
 

 

 

Ammatillisen oppilaitoksen       
turvallisuusjohtamisen taso  

Heli Halonen 

2019 Laurea 



 

 

 

Laurea-ammattikorkeakoulu 

Ammatillisen oppilaitoksen                        
turvallisuusjohtamisen taso 

 Heli Halonen 

 Turvallisuusjohtaminen 

 Opinnäytetyö 

 kesäkuu, 2019  

  



 

 

 

Laurea-ammattikorkeakoulu 
Leppävaara 
Turvallisuusjohtaminen (YAMK) 

Tiivistelmä 

 

Heli Halonen  

Ammatillisen oppilaitoksen turvallisuusjohtamisen taso  

Vuosi 2019  Sivumäärä 60 

 
Turvallisuuskysymyksistä on tullut entistä tärkeämpi osa oppilaitosten toimintaa. 
Turvallisuutta tulisi toteuttaa oppilaitoksissa johdetusti, tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti. 
Oppilaitosten ja korkeakoulujen yhtenä tavoitteena pitäisi olla systemaattisen 
turvallisuusjohtamisen pitkäjänteinen kehittäminen. Turvallisuusjohtaminen on osa kaikkea 
organisaation johtamista. Siinä yhdistyvät menetelmien, toimintatapojen ja ihmisten 
johtaminen.   
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymälle 
ajankohtaista tietoa organisaation turvallisuusjohtamisesta. Tavoitteena oli lisäksi ohjata 
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuusjohtamista kehittymään entistä 
parempaan suuntaan.  
  
Kyseessä oli laadullinen tutkimus, jossa pyrittiin kuvaamaan asiain tilaa yhden organisaation 
osalta. Täten kyseessä oli tapaustutkimus. Turvallisuusjohtamisen tason selvittämiseksi 
tarkasteltiin oppilaitoksen asiakirjoja, tehtiin ryhmähaastattelu nelihenkiselle turvallisuuden 
valmisteluryhmälle ja toteutettiin teemahaastattelut kahdeksalle turvallisuustiimin jäsenelle. 
Tuloksia analysoitiin teoriapohjaisen sisällönanalyysin keinoin.  
 
Tutkimuksen tuloksena saatiin selvitettyä, että Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän 
turvallisuusjohtamisen strateginen taso on korotetun ja korkeimman tason välillä. Tuloksena 
saatiin selville myös, että Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän kehittämisalueet 
turvallisuusjohtamisessa ovat riskienhallintaprosessin vahvistaminen edelleen ja sen 
ulottaminen kaikille organisaation turvallisuuden osa-alueille sekä selkeän 
turvallisuuspolitiikan laatiminen ja lausuminen ääneen johdon toimesta. Myös 
turvallisuuskulttuurin kehittämiseen tulee edelleen panostaa. Se vahvistuu osin edellä 
mainittujen osa-alueiden kehittyessä, mutta tietoinen organisaation jäsenten valmentaminen 
yhteisiin turvallisuus tavoitteisiin on myös paikallaan.  
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Safety and security issues have lately become a more significant part of the function of 
educational institutes. Educational institutes should implement their safety and security acts 
organized, effectively and comprehensively. The long term improvement of safety and 
security management should be the goal for educational institutes. Safety and security 
management is part of all management in an organization. It combines the management of 
methods and processes and the leadership of people.  
 
The aim of this thesis was to produce relevant and current information about the security and 
safety management of the Southwest Tavastia Municipal Training and Education Consortium. 
Moreover, the aim was to instruct them to improve the level of their safety and security 
management.  
 
This thesis was carried out as a qualitative research. As it was done in one organisation it was 
a case study. To find out the strategic level of safety and security management, the relevant 
documents of the organisation were studied and two different types of interviews were 
conducted. The first interview was a group interview where four members of safety and 
security team were interviewed together. After that eight theme interviews were carried 
out. The results were interpreted by using theory-based content analysis.  
 
It was found that the security and safety management of Southwest Tavastia Municipal 
Training and Education Consortium is above middle level. Southwest Tavastia Municipal 
Training and Education Consortiums should improve its risk management process and include 
all security and safety segments in that process. The management should also compose and 
implement the security and safety politics. As a result of these actions the safety and 
security culture in the organisation will evolve. By tutoring the members of organization to 
meet the safety and security goals would additionally enhance the safety and security 
culture.  
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1 Johdanto 

Turvallisuuskysymyksistä on tullut entistä tärkeämpi osa oppilaitosten toimintaa. Koulusur-

mien jälkeen ampuma-aselakia tiukennettiin, kouluterveydenhuollon ongelmiin on puututtu ja 

opiskelijahuollon resursseja on kehotettu lisäämään. Viranomaiset ovat käynnistäneet laajasti 

toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on ehkäistä väkivallantekoja ja lisätä toimintavalmiutta. 

(Paasonen 2012, 21-24.) 

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä sisäisen turvallisuuden strategiasta Turvallisuusosaami-

sen ja kriisinsietokyvyn tavoitteista yksi on tukea ja vahvistaa erityisesti lasten ja nuorten 

sekä heidän kanssaan työskentelevien tahojen turvallisuusosaamista eri kohderyhmien tarpeet 

ja vahvuudet huomioiden. Edelleen tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen, koulujen ja 

oppilaitosten turvallisuuskulttuuria sekä vahvistaa varhaiskasvatuksen, opetustoimen oppilai-

tosten henkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksessa turvallisuusosaamista. (Hyvä elämä – Tur-

vallinen arki 2017, 42.) 

Turvallisuutta pitää toteuttaa oppilaitoksissa johdetusti, tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti. 

Oppilaitosten ja korkeakoulujen yhtenä tavoitteena pitäisi olla systemaattisen turvallisuusjoh-

tamisen pitkäjänteinen kehittäminen. Tämän ymmärtäminen oppilaitoksissa on lisääntynyt. 

Johdon turvallisuustietoisuus on tässä avainasemassa. (Martikainen & Ranta 2018.) 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän johto on tiedostanut turvallisuusjohtamisen merkityk-

sen ammatillisen oppilaitoksen turvallisuuden kehittämisessä. Johdon ja turvallisuudenvalmis-

teluryhmän yhteisestä toiveesta tämän opinnäytetyön aiheeksi valikoitui nimenomaan turvalli-

suusjohtamisen tason arvioiminen ja turvallisuusjohtamisen kehittäminen edelleen.  

2 Ammatillinen oppilaitos 

Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää 

työelämää ja vastata työelämän osaamistarpeisiin. Ammatillinen koulutus edistää työllisyyttä 

ja yrittäjyyttä sekä tukee elinikäistä oppimista. Ammatillisia tutkintoja ovat perus-, ammatti- 

ja erikoisammattitutkinnot. Tutkintoon johtamattomana koulutuksena järjestetään esimer-

kiksi ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta sekä työhön ja itsenäiseen elämään 

valmentavaa koulutusta. (Opetushallitus 2019.) Ammatillinen koulutus ja tutkinnot voidaan 

esitellä näinkin lyhyesti ja yksiselitteisesti. Vaikka periaatteet ovatkin kaikissa ammatillisissa 

tutkinnoissa samat, niin todellisuudessa on kyse moninaisesta erilaisten töiden ja toimintojen 

kirjosta.  

Laissa ammatillisesta koulutuksesta todetaan, että ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen 

järjestäminen edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tutkintojen ja koulutuk-
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sen järjestämislupaa. Järjestämislupa voidaan myöntää hakemuksesta kunnalle, kuntayhty-

mälle, säätiölle tai rekisteröidylle yhteisölle. Ammatillisia tutkintoja ja koulutusta voidaan 

opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä järjestää myös valtion oppilaitoksissa tai Suomen 

solmiman valtiosopimuksen perusteella. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 2017/531, 22§.) 

2.1 Ammatillisen oppilaitoksen johtaminen 

Lähtökohtaisesti oppilaitosjohtaminen on samanlaista kuin mikä muu johtamistoiminta ta-

hansa. Johtamisen tehtävät pohjautuvat lainsäädäntöön. (Paasonen 2012, 12.) Lain ammatilli-

sesta koulutuksesta mukaan jokaisella oppilaitoksella ja koulutuksen järjestäjän toimipis-

teellä, jossa järjestetään Laissa ammatillisesta koulutuksesta tarkoitettua ammatillista koulu-

tusta tai tutkintoja, tulee olla toiminnasta vastaava rehtori tai muu toiminnasta vastaava joh-

taja. Tämän tulee täyttää rehtorille säädetyt kelpoisuusvaatimukset. Koulutuksen järjestäjä 

voi päättää, että useammalla toimipisteellä on yhteinen rehtori tai johtaja. (Laki ammatilli-

sesta koulutuksesta 2017/531, 118§.) Lainsäädännön vaatimus rehtorin tai muun vastaavan 

johtajan olemassaolosta tuo selkeän lähtökohdan ammatillisen oppilaitoksen johtamiselle ja 

sitä kautta myös turvallisuusjohtamiselle.  

2.2 Ammatillisen oppilaitoksen turvallisuus 

Laissa ammatillisesta koulutuksesta todetaan, että opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiske-

luympäristöön (2017/531, 80§). Lainsäädännössä on myös paljon muita ammatillista oppilai-

tosta velvoittavia turvallisuuteen liittyviä säännöksiä. Lainsäädäntöä täydentävät ja tarkenta-

vat oppilaitoskohtaiset säännökset ja strategiat. Oppilaitokset ovat kiinteässä yhteydessä ym-

päröivään yhteiskuntaan. Täten oppilaitosten tavoitteet ja toimintatavat heijastavat yhteis-

kunnallisia tavoitteita. Niiden odotetaankin vastaavan osaltaan ajan haasteisiin ja vaatimuk-

siin. Edelleen monimuotoisemmaksi ja kompleksisemmaksi kehittyvässä yhteiskunnassa turval-

lisuuskysymykset ovat entistä keskeisempiä. Oppilaitosten turvallisuus koskettaa erittäin suu-

ria määriä ihmisiä päivittäin, joten oppilaitosten turvallisuuskysymyksillä on merkittävä vaiku-

tus koko yhteiskuntaan. (Paasonen 2012, 12.)  

Ammatillisille oppilaitoksille ei ole laadittu suoraan niitä ohjaavia turvallisuusoppaita. Amma-

tillisen oppilaitoksen turvallisuustyössä on sovellettava yleisesti oppilaitoksille suunnattuja 

turvallisuusohjeita sekä yritysturvallisuuden periaatteita. Opetushallituksen sivuilta löytyvässä 

Ammatillisen oppilaitoksen turvallisuustyön organisointi ja johtaminen sivuilla (Opetushallitus 

2019) todetaan, että suurin ero ammatillisen oppilaitoksen ja yleissivistävän oppilaitoksen 

turvallisuustyön välillä on ammatillisen oppilaitoksen toimiminen paitsi työ- ja opiskelupaik-

kana myös tuotannollisena laitoksena. Tämän vuoksi oppilaitoksille yleisesti suunnatut oppaat 

voivat toimia ammatillisten oppilaitosten turvallisuustyön käsikirjoina vain joiltakin osin.  
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3 Oppilaitosten turvallisuuden kehittäminen 

Turvallisuuskysymyksistä on tullut entistä tärkeämpi osa oppilaitosten toimintaa. Koulusur-

mien jälkeen ampuma-aselakia tiukennettiin, kouluterveydenhuollon ongelmiin on puututtu ja 

opiskelijahuollon resursseja on kehotettu lisäämään. Viranomaiset ovat käynnistäneet laajasti 

toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on ehkäistä väkivallantekoja ja lisätä toimintavalmiutta. 

Sisäasiainministeriön asettaman oppilaitosten turvallisuustyöryhmän raportissa selvitettiin op-

pilaitosten olemassa olevia turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia ja turvallisuusjärjestelyjä 

sekä niiden perustana olevaa lainsäädäntöä. Työryhmä tarkasteli oppilaitosten käynnistämiä 

turvallisuuden kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. (Paasonen 2012, 21-24.) 

Työryhmä esitti useita toimenpide-ehdotuksia raportissaan. Oppilaitoksia suoraan koskevat 

toimenpide-ehdotukset kerättiin tätä opinnäytetyötä tehtäessä taulukkoon (Liite 1). Oppilai-

toksia kehotettiin täydentämään pelastussuunnitelmiaan uhka-arviolla ja toimintaohjeilla 

uhan toteutuessa. Lisäksi suositeltiin koulukohtaisen turvallisuuskansion luomista sekä van-

hempien tiedottamista oppilaitoksen käytännöistä vaara- ja uhkatilanteissa. Oppilaitoksille 

suositeltiin aktiivisuuttaa viranomaisten kanssa tehtävässä yhteistyössä. Henkilökuntaa suosi-

teltiin koulutettavan sekä varhaiseen puuttumiseen että toimintaan vaara- ja uhkatilanteissa. 

(Oppilaitosten turvallisuus 2010.) 

Oppilaitokset ovat kehittäneet turvallisuuttaan huomioiden viranomaisten ehdotuksia. Oppi-

laitosten yhteinen ongelma on, että turvallisuutta ei tarkastella kokonaisvaltaisesti ja sitä ei 

huomioida riittävästi johtamisessa. Ongelmia esiintyy turvallisuustoiminnan toteutuksen puit-

teissa, resursoinnissa, valvonnassa ja linjauksissa. Haasteena on organisaation sisäisten- ja ul-

koisten toimijoiden keskinäisen yhteistyön, tiedonkulun ja oppimisen kehittäminen. Oppilai-

tosten olisi tärkeää hahmottaa turvallisuustoiminnan käytännöt sekä ongelmakohdat, joista 

yksi on se, että suunnitelmat jäävät pöytälaatikkoon. Turvallisuuden kehittämisen tavoitteena 

tulisi aina olla toimintakyvyn lisääminen. Se ei ole pelkästään erilaisten vaatimusten täyttä-

mistä. Turvallisuustyötä tarvitaan oppilaitoksissa organisaation kaikilla tasoilla. Mikään yksit-

täinen tekijä ei kuitenkaan ratkaise turvallisuustavoitteen onnistumista. Oppilaitoksessa hen-

kilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien toiminta vaikuttaa yhteiseen turvallisuuteen. Turvalli-

suustoiminnalle tulee varata riittävät resurssit. (Paasonen 2012, 26-30.) 

Oppilaitosten toimintaympäristöön liittyy useita tekijöitä: oppilaitokset ovat hyvin avoimia 

tiloja. Täten vahingonteot ja rikosten tekeminen voivat olla helppoja toteuttaa. Oppilaitosten 

käyttäjämäärät ovat suuria ja toimintaa voi olla myös iltaisin ja viikonloppuisin. Oppilaitok-

sissa on paljon ulkopuolisia käyttäjiä. Niissä voidaan järjestää myös erilaisia yleisötilaisuuksia. 

Riskien tunnistaminen on keskeinen edellytys turvallisuustoiminnan tason määritykselle ja to-

teutuksen mitoittamiselle. Oppilaitosten turvallisuustoiminnan tulisi pohjautua systemaatti-

seen riskienhallintaan. Riskejä ja toimintaympäristöjä tulisi tarkastella aidosti eikä suunnitel-

mia tulisi laatia valmiille pohjille. (Paasonen 2012, 37.) 
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Monialaisessa ammatillisessa oppilaitoksessa riittää turvallisuushaasteita. Toisaalta monialai-

sessa oppilaitoksessa voidaan hyödyntää eri alojen asiantuntijuutta turvallisuustyön organi-

soinnissa. Hyvä turvallisuustyön suunnittelu edellyttää aina oppilaitoksen paikallisten olosuh-

teiden tuntemista. Toisten malleihin kannattaa tutustua, mutta niiden kopioinnissa on omat 

vaaransa. Kun selvitetään oppilaitoksen omat erityispiirteet ja rakennetaan yhdessä omat toi-

mintatavat, joihin työyhteisön jäsenet voivat sitoutua, päästään parhaaseen lopputulokseen. 

Tärkeä osa oppilaitoksen turvallisuustyötä ovat yhteiseen turvallisuuskulttuuriin sitoutuminen 

ja siihen sitouttaminen. (Opetushallitus 2019. Ammatillisen oppilaitoksen turvallisuustyön or-

ganisointi ja johtaminen.) 

4 Oppilaitoksen turvallisuusjohtaminen  

Turvallisuusjohtaminen koostuu organisaation rakenteesta, resursseista, vastuista, harjoitte-

lusta, mittareiden käytöstä ja seurannasta. Siihen kuuluu myös toimintojen, kuten riskienhal-

linnan, suunnittelu. (Martikainen 2016a, 148.) Oppilaitokset tarvitsevat turvallisuusmittareita, 

jotta niissä voidaan seurata oppilaitoksen turvallisuusjohtamisen tasoa (Martikainen 2016a, 

50).  

Turvallisuusjohtaminen nivoutuu organisaation normaaliin johtamisprosessiin, jossa yhdistyvät 

menetelmien, toimintatapojen ja ihmisten johtaminen. Strategisen johtamisen painopiste op-

pilaitoksissa on aineettoman pääoman johtamisessa. Siihen kuuluvat asiakassuhteet, innovatii-

viset palvelut, laadukkaat toimintaprosessit, tietotekniikka, henkilöstön osaaminen ja sen ke-

hittäminen. Oppilaitoksessa tuotetaan kestäviä arvoja kehittämällä aineetonta pääomaa. 

(Paasonen 2012, 41-46.) 

Oppilaitosten turvallisuus tulee ymmärtää emergentiksi kokonaisuudeksi, joka koostuu päätös-

ten ja toimintaa ohjaavien säädösten lisäksi epävirallisista ja epämuodollisista toimintakäy-

tännöistä. Oppilaitosten ongelmien ratkaisemiseen liittyvä turvallisuustuntemus ja tieto ovat 

hajautuneet eri toimijoille. Yhdelläkään toimijalla ei ole yksinään mahdollisuutta tunnistaa ja 

ratkaista toisiinsa kytkeytyviä ongelmia. Turvallisuuden kehittämisessä ratkaisevaa on eri toi-

mijoiden välinen yhteistyö. (Paasonen 2012, 47-51.)  

Oppilaitosturvallisuuden eri osa-alueet liittyvät yhteen, ja siten niistä vastaavienkin tulee toi-

mia yhdessä. Toimivaltaisten koulutuksen järjestäjän ja kouluyhteisön edustajien tulee sopia 

yhteisistä asioista ja niiden hoidosta. Eri alojen asiantuntijoita ja sidosryhmien edustajia käy-

tetään tarvittaessa. Oppilaitoksen turvallisuusjohtaminen on vahvasti moniammatillista yh-

teistyötä. (Opetushallitus 2019. Ammatillisen oppilaitoksen turvallisuustyön organisointi ja 

johtaminen.) 

