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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli laatia opas peruskoulujen turvallisuuden 
johtamiseksi. Opinnäytetyön tutkimuskysymys oli, minkälainen opas hyödyttää peruskoulujen 
rehtoreita kokonaisvaltaisen turvallisuuden johtamisessa. Tiedonkeruumenetelminä opinnäy-
tetyössä käytettiin kyselyä, teemahaastatteluja sekä kirjallisuuskatsausta.  
 
Opinnäytetyön keskeinen tulos on lopputuotoksena syntynyt opas, Opas peruskoulun johtami-
seen kokonaisvaltaisen turvallisuuden näkökulmasta, jonka laatimisessa on hyödynnetty yllä 
mainittujen tiedonkeruumenetelmien lisäksi palautetta oppaan katselmoinnista. Keskeisin 
toive oppaan sisällöstä oli, että se toisi tiivistetysti kaiken oleellisen tiedon ilman niin sanot-
tuja ”turhia perusteluja”. Opasta tullaan hyödyntämään Opetushallituksen ylläpitämän ”Ope-
tustoimen turvallisuusopas” internet–sivuston päivittämisessä. 
 
Lopputuotoksena laaditun oppaan tarkoitus on esittää tiivistetysti, mitä organisaatioturvalli-
suus pitää sisällään sekä kuinka organisoida ja johtaa peruskoulun turvallisuustyötä. Opas an-
taa tehtäväksi eri turvallisuuden osa-alueiden suunnittelusta ja perehdyttämisestä vastaavien 
henkilöiden määrittämisen sekä yhteistyön ja tiedottamisen lisäämisen sidosryhmien välillä. 
Lisäksi opas antaa tehtäväksi turvallisuustyön työnjaon selvittämisen sidosryhmien kesken, 
erityisesti sivistystoimen/opetusviraston vastuut ja turvallisuustyön tehtävät. Oppaassa esitel-
lään myös peruskoulun turvallisuuden johtamiseen ja hallinnointiin liittyvää lainsäädäntöä.  
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The goal of this thesis was to make a guide for managing primary schools’ safety and security. 
The research question was what kind of a guide would help primary schools’ principals the 
most in managing safety and security. The data collection methods which were used in this 
thesis were questionnaire, theme interviews and literature review.  
 
The main result of thesis is a guide which was created as an end result, a guide for leading 
primary school from a comprehensive safety and security point of view. In addition to above 
mentioned data collection methods, feedback from the reviews of the guide has been used. 
The main wish concerning the contents of the guide was that it would show all essential in-
formation in a summarized form without “unnecessary arguments”. The guide is going to be 
used for updating the “Education Department safety and security guide” -web site. 
 
The purpose of this guide completed is to introduce what organizational safety and security 
includes, and how to organize and lead a primary school’s safety and security work. The guide 
introduces a task to define the persons whose tasks will be to plan and educate staff related 
to different areas of safety and security. Additionally, the guide introduces tasks that include 
adding more co-operation and informing between stakeholders and also finding out the divi-
sion of labor between stakeholders related to safety and security work, especially responsibil-
ities and tasks between municipal educational administration and the school. In this guide 
also Finnish legislation related to safety and security leading and management is presented.  
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1 Johdanto

 

Ajatus tämän opinnäytetyön aiheelle syntyi peruskoulujen turvallisuuteen liittyvän työharjoit-

telun loppupuolella. Työharjoittelun aikana koottiin peruskoulujen turvallisuuteen liittyviä 

ohjeita ja tietoja yhteen johdonmukaiseen muotoon, turvallisuuskansioksi. Ohjeiden ja tiedon 

runsauden takia korostui, kuinka haasteellista on niiden jalkauttaminen käytäntöön. Työhar-

joittelussa kävi ilmi peruskoulujen rehtoreiden olevan avainasemassa turvallisuuskansion 

muodostamisessa ja jalkauttamisessa käytäntöön sekä että heidän johtamis- ja organisointi-

taitonsa ovat sen kannalta oleellisia.  

 

Tämän opinnäytetyön lopputuotoksena tulevan oppaan tavoite on tuoda esille se, kuinka pe-

ruskoulujen turvallisuustasoa voidaan kehittää järjestelmällisesti. Turvallisuustason kehittä-

minen on tärkeää peruskoulujen päätarkoituksen turvaamiseksi, ”jokaisella on oikeus kasvaa 

täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä” (Opetushallitus 2014, 12). Opetushalli-

tus valikoitui pääyhteistyökumppaniksi, koska se antaa ohjeita ja tietoa kuntien sivistystoimil-

le, opetusvirastoille ja peruskouluille. Siten Opetushallitus on entuudestaan tunnettu taho 

peruskoulujen rehtoreille.  

 

Vastaavanlaista opasta opinnäytetyön laatija ei ole nähnyt peruskoulujen turvallisuusjohtami-

sesta. Johtamista turvallisuuden näkökulmasta peruskouluissa ja muissa oppilaitoksissa on 

käsitelty erilaisissa julkaisuissa aiemminkin. Waitinen (2011; 2014) on tehnyt väitöstutkimuk-

sen ja oppaita liittyen oppilaitosten turvallisuuteen pelastustoiminnan näkökulmasta. Muun 

muuassa Kyllönen ja Rickman (2011) ovat kirjoittaneet kirjan koulujen johtamisesta väkivalta-

tapausten ennaltaehkäisemisen näkökulmasta. Paasonen (2012) on kirjoittanut kirjan oppilai-

tosten turvallisuusjohtamisesta. 

 

2 Opinnäytetyön tavoite ja keskeiset käsitteet 

 

Tässä luvussa on aluksi kuvailtu opinnäytetyön tavoite, tutkimuskysymys ja rajaus. Seuraavak-

si on kuvailtu keskeiset käsitteet, joita valittaessa on pyritty Hirsjärven, Remeksen ja Saja-

vaaran (2012, 149) mukaisesti ottamaan huomioon niiden sopivuus tutkimusongelmaan ja tut-

kimuskohteeseen. 

 

Opinnäytetyön tavoite oli kerätä kaikki oleellinen tieto, jota tarvitaan ”Opas peruskoulun joh-

tamiseen kokonaisvaltaