallisuutta.  Turvallisuustyötä tekevät viranomaiset ja järjestöt järjestävät 
yhteistyössä vuosittain useita eri turvallisuus- ja valistuskampanjoita. 
Turvallisuusyhteistyöhön koulujen kanssa voisi kuulua näiden kampanjoiden aktiivinen 
toteutus kouluissa.  
 
Eri viranomaiset, yhteisöt ja muut toimijat voisivat myös ottaa paremmin huomioon 
oman vastuualueensa tehtävät ja roolin koulun turvallisuustyön tukemiseksi. 
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8 Turvallisuus perusopetuksessa -
ohjausryhmän esitykset  

 

8.1 Turvallisuus perusopetuksessa -ohjausryhmän 
keskeiset kehittämiskohteet 

 
 On luotava yhteistyö- ja kehittämisverkosto, jonka avulla olisi mahdollista 

toteuttaa tässä raportissa esitetyt kehittämisehdotukset. Perusopetuksen 
turvallisuutta edistävä koulutus edellyttää opetushallinnon ja useiden 
viranomaisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyötä ja toimenpiteitä.   

 
 Turvallisuuden edistämiseen liittyviä tietoja, taitoja ja valmiuksia sisällytetään 

kaikkien opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen. 
 

 Turvallisuutta edistävä kasvatus ja koulutus määritellään opetustoimen 
henkilöstökoulutusta koskevissa suunnitelmissa koulutuspoliittisesti 
merkittäväksi alueeksi.  

 
 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sisällytetään koko koulun 

turvallisuutta edistäviä tavoitteita ja sisältöjä. 
 

8.2 Turvallisuus perusopetuksessa -ohjausryhmän 
toimenpide-esitykset 

 
Turvallisuus perusopetuksessa -ohjausryhmä esittää sisäisen turvallisuuden 
ministeriryhmälle: 
 

 Turvallisuutta edistävää koulutusta kehitetään sisäisen turvallisuuden ohjelman 
tavoitteiden mukaisesti opetushallinnon ohjauksessa ja eri sidosryhmien 
välisessä yhteistyössä. 

 
 Edellä kohdassa 8.1 esitetyt keskeiset tavoitteet hyväksytään suunnittelun 

lähtökohdaksi. 
 

 Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä seuraa perusopetuksen turvallisuutta 
edistävän koulutuksen kehittämistä. 
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Liite 1: Turvallisuuteen liittyviä kouluterveyskyselyn tuloksia v. 2010/2011 
 
Kouluterveyskysely kokoaa tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, terveydestä, 
terveystottumuksista sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta. Kysely on toteutettu joka 
toinen vuosi samoilla alueilla ja tulokset on saatavissa koulukohtaisesti. Tähän on 
koottu turvallisuuteen liittyviä tuloksia kouluterveyskyselystä v. 2010/2011. 
 
Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan 24 % peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisista ilmoitti 
v. 2010/2011 joutuneensa lukuvuoden aikana vähintään yhteen terveydenhuollon 
vastaanotolla käyntiä vaatineeseen koulutapaturmaan. Oppilaista 13 % koki 
tapaturmavaaran haittaavan opiskelua vähintäänkin melko paljon. 
 
Vuoden 2010/2011 Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan 8 % peruskoulun 8. ja 9. 
luokan oppilaista on joutunut vähintään kerran viikossa koulukiusatuksi ja 7 %:a on 
osallistunut koulukiusaamiseen vähintään kerran viikossa. Tavallisimmin kiusaaminen 
on nimittelyä, naurunalaiseksi tekemistä tai loukkaavaa kiusoittelua. 70 % kiusatuista ja 
kiusanneista oppilaista kertoi, että kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisen 
toimesta.  
 
Kouluterveyskyselyn tulosten (v. 2010/2011) mukaan 47 % peruskoulun 8. ja 9. luokan 
oppilaista on kokenut seksuaalista häirintää ja 14 %:a seksuaalista väkivaltaa.  
 
16 % oppilaista on sitä mieltä, että väkivaltatilanteet haittaavat opiskelua vähintäänkin 
melko paljon. 
 
Päivittäin tupakoi 15 % peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisista Kouluterveyskyselyn v. 
2010/2011 tulosten mukaan. 8 % oppilaista vastasi, että tupakointi on koulussa sallittua 
ja 18 %:n mukaan oppilaiden tupakointirajoituksia ei valvota juuri lainkaan. 15 %:a oli 
ollut tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa. 
 
Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista 21 %:a koki avun puutetta itseä huolestuttavissa 
asioissa, eikä 27 % ollut saanut koulusta apua koulunkäynnin vaikeuksiin 
Kouluterveyskyselyn (v. 2010/2011) mukaan. 14 % oppilaista piti 
kouluterveydenhoitajan vastaanotolle pääsyä vaikeana. Samaa mieltä koululääkärin 
osalta oli 38 %, koulukuraattorin osalta 24 % ja koulupsykologin osalta 45 % oppilaista.  
 
Kouluterveyskyselyn v. 2010/2011 mukaan 8. ja 9. luokan oppilaista 47 %:a ei tiedä, 
miten vaikuttaa koulun asioihin. Oppilaista joka kymmenes oli osallistunut 
järjestyssääntöjen laatimiseen koulussa ja yhtä suuri osa koulun tilojen ja piha-alueiden 
suunnitteluun. Lähes joka toinen (48 %) oppilaista kokee, että oppilaiden mielipiteitä ei 
huomioida koulutyön kehittämisessä, 62 %:a kokee, että opettajat eivät ole 
kiinnostuneita oppilaan kuulumisista. Oppilaista 79 % kokee, että luokan ilmapiiri tukee 
mielipiteen ilmaisua ja hieman useampi kuin joka toinen (56 %) pitää koulunkäynnistä. 

http://info.stakes.fi/kouluterveyskysely/FI/index.htm
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