Turvallisuusjohtaminen on järjestelmällistä opiskelijoita ja henkilöstöä, ympäristöä, omai-

suutta ja tietoa vahingoittavien tapahtumien ennaltaehkäisemiseen tähtäävää johtamista. 
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Siinä hoidetaan myös syntyneet akuutit tilanteet siltä osin, kun ne eivät kuulu poliisi- tai pe-

lastustoimelle tai muille viranomaisille. (Opetushallitus 2019. Ammatillisen oppilaitoksen tur-

vallisuustyön organisointi ja johtaminen.) 

Tämän päivän lähtökohtana on, että turvallisuusjohtaminen on osa kaikkea organisaation joh-

tamista. Siinä yhdistyvät menetelmien, toimintatapojen ja ihmisten johtaminen.  Turvallisuus 

syntyy organisaation päivittäisessä toiminnassa osana sen ydintoimintaa. Turvallisuusjohtami-

nen tulisi käsittää kokonaisvaltaisena toimintana, joka tähtää organisaation turvallisuuden 

hallitsemiseen. Tähän sisältyvät kaikki johdon toimenpiteet, joilla pyritään organisaation ke-

hittämiseen. Turvallisuusjohtamisen kytkeytyvät ulottuvuudet ovat riskienhallinta, talousjoh-

taminen, strateginen johtaminen, laatujohtaminen, turvallisuuskulttuurin johtaminen. (Paa-

sonen 2012, 79-80.) 

4.1 Turvallisuuteen liittyvä sääntely 

Laeista ja asetuksista löytyy paljon oppilaitoksia velvoittavia turvallisuuteen liittyviä säännök-

siä. Ne liittyvät muun muassa opetustoimintaan, tietojen keräämiseen ja kiinteistöihin. Am-

matillisia oppilaitoksia velvoittavat luonnollisesti kaikki säädökset, jotka koskevat niitä töitä 

ja toimia, joita ammattia opiskeltaessa ja opetettaessa tehdään. Näitä ovat muun muassa ra-

kentamiseen, tulitöihin, elintarvikkeisiin, eläinten pitoon ja vaarallisiin aineisiin liittyvät sää-

dökset. Sääntelyn tarkastelun rajaamiseksi järkeväksi kokonaisuudeksi eri opintoalakohtaiset 

turvallisuusasiakirjat jätetään tässä yhteydessä huomiotta. Seuraavaksi esitellään ne turvalli-

suusasiakirjat, jotka jokaisella ammatillisella oppilaitoksella on oltava.  

Turvallinen opiskeluympäristö on oma lukunsa Laissa ammatillisesta koulutuksesta. Siinä tode-

taan, että opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Laissa muun muassa kiel-

letään tuomasta oppilaitokseen sellaisia esineitä tai aineita, joiden hallussapito on muussa 

laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti 

soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä. 

Koulutuksen järjestäjä velvoitetaan laatimaan suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja 

niihin liittyvistä menettelytavoista. Edelleen koulutuksen järjestäjä velvoitetaan hyväksymään 

järjestyssäännöt tai antamaan muut oppilaitoksessa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla 

edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä opiskeluympäristön tur-

vallisuutta ja viihtyisyyttä. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 2017/531, 80§.) 

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta edellyttää, että kouluihin, oppilaitoksiin ja muihin 

opetuksessa käytettäviin tiloihin laaditaan pelastussuunnitelma (2011/407, 1§). Työturvalli-

suuslaki edellyttää, että työnantajalla on turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja 

työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten työsuojelun toimintaoh-

jelma. Ohjelman tulee kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liitty-
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vien tekijöiden vaikutukset. Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja ter-

veellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on huomioitava työpaikan kehittämis-

toiminnassa ja suunnittelussa. Tavoitteita on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edusta-

jiensa kanssa. (Työturvallisuuslaki 2002/738, 9§.) 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää, että koulutuksen järjestäjä laatii oppilaitoskohtai-

sen opiskeluhuoltosuunnitelman. Se tehdään opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja ke-

hittämistä varten. Suunnitelma tulee laatia yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön, opiskeli-

joiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Suunnitelmaan tulee sisältyä muun muassa suunnitelma 

opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. (Oppilas- ja opiskelija-

huoltolaki 2013/1287, 13§.) Osana oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman yhteisöl-

listä opiskeluhuoltoa koskevassa osiota tulee olla kuvattuna koulun tai oppilaitoksen toiminta 

äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa. Tämä kriisisuunnitelma tulee valmistella yh-

teistyössä tarvittavien viranomaisten kanssa. (Opetushallituksen määräys OPH-285-2018.) 

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta velvoittaa, että oppilaitokset tekevät sekä työ-

paikan henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman että oppilaitoksen toiminnan kehittämi-

seen tähtäävän tasa-arvosuunnitelman (1986/609, 5a§-6a§). Näissä tasa-arvosuunnitelmissa 

esitetään ne käytännön toimenpiteet, joilla oppilaitos edistää sukupuolten tasa-arvoa (Ikä-

valko 2013, 7). 

Tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaan henkilötietoja keräävän rekisterinpitäjän on ylläpi-

dettävä selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista. Rekisterinpitäjä osoittaa laatimansa 

dokumentaation avulla, että käsittelytoimet ovat tietosuoja-asetuksen mukaisia. Selostetta 

tulee ylläpitää kirjallisesti tai sähköisessä muodossa, ja se tulee pyydettäessä saattaa valvon-

taviranomaisen saataville. (Tietosuojaopas 2019.) 

Oppilaitoksissa tuotetaan paljon erilaisia asiakirjoja, joista monissa on yhtymäkohtia turvalli-

suuteen liittyviin asioihin. Tässä yhteydessä esiteltiin selkeimmin turvallisuuteen liittyvät ja 

kaikkia ammatillisia oppilaitoksia koskevat asiakirjat. Niiden olemassa olon, päivittämisen, 

saatavuuden ja toimintaan jalkauttamisen voidaan katsoa olevan yksi turvallisuusjohtamisen 

tilanteesta kertova osa-alue. Tämän opinnäytetyön työkaluksi laadittiin oppilaitoksen turvalli-

suusasiakirjojen tarkistuslista (Liite 2).  

Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus valvoa, että oppilaitoksen turvallisuuteen liittyvät 

ohjeet ja suunnitelmat ovat ajan tasalla. Turvallisuussuunnittelussa koulutuksen järjestäjällä 

on tärkeä rooli. Kun koulutuksen järjestäjänä on yksi kunta, ovat vastuut eri osa-alueiden ja 

tiedonkulun osalta melko selkeitä. Suuri osa ammatillisesta koulutuksesta on kuitenkin kun-

tayhtymien järjestämää koulutusta. Kuntayhtymien toimipisteitä saattaa sijaita useiden kun-
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tien alueella. Välimatkat toimipisteiden välillä saattavat olla pitkät. Tämä näkyy myös oppi-

laitosturvallisuuden suunnittelussa ja toimenpiteiden toteuttamisessa. Suunnittelun lähtökoh-

tana on koulutuksen järjestäjän oma oppilaitosorganisaatio. Organisaation koko, sen järjes-

tämä opetus ja opetusalat asettavat omat haasteensa turvallisuustyölle. (Opetushallitus 2019. 

Ammatillisen oppilaitoksen turvallisuustyön organisointi ja johtaminen.) 

4.2 Turvallisuustyön organisointi 

Opetushallituksen internet-sivulla Ammatillisen oppilaitoksen turvallisuustyön organisointi ja 

johtaminen painotetaan turvallisuustyön organisoinnin merkitystä oppilaitoksen turvallisuus-

työssä. Oppilaitoksen turvallisuuden kannalta yhteistyön organisoiminen on hyvin tärkeää. 

Pieni ydinryhmä, jolla on vastuullinen vetäjä, valmistelee työn sujuvasti. Vastuullinen vetäjä 

toimii mahdollisesti ylimmässä esimiesjohdossa päätösvallan äärellä. Tätä ryhmää voidaan 

kutsua turvallisuusjohtoryhmäksi. Sillä on kokonaiskuva siitä, mitä kaikkea tarvitaan ja miten 

turvallisuus organisoidaan ja toteutetaan oppilaitoksessa. Turvallisuusjohtoryhmä toimii neu-

voa-antavana asiantuntijaryhmänä. Se tekee turvallisuutta koskevia suunnitelmia ja ehdotuk-

sia johdolle. Ryhmä myös organisoi toimintaa ja vastaa hyväksyttyjen suunnitelmien toteutta-

misesta. Ryhmän jäsenten omat, erilliset vastuualueet on hyvä olla kirjattuna näkyville. Tur-

vallisuuden organisoinnilla ylimmän johdon välittömään alaisuuteen on saavutettu monia 

etuja. Mikäli rakennetaan oppilaitoksen linjaorganisaatiosta erillään olevia turvallisuusjärjes-

telmiä, on huolehdittava turvallisuusjärjestelmää hoitavien resursseista ja päätösvallasta, 

sillä asiantuntijoiden tulee voida toimia tarkoituksenmukaisella tavalla. (Opetushallitus 2019. 

Ammatillisen oppilaitoksen turvallisuustyön organisointi ja johtaminen.) 

Yksikkökohtaisten toimintasuunnitelmien ja ohjeistusten laatimisesta vastaavat koulutuksen 

tai opetuksen järjestäjä ja oppilaitoksen operatiivisen toiminnan koordinoinnista vastaava 

rehtori/johtaja. Nämä päävastuun kantajat hyödyntävät yhteisönsä osaamista toimintasuunni-

telmien laatimisessa ja jalkauttamisessa oppilaitoksen arkeen. Yhteistyö paikallisten viran-

omaisten kanssa on tarpeen. (Opetushallitus 2019. Ammatillisen oppilaitoksen turvallisuustyön 

organisointi ja johtaminen.) 

Koulutuksen ylläpitäjä- ja oppilaitostaso on toimijoiden vastuiden ja vastuualueiden määritte-

lijä. Kaikilla oppilaitoksessa toimivilla on oma vastuunsa. Opiskelijoiden vastuulla on annettu-

jen ohjeiden noudattaminen. Ylläpitäjän, johtajan tai rehtorin, toimipaikan esimiehen, koulu-

tuspäällikön tai muun työnjohtotason, opettajien, ammattimiesten sekä muun henkilökunnan 

ja myös opiskelijoiden vastuualueet määritellään. On tärkeä tietää, kuka tekee tai ketkä te-

kevät ja mitä kenenkin tehtäviin kuuluu. Keskeisten turvallisuustoimijoiden turvallisuusosaa-

misen osalta voidaan määritellä tarkempia vaatimuksia. Vaatimukset voivat koskea esimer-

kiksi seuraavia kysymyksiä: mitä jokaisen henkilökunnan jäsenen tulee osata, mitä jokaisen 

johtoon kuuluvan henkilön tulee osata, mitä kiinteistönhuoltohenkilökunnan tulee osata ja 
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mitä opiskelijoiden tulee osata. (Opetushallitus 2019. Ammatillisen oppilaitoksen turvallisuus-

työn organisointi ja johtaminen.) Koulutuksen järjestäjän turvallisuustoimintaa tulisi koordi-

noida asiantuntijan, jonka toimenkuvaan kuuluisi turvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämi-

nen, ylläpito ja seuranta (Paasonen 2012, 176-717). 

4.3 Riskienhallinta 

Jatkuva, kokonaisvaltainen ja organisaation tarpeita palveleva riskienhallintaprosessi on yksi 

oppilaitoksen turvallisuusjohtamisen peruspilareista. Kirjassaan Varautuva, turvallinen koulu 

Soili Martikainen toteaa, että organisaation johtaminen ja ohjaaminen tapahtuvat riskienhal-

linnan avulla. Sen tulee olla kokonaisvaltaista sekä kattaa strategiset, operatiiviset, taloudel-

liset ja vahinkoriskit. (Martikainen 2016b, 13.) 

Riskienhallintaa voidaan pitää laaja-alaisena organisaation strategian prosessina. Se on osa 

organisaation jokapäiväistä johtamista ja yhteydessä muuhun johtamiseen, kuten talousasioi-

hin, henkilöstöjohtamiseen ja laatuun sekä toimintaan sidosryhmien kanssa. Täten riskienhal-

linnassa tarvitaan organisaation kaikkien prosessien tarkastelua; toisin sanoen riskienhallinta 

tulee kytkeä osaksi ydinprosesseja. Olennaista johtamisen näkökulmasta on, että riskienhal-

linta on osa organisaation muita suunnitteluprosesseja. Organisaation johdolla on vastuu ris-

kienhallinnasta, aina. Riskienhallinnassa on oleellista määritellä tarkoitus, tavoitteet, roolit 

ja vastuut. On oleellista, että organisaatiossa on toimivat työkalut riskienhallintaan, jotta toi-

mintaa voidaan mitata ja valvoa. Systemaattiselle riskienhallinnalle on luotu erilaisia malleja 

ja teorioita. Riskilajeille on tehty erilaisia luokitteluja. (Paasonen 2012, 80-83.)  

Elinkeinoelämän keskusliiton yritysturvallisuusmalli (Kuvio 1) vastaa tämän päivän tarpeita ja 

se soveltuu myös kansainväliseen ympäristöön. Mallissa turvallisuusjohtaminen kiinnitetään 

vahvasti riskienhallintaan ja organisaation strategiaan. Yrityksen turvallisuuden kehittäminen, 

toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja hyvän turvallisuuskulttuurin periaatteet korostuvat. 

Yritysturvallisuusmallin eri osa-alueet antavat perustan yrityksen turvallisuuskentän hahmot-

tamiseen ja tarkasteluun. Osa-alueet voivat olla osittain päällekkäisiä keskenään. Organisaa-

tion toimiala ja liiketoiminta ohjaavat aina eri osa-alueiden merkitystä. Täten kaikki osa-alu-

eet eivät välttämättä ole kaikille organisaatioille yhtä merkittäviä. Olennaista on valita oman 

organisaation kannalta keskeisimmät osa-alueet ja toimenpiteet. (Elinkeinoelämän Keskus-

liitto 2019.) Tämä malli on oppilaitoksille sopiva työkalu turvallisuuden osa-alueiden 

hamottamisen avuksi. 
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Kuvio 1: Yritysturvallisuusmalli (Elinkeinoelämän keskusliitto. 2019) 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission on tuottanut organisaa-

tioiden riskienhallintaan kokonaisvaltaisen Enterprise Risk Management-viitekehyksen eli 

ERM-viitekehyksen, jonka avulla pyritään varmistamaan toimintojen tehokkuus ja tarkoituk-

senmukaisuus, taloudellisen tiedon ja raportoinnin luotettavuus sekä sääntelyn noudattami-

nen (Paasonen 2012, 83).   

ERM-viitekehys on uudistettu vuonna 2017 (Kuvio 2). Uuden mallin mukaan riskienhallinta toi-

mii tahona, joka arvioi jokaista strategiavaihtoehtoa mission ja vision näkökulmasta. Samoin 

arvioidaan myös riskiprofiilien sopimista omaan riskinottohalukkuuteen. Tämä tapahtuu hyvin 

aikaisessa vaiheessa strategiaprosessia. Strategiavaihtoehdon valinnan jälkeen riskienhallin-

nan avulla tunnistetaan asioita, jotka voivat tulla strategian toteuttamisen tielle. (Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 2017.) 

Uuden ERM-viitekehyksen nimi on Enterprise Risk Management—Integrating with Strategy and 

Performance (Kuvio 2). Sen tarkoituksen on selkiyttää riskienhallinnan merkitystä strategi-

sessa suunnittelussa ja koko organisaatioon sulautettuna toimintana. Viitekehyksessä riskien-

hallinnan periaatteet on jaettu viiteen vaiheeseen. Nämä vaiheet ovat mission, vision ja arvo-

jen määrittely, strategian luominen, toiminnan tavoitteiden asettaminen, itse toiminta sekä 

lisäarvon saavuttaminen. Viisi eri värein kuvattua spiraalimaisesti kaikkien vaiheiden aikana 
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etenevää riskienhallinnan osa-aluetta ovat organisaation ja sen kulttuurin johtaminen, strate-

gia ja tavoitteiden asettaminen, toiminta, tarkastelu ja korjaaminen, sekä tieto, viestintä ja 

raportointi. (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 2017.) 

Riskienhallinnan hahmottaminen dynaamisena, jatkuvasti etenevänä prosessina on hyödyksi, 

kun oppilaitoksessa suunnitellaan ja toteutetaan riskienhallintaprosessia.  

 

Kuvio 2: Riskienhallinnan ERM-viitekehys (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission 2017). 

Oppilaitoksissa tulee kehittä riskienhallinnan menettelytapoja ja niiden ylläpidon tulee olla 

järjestelmällistä. Näin varmistetaan, että myös kaikki uudet olennaiset, mutta aikaisemmin 

tunnistamattomat riskit tulevat riskienhallinnan piiriin. (Paasonen 2012, 85.) 

4.4 Turvallisuuspolitiikka ja strateginen johtaminen 

Turvallisuuspolitiikan tavoite on ilmentää johdon suhtautumista turvallisuustoimintaan ja asi-

oita, joita turvallisuustoiminnassa erityisesti painotetaan. Se on julkilausuma, jossa esitetään 

turvallisuuden merkitys organisaatiolle. (Leppänen 2006, 177.) Ammatillisten oppilaitosten 

henkilökunta on kouluttautunut ja työskennellyt erilaisilla aloilla, joilla turvallisuus näyttäy-

tyy eri tavoin ja joilla turvallisuustavoitteet ovat erilaiset. Turvallisuuspolitiikan laatiminen ja 

julki tuominen ammatillisessa oppilaitoksessa selkeyttää henkilökunnalle turvallisuuden mer-

kityksen ja tavoitteet.  

Kuten muukin johtaminen, turvallisuusjohtaminen voidaan jakaa strategiseen johtamiseen ja 

operatiiviseen johtamiseen. Strateginen johtaminen on suunnittelua, jonka avulla pyritään tu-

levaisuuden tahtotilaa kohti. Strategian suunnittelussa arvioidaan parhaat mahdolliset käytän-

nöt asetettuihin päämääriin pääsemiseksi. Tätä voidaan tehdä esimerkiksi viiden vuoden pää-

hän sijoittuvan vision suhteen. (Paasonen 2012, 89-90.) 

Paasonen (2012, 91-92) esittää, että turvallisuusjohtaminen voidaan jakaa strategisiin tasoi-

hin (Taulukko 1), joiden kautta organisaation johto pystyy asettamaan tavoitteet omalle orga-

nisaatiolleen. Perustasolla organisaatio tarkastelee turvallisuuden eri osa-alueita yksittäisesti 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwirzojAjMDiAhVDl4sKHfszBnkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/risk-management-internal-control/discussion/important-improvements-included&psig=AOvVaw3rsnMfpMwzYKnpY9dXhqcX&ust=1559196700012111
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ja organisaatio pyrkii täyttämään sääntelyyn liittyvät velvoitteet kustannushyödyllisesti. Esi-

merkiksi organisaatiossa on laadittu pelastussuunnitelma, mutta sitä ei hyödynnetä työkaluna. 

Tällä tasolla olevassa organisaatiossa ei voida puhua systemaattisesta turvallisuusjohtami-

sesta. Korotetulla tasolla organisaation johto tiedostaa turvallisuusasioiden merkityksen koko 

organisaatiolle. Kuitenkaan turvallisuusasiat eivät ole kehittyneet osaksi organisaatiokulttuu-

ria. Tähän syynä voivat olla esimerkiksi resurssien vähäisyys tai henkilöstön vaihtuvuus. Tällai-

sessa organisaatiossa turvallisuustoimenpiteissä on edistytty, mutta turvallisuusnäkökulma ei 

ole osana toimintaa. Korkeimmalla tasolla organisaatiossa erilaiset toimenpiteet ja suunnitel-

mat on toteutettu järkevästi ja sidosryhmien kanssa tapahtuva yhteistoiminta on koordinoitu. 

Organisaatossa on omaksuttu turvallisuuden jatkuvan kehittämisen merkitys osana ydintoimin-

taa ja henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa turvallisuustasoon. (Paasonen 2012, 91-93.) Op-

pilaitoksen turvallisuusjohtamista voidaan tarkastella näiden tasojen avulla ja pyrkiä selvittä-

mään, millä tasolla oppilaitos on.  

 

Strategian taso Turvallisuus organisaatiossa 

Perustaso Organisaatio täyttää sääntelyyn liittyvät ja sidosryh-

mien vaatimukset 

Korotettu taso Johto tiedostaa turvallisuuden merkityksen ja on kiin-

nostunut toiminnan turvallisuudesta osana organisaa-

tion yleisen menestymisen seuraamista 

Korkein taso Turvallisuus on osa organisaatiokulttuuria ja organi-

saatio on omaksunut turvallisuuden jatkuvan kehittä-

misen merkityksen osana ydintoimintaansa 

Taulukko 1: Turvallisuusjohtamisen strategiset tasot Paasosen mukaan (Paasonen 2012, 92). 

4.5 Turvallisuuskulttuurin johtaminen 

Reiman, Pietikäinen ja Oedewald (2008, 89) kirjoittavat, että hyvässä turvallisuuskulttuurissa 

on ensisijaisesti kyse siitä, että henkilöstöllä on edellytykset suoriutua hyvin työstään, turval-

lisuutta pidetään organisaatiossa aidosti tärkeänä asiana, turvallisuus ymmärretään riittävän 

laajasti sekä siitä, että toimintaan liittyvistä vaaroista ollaan tietoisia. Vaarojen ja turvalli-

suuden ymmärtämisen lisäksi yhtäläisen tärkeää on myös, että turvallisuuden kehittämisestä 

koetaan vastuuta ja siihen koetaan voitavan vaikuttaa. Perustyön ja työn kohteen ymmärtä-
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minen ja hallitseminen ovat tärkeitä hyvää turvallisuuskulttuuria tavoitettaessa. Turvallisuus-

kulttuuri ei ole ainoastaan johdon toiminnan ilmentymä. Organisaatio onkin kokonaisuus, 

jonka eri toiminnot ja elementit ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Täten kaikilla organisaa-

tion työntekijöillä voi olla vaikutusta turvallisuuteen. (Reiman ym. 2008, 89.) 

Ylimmän johdon ja myös toisaalta alemman tason johtajien ja esimiesten sitoutuminen on 

määritelty keskeisiksi turvallisuuskulttuurin ulottuvuuksiksi. Ylimmän johdon sitoutuminen on 

kuvattu ilmenevän siinä, että turvallisuuspolitiikka on selkeästi määritelty ja tunnettu organi-

saatiossa, turvallisuusasioita koskevat vastuut on määritelty selkeästi, turvallisuusasioiden 

hoitamiselle on annettu riittävästi resursseja ja organisaatio arvioi itse säännöllisesti toimin-

nan turvallisuuteen vaikuttavia käytäntöjä. (International Atomic Energy Agency 1991, Reima-

nin ym. 2008, 51-52 mukaan.)  

Myös Paasosen (2012, 96) mukaan hyvän turvallisuuskulttuurin edellytyksenä on johdon ja 

henkilöstön sitoutuminen. Johtajan tulee pystyä kyseenalaistamaan kulttuurissa vallitsevia it-

sestäänselvyyksiä ja ymmärtää organisaation ydintoiminnan asettamat turvallisuusvaatimuk-

set. Tässä voi onnistua kehittämällä organisaatiota siten, että luodaan sellaisia rakenteita, 

jotka tukevat tarkoituksenmukaisia ja riskitietoisia työtapoja. Oppilaitoksen johtajalla on siis 

tärkeä rooli turvallisuuskulttuurin luomisessa ja muuttamisessa. Oppilaitoksen turvallisuus-

kulttuurin kehittämisessä tulee hyödyntää kokonaisvaltaisen turvallisuuden viitekehystä analy-

soimalla järjestelmiä, kulttuuria ja rakenteita. Tässä korostuu se, kuinka hyvin osataan hyö-

dyntää organisaatiossa jo olemassa olevia vahvuuksia. Oppilaitoksissa hyödytään turvallisuus-

toiminnan ja riskienhallinnan työkaluista, jotka mahdollistavat systemaattisen turvallisuus-

ajattelun kehittämisen kulttuurin keinoin. (Paasonen 2012, 96-99.) 

Oppilaitoksen johtajan rooli turvallisuuskulttuurin luomisessa näyttää lähteiden perusteella 

olevan kiistaton. Asiakirjojen laatimista ja prosessien kuvauksia johtaja voi delegoida asian-

tuntijoille, mutta johdon sitoutumista turvallisuuden kehittämiseen ei voi korvata eikä ulkois-

taa.  

4.6 Talous- ja laatujohtaminen 

Talous- ja laatujohtaminen kytkeytyvät turvallisuusjohtamiseen. Vaikka nämä turvallisuusjoh-

tamisen näkökulmat jätettiin rajauksellisista syistä pois varsinaisesta tutkimuksesta, on ne 

tuotu teoriaosuuteen, jotta niiden yhteys aiheeseen tulisi osaksi lukijan ymmärrystä turvalli-

suusjohtamisesta. 

Turvallisuusinvestointien rahallista arvoa on usein vaikea määritellä. Turvallisuuden kehittä-

misessä tulisikin arvioida kustannuksia ja hyötyjä laajasta näkökulmasta. Turvallisuusratkaisu-

jen ja haitallisten tapahtumien välisiä syy-seuraus-suhteita ei voida yksiselitteisesti kuvata. 

Täten turvallisuustekijöiden arviointi perinteisten kustannus- ja toimintolaskelmien avulla on 
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erittäin hankalaa. Turvallisuusinvestointien pohdinnassa tulee huomioida laajat synergiaedut, 

turvallisuuden vaikutus organisaation prosesseihin ja liiketoimintaan. (Paasonen 2012, 85-89.) 

Rahaa vaativat turvallisuutta edistävät toimenpiteet vaativat etupainotteisuutta, sillä perus-

tellut määrärahatarpeet tulee saada oppilaitoksen budjettiin ajoissa. Pitkän tähtäyksen suun-

nitelma valmistellaan oppilaitoksessa. (Opetushallitus 2019. Ammatillisen oppilaitoksen tur-

vallisuustyön organisointi ja johtaminen.)  

Laadusta ja turvallisuudesta voidaan löytää useita yhtenäisiä piirteitä. Ne molemmat perustu-

vat pitkälti mittaamiseen, seurantaan ja dokumentointiin. Sekä laadun että turvallisuuden ke-

hittämiseen vaaditaan pitkälti koko henkilöstön panostusta. Molemmille kehittämistoimenpi-

teet ovat hitaita asteittain tapahtuvia muutoksia. Laatu- ja turvallisuusjohtaminen pyrkivät 

edistämään organisaation koko toimintaa samaan aikaan: työn laatua, turvallisuutta ja henki-

löstön hyvinvointia. Turvallisuus voi olla osa laatujärjestelmää tai sen mittaaminen voi muu-

toin perustua laatujärjestelmien mukaisiin mittaamistapoihin. Mittauksen tulisi kohdistua or-

ganisaation prosesseihin, sillä turvallisuus ei ole irrallinen asia, vaan se ilmenee osana sosio-

teknistä järjestelmää. (Paasonen 2012, 93-96.)  

5 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä vastaa opiskelijoiden ja työelämän osaamistarpeisiin 

Forssan seudulla. Kuntayhtymä tarjoaa työelämäläheisiä koulutuspalveluja tulevaisuuden tar-

peita ennakoiden. Kuntayhtymään kuuluu lakisääteistä koulutusta tarjoava Forssan ammatti-

instituutti -niminen oppilaitos ja markkinaehtoista koulutusta tarjoava Faktia Oy. Lounais-Hä-

meen kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Forssa, Jokioinen, Humppila, Somero, Tammela, Urjala 

ja Ypäjä. Kaikki kuntayhtymän kiinteät toimipisteet sijaitsevat Forssassa. Vuosittain kuntayh-

tymä tarjoaa koulutusta noin 3500:lle opiskelijalle. Henkilökuntaan kuuluu 130 jäsentä. Kun-

tayhtymäkonsernin vuosittaiset toimintatuotot ovat vuoden 2017 tilinpäätöksessä noin kolme-

toista miljoonaa euroa. (Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 2019. Kuntayhtymä.) 

Jäsenkuntien päätösvaltaa Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä käyttää kuntayhtymän 

valtuusto. Joiltakin osin päätösvalta on siirretty hallitukselle. (Lounais-Hämeen koulutuskun-

tayhtymä 2019. Valtuusto.) Yhtymähallituksen tehtävänä on vastata yhtymävaltuuston päätös-

ten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallitus johtaa kuntayhty-

män toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän toiminnan yhteen-

sovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kuntayhtymän henkilöstöpolitiikasta sekä huolehtii 

kuntayhtymän sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. (Lounais-Hämeen 

koulutuskuntayhtymä 2019. Hallitus.) 
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5.1 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän organisaatio 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän johtaja on samalla myös koko oppilaitoksen rehtori. 

Neljä koulutuspäällikköä toimivat opintoalojen esimiehinä. Koko kuntayhtymää palveleva 

osasto on tukipalvelut, jota johtaa talousjohtaja. Lisäksi tukipalveluissa toimii tukipalvelu-

päällikkö.  Opiskelijapalvelut, opiskelijahallintopalvelut sekä työelämäpalvelut palvelevat 

kaikkia opintoaloja. Jokaisella näistä on oma päällikkönsä. Tässä mainitut päälliköt sekä kun-

tayhtymän johtaja muodostavat kymmenhenkisen johtoryhmän. (Lounais-Hämeen koulutus-

kuntayhtymä 2019. organisaatio.)  

5.2 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän toiminta-ajatus, arvot ja strategia 

Koulutuskuntayhtymän toiminta-ajatuksena on tarjota edelläkävijänä yleissivistystä ja osaa-

mista yksilön ja yhteiskunnan tarpeisiin. Lounais-Hämeen kuntayhtymän tavoitetila vuodelle 

2020 on, että kuntayhtymä on sivistyksen, koulutuksen, ja osaamisen kehittämisen edelläkä-

vijä seudullisesti ja valtakunnallisesti. Toiminnan keskeisimmiksi arvoiksi on valittu edelläkä-

vijyys, asiakaslähtöisyys, ammatillisuus, yhteiskunnallinen vastuu ja kestävä kehitys sekä ta-

loudellisuus ja tuloksekkuus. (Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 2019. Toiminta-ajatus, 

arvot ja strategia.) 

Kuntayhtymän strategisia tavoitteita on viisi. Ensimmäinen tavoite on osaava ja kehittyvä 

henkilöstö. Toiseen tavoitteeseen sisältyy yhteiskunnallinen ja yksilöllinen vastuun kantami-

nen, kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen, Toiminnan läpinäkyvyys ja vastuun 

kantaminen sekä arvojen mukaan toimiminen. Kolmanteen tavoitteeseen sisältyy asiakkaiden 

yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen, tuotteiden ja palvelujen suunnittelu työelämän tarpei-

den mukaisesti sekä yhteistyö-, kumppanuus- ja verkostosuhteiden luominen ja ylläpitäminen. 

Neljänteen tavoitteeseen sisältyy talousarvion keskeisten tavoitteiden saavuttaminen, laaduk-

kaat palvelut sekä toiminta- ja kustannustehokkuus. Strategisille tavoitteille kuntayhtymä on 

laatinut mittariston. Toisen tavoitteen mittaristossa tulee esille turvallisuuteen liittyviä asi-

oita. Siellä tavoitellaan nollatoleranssia syrjäytymisessä, syrjinnässä sekä fyysisessä ja psyyk-

kisessä väkivallassa. Edelleen toisen tavoitteen mittaristoon kuuluu nollatoleranssin tavoittelu 

työtapaturmissa. (Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 2019. Strategiset tavoitteet.) 

6 Tutkimuksessa käytetyt menetelmät 

Empiirisessä tutkimuksessa hankitaan uutta, havaintoihin perustuvaa tietoa, jota pyritään 

käyttämään systemaattisesti. Empiirisessä tutkimuksessa todellisuus kohdataan havaintoja 

tuottavana ja pyritään löytämään empiirisiä argumentteja tutkimusongelmiin. Empiirinen tur-

vallisuustutkimus tuo tieteellisesti tutkittua tietoa konkreettisesti käytäntöön. (Heinonen, 

Keinänen & Paasonen 2013, 13-15.) 
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6.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen si-

sältäen ajatuksen, että todellisuus on moninainen. On kuitenkin huomioitava, että todelli-

suutta ei voi pirstoa mielivaltaisesti osiin. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on mahdollista löy-

tää monenlaisia suhteita ja siinä pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltai-

sesti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija ei voi täysin irtisanoutua arvolähtökohdista eikä 

olla täysin objektiivinen. Tämä johtuu siitä, että arvot muovaavat sitä, miten pyrimme ym-

märtämään tutkimiamme ilmiöitä ja siitä, että tutkija ja hänen tietonsa kietoutuvat saumat-

tomasti toisiinsa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa onkin pyrkimyksenä ennemmin löytää tai pal-

jastaa tosiasioita kuin todentaa jo olemassa olevia väittämiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

1997, 161.) 

Kvalitatiivinen tutkimus on tyypillisesti kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, jossa tietoa hanki-

taan ja aineisto kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. Siinä suositaan ihmistä tiedon 

keruun välineenä ja käytetään induktiivista analyysiä. Toisin sanoen pyrkimyksenä on löytää 

odottamattomia seikkoja eikä testata teoriaa tai hypoteesia. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

suositaan metodeja, joissa tutkittavien näkökulmat pääsevät esille. Näitä ovat muun muassa 

teemahaastattelu, osallistuva havainnointi ja ryhmähaastattelut sekä erilaisten dokumenttien 

ja tekstien diskursiiviset analyysit. (Hirsjärvi ym.1997, 164.) Useimmiten kvalitatiivisessa tut-

kimuksessa käytetään avoimia kysymyksiä. Tällöin saadaan vapaamuotoisia suusanallisia vas-

tauksia. (Heinonen ym. 2013, 38.) Laadullisen tutkimuksen piirteisiin kuuluu kohdejoukon tar-

koituksenmukainen valinta. Tutkimussuunnitelma muotoutuu samalla, kun tutkimus etenee ja 

sitä voidaan muuttaa olosuhteiden mukaisesti. Edelleen kvalitatiivisen tutkimuksen piirteisiin 

kuuluu käsitellä tapauksia ainutlaatuisina ja tulkita aineistoa tämän mukaisesti. (Hirsjärvi ym. 

1997, 164.) 

6.2 Tapaustutkimus 

Tapaustutkimus on empiirinen tutkimus, joka tutkii tiettyä nykyistä tapahtumaa tai toimintaa 

tietyssä rajatussa ympäristössä monipuolisen ja monilla eri tavoilla hankitun tiedon avulla. 

Tapaustutkimukset ovat syvätutkimuksia jostakin sosiaalisesta yksiköstä. Ne antavat siitä täy-

dellisen, hyvin organisoidun kuvan. Tarkoituksesta riippuen tutkimuksen kärki voi olla kohteen 

kokonaiskuvauksessa tai se voi olla myös jollakin kohteen osa-alueella. Tutkimus voi kohdistua 

joihinkin osatekijöihin tai se voi käsitellä kaikkia tekijöitä samanaikaisesti. (Heinonen ym. 

2013, 38.) 

6.3 Teemahaastattelu 

Hirsjärven ym. (1997, 205) mukaan Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastattelu on ollut pääasi-

allisena tiedonkeruumenetelmänä. Sen etuna muihin tiedonkeruumuotoihin verrattuna on se, 

että siinä voidaan säädellä aineiston keruuta joustavasti tilanteen edellyttämällä tavalla ja 
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myötäillä vastaajia. Aiheiden järjestystä on mahdollista vaihtaa ja vastauksia on mahdollista 

tulkita monipuolisemmin, kuin kyselyissä. Haastattelun etuna on myös se, että vastaajiksi 

suunnitellut henkilöt saadaan yleensä mukaan tutkimukseen ja heidät on mahdollista tavoit-

taa myöhemminkin. Haastatteluissa on myös ongelmia. Ne vievät aikaa ja edellyttävät huolel-

lista suunnittelua. Haastatteluun sisältyy myös monia virheen mahdollisuuksia, jotka aiheutu-

vat niin haastattelijasta kuin haastateltavastakin sekä itse tilanteesta kokonaisuutena. Myös 

haastateltavien taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia heikentää haastattelun luo-

tettavuutta. Haastatteluissa kerätty aineisto on konteksti- ja tilannesidonnaista ja siten tulos-

ten yleistämisessä ei pitäisi liioitella. (Hirsjärvi ym. 1997, 205-2016.) 

Teemahaastattelussa eli puolistrukturoidussa haastattelussa edetään tiettyjen etukäteen va-

littujen keskeisten teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa. On eri näke-

myksiä siitä, pitääkö kaikille haastateltaville esittää kaikki samat kysymykset ja edetäänkö 

kaikkien kanssa samassa järjestyksessä. Teemahaastattelussa ei kysellä mitä tahansa, vaan 

pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasette-

lun tai tutkimustehtävän mukaisesti. Etukäteen valitut teemat perustuvat tutkimuksen viite-

kehykseen eli siihen, mitä tutkittavasta ilmiöstä jo tiedetään. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75.) 

6.4 Teoriapohjainen sisällön analyysi 

Sisällön analyysi on perusanalyysimenetelmä. Sitä voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutki-

muksen perinteissä. Sisällönanalyysi on menettelytapa, jolla voidaan analysoida dokumentteja 

systemaattisesti ja objektiivisesti. Analyysimenetelmällä pyritään saamaan tutkittavasta ilmi-

östä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91-103.) 

Sisällön analyysiin vaiheina voidaan nähdä päätöksen tekeminen, aineiston litterointi tai koo-

daaminen sekä luokittelu, teemoittelu tai tyypittely. Päätöksen tekeminen tarkoittaa sitä, 

että tutkija päättää, mikä aineistossa kiinnostaa. Litterointi tai koodaaminen tarkoittaa sitä, 

että tutkija merkitsee aineistosta kiinnostusta vastaavat asiat. Luokittelussa aineistosta mää-

ritellään luokkia ja lasketaan, montako kertaa luokka esiintyy aineistossa. Teemoittelu on 

luokittelun kaltaista, mutta siinä painottuu teemoista sanotut asiat. Kyse on laadullisen ai-

neiston pilkkomisesta ja ryhmittelystä erilaisten aihepiirien mukaan. Alustavaa ryhmittelyä 

seuraa varsinaisten teemojen eli aiheiden etsiminen. Jos aineisto on kerätty teemahaastatte-

lujen avulla, on aineiston pilkkominen suhteellisen helppoa. Haastattelun teemat muodosta-

vat itsessään jäsennyksen aineistoon. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91-93.) 

Teorialähtöisessä sisällönanalyysissä aineiston luokittelu perustuu aikaisempaan viitekehyk-

seen, joka voi olla teoria tai käsitejärjestelmä. Tämän sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe on 

analyysirungon muodostaminen. Analyysirunko voi olla väljä tai strukturoitu. Väljässä run-

gossa voidaan poimia runkoon kuuluvat ja kuulumattomat asiat. Analyysirungon ulkopuolelle 

jäävistä asioista muodostetaan uusia luokkia. Strukturoidussa rungossa aineistosta kerätään 
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vain niitä asioita, jotka sopivat analyysirunkoon. Tällöin on mahdollisuus testata aikaisempaa 

teoriaa tai käsitejärjestelmää uudessa kontekstissa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 113.) 

 

7 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuusjohtaminen 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuusjohtamisen tilannetta selvitettiin tässä 

tutkimuksessa kolmella tavalla. Ensin tutustuttiin kuntayhtymän internetsivuihin ja turvalli-

suusasiakirjoihin. Selvitystyön jälkeen auki jääneitä kysymyksiä selvitettiin turvallisuuden val-

misteluryhmän ryhmähaastattelussa. Lisäksi kuntayhtymän laajennetun turvallisuuden valmis-

teluryhmän eli turvallisuustiimin jäsenille toteutettiin teemahaastattelut.  

7.1 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuusasiakirjat ja ryhmähaastattelu 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän sivuilla kerrotaan, että oppilaitosturvallisuuteen on 

kiinnitetty paljon huomiota viime vuosina. Pelastussuunnitelmaa on kehitetty, poistumishar-

joitusten lisäksi on harjoiteltu myös sisälle suojautumista ja muodostettu henkilöstön What-

sapp-ryhmä mahdollisten kriisien varalle. Lisäksi on palkattu vahtimestari sekä päivitetty uu-

den henkilöstön perehdyttämiseen käytettävää materiaalia oppilaitosturvallisuuden näkökul-

man huomioiden. (Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 2019. Kuntayhtymä työnantajana.)  

Kuntayhtymän työsuojelun toimintaohjelmassa vuosille 2018-2021 esitellään kuntayhtymän 

työsuojeluorganisaatio. Siihen kuuluu neljä jäsentä. Turvallisuus- ja työsuojelupäällikön roo-

lissa on tukipalvelupäällikkö. Hänelle on annettu vastuulleen myös palo- ja pelastustoiminta 

sekä kiinteistö- ja riskienhallintapäällikön rooli. Toisena jäsenenä työsuojeluorganisaatiossa 

on talouspäällikkö, jonka toimenkuvaan myös henkilöstöpäällikön tehtävät kuuluvat. Lisäksi 

työsuojeluorganisaatiossa on kaksi työsuojeluvaltuutettua, joista toinen on opettajien edus-

taja ja toinen hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstön edustaja. (Lounais-Hämeen koulutus-

kuntayhtymä 2018. Työsuojelun toimintaohjelma.) 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymällä on käytössä Notecrow-sovellus, josta löytyy turvalli-

suuden kannalta oleellista tietoa organisaation jäsenille ja kiinteistön käyttäjille. Sieltä löyty-

vät muun muassa pelastussuunnitelma, ohjeet tulitöihin, lomakkeet ilmoituksiin erilaisista 

poikkeamisista sekä turvallisuuden kannalta oleellisten henkilöiden yhteystiedot. Linkki sovel-

lukseen voidaan lähettää esimerkiksi vierailevalle kouluttajalle. (Notecrow 2019.) pelastus-

suunnitelma on kattava. Siinä esitetään suojeluorganisaatio, joka on laadittu rakennuksista 

poistumisen näkökulmasta. Pelastussuunnitelmassa on ohjeita henkilökunnalle monenlaisten 

erikoistilanteiden, kuten säteilyvaaran ja pommiuhkauksen, varalta. (Lounais-Hämeen koulu-

tuskuntayhtymä 2018. Pelastussuunnitelma.) 
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Ryhmähaastattelussa saatiin vahvistusta sääntelyn vaatimien asiakirjojen (Liite 1) olemassa-

ololle siltä osin, kun tutkijalla ei ollut pääsyä niihin.  Haastateltavat totesivat kaikkien turval-

lisuusasiakirjojen olevan olemassa (Taulukko 2). 

 

ASIAKIRJA SÄÄNTELY OLE-
MASSA 

PÄIVITE-
TÄÄN 

SAATA-
VILLA 

TOIMII 

Järjestyssäännöt Laki ammatillisesta 
koulutuksesta 

X    

Kurinpitokeinojen 
käyttäminen ja me-
nettelytavat  

Laki ammatillisesta 
koulutuksesta 

X    

Opiskeluhuoltosuunni-
telma 

Oppilas- ja opiskelija-
huoltolaki 

X    

Kriisisuunnitelma Oppilas- ja opiskelija-
huoltolaki 

X    

Henkilöstöpoliittinen 
tasa-arvosuunnitelma  

Laki naisten ja miesten 
välisestä tasa-arvosta 

X    

Oppilaitoksen toimin-
nan kehittämiseen 
tähtäävä tasa-arvo-
suunnitelma 

Laki naisten ja miesten 
välisestä tasa-arvosta 

X    

Rekisteriselosteet Tietosuoja-asetus X    

Pelastussuunnitelma Valtioneuvoston asetus 
pelastustoimesta 

X    

Työsuojelun toiminta-
suunnitelma 

Työturvallisuuslaki X    

Taulukko 2: Turvallisuusasiakirjat Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä 

Ryhmähaastattelussa saatiin myös selkeämpi kuva turvallisuusorganisaatiosta. Turvallisuuden 

valmisteluryhmässä toimivat kuntayhtymän johtaja, turvallisuuspäällikkö / työsuojelupääl-

likkö (myös tukipalvelupäällikkö, kiinteistö ja ICT), opettajia edustava työsuojeluvaltuutettu 

(ravintola-alan opettaja, laatutyön projektityöntekijä) sekä muuta henkilöstöä edustava työ-

suojeluvaltuutettu (koulutussihteeri). Tätä ryhmää voidaan kutsua turvallisuusjohtoryhmäksi. 

Kaikilla ryhmän jäsenillä on visioita siitä, mitä tavoitellaan turvallisuustoiminnalla. Näistä vi-

sioista puhutaan tapaamisissa, mutta pidemmän tähtäimen suunnitelmaa ei ole kirjoitettu 

auki. Kun turvallisuuden valmisteluryhmään lisätään asuntolanohjaaja, vahtimestari, opiskeli-

jahallintopäällikkö ja yksi koulutuspäällikkö, kyseessä on turvallisuustiimi, joka on laajempi 

turvallisuustyötä tekevä ryhmä.  

Ryhmähaastatteluun osallistuvat kertoivat, että johtoryhmään kuuluvat koulutuspäälliköt vie-

vät alaisilleen eli opettajille tietoa uusista asioista ja tiedottavat opettajien vastuista. Tuki-

palvelupäällikkö eli työturvallisuuspäällikkö valvoo, että toimijoiden vastuulle annetut turval-

lisuustoimet tehdään. Tarvittaessa hän pyytää kuntayhtymän johtajalta tukea.  

Ryhmähaastattelussa selvisi myös, että riskienarviointiin on otettu juuri käyttöön uusi Tsef-

palvelu. Siinä pohjalle on otettu sosiaali- ja terveysalan työturvallisuuskysymykset. Mukaan on 
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valittu oppilaitoksessa tehtävien töiden kannalta myös muita työturvallisuuteen liittyviä kysy-

myksiä. Turvallisuuden valmisteluryhmällä ei ollut tuolla hetkellä tarkkaa suunnitelmaa siitä, 

miten uusia turvallisuuteen liittyviä asioita nostetaan riskienhallinnan piiriin. Riskienarvioin-

nin ensimmäinen kierros oli tulossa maaliskuussa 2019. Tämä jälkeen turvallisuuden valmiste-

luryhmä tarkoituksena oli arvioi sen onnistumista ja suunnitella jatkoa. 

7.2 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuustiimille toteutetut teemahaastatte-
lut 

Paasosen (2012, 154) oppilasjohdon itsearvioinnin kysymyksiä apuna käyttäen laadittiin Lou-

nais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuustiimin kahdeksalle jäsenelle oppilaitoksen tur-

vallisuusjohtamisen tasoa selvittävä teemahaastattelu. Haastatteluun nostettiin myös turvalli-

suustyön organisointia koskeva aihe, sillä tämä teema nousi vahvana opetushallituksen Amma-

tillisen oppilaitoksen turvallisuustyön organisointi ja johtaminen-sivulla (Opetushallitus 2019. 

Ammatillisen oppilaitoksen turvallisuustyön organisointi ja johtaminen). 

Talousjohtamisen- ja laatujohtamisen näkökulmat jätettiin pois haastatteluista. Työn rajaa-

miseksi tässä opinnäytetyössä ei tarkasteltu turvallisuusinvestointeja tai niiden vaikutuksia. 

Tätä työtä tehtäessä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä oli käynnissä laatutyön kehit-

tämisen projekti. Keskeneräisiä suunnitelmia ei lähdetty tässä yhteydessä arvioimaan. Laatu-

työtä kehittäessä on kuntayhtymän tarkoitus hyödyntää myös tämän opinnäytetyön tuloksia.  

Haastattelujen toteuttamista varten kysymykset (Liite 3) vietiin Forms-ohjelmaan lomak-

keelle. Ja haasteltujen vastaukset kirjattiin lomakkeille, jolloin saatiin tulokset helposti käsi-

teltävään muotoon ja eri vastaajan vastaukset samaan kysymykseen saatiin yhtä aikaa nähtä-

ville ohjelman kautta. 

Haastateltavina oli Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän laajennettu turvallisuuden valmis-

teluryhmä eli turvallisuustiimi. Turvallisuustiimiin kuuluu kahdeksan henkilöä. Heidän ase-

mansa organisaatiossa ovat erilaiset ja heidän vastuunsa turvallisuustyöstä poikkeavat toisis-

taan. Haastateltavina olivat kuntayhtymän johtaja, turvallisuuspäällikkö / työsuojelupäällikkö 

(myös tukipalvelupäällikkö, kiinteistö ja ICT), opettajia edustava työsuojeluvaltuutettu (ra-

vintola-alan opettaja, laatutyön projektityöntekijä) muuta henkilöstöä edustava työsuojelu-

valtuutettu (koulutussihteeri), asuntolanohjaaja, vahtimestari, opiskelijahallintopäällikkö ja 

koulutuspäällikkö. Haastateltavien kokemus turvallisuustyöstä sekä turvallisuustyöhön sa-

mansa koulutus olivat toisistaan poikkeavat. Haastateltavista kuusi oli naisia ja kaksi miehiä. 

Haastateltavien taustatiedot ovat tutkijalla tallessa.  

Haastattelut toteutettiin Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän tiloissa huhtikuun 2019 ai-

kana. Haastattelussa esitettiin kysymykset lomakkeessa olevassa järjestyksessä, mutta pyy-

dettiin vastaajia kertomaan vapaasti sellaisista asioista, joita kysymyksestä tuli mieleen. 

Haastatteluihin käytetty aika vaihteli 30 minuutista 85 minuuttiin. Haastattelun ajallinen 
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kesto oli suorassa yhteydessä siihen, kuinka tiiviisti henkilö on ollut mukana organisaation tur-

vallisuuden kehittämisessä. Pidemmissä haastatteluissa pitkään organisaation turvallisuus-

työssä mukana olleet toivat esille enemmän asioita kuin vähemmän aikaa siihen osallistuneet, 

joiden haastattelut olivat ajallisesti lyhempiä ja sisällöllisesti kevyempiä.  

Haastatteluissa saadut tiedot ryhmiteltiin kuuteen aihepiiriin. Näistä yksi on turvallisuusjohta-

minen kokonaisuutena. Viisi muuta ovat turvallisuusjohtamiseen kuuluvia osa-alueita: asiakir-

jat, riskienhallintaprosessi, turvallisuustyön organisointi, turvallisuuspolitiikka- ja strategia 

sekä turvallisuuskulttuuri. Vastaukset löytyvät tässä luvussa esitetyistä taulukoista (Taulukot 

3-15). Vastausten ryhmittelyssä näkyy, montako vastaajaa vastasi kysymykseen samalla ta-

valla tai esitti samansuuntaisen näkemyksen. Lisäksi taulukoihin on poimittu asiain tilaa ku-

vaavia suoria lainauksia haastatteluista.  

7.2.1 Asiakirjat 

Asiakirjojen olemassa olon osalta haastateltavien vastaukset olivat erittäin yhteneväiset (Tau-

lukko 3). Puolet olivat sitä mieltä, että Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymästä löytyvät 

kaikki sääntelyn vaatimat asiakirjat. Toinen puoli oli hieman epävarma, mutta vastasi ennem-

min kyllä kuin ei. Epävarmuutta näille vastaajille aiheutti se, että heillä ei ollut varmaa tie-

toa, mitä kaikkia asiakirjoja vaaditaan. Yksi haastateltavista vastasi näin: ” Siihen on viime 

aikoina panostettu.  En ole kuitenkaan varma, mitä kaikkea tämä sisältää.”  

 

ASIAKIRJAT 

Kysymys Vastaukset Poimintoja vastauksista 

 
Löytyykö Lounais-Hämeen 
koulutuskuntayhtymästä 
kaikki sääntelyn vaatimat 
turvallisuusasiakirjat? 

Kyllä 4 
Hieman epävarma kyllä 4 
Epävarmuus tekijänä oli 
useilla se, että vastaajalla 
ei ollut tietoa siitä, mikä 
kattaa kaiken. 

” Siihen on viime aikoina pa-
nostettu.  En ole kuitenkaan 
varma, mitä kaikkea tämä 
sisältää.” 

 
Ovatko turvallisuusasiakirjat 
jatkuvasti koko Lounais-Hä-
meen koulutuskuntayhtymän 
henkilöstön saatavilla? 

Kyllä 8 
Löytyvät IMS:istä 7 

”Mutta löytävätkö he ne, on 
eri asia. Intrasta löytyy ja 
ims:istä. Ovat siis siirty-
mässä ims:iin ja mahdolli-
sesti kaikki eivät löydä niitä 
uudesta paikasta.” 

Taulukko 3: Asiakirjat 

Turvallisuusasiakirjojen saatavuus koko henkilöstölle on haastattelujen perusteella selvää 

(Taulukko 3). Kaikki vastasivat asiakirjojen olevan saatavilla, yhtä lukuun ottamatta kaikki li-

säsivät vielä paikan mistä ne löytyvät, ims-järjestelmästä. Joissakin vastauksissa ilmeni huoli 

siitä, että osaavatko kaikki henkilökunnan edustajat etsiä asiakirjoja oikeasta paikasta.  
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7.2.2 Riskienhallintaprosessi 

Riskienhallintaprosessin kokonaisvaltaisuuden vastaajat näkivät eri tavoin (Taulukko 4). Kol-

men vastaajan mielestä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän riskienhallintaprosessi on ko-

konaisvaltainen, kahden mielestä ei ole ja kolme ei pystynyt ottamaan asiaan selkeää kantaa. 

Organisaation turvallisuustyössä pisimpään mukana olleet olivat sitä mieltä, että riskienhallin-

taprosessi ei ole kokonaisvaltainen. Toinen heistä vastasi näin: ”Liiketoimintariskien ja vas-

taavien arviointi on lähtökuopissaan. Siihen pitää panostaa. Haluaisimme riskienhallintaan 

strategisen näkökulman.”  

Kysyttäessä, parannetaanko Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän riskienhallintaprosessia 

systemaattisesti, kaikki vastaajat vastasivat kyllä (Taulukko 4). Neljä vastaajista viittasi tässä 

yhteydessä organisaatiossa juuri äskettäin käyttöön otettuun riskienarvioinnin Tsef-palve-

lussa. Palvelun tuomia etuja kuvailtiin muun muassa näin: ” Nyt saatiin jaoteltua vastaukset 

muun muassa osastoittain tai taloittain. Mielestäni henkilöstöä olisi tarvinnut kouluttaa vas-

tauksiin.”  
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RISKIENHALLINTAPROSESSI 1 

Kysymys Vastaukset Poimintoja vastauksista 

 
Onko Lounais-Hämeen koulu-
tuskuntayhtymän riskienhal-
lintaprosessi kokonaisvaltai-
nen? 
 

Kyllä 3 
Ei 2 
Ei selkeää näkemystä 3 
 

”Uusi riskienhallintakysely 
tehtiin ihan viikko aikaisem-
min. Siellä oli lisättynä myös 
ympäristöturvallisuuteen ja 
tietosuojaan liittyviä kysy-
myksiä. Peruspaketissa oli 
fyysiset, psyykkiset ja henki-
set, kemikaaliset riskit sekä 
tapaturmariskit. Lisäksi pa-
ketissa on kysymyksiä työhy-
vinvoinnista ja ergonomi-
asta.” 
 
”Liiketoimintariskien ja vas-
taavien arviointi on lähtö-
kuopissaan. Siihen pitää pa-
nostaa. Haluaisimme riskien-
hallintaan strategisen näkö-
kulman.” 

 
Parannetaanko Lounais-Hä-
meen koulutuskuntayhtymän 
riskienhallintaprosessia syste-
maattisesti? 

Kyllä 8 
 
Juuri käyttöön otettuun 
Riski-Tsef-järjestelmään 
viittauksia 4 

” Nyt saatiin jaoteltua vas-
taukset mm. osastoittain tai 
taloittain. Mielestäni henki-
löstöä olisi tarvinnut koulut-
taa vastauksiin.” 
 
”Riskien arviointi on säännöl-
listä. Toimimme hyvin rea-
goimalla ilmoituksiin ris-
keistä.” 
 
”Meillä on jäntevä ja ratkai-
sukeskeinen riskienhallinta-
prosessi. Se ei ole valmis, 
mutta meillä on selkeät pää-
määrät ja aikataulu kehittä-
misen suhteen.” 

Taulukko 4: Riskienhallintaprosessi 1 

Haastateltavat esittivät useita tapoja parantaa Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän ris-

kienhallintaprosessia (Taulukko 5). Näistä kaksi nousi suosituimmiksi. Kolme henkilöä ehdotti 

uusien turvallisuuden osa-alueiden ottamista mukaan riskienhallintaprosessiin. Samoin kolme 

henkilöä ehdotti riskienhallinnan toimenpiteiden toteuttamisen ja seurannan parantamista. 

Yksi haastateltavista kuvaili parannustarpeita näin: ”Prosessissa varmasti olennaista on laa-

jentaa liiketoimintariskien arvionitiin ja toiminnan palautumiseen liittyviin riskeihin. Toinen 

puoli on se, että meillä ei ole vielä parantamisen prosessi mietitty loppuun. Parannustoimen-

piteiden jalkauttaminen on yksi iso asia, joka on kehitettävänä.”  
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RISKIENHALLINTAPROSESSI 2 

Kysymys Vastaukset Poimintoja vastauksista 

 
Mitä kehittämiskohteita on 
mielestäsi Lounais-Hämeen 
koulutuskuntayhtymän riskien-
hallintaprosessissa? 

Uusien turvallisuuden 
osa-alueiden ottaminen 
mukaan riskienhallinta-
prosessiin 3 
 
Riskienhallinnan toimen-
piteiden toteuttaminen 
ja seurannan parantami-
nen 3 
 
Prosessikuvauksen vie-
minen IMS:iin 1 
 
Poistumis- ja sisällesuo-
jautumisharjoitusten oh-
jeet selkeiksi ja kaikkien 
saataville. 1 
 
Ampumatilanteeseen tai 
muuhun väkivaltatilan-
teeseen varautuminen 
mukaan 1 

” Oikeastaan juuri se, että 
miten saisi siitä kokonaisval-
taisempaa ja käytännönlähei-
sempää. Esimerkiksi niin, 
että kaikki henkilöstöstä pys-
tyisivät hyötymään ja otta-
maan päivittäisessä työsken-
telyssä huomioon.” 
 
”Prosessissa varmasti olen-
naista on laajentaa liiketoi-
mintariksien arvionitiin ja 
toiminnan palautumiseen liit-
tyviin riskeihin. Toinen puoli 
on se, että meillä ei ole vielä 
parantamisen prosessi mie-
titty loppuun…Parannustoi-
menpiteiden jalkauttaminen 
on yksi iso asia, joka on kehi-
tettävänä.” 
 

Taulukko 5: Riskienhallintaprosessi 2 

7.2.3 Turvallisuustyön organisointi 

Turvallisuustyön organisoinnin osalta haastateltavien vastaukset olivat hyvin yhteneväiset 

(Taulukko 6). Kaikki olivat sitä mieltä, että Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä on ole-

massa neuvoa-antavana asiantuntijaryhmänä turvallisuusjohtoryhmä. Samoin kaikkien mie-

lestä turvallisuusjohtoryhmä toimii Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän johdon välittö-

mässä alaisuudessa. Tätä kuvailtiin muun muassa näin: ”Kuntayhtymän johtaja on yksi ryhmän 

jäsen. Ryhmässä on myös työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä ja johtoryhmän jäseniä.” 

Kaikki vastaajat olivat myös yhtä mieltä siitä, että Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän 

johto saa ajankohtaista tietoa turvallisuuden eri osa-alueiden tilasta. Tätä kuvailtiin esimer-

kiksi näin: ”Kuntayhtymän johtaja on itse mukana turvallisuuden valmisteluryhmässä. Myös 

turvallisuuspäällikkö on mukana tässä ja hän vie turvallisuusterveisiä johtoryhmään.”  
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TURVALLISUUSTYÖN  
ORGANISOINTI 1 

Kysymys Vastaukset Poimintoja vastauksista 

 
Onko Lounais-Hämeen koulu-
tuskuntayhtymässä olemassa 
neuvoa-antavana asiantunti-
jaryhmänä turvallisuusjohto-
ryhmä? 
 

Kyllä 8 
 

”On, työsuojeluryhmä. Ja 
laajennetussa muodossaan 
turvallisuusryhmä. Jälkim-
mäisen ryhmän työ on alku-
vaiheessa. Ainoa, mitä ol-
laan tämän ryhmän kanssa 
suunniteltu on sisälle suo-
jautumisharjoitukset.” 
 

 
Toimiiko turvallisuusjohto-
ryhmä Lounais-Hämeen kou-
lutuskuntayhtymän johdon 
välittömässä alaisuudessa? 

Kyllä 8 
 

” Toimii. Kuntayhtymän joh-
taja on yksi ryhmän jäsen. 
Ryhmässä on myös työsuoje-
lun yhteistoimintahenkilös-
töä, johtoryhmän jäseniä.” 
 

 
Saako Lounais-Hämeen kou-
lutuskuntayhtymän johto 
ajankohtaista tietoa turvalli-
suuden eri osa-alueiden ti-
lasta? 

Kyllä 8  ”Kuntayhtymän johtaja on 
itse mukana turvallisuuden 
valmisteluryhmässä. Myös 
turvallisuuspäällikkö on mu-
kana tässä ja hän vie turval-
lisuusterveisiä johtoryh-
mään.” 
 
”Työsuojeluryhmän kanssa 
otetaan käsittelyyn asioita, 
joita henkilökunta tuo esiin. 
Työsuojeluvaltuutetut ovat 
aktiivisia ja itse selvittävät 
asioita.” 
 

Taulukko 6: Turvallisuustyön organisointi 1 

Kysyttäessä kehittämiskohteita liittyen Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuus-

työn organisointiin vastauksiin tuli hajontaa (Taulukko 7). Suosituin kehittämiskohde turvalli-

suustyön organisoinnissa oli kolmen vastaajan mainitsema turvallisuustyötä tekevien keskinäi-

sen työnjaon selkeyttäminen. Tässä yhden vastaajan lausuma asiasta: ”Ryhmien keskinäiset 

työnjaot ovat hakusessa. On tavoitteena, että löydetään ryhmille roolit, joissa ne ovat par-

haimmillaan ja edistävät turvallisuuskulttuurin syntymistä.” Toiseksi suosituin oli kahden vas-

taajan esiin tuoma turvallisuustyön aikataulujen suunnittelu. Yksittäisten vastaajien ehdotuk-

sia olivat muun muassa selkeän johdon valtuutuksen antaminen työstettäville asioille sekä 

koko henkilöstön turvallisuuskokoontumisten järjestäminen useammin.  
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TURVALLISUUSTYÖN  
ORGANISOINTI 2 

Kysymys Vastaukset Poimintoja vastauksista 

 
Mitä kehittämiskohteita on 
mielestäsi Lounais-Hämeen 
koulutuskuntayhtymän tur-
vallisuustyön organisoin-
nissa? 

Turvallisuustyötä tekevien 
keskinäisen työnjaon sel-
keyttäminen 3 
 
Turvallisuustyön aikataulu-
jen suunnittelu 2 
 
Työstettäville asioille joh-
don valtuutus selkeämmin 
1 
 
Turvallisuuskävelyjen ke-
hittäminen edelleen 1 
 
Koko henkilöstön kokoon-
tuminen turvallisuustee-
man puitteissa useammin 1 
 
Harjoitusten yhteydessä 
tiedonkulun parantaminen 
1 
 
Ei osaa arvioida vielä ollen-
kaan 1 
 

” Asia on parantunut paljon, 
kun turvallisuuspäällikkö on 
nimetty. Asia on nyt selke-
ästi jonkun vastuulla.” 
 
”Ryhmien keskinäiset työn-
jaot ovat hakusessa. Siinä on 
tavoitteena, että löydetään 
ryhmille roolit, joissa ne 
ovat parhaimmillaan ja edis-
tävät turvallisuuskulttuurin 
syntymistä.” 
 
”Tehtävien ja vastuualuei-
den täsmentäminen ja aika-
tauluttaminen olisi tär-
keää.” 

Taulukko 7: Turvallisuustyön organisointi 2 

7.2.4 Turvallisuuspolitiikka ja strategia 

Turvallisuuspolitiikka ja strategiaa koskeviin kysymyksiin ei tullut selkeästi yhtenäisiä vastauk-

sia (Taulukot 8-11). Hajontaa aiheutti selkeästi se, että turvallisuuspolitiikka käsitteenä oli 

useimmille vieras. Useimmilla haastateltavilla vastauksissa esiintyi ennemmin toteutettuja 

käytännön turvallisuustoimia kuin julkilausuttua ja kirjattua turvallisuuspolitiikkaa.  

Kysyttäessä, onko Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän johto määrittänyt turvallisuuspoli-

tiikan, kolme vastasi kyllä, kolme vastasi ei ja kaksi ei osannut sanoa (Taulukko 8). Vastaajat 

toivat selkeästi esiin sen, että ovat epävarmoja siitä, mitä turvallisuuspolitiikalla tarkoite-

taan. Tässä yksi lausuma aiheesta: ” On tehty turvallisuusasioiden nelikenttä, jossa on erilai-

sia asenteisiin toimenpiteisiin ja kulttuuriin liittyviä teemoja. Mutta sitä ei voi sanoa turvalli-

suuspolitiikaksi. Se on turvallisuusryhmän tekemä, mutta ei ole johdon määrittämä. Se on kui-

tenkin esitelty henkilökunnalle helmikuussa.”  
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Kahden vastaajan mielestä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuuspolitiikka kat-

taa kokonaisvaltaisesti organisaation turvallisuustoiminnan (Taulukko 8). Yhden mielestä ei 

kata. Kaksi haastateltavista ei osannut sanoa ja kahdelta ei tullut selkeää asiaan liittyvää vas-

tausta. Yksi vastaajista kuvailee tilannetta näin: ”Monella osa-alueella on ohjeita ja doku-

mentteja, mutta niitä ei ole koottu kokonaisvaltaiseksi turvallisuuspolitiikaksi.” Tässä toisessa 

vastauksessa tulee esiin asian hajanainen hahmottaminen: ”Eri ryhmät ainakin huomioidaan 

TURVALLLISUUSPOLITIIKKA 
JA STRATEGIA 1 

Kysymys Vastaukset Poimintoja vastauksista 

 
Onko Lounais-Hämeen koulu-
tuskuntayhtymän johto mää-
rittänyt turvallisuuspolitii-
kan? 
 

Kyllä 3 
Ei 3 
Ei osaa sanoa 2 
 

” On tehty turvallisuusasioi-
den nelikenttä, jossa on eri-
laisia asenteisiin toimenpi-
teisiin, kulttuuriin liittyviä 
teemoja. Mutta sitä ei voi 
sanoa turvallisuuspolitii-
kaksi. Se on turvallisuusryh-
män tekemä, mutta ei ole 
johdon määrittämä. Se on 
kuitenkin esitelty henkilö-
kunnalle helmikuussa.” 
 
”Sitovissa tavoitteissa esim. 
talousarviossa on turvalli-
suuteen liittyviä mittareita. 
Numeerisesti johdetaan ta-
voitetta kohti.” 
 
”En osaa muuta sanoa kuin, 
että ne ovat asiakirjoissa. 
Yleensäkin turvallisuus on 
tärkeä asia meillä. Tärkeä 
osa johtamista.” 
 

 
Kattaako Lounais-Hämeen 
koulutuskuntayhtymän tur-
vallisuuspolitiikka kokonais-
valtaisesti organisaation tur-
vallisuustoiminnan? 

Kyllä 2 
Ei 1 
Ei osaa sanoa 2 
Ei selkeää vastausta 2 

”Eri ryhmät ainakin huomi-
oidaan tasapuolisesti, asiak-
kaat ja henkilökunta Myös 
psyykkiseen turvallisuuteen 
on panostettu. Kiusaamisen 
vastaista kampanjointia on 
ollut paljon. Työturvallisuus 
on varmasti vahvin puoli ja 
se on pikkuhiljaa laajennut 
psyykkiseen hyvinvointiin.” 
 
”Monella osa-alueella on oh-
jeita ja dokumentteja, 
mutta niitä ei ole koottu ko-
konaisvaltaiseksi turvallisuu-
politiikaksi.” 
 

 

Taulukko 8: Turvallisuuspolitiikka ja strategia 1 
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tasapuolisesti, asiakkaat ja henkilökunta. Myös psyykkiseen turvallisuuteen on panostettu. 

Kiusaamisen vastaista kampanjointia on ollut paljon. Työturvallisuus on varmasti vahvin puoli 

ja se on pikkuhiljaa laajennut psyykkiseen hyvinvointiin.”  

Haastateltavat tunnistivat kuitenkin Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuuspoli-

tiikassa määriteltyjä keskeisiä turvallisuustavoitteita (Taulukko 9). Vastauksissa tuli esiin, 

että vastaajat hahmottivat tavoitteet käytännössä toteutettujen turvallisuustoimien avulla. 

Neljä vastaajista piti työsuojelua ja tapaturmien ehkäisyä keskeisenä tavoitteena. Samoin 

neljän mielestä opiskelijoiden turvallisuus on yksi turvallisuustavoite. Palo- ja pelastusturval-

lisuuden turvallisuustyön tavoitteena mainitsi kaksi. Henkilöiden aiheuttamiin uhkiin varautu-

minen, työhyvinvointi, kiusaamisen ehkäisy ja asiakirjojen ajantasaisuus mainittiin kaikki ker-

ran.  
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Vain yksi haastateltavista oli sitä mieltä, että Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän organi-

saation kaikki tasot toimivat turvallisuuspolitiikan mukaisesti (Taulukko 9). Neljä oli sitä 

mieltä, että kaikki organisaation tasot eivät toimi turvallisuuspolitiikan mukaisesti. Yksi ei 

osannut sanoa. Yksi vastaaja pystyi kommentoimaan asiaa vain oman osastonsa osalta ja siitä 

näkökulmasta hän sanoi kaikkien toimivan turvallisuuspolitiikan mukaisesti. Tämän kysymyk-

TURVALLLISUUSPOLITIIKKA 
JA STRATEGIA 2 

Kysymys Vastaukset Poimintoja vastauksista 

 
Mitkä ovat Lounais-Hämeen 
koulutuskuntayhtymän tur-
vallisuuspolitiikassa määri-
tellyt keskeiset turvallisuus-
tavoitteet? 
 

Työsuojelu ja tapaturmien 
ehkäisy 4 
 
Opiskelijoiden turvallisuus 
3 
 
Palo- ja pelastusturvalli-
suus 2 
 
Henkilöiden aiheuttamiin 
uhkiin varautuminen 1 
 
Työhyvinvointi 1 
 
Kiusaamisen ehkäisy 1 
 
Asiakirjojen ajantasaisuus 
1 
 

” hankala kuvata tavoit-
teita, mutta se johtuu siitä, 
että politiikka ei ole selke-
ästi vielä olemassa.” 
 
”Lähtökohta on se, että op-
pilaitos olisi kokonaisvaltai-
sesti turvallinen opiskelu- ja 
työpaikka. Meillä pitää olla 
työsuojelun näkökulmasta, 
määräysten mukainen toi-
minta.” 
 
”Työturvallisuus on keskei-
nen siinä ei saa lipsua.” 
 
”Ihmisten turvallisuus. En-
naltaehkäisyä painotetaan 
paljon.” 
 

 
Toimivatko Lounais-Hämeen 
koulutuskuntayhtymän orga-
nisaation kaikki tasot turval-
lisuuspolitiikan mukaisesti? 

Kyllä 1 
Ei 4 
En osaa sanoa 1 
Oma yksikkö toimii 1 
 
Henkilökunnan parantu-
neen motivaation turvalli-
suusharjoituksissa mainitsi 
tässä kohtaa 5 

”Ollaan päästy hyvin eteen-
päin. Ollaan hilattu alinta 
tasoa vähän eteenpäin. Vä-
hiten motivoituneita ollaan 
saatu mukaan. Henkilöstön 
palaute kevään harjoituk-
sesta oli hyvää.” 
 
”Henkilökunnasta löytyy mo-
nenlaista suhtautumista. 
Kaikki eivät ota vastuuta 
järjestyssääntöjen valvon-
nasta ja puuttumisesta rik-
keisiin.” 
 
”Opiskelijoista kaikki eivät 
toimi ohjeistetun mukai-
sesti. Se liittyy selvästi 
ikään.” 
 

 

Taulukko 9: Turvallisuuspolitiikka ja strategia 2 
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sen yhteydessä viisi haastateltavista nosti esiin sen, että turvallisuusharjoitusten suhteen hen-

kilökunnan motivaatio on parantunut huomattavasti. Tässä yhden haastateltavan lausuma: 

”Henkilökunnasta löytyy monenlaista suhtautumista. Kaikki eivät ota vastuuta järjestyssään-

töjen valvonnasta ja puuttumisesta rikkeisiin.”  

Seuraava kysymys oli: Sisältääkö Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuuspolitiikka 

vaatimuksen kaikkien työntekijöiden sitoutumisesta jatkuvaan turvallisuustilanteen kehittämi-

seen? Tähän viisi vastasi kyllä, kaksi ei ja yksi ei osannut sanoa (Taulukko 10). Tämän kysy-

myksen yhteydessä nousi jälleen esiin se, että työturvallisuuteen liittyvät velvoitteet ovat sel-

keät ja niitä noudatetaan. Muilta osin velvoitteet ja tavoitteet eivät ole niin selkeät ja henki-

lökunnan suhtautuminen on siten vaihtelevaa. Yksi haastateltavista kommentoi asiaa näin: ” 

Esimerkiksi järjestyssäännöt ja toisaalta henkilöstölle määritellyt työsuojeluvastuut ovat ole-

massa. Kuitenkin kun kokonaisvaltaista politiikkaa ei ole olemassa, niin ei ole selvästi määri-

teltynä, niin ei ole selkeää, miten henkilöstön pitäisi omassa toiminnassaan turvallisuutta yl-

läpitää.”  
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TURVALLLISUUSPOLITIIKKA 
JA STRATEGIA 3 

Kysymys Vastaukset Poimintoja vastauksista 

 
Sisältääkö Lounais-Hämeen 
koulutuskuntayhtymän tur-
vallisuuspolitiikka vaatimuk-
sen kaikkien työntekijöiden 
sitoutumisesta jatkuvaan 
turvallisuustilanteen kehit-
tämiseen? 
 

Kyllä 5 
Ei 2 
Ei osaa sanoa 1 

” Esimerkiksi järjestyssään-
nöt ja toisaalta henkilöstölle 
määritellyt työsuojeluvas-
tuut ovat olemassa. Kuiten-
kin kun kokonaisvaltaista po-
litiikkaa ei ole olemassa, 
niin ei ole selvästi määritel-
tynä, niin ei ole selkeää, mi-
ten henkilöstön pitäisi 
omassa toiminnassaan tur-
vallisuutta ylläpitää.” 
 
”Kyllä. Havainnointi ja ra-
portointi sekä turvallisuus-
kävelyt opiskelijoiden kanssa 
kuuluu heidän velvollisuuk-
siin. Raportointi ontuu.” 
 
”Henkilökunnan osalta tur-
vallisuustoiminta on työsuo-
jelukeskeistä, muihin turval-
lisuuden osa-alueisiin ei 
kiinnitetä huomiota tar-
peeksi.” 

 
Onko kaikilla Lounais-Hä-
meen koulutuskuntayhtymän 
työntekijöillä selkeä kuva 
omista turvallisuuteen liitty-
vistä velvoitteistaan? 

Kyllä 3 
Ei 3 
Epävarma vastaus 2 
 
Työsuojelun näkökulma on 
henkilökunnalla vahva, 
mainitsi 2 
 
Perehdytys on tärkeää tä-
män kuvan luomisessa, 
mainitsi 2 

”En sanoisi, että kaikilla on 
selkeä, mutta se on parane-
maan päin. Työsuojelun vas-
tuut kaaviolla ollaan pyritty 
tuomaa asiaa esille. Samoin 
"neliapila"-kaaviolla. Vii-
meksi henkilöstökokouksessa 
tuotiin myös asiaa esiin: kai-
killa on yhtäläinen vastuu 
turvallisuudesta.” 
 
”Työsuojelun näkökulma on 
vahva. Esimerkiksi opiskeli-
joiden keskinäiseen käyttäy-
tymiseen ei välttämättä 
puututa tai siitä ei viestitä 
riittävästi.” 
 
”Olemme juuri päivittä-
mässä perehdytyssuunnitel-
maa ja turvallisuusnäkökul-
mat olisi tärkeää muistaa 
siinä. Perehdytyksessä olisi 
erittäin tärkeää, muistaa 
opettajalle opettaa, että 
heidän tehtävä on viedä 
opiskelijoille turvallisuus-
asiat eteenpäin.”   

Taulukko 10: Turvallisuuspolitiikka ja strategia 3 
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Kolmen haastateltavan mielestä kaikilla Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän työntekijöillä 

on selkeä kuva omista turvallisuuteen liittyvistä velvoitteistaan, kun taas kolmen mielestä ei 

ole (Taulukko 10). Kaksi haastateltavista ei osannut sanoa, kuinka asian laita on. Tässäkin vas-

tauksessa tuli esiin organisaatiossa oleva vahva työsuojelun näkökulma. Sen toi esiin kaksi 

haastateltavaa. Kaksi oli sitä mieltä, että tässä asiassa henkilökunnan perehdyttäminen on 

avaintekijä. Sitä tuotiin esiin esimerkiksi näin: ”Olemme juuri päivittämässä perehdytyssuun-

nitelmaa ja turvallisuusnäkökulmat olisi tärkeää muistaa siinä. Perehdytyksessä olisi erittäin 

tärkeää, muistaa opettajille opettaa, että heidän tehtävä on viedä opiskelijoille turvallisuus-

asiat eteenpäin.”  

Kysyttäessä, miten Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän strategisessa johtamisessa on huo-

mioitu turvallisuusasiat, kolme haastateltavaa kertoi sen tulevan esiin strategian eri osa-alu-

eilla (Taulukko 11). Tämä tuotiin esiin muun muassa näin: ”Strategiassa yksi painopiste on yh-

teiskunnallinen vastuu, turvallisuus liittyy siihen. Laatuasioissakin on mainittu turvallisuutta.” 

Kolme puolestaan sanoo, ettei turvallisuutta ole selkeästi mainittu strategiassa. Kaksi ei osaa 

vastata kysymykseen. Tämän kysymyksen kohdalla haastateltavat tuovat esiin strategian ta-

voitteiden mittareita. Kolme kertoi, että mittareissa mainitaan nollatoleranssi työtapatur-

mille, kaksi mainitsee nollatoleranssin kiusaamisen ja syrjinnän suhteen ja yksi ensiapukoulu-

tusten järjestämisen kattavasti kaikille henkilökunnan jäsenille.  

 

 

TURVALLLISUUSPOLITIIKKA 
JA STRATEGIA 4 

Kysymys Vastaukset Poimintoja vastauksista 

 
Miten Lounais-Hämeen kou-
lutuskuntayhtymän strategi-
sessa johtamisessa on huo-
mioitu turvallisuusasiat? 

 
Ei osaa sanoa 2 
 
Ei ole selkeästi turvalli-
suutta mainittu strategiassa 
3 
 
Turvallisuus tulee esiin 
strategian eri osa-alueissa 
3 
 
Tavoitteissa 0-tapaturmaa 
3 
 
Tavoitteissa 0-toleranssi 
syrjintään ja kiusaamiseen 
2 
 
Tavoitteissa koko henkilös-
tön ea-koulutus 1 
 

”Strategiassa yksi painopiste 
on yhteiskunnallinen vastuu, 
turvallisuus liittyy siihen. 
Laatuasioissakin on mainittu 
turvallisuutta.” 
 
”Ne on siellä yhtenä muiden 
lomassa. Tulevat esiin jokai-
sen oikeuksissa ja velvolli-
suuksissa sekä meidän ar-
voissa.” 
 
”Strategisissa tavoitteissa 
on mm. 0-tapaturvaa ja 0-
toleranssi syrjintään ja kiu-
saamiseen.” 

Taulukko 11: Turvallisuuspolitiikka ja strategia 4 
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7.2.5 Turvallisuuskulttuuri 

Haastateltavat kuvailivat Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuuskulttuuria monin 

tavoin (Taulukko 12). Kolme kertoi, että kehitystä on tapahtunut ja sitä tapahtuu edelleen. 

Edelleen kolmen vastaajan kuvauksissa tuli esiin se, että ihmisten suhtautuminen turvallisuu-

teen vaihtelee. Kaksi kertoi opettajien kantavan paljon vastuuta turvallisuudesta ja yksi puo-

lestaan toi esiin, että turvallisuuskulttuurin haasteet liittyvät nuorten (eli opiskelijoiden) toi-

mintaan. Tämä tuotiin esiin näin: ”Nuoret pojat ovat riskiryhmä. Heidän asenne on huono, 

koska tuntevat itsensä kuolemattomiksi.” Kaksi haasteltavaa mainitsi, että henkilökunta tuo 

aktiivisesti turvallisuuteen liittyviä asioita esille. Ihmisten asenteen kertoi olevan hyvän kaksi 

haastateltavaa.  

 

TURVALLISUUSKULTTUURI 1 

Kysymys Vastaukset Poimintoja vastauksista 

 
Miten kuvailisit Lounais-Hä-
meen koulutuskuntayhtymän 
turvallisuuskulttuuria? 

Kehitystä on tapahtunut 
ja tapahtuu 3 
 
Vaihtelua on paljon 3 
 
Opettajat kantavat hyvin 
vastuuta 2 
 
Ihmisten asenne on hyvä 
2 
 
Henkilökunta tuo turvalli-
suuteen liittyviä asioita 
esiin 2 
 
Nuorten osalta haasteel-
lista 1 

” Se on muodostumisvai-
heessa. Olemme hakeneet 
elementtejä asenneilmapii-
rin muokkaamiseen turvalli-
suusmyönteisemmäksi.” 
 
”Siinä on vaihtelua. Toiset 
eivät kiinnitä huomiota ja 
toiset on tarkkoja.” 
 
”Skaala on turhan leveä. 
Toisilla aloilla opiskelijoiden 
työturvallisuus ei korjaannu 
pysyvästi riittävän hyväksi.” 
 
”Nuoret pojat ovat riski-
ryhmä. Heidän asenne on 
huono, koska tuntevat it-
sensä kuolemattomiksi.” 
 
”Koko henkilöstö tekee tur-
vallisuutta aktiivisesti ja va-
paaehtoisesti osana omaa 
työtään. Se on yksi meidän 
perusarvoista. Näkyy kai-
kessa toiminnassa ja laadun-
varmistuksessa.” 
 

Taulukko 12: Turvallisuuskulttuuri 1 

Turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi kolme haastateltavaa ehdotti turvallisuusharjoitusten 

jatkamista edelleen ja niiden kehittämistä paremmiksi (Taulukko 13). Kolme mainitsi muulla 

tavoin henkilökunnan kouluttamisen turvallisuusasioissa. Ihmisten innostaminen ja motivoimi-

nen edelleen mainittiin kahden haastateltavan toimesta. Henkilökunnan motivointia kuvaili 
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yksi haastateltava näin: ”Turvallisuusiltapäivä tulee olemaan vuosittainen tapahtuma, jossa 

käydään asioita läpi. Se on osa kulttuurin rakentamista. Turvallisuuskulttuurin rakentaminen 

vie vuosikymmenen.” Opiskelijoiden turvallisuusosaaminen tuli esiin kahden haastateltavan 

vastauksessa. Kaksi haastateltavaa toi esiin, että henkilöstöä ei pidä kuormittaa turvallisuus-

asioilla liikaa. Yksittäisten haastateltavien mainitsemina tulivat esiin kulunvalvonnan kehittä-

minen organisaation tarpeita vastaavaksi, työ- ja muiden tilojen turvallisuuden huomioimi-

nen, vastuiden selkiyttäminen kaikille, turvallisuusasioiden raportoinnin kehittäminen ja tie-

tosuojan parempi huomiointi kaikessa toiminnassa.  

 

TURVALLISUUSKULTTUURI 2 

Kysymys Vastaukset Poimintoja vastauksista 

 
Miten kehittäisit Lounais-Hä-
meen koulutuskuntayhtymän 
turvallisuuskulttuuria? 

Harjoitusten jatkaminen 
ja kehittäminen 3 
 
Henkilökunnan koulutta-
minen 3 
 
Ihmisten innostaminen ja 
motivoiminen edelleen 2 
 
Opiskelijoiden turvalli-
suusosaamisen kehittämi-
nen 2 
 
Henkilöstöä ei pidä kuor-
mittaa turvallisuusasioilla 
liikaa 2 
 
Kulunvalvonnan kehittä-
minen organisaation tar-
peita vastaavaksi 1 
 
Työ- ja muiden tilojen 
turvallisuuden huomioimi-
nen 1 
 
Vastuiden selkiyttäminen 
kaikille 1 
 
Turvallisuusasioiden ra-
portoinnin kehittäminen 1 
 
Tietosuojan parempi huo-
miointi kaikessa toimin-
nassa 1 
 
 
 

”Uhkaavan henkilön kohtaa-
mista ei ole huomioitu juuri 
missään työtilassa kalustuk-
sen suhteen… Työpisteitä 
asennettaessa, tulisi huomi-
oida jo johdot kulkurei-
teillä. ... Lisäksi joidenkin 
paikkojen tavaramäärän kar-
siminen lisäisi turvalli-
suutta.” 
 
”Harjoittelun kehittäminen 
systemaattiseksi ja prosessi-
maiseksi esimerkiksi 3-vuo-
tissuunnitelman avulla.” 
 
”Turvallisuusiltapäivä tulee 
olemaan vuosittainen tapah-
tuma, jossa käydään asioita 
läpi. Se on osa kulttuurin ra-
kentamista. Turvallisuus-
kulttuurin rakentaminen vie 
vuosikymmenen.” 
 
”Oma haasteensa on amma-
tillisen koulutuksen monet 
isot muutoksen ja se kuor-
mittaa henkilöstöä. Tämän 
näkee riskin arvioinnin tu-
loksista. Psyykkinen kuorma 
tulee esille niissä.” 
 
”Tietävätkö opiskelijat to-
della oman vastuunsa työ-
turvallisuudesta. Tätä voisi 
olla tarpeen kehittää, että 
saataisiin opetukseen se, 
mitä turvallisuus on tässä 
oppilaitoksessa.” 

Taulukko 13: Turvallisuuskulttuuri 2 
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7.2.6 Turvallisuusjohtaminen 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuusjohtamisen tasoa viisi haastateltavista ku-

vasi hyväksi, yksi melko hyväksi, yksi kohtuulliseksi ja yksi kertoi sen olevan selkeästi sovittu 

johtotapa (Taulukko 14). Yksi haastateltavista kuvaili asiaa näin: ” Kaikki turvallisuusasioista 

päättävät kouluttautuvat ja ovat kiinnostuneita turvallisuudesta ja ovat halukkaita kehitty-

mään ja kehittämään.” Tämän kysymyksen yhteydessä yksi haastateltavista toi esiin sen, että 

vuonna 2016 testattiin organisaation kriisiviestinnän taitoja, kun oppilaitos puuttui omien toi-

mitilojen alueelle levinneeseen mielenosoitukseen. Mielenosoittajien kauna kohdistui oppilai-

toksen johtajaan ja hänen henkilökohtainen turvallisuutensa oli uhattuna. Tilanne hoidettiin 

lopulta hienosti. Tässä yhteydessä haastateltava totesi, että suunnitelmia vastaavanlaisen ti-

lanteen varalle tulisi kehittää entistä paremmiksi.  

 

TURVALLISUUSJOHTAMINEN 1 

Kysymys Vastaukset Poimintoja vastauksista 

 
Miten itse kuvailisit Lounais-Hä-
meen koulutuskuntayhtymän 
turvallisuusjohtamisen tasoa? 

Hyvä 5 
Melko hyvä 1 
Selkeästi sovittu johto-
tapa 1 
Kohtuullinen 1 
 

” Kaikki turvallisuusasioista 
päättävät kouluttautuvat ja 
ovat kiinnostuneita turvalli-
suudesta ja ovat halukkaita 
kehittymään ja kehittä-
mään.” 
 
”Hyvää on se, että asioihin 
on kiinnitetty huomiota. 
Turvallisuusorganisaatio on 
määritetty, tehtäviä on vas-
tuutettu. Tästä on hyvä läh-
teä eteenpäin.” 
 
”Avainhenkilöille on sijaiset, 
mutta organisaatio on ka-
pea. Tarkasti ei ole mietitty 
jatkuvuuden suunnittelua.” 
 
”Maahanmuuttokriisissä 
2016 oli iso tilanne ja se an-
toi kriisiviestinnästä koke-
musta. Saimme siitä kii-
tosta. Selvisimme siitä koh-
tuullisesti. Asia kiinnosti op-
pilaitoksia muuallakin.” 
 

Taulukko 14: Turvallisuusjohtaminen 1 

Turvallisuusjohtamisen kehittämiseksi kolme haastateltavaa ehdotti vastuiden selkiyttämistä 

turvallisuustiimissä (Taulukko 15). Tämä tuli esiin muun muassa tällaisin sanoin: ”Tärkeää sel-

keyttää vastuita turvallisuuspäällikön ja kuntayhtymän johtajan välillä.”  Kolme haastatelta-

vaa mainitsi myös opiskelijoiden turvallisuuskäyttäytymisen huomioimisen henkilökunnan 
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avulla. Henkilökunnan kouluttamisen mainitsi kaksi ja harjoitusten järjestämisen edelleen 

kaksi haastateltavaa. Seuraavat aiheet esiintyvät jokainen yhden kerran haastatteluissa: tur-

vallisuustiimin kouluttautuminen talon ulkopuolella, turvallisuustyötä tekevien henkilöiden 

resurssien tarkistaminen työmäärää vastaaviksi, kulunvalvonnan kehittäminen, raportoinnin 

kehittäminen, selkeän turvallisuuspolitiikan laatiminen johdon toimesta ja johdon henkilökun-

taan kohdistama valvonta sekä uusien turvallisuuden osa-alueiden huomioiminen. Viimeksi 

mainitun asian haastateltava toi esiin näin: ”Strategiatyöhön liitetään riskien arvioinnit. Liike-

toimintariskien liittäminen kokonaisuuteen ja kyberuhkien huomioiminen paremmin.”  
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TURVALLISUUSJOHTAMINEN 2 

Kysymys Vastaukset Poimintoja vastauksista 

 
Miten kehittäisit Lounais-
Hämeen koulutuskuntayhtymän 
turvallisuusjohtamista? 
 
 

Vastuiden selkiyttämi-
nen turvallisuustiimissä 
3 
 
Huomiota opiskelijoiden 
turvallisuuskäyttäytymi-
seen henkilökunnan 
avulla 3 
 
Henkilökunnan koulutta-
minen 2 
 
Harjoitusten järjestämi-
nen edelleen 2 
 
Turvallisuustiimin kou-
luttautuminen talon ul-
kopuolella 1 
 
Turvallisuustyötä teke-
vien resurssien tarkista-
minen 1 
 
Kulunvalvonnan kehittä-
minen 1 
 
Turvallisuusasioiden ra-
portoinnin kehittäminen 
1 
 
Johto laatii selkeän tur-
vallisuuspolitiikan 1 
 
Johto valvoo paremmin 
henkilökuntaa 1 
 
Uusien osa-alueiden 
huomioiminen turvalli-
suudessa 1 
 
 

” Jos lakisääteinen aika ei 
riitä kaikkeen turvallisuus-
työhön, voisi miettiä, voitai-
siinko resurssia kasvattaa la-
kisääteisestä tuntimäärästä. 
Otettaisiin resursoinnissa 
huomioon, ketkä tekevät ja 
onko heillä tarpeeksi resurs-
sia. Ja mahdollisesti työtä 
jaettaisiin henkilöille erilai-
sessa suhteessa.” 
 
”Tärkeää selkeyttää vastuita 
turvallisuuspäällikön ja kun-
tayhtymän johtajan välillä.” 
 
”Turvallisuuspolitiikan mää-
ritteleminen olisi tärkein 
tässä, jotta saataisiin koko-
naiskuva ja näkemys siitä, 
mikä meidän turvallisuuden 
taso on. Ja voitaisiin priori-
soida osa-alueita, joille tar-
vitsee tehdä toimenpiteitä.” 
 
”Opiskelijoiden jatkuva val-
vonta ei pääty ja siitä pitää 
muistuttaa henkilökunnalle. 
Tätä voisi johto enemmän 
valvoa.” 
 
”Meillä voisi olla koko hen-
kilökunnalle asiantuntijoita 
puhumassa, esim. paloviran-
omainen, poliisi tai joku 
muu. Se toisi erilaista uskot-
tavuutta ja näkökulmaa tur-
vallisuusasioihin.” 
 
”Strategiatyöhön liitetään 
riskien arvioinnit. Liiketoi-
mintariskien liittäminen ko-
konaisuuteen ja kyberuhkien 
huomioiminen.” 
 

Taulukko 15: Turvallisuusjohtaminen 2 

8 Johtopäätökset 

Asiakirjojen tarkastelun, ryhmähaastattelun ja teemahaastattelujen perusteella Lounais-Hä-

meen koulutuskuntayhtymän sääntelyn vaatimat turvallisuusasiakirjat ovat olemassa ja saata-
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villa (Taulukot 2 ja 3). Notecrow-sovellus tuo muun muassa pelastussuunnitelman ja turvalli-

suusorganisaation yhteystiedot kaikkien kiinteistöjä käyttävien älypuhelimiin. Suunnitelmien 

tekemisen lähtökohtana on koulutuksen järjestäjän oma oppilaitosorganisaatio (Opetushalli-

tus 2019. Ammatillisen oppilaitoksen turvallisuustyön organisointi ja johtaminen). 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä turvallisuustyö on organisoitua ja sitä tehdään ylim-

män johdon välittömässä alaisuudessa (Taulukko 6). Työn organisointia parantaisi turvallisuus-

tiimin selkeämmät vastuunjaot ja selkeiden resurssien osoittaminen turvallisuustyöhön (Tau-

lukko 7). Ammatillisen oppilaitoksen turvallisuustyön organisointi ja johtaminen-sivulla suosi-

tellaan, että turvallisuusjohtoryhmän jäsenten omat, erilliset vastuualueet on hyvä olla kir-

jattuna näkyville (Opetushallitus 2019. Ammatillisen oppilaitoksen turvallisuustyön organi-

sointi ja johtaminen). 

Kaksi edellä mainittua oppilaitoksen turvallisuusjohtamisen osa-aluetta ovat selkeästi hyvällä 

tasolla Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä. Asiakirjat ja turvallisuustyön organisointi 

muodostavat hyvän perustuksen organisaation turvallisuusjohtamiselle. Näihin tukeutuen on 

hyvä tarkastella kehittämistyötä vaativia osa-alueita.  

Sekä ryhmähaastattelussa että teemahaastatteluissa kävi ilmi, että riskienhallintaprosessi on 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä kehittymässä oleva osa-alue, jonka parissa turvalli-

suustiimi on jo tehnyt paljon eteenpäin vievää työtä (Taulukko 4). Riskien arviointi toteute-

taan systemaattisesti, mutta hallintatoimet ja niiden vastuuhenkilöt jäävät joiltakin osin avoi-

miksi. Riskien arvioinnissa keskitytään pääasiassa työturvallisuuteen ja terveyteen liittyviin 

riskeihin. Monet organisaation turvallisuuden osa-alueet (Elinkeinoelämän Keskusliitto 2019) 

jäävät huomiotta (Taulukot 4 ja 5). Yritysturvallisuusmallin kaikkien osa-alueiden merkitystä 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymälle tulisi huomioida riskienhallintaprosessissa. Kaikkien 

osa-alueiden huomioiminen antaa perustan yrityksen turvallisuuskentän hahmottamiseen ja 

tarkasteluun (Elinkeinoelämän Keskusliitto 2019). 

Turvallisuustiimin jäsenet hahmottavat hyvin Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvalli-

suustavoitteita ja heille on selkeää, että ylin johto pitää turvallisuutta tärkeänä ja tavoitelta-

vana asiana (Taulukko 9). Turvallisuuspolitiikkaa ei ole kuitenkaan johdon toimesta kirjoitettu 

ja lausuttu tarpeeksi selkeästi (Taulukko 8).  

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuuskulttuuri on kehittymässä hyvään suun-

taan. Suunnitelmat eivät ole jääneet pöytälaatikkoon. Turvallisuustiimin organisoimista pois-

tumisharjoituksissa ja sisällesuojautumisharjoituksissa henkilökunta on toiminut motivoitu-

neena ja jälkikäteen saatu palaute on ollut hyvä. Erilaisten turvallisuusharjoitusten toteutta-

minen osana turvallisuuskulttuurin parantamista on jo toteutunut (Taulukko 9). Lounais-Hä-

meen turvallisuuskulttuurin parantaminen vaatii vielä paljon työtä. Henkilökunnan huomioky-
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vyn ulottaminen pelastus- ja työturvallisuusasioiden lisäksi myös muihin oppilaitoksen turvalli-

suuden kannalta oleellisiin asioihin on haaste (Taulukot 4, 5 ja 13). Samoin haasteena on tur-

vallisten toimintatapojen ja hyvän turvallisuusasenteen luominen myös opiskelijoiden keskuu-

teen (Taulukot 12 ja 13).   

8.1 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuusjohtamisen taso 

Verrattaessa tutkimuksen tuloksia Paasosen (2012, 92) esittämiin turvallisuusjohtamisen stra-

tegisiin tasoihin voidaan todeta, että Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on korotetun ja 

korkeimman tason välimaastossa (Taulukko 16). Organisaatio täyttää sääntelyyn liittyvät ja 

sidosryhmien asettamat vaatimukset (Taulukot 2 ja 3). Johto tiedostaa selkeästi turvallisuu-

den merkityksen. Johtoa kiinnostaa toiminnan turvallisuus osana organisaation menestymisen 

seuraamista. (Taulukot 6 ja 7.) Tutkimustulosten lisäksi jo tutkimuksen aiheen valitseminen 

johdon toimesta on osoittanut tämän. Turvallisuuden jatkuva kehittäminen on organisaatiossa 

käynnissä, mutta se ei täysin ole sulautunut osaksi ydintoimintaa. Turvallisuuden kehittämi-

nen ei ole täysin kokonaisvaltaista Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän kannalta oleelli-

silla organisaation turvallisuuden osa-alueilla (Taulukot 4 ja 5). Turvallisuus ei ole täysin su-

lautunut osaksi organisaatiokulttuuria, vaikka henkilöstön koulutus ja perehdyttäminen on 

lähtenyt käyntiin erittäin hyvin (Taulukot 9, 12, 13 ja 14).  

 

Strategian taso Turvallisuus organisaatiossa 

Perustaso Organisaatio täyttää sääntelyyn liittyvät ja sidosryh-

mien vaatimukset 

Korotettu taso Johto tiedostaa turvallisuuden merkityksen ja on kiin-

nostunut toiminnan turvallisuudesta osana organisaa-

tion yleisen menestymisen seuraamista 

 

Korkein taso 

Turvallisuus on osa organisaatiokulttuuria ja organi-

saatio on omaksunut turvallisuuden jatkuvan kehittä-

misen merkityksen osana ydintoimintaansa 

Taulukko 16: Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuusjohtamisen taso 

8.2 Suositukset Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymälle 

Soili Martikainen (2016a) tutki väitöskirjassaan oppilaitosten turvallisuusjohtamista ja kehitti 

uuden konsultoivan auditointiprosessin, Asterin. Yksi Martikaisen monista havainnoista oli, 

LHKK 
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että pääsääntöisesti oppilaitoksilta puuttui turvallisuuspolitiikka ja riskienhallintaprosessit oli-

vat puutteellisia keskittyen lähinnä pakollisiin työturvallisuus-, työterveys- sekä palo- ja pe-

lastusturvallisuusriskeihin (Martikainen 2016a, 141-147). Tässä kohtaa Lounais-Hämeen koulu-

tuskuntayhtymään tehty tapaustutkimus on yhteneväinen Martikaisten tulosten kanssa (Taulu-

kot 4, 5, 8, 10 ja 15). Kuitenkin monia asioita, kuten turvallisuustyön organisointi johdon vä-

littömään alaisuuteen, on hoidettu esimerkillisesti (Taulukko 6) ja turvallisuustyötä tekevillä 

ihmisillä on aktiivinen ja kehittävä työskentelytapa (Taulukot 6, 9 ja 14).  

Tutkimuksen tulosten perusteella olisi suositeltavaa, että Elinkeinoelämän keskusliiton yritys-

turvallisuusmallia (Kuvio 1) hyödynnettäisiin Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän riskien-

hallintaprosessin kehittämisessä. Tämä tarkoittaa uusien turvallisuuden osa-alueiden tuomista 

osaksi riskienhallintaprosessia. Näitä ovat ainakin väärinkäytösten ja poikkeamien hallinta 

sekä henkilöturvallisuus tarkasteltuna muistakin näkökulmista kuin työturvallisuuden näkökul-

masta (Elinkeinoelämän keskusliitto 2019).  

Avainasemassa riskienhallintaprosessin kehittämisessä ovat turvallisuustiimin jäsenet. Heidän 

keskinäinen työnjakonsa selkeyttäminen toisi turvallisuustyölle entistä enemmän selkeyttä ja 

tavoitteellisuutta. Ammatillisen oppilaitoksen turvallisuustyön organisointi ja johtaminen- si-

vulla todettiin, että turvallisuusjohtoryhmän keskinäisen vastuunjaon on hyvä olla kirjattuna 

näkyville ja keskeisten turvallisuustoimijoiden osalta voidaan määritellä osaamisvaatimuksia 

(Opetushallitus 2019. Ammatillisen oppilaitoksen turvallisuustyön organisointi ja johtaminen). 

Paasonen (2012, 177) suosittaa, että koulutuksen järjestäjän turvallisuustoimintaa tulisi koor-

dinoida asiantuntijan, jonka toimenkuvaan kuuluisi turvallisuuden ja riskienhallinnan kehittä-

minen, ylläpito ja seuranta. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuuden vastuu-

henkilön tai henkilöiden, esimerkiksi turvallisuuspäällikön, kouluttaminen edelleen riskienhal-

linnan asiantuntijuudessa toisi organisaatiolle merkittävää lisäarvoa. 

Lounais-Hämeen Kulutuskuntayhtymän johdon tulisi tavoitella kokonaisvaltaisen riskienhallin-

taprosessin luomista siten, että riskien hallinnan vastuut ja seuranta huomioidaan entistä pa-

remmin ja riskilähtöinen ajattelumalli on mukana jo strategian luomisen vaiheessa, kuten ris-

kienhallinnan ERM-viitekehyksessä (Kuvio 2)(Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission 2017). 

Lisäksi suositellaan turvallisuuspäällikön, kuntayhtymän johtajan ja kuntayhtymän hallituksen 

yhteistyötä selkeän turvallisuuspolitiikan laatimisessa ja julkituomisessa. Näin johto ilmentää 

suhtautumisensa turvallisuustoimintaan (Leppänen 20016, 177). Turvallisuusjohtamiseen kuu-

luu myös mittareiden käyttö ja seuranta (Martikainen 2016a, 148). Johdon seurannan helpot-

tamiseksi tulisi Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä laatia turvallisuuden eri osa-aluei-

den tilasta kertovia mittareita.  
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Riskienhallintaprosessin vahvistaminen ja turvallisuuspolitiikan laatiminen omalta osaltaan 

vievät Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuuskulttuuria toivottuun suuntaan. 

Turvallisuuskulttuurin kehittyminen onkin Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä jo hyvässä 

vauhdissa. Siinä kannattaa hyödyntää henkilökunnan keskuudessa syntynyttä innostumista eri-

laisista turvallisuusharjoituksista (Taulukko 9). Kuitenkaan pelkkä harjoittelu vaara- ja onnet-

tomuustilanteita varten ei riitä. Turvallisuuden tuominen henkilökunnalle näkyväksi myös ar-

kipäivän toiminnoissa organisaatiolle soveltuvin tavoin vahvistaa turvallisuuskulttuuria. Paaso-

nen (2012, 97) toteaa, että turvallisuusvaatimusten ymmärtämisessä voi onnistua luomalla 

tarkoituksenmukaisia ja riskitietoisia työtapoja. Nämä ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi hen-

kilökunnan ulkoisiin tunnuksiin, kuten henkilökortteihin tai kulunvalvonnan kehittämiseen tai 

tietoturvakäytäntöihin. Turvallisuuskulttuurin luomisessa johtajalla on tärkeä rooli (Internati-

onal Atomic Energy Agency 1991, Reimanin ym. 2008, 51-52 mukaan). Tässä roolissa Lounais-

Hämeen koulutuskuntayhtymän johtajan tulee säilyttää jo vahvaksi kehittynyt asemansa tur-

vallisuustyön mahdollistajana ja systemaattisen turvallisuusajattelun edistäjänä. 

 

Kuvio 3: Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuusjohtamisen osa-alueita kehitty-

misjärjestyksessä. 

Mikäli Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuusjohtamista kehitetään edellä esitet-

tyjen suositusten mukaisesti. Turvallisuusjohtamisen osa-alueet (Kuvio 5) kehittyvät siten, 

että jo nyt hyvin hoidetut osa-alueet, asiakirjat ja turvallisuustyön organisointi, antavat veto-

voimaa kehittyville alueille. Turvallisuuspolitiikka ja riskienhallintaprosessi kehittyvät seuraa-

vaksi ja osaltaan auttavat vahvistamaan turvallisuuskulttuuria.  
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9 Tutkimuksen luotettavuus ja arviointi 

Yleensä tutkimusmenetelmien luotettavuutta käsitellään validiteetin ja reliabiliteetin kautta. 

Validitetti tarkoittaa arviota siitä, onko tutkimuksessa tutkittu sitä, mitä on luvattu tutkia. 

Reliabiliteetti tarkoittaa arviota siitä, ovatko tutkimustulokset toistettavissa. (Tuomi & Sara-

järvi. 2009, 136.) Laadullisen tutkimuksen arvioinnissa validiteetti saa enemmän painoarvoa 

kuin reliabiliteetti (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 25). 

9.1 Validiteetti 

Validiteetissa on siis kyse siitä, onko tutkimus pätevä eli onko se perusteellisesti tehty ja 

ovatko saadut tulokset ja tehdyt päätelmät ”oikeita”. Virheitä voi ilmetä esimerkiksi siinä, 

että tutkija näkee suhteita tai periaatteita virheellisesti, ei näe niitä tai kysyy vääriä kysy-

myksiä. Validiteetti laadullisessa tutkimuksessa voidaan ymmärtää pikemminkin uskottavuu-

deksi ja vakuuttavuudeksi: kuinka hyvin tutkijan konstruktiot vastaavat tutkittavien tuottamia 

ja kuinka hyvin tutkija tuottaa nämä konstruktiot ymmärrettäväksi myös muille. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2009, 25.) 

Ammatillisen oppilaitoksen turvallisuuteen liittyvä tutkimus on tarpeellista, sillä aiheesta ei 

ole juurikaan kirjoitettu. Turvallisuustutkimuksen kohdistaminen juuri turvallisuusjohtami-

seen oli Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän johdon ja turvallisuudenvalmisteluryhmän 

toive ja siten tutkimus tuotti organisaatiolle toivottua ja tarpeellista tietoa.  

Koska suomalaiselle ammatilliselle oppilaitokselle ei ole tehty turvallisuusoppaita eikä sitä 

muutenkaan ole juuri tutkittu sellaisenaan, oli teoriaosuus koostettava yleisesti oppilaitosten 

turvallisuudesta kirjoitetuista sekä yleisesti organisaatioiden turvallisuutta koskevista läh-

teistä. Opinnäytetyötä tehtäessä käytiin läpi monia potentiaalisia lähteitä, joissa käsitellään 

oppilaitoksien turvallisuutta. Useat näistä keskittyivät oppilaitosten käytännön turvallisuusjär-

jestelyihin eivätkä tuoneet lisäarvoa juuri turvallisuusjohtamisen viitekehyksen tarkasteluun. 

Jyri Paasosen (2012) Oppilaitoksen turvallisuusjohtaminen on hyvin selkeästi aiheeseen sovel-

tuva lähde ja sen tuoma tieto korostuu teoriaosuudessa.  

Haastateltavia oli riittävä määrä laadullisen tutkimuksen tarpeeseen. Useissa vastauksissa 

saavutettiin saturaatio. Toisaalta haastateltavien vaihteleva asiantuntijuus ja kokemus toivat 

tuloksiin joiltakin osin virheellisyyttä. Joidenkin kysymysten osalta organisaation turvallisuus-

johtamiseen liittyviä selkeitä puutteita toi esiin vain yksi tai kaksi haastateltavaa. Täten näi-

den puutteiden näkyminen tuloksissa ei ollut todellisuutta vastaavalla tavalla.   

9.2 Reliabiliteetti 

Reliabiliteetti liittyy tutkimuksen kannalta sopivan metodin valintaan, tulosten pysyvyyteen 

eri aikoina sekä tulosten johdonmukaisuuteen (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 25-

26). 
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Asiakirjojen tarkastelu, ryhmähaastattelu ja asiantuntijoiden teemahaastattelut olivat sopiva 

tapa selvittää Lounais-Hämeen turvallisuusjohtamisen tasoa. Erityisesti teemahaastattelujen 

kautta löytyi myös kehitystyötä kaipaavia osa-alueita, joita ei asiakirjojen ja ryhmähaastatte-

lun perusteella ollut vielä tiedossa. Täysin samoja tuloksia ei ole mahdollista saada Lounais-

Hämeen koulutuskuntayhtymän osalta uudelleen, sillä turvallisuusjohtamisen tilanne muuttuu 

ja kehittyy koko ajan. Toisaalta tutkimus on toistettavissa tapaustutkimuksena johonkin toi-

seen ammatilliseen oppilaitokseen ja siten reliaabeli. Samoin tutkimus voitaisiin toistaa sellai-

senaan samaan organisaatioon, jolloin voitaisiin havaita turvallisuusjohtamisen tason muuttu-

minen.  

Teemahaastattelujen osalta on kuitenkin ymmärrettävä se, että haastateltavien ja haastatte-

lijan erilainen asiantuntijuus käsillä olevaan aiheeseen tuovat epätarkkuutta tuloksiin. Tässä 

työssä haastateltujen koulutus ja kokemus turvallisuustyöstä oli melko vaihtelevaa.  

Tutkimuksen aiheen valitsemisesta raportin valmistumiseen kului neljä kuukautta eli helmi-

kuun 2019 alusta toukokuun 2019 loppuun. Jos opinnäytetyön tekemiseen olisi käytetty pi-

dempi aika ja turvallisuusjohtamisen tasoa olisi arvioitu myös henkilökuntaa ja opiskelijoita 

haastattelemalla oltaisiin työlle saatu vahvempi tieteellinen pohja. Toisaalta ripeä aikataulu 

osoittaa sen, että työelämässä voidaan nopeasti tuottaa relevanttia ja ajankohtaista tietoa 

organisaation turvallisuusjohtamisen tilanteesta.  

9.3 Tutkimusaiheita 

Soili Martikainen (2016a) tutki väitöskirjassaan oppilaitosten turvallisuusjohtamista ja kehitti 

uuden konsultoivan auditointiprosessin, Asterin. Yksi Martikaisen monista havainnoista oli, 

että pääsääntöisesti oppilaitoksilta puuttui turvallisuuspolitiikka ja riskienhallintaprosessit oli-

vat puutteellisia keskittyen lähinnä pakollisiin työturvallisuus-, työterveys- sekä palo- ja pe-

lastusturvallisuusriskeihin (Martikainen 2016a, 141-147). Tässä kohtaa Lounais-Hämeen koulu-

tuskuntayhtymään tehty tapaustutkimus oli tältä osaltaan yhteneväinen Martikaisten tulosten 

kanssa (Taulukot 4, 5, 8, 10 ja 15). Mielenkiintoista olisi selvittää, miten näistä oppilaitoksille 

tyypillisistä puutteista päästäisiin eroon koko valtakunnan tasolla.  

Martikainen tutki väitöskirjassaan ammattikorkeakoulujen ja peruskoulujen turvallisuusjohta-

mista. Hän totesi, että ammattikorkeakouluissa turvallisuusjohtamisen taso on parempi kuin 

peruskouluissa. (Martikainen 2016a, 147.) Tätä opinnäytetyötä tehtäessä havaittiin kirjalli-

suutta luettaessa, että peruskouluille ja ammattikorkeakouluille on kirjoitettu enemmän tur-

vallisuuteen liittyvää ohjeistusta. Selkeästi ammatillisille oppilaitoksille suunnatut turvalli-

suusoppaat puuttuvat, mikä aiheutti omat haasteensa tämän työn teoriaosuuden tekemiseen. 

Ammatillista opetusta järjestävien kuntayhtymien tai yritysten turvallisuuden ja turvallisuus-

johtamisen tutkiminen valtakunnan tasolla olisi mielenkiintoista. Sitä kautta voitaisiin tuottaa 



 49 
 

 

ajankohtaista ammatillisille oppilaitoksille suunnattua turvallisuustietoa näiden usein isojen-

kin organisaatioiden tarpeisiin.  

10 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuusjohtamisen kehittäminen 

Parhaita tapoja sitouttaa henkilöstö muutokseen, on ottaa heidät mukaan sen suunnitteluun 

ja toteuttamiseen (Arikoski & Sallinen 2007, 99). Muutoksessa henkilöstö haluaa ennemmin 

tehdä muutosta yhdessä kuin olla pelkästään sen suora kohde. Ihmiset haluavat osallistua 

muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen organisaation määrittelemien reunaehtojen hallin-

nassa. Osallistaminen sitouttaa ja motivoi henkilöstöä muutoksen toteuttamiseen. (Ilmarinen 

2016.) 

10.1 Tuplatiimi-menetelmä 

Tuplatiimi-menetelmän avulla voidaan osallistaa ihmisiä organisaation muutoksiin. Se on ryh-

mätyöskentelyä, josta on olemassa monenlaisia variaatioita. Pääperiaate on kaikissa sama. 

Ideana on tarkastella yhtä aihetta useista näkökulmista. Vaihtoehtoisia toimintamalleja ja –

tapoja saadaan luotua runsaasti ja prosessin edetessä suotuisimmat vaihtoehdot saadaan tii-

vistettyä käsittelyyn ja jatkotyöstämistä varten. Tuplatiimi on luova ja osallistava työskente-

lymenetelmä, jota on mahdollista käyttää joko ideointiin tai ongelmanratkaisuun. (Helin 

1985, 103)  

Tuplatiimin vaiheet ovat käsiteltävän asian jäsentäminen, ideointi, parhaiden ideoiden esiin 

nostaminen, toimivien ratkaisumallien luominen ja jatkotoimista sopiminen. Tuplatiimi on te-

hokas ja positiivinen tapa työskennellä. Se sitouttaa osallistujat syntyneisiin ratkaisuihin. (He-

lin 1985, 103.) Tuplatiimi on kaikille tasapuolinen työskentelytapa: läpi kaikkien vaiheiden 

suurin osa ideoista on kaikkien nähtävillä ja ne ovat lähtökohtaisesti samalla viivalla toistensa 

kanssa. Kaikkiin ideoihin otetaan kantaa ja ne huomioidaan, vaikka ne eivät lopulliseen työs-

töön valikoituisikaan. Koska menetelmä on useaan vaiheeseen jaettu, tehdään ideoiden arvos-

telu ja keksiminen vaiheissa, jolloin mikään ideoista ei karsiudu heti. (Työelämävalmennus 

Tevere.) 

10.2 Tuplatiimi-menetelmän käyttäminen työpajassa 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuustiimin työpajassa osallistettiin henkilökun-

taa organisaation turvallisuusjohtamisen kehittämiseen Tuplatiimi-menetelmän avulla. Työpa-

jaan osallistunut ryhmä oli sama, jolle oli toteutettu teemahaastattelut. Kirjoittaja aloitti 

työpajan alustuksella turvallisuusjohtamisen teoriasta. Alustuksessa selkiytettiin turvallisuus-

tiimille hyvän turvallisuusjohtamisen ulottuvuuksia. Alustuksen lopussa esiteltiin teemahaas-

tatteluissa saatuja vastauksia ja tutkimustulokseksi saatu Lounais-Hämeen koulutuskuntayhty-

män turvallisuusjohtamisen taso. Näin turvallisuustiimille jäsentyi paremmin käsillä oleva 

aihe.  
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Seuraavaksi herätettiin osallistujissa keskustelu siitä, minkä turvallisuusjohtamisen osa-alueen 

kehittämiseen tiimi haluaisi käyttää työpajasta jäljellä olevan ajan. Tässä vaiheessa tiimillä ei 

ollut tietoa vielä, miten kehittämistyö tehtäisiin. Tiimin keskustelussa tärkeimmäksi asiaksi 

valikoitui laajentaa turvallisuuden kehittämistä kaikkiin Elinkeinoelämän Keskusliiton yritys-

turvallisuusmallin (Elinkeinoelämän keskusliitto 2019) osa-alueisiin. Näin Tuplatiimissä käsitel-

täväksi asiaksi saatiin: Miten jatkossa huomioidaan yritysturvallisuusmallin osa-alueet organi-

saation turvallisuuden kehittämisessä? 

Tuplatiimiä varten oli valmisteltu tyhjälle seinälle kenttä, jossa ylhäällä vaakarivissä olivat 

kirjaimet A-E ja oikealla pystyrivissä numerot 1-5. Osallistujia pyydettiin sijoittumaan kol-

meen eri pöytää, jolloin osallistujista muodostui kaksi paria ja yksi kolmen hengen ryhmä. Kä-

siteltävä aihe kerrattiin osallistujille ja heitä pyydettiin kirjaamaan siihen liittyviä ideoitaan 

ja kehitysehdotuksiaan. Jokainen idea tuli kirjoittaa omalle paperilleen. Korostettiin, että 

ideoiden ei tarvitse tässä olla realistisesti toteutettavissa, vaan nyt haetaan asiaan erilaisia 

näkökulmia ja mahdollisuuksia, joita voidaan tarvittaessa myöhemmin jalostaa toteutettavaan 

muotoon. Aikaa ideoiden kirjaamiselle annettiin joitakin minuutteja. Viiden minuutin koh-

dalla alkoi näyttää siltä, että osallistujien kirjoitustahti hidastui ja tämä toimintavaihe kes-

keytettiin. 

Seuraavaksi pyydettiin osallistujia keskustelemaan ideoistaan omassa ryhmässään ja valitse-

maan ryhmän ideoista neljä heidän mielestään parasta ideaa. Tämän jälkeen ryhmät saivat 

kiinnittää neljä parasta ideaansa seinällä olevalle kentälle johonkin ruutuun. Seinälle saatiin 

taulukossa (Taulukko 17) olevat Ideat. Jokainen ryhmä esitteli lyhyesti seinälle kiinnittämänsä 

ideat, jotta kaikilla olisi ymmärrys niiden sisällöstä.  
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Ehdotus / Idea Kannatus 

Yhteistyön kehittäminen turvallisuustiimin sisällä, 

kokonaisuuden hallitseminen ja vastuiden jakaminen 

              

Turvallisuusharjoitusten ja –koulutusten prosessointi            

systemaattisuus           ja seuranta 

 

Yritysmyyntiin lisää resurssia  

Jokaiselle opiskelijalle lätkä, jolla pääsee sisälle ja 

henkilöstön kulku yhden sähköavaimen kanssa. (Tä-

hän yhdistettiin toinen lukituksen uusimisen ehdo-

tus) 

              

Henkilöstön osaamisen jakaminen ja osaajien hank-

kiminen (Rekrytointiriskin hallinta) 

 

Lokituksen seuranta ja analysointi (SIAM)  

Oman osaamisen kehittäminen (turvallisuustiimin jä-

senet) ja asiantuntijoiden hyödyntäminen (esim. po-

liisi) 

 

Riskien arviointiin vapaat kentät henkilöstön kehittä-

misideoille ja koulutus ennen riskien arviointia 

 

Metallinpaljastin ja läpivalaisulaitteet sisäänkäyn-

neillä 

 

Väärinkäytösten mahdollisuus minimiin  

Kriisiviestinnän sovellus  

Taulukko 17: Tuplatiimissä syntyneet ideat ja ideoiden kannatus 

Ryhmiä pyydettiin pohtimaan seinälle kiinnitettyjä ideoita ja kannattamaan kolmea ideaa. 

Kolmesta kannatettavasta vain yksi sai olla ryhmän oma idea. Kannattamisen merkiksi pyydet-

tiin ryhmiä piirtämään kannatettavien ideoiden paperiin neliön. Tämän jälkeen ryhmät saivat 

miettiä, minkä kahden idean toteuttamiseen he olisivat halukkaita osallistumaan. Ryhmät 

piirsivät kolmion näiden ideoiden paperiin. Seuraavaksi pyydettiin ryhmiä merkitsemään sydä-

mellä se idea, jonka toteuttamisessa he haluaisivat olla avainasemassa.  

Kannatuksen merkitsemisen jälkeen kentältä poistettiin ne ideat, jotka eivät saaneet yhtään 

kannatusta. Seuraavaksi kannatusta saaneet ideat ryhmiteltiin kentälle siten, että eniten kan-

natusta saaneet olivat ruuduissa A1, A2 ja B1 ja muut sitten näitä seuraavissa ruuduissa. Tämä 

visualisoi osallistujille voittajaehdotukset. Tämän jälkeen ryhmille annettiin tehtäväksi ryhtyä 

sydämellä merkitsemänsä idean projektipäälliköiksi. Ryhmillä oli 5 minuuttia aikaa laatia 

alustava projektisuunnitelman idean eteenpäin viemiseksi. Työpaja päätettiin projektisuunni-

telmien esittelyyn. 
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Liite 1: Oppilaitoksia suoraan koskevat ehdotukset (Oppilaitosten turvallisuus 2010) 

Ehdotus Ehdotuksen pääasiallinen sisältö 

Pelastussuunnitelman täydentäminen Poliisin ohjeet koulujen uhka-arvion tekemi-
seen sekä toiminnasta uhka- ja vaaratilan-
teissa. Tarkoituksena on muun muassa aut-
taa turvallisuustilanteiden hahmottamista 
kouluissa, luoda toimintamalleja poikkeuk-
sellisten tilanteiden varalle, helpottaa tilan-
teen tunnistamista sekä auttaa uhka-arvion 
tekemisessä. Koulut velvoitetaan saatta-
maan pelastussuunnitelmat ajan tasalle uu-
sien ohjeiden mukaisesti. 

Turvallisuuskansio Kaikki koulun turvallisuusasiakirjat ja turval-
lisuuteen liittyvät suunnitelmat kootaan 
koulun turvallisuuskansioon 

Viranomaisten yhteistyön tiivistäminen Poliisissa ja pelastustoimessa on kouluille 
yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on toimia 
edustajana koulun turvaryhmässä ja 
osallistua sen toimintaan oman alansa asian-
tuntemusta edellyttävissä asioissa. Koulujen 
oltava aktiivisia, mikäli henkilöä ei ole ni-
metty.  

Kodin ja koulun yhteistyö Huoltajille on lukuvuoden alussa tiedotet-
tava pääperiaatteet koulun käytännöistä 
vaara- ja uhkatilanteissa. 

Koulutus ja harjoitukset Koulujen henkilöstö tulee perehdyttää uu-
siin uhkiin. Suunnitelmien toimivuutta tulee 
harjoitella säännöllisesti sisäisillä harjoituk-
silla. Oppilashuollon moniammatillisessa yh-
teistyössä tarkistetaan myös psykososiaali-
sen tuen ja jälkihoidon ohjeistusten ajanmu-
kaisuus. Suositellaan harjoitusten järjestä-
mistä yhdessä pelastustoimen ja poliisin 
kanssa. 

Opettajien ja muun henkilökunnan koulutus Opettajien peruskoulutuksessa tulee 
olla riittävästi turvallisuutta koskevaa ja 
niin sanottua varhaista puuttumista koske-
vaa 
koulutusta. Vastaavaa koulutusta tulee olla 
tarjolla myös oppilaitosten muulle henkilö-
kunnalle. 

 

 

 

 

 

 

 



 58 
 

 

Liite 2: Oppilaitoksen turvallisuusasiakirjojen tarkistuslista 

ASIAKIRJA SÄÄNTELY OLE-
MASSA 

PÄIVITE-
TÄÄN 

SAATA-
VILLA 

TOIMII 

Järjestyssäännöt Laki ammatillisesta 
koulutuksesta 

    

Kurinpitokeinojen 
käyttäminen ja me-
nettelytavat  

Laki ammatillisesta 
koulutuksesta 

    

Opiskeluhuoltosuunni-
telma 

Oppilas- ja opiskelija-
huoltolaki 

    

Kriisisuunnitelma Oppilas- ja opiskelija-
huoltolaki 

    

Henkilöstöpoliittinen 
tasa-arvosuunnitelma  

Laki naisten ja miesten 
välisestä tasa-arvosta 

    

Oppilaitoksen toimin-
nan kehittämiseen 
tähtäävä tasa-arvo-
suunnitelma 

Laki naisten ja miesten 
välisestä tasa-arvosta 

    

Rekisteriselosteet Tietosuoja-asetus     

Pelastussuunnitelma Valtioneuvoston asetus 
pelastustoimesta 

    

Työsuojelun toiminta-
suunnitelma 

Työturvallisuuslaki     
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Liite 3: Teemahaastattelun kysymykset 

 

Teemahaastattelut, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuusjohtamisen taso 

 

1.Vastaajan nimi 

 

2.Vastaajan asema tai tehtävä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä 

 

3.Vastaajan koulutus 

 

4.Kuvaile kokemustasi turvallisuustyöstä. 

 

5.Vastaajan ikä 

- Vaihtoehdot: 18-25, 26-34, 35-43, 44-54, 55 tai vanhempi 

 

6.Löytyykö Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymästä kaikki sääntelyn vaatimat  

turvallisuusasiakirjat? 

 

7.Ovatko turvallisuusasiakirjat jatkuvasti koko Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän 

henkilöstön saatavilla? 

 

8.Onko Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän riskienhallintaprosessi kokonaisvaltai-

nen? 

 

9.Parannetaanko Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän riskienhallintaprosessia sys-

temaattisesti? 

 

10.Mitä kehittämiskohteita on mielestäsi Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän ris-

kienhallintaprosessissa? 

 

11.Onko Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymässä olemassa neuvoa-antavana asian-

tuntijaryhmänä turvallisuusjohtoryhmä? 

 

12.Toimiiko turvallisuusjohtoryhmä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän johdon vä-

littömässä alaisuudessa? 

 

13.Saako Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän johto ajankohtaista tietoa turvalli-

suuden eri osa-alueiden tilasta? 

 

14.Mitä kehittämiskohteita on mielestäsi Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän tur-

vallisuustyön organisoinnissa? 

 

15.Onko Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän johto määrittänyt turvallisuuspolitii-

kan? 
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16.Kattaako Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuuspolitiikka kokonaisval-

taisesti organisaation turvallisuustoiminnan? 

 

17.Mitkä ovat Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuuspolitiikassa määritel-

lyt keskeiset turvallisuustavoitteet? 

 

18.Toimivatko Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän organisaation kaikki tasot tur-

vallisuuspolitiikan mukaisesti? 

 

19.Sisältääkö Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuuspolitiikka vaatimuk-

sen kaikkien työntekijöiden sitoutumisesta jatkuvaan turvallisuustilanteen kehittämi-

seen. 

 

20.Onko kaikilla Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän työntekijöillä selkeä kuva 

omista turvallisuuteen liittyvistä velvoitteistaan? 

 

21.Miten Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän strategisessa johtamisessa on huo-

mioitu turvallisuusasiat? 

 

22.Miten kuvailisit Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuuskulttuuria? 

 

23.Miten kehittäisit Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuuskulttuuria? 

 

24.Miten itse kuvailisit Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuusjohtamisen 

tasoa? 

 

25.Miten kehittäisit LounaisHämeen koulutuskuntayhtymän turvallisuusjohtamista? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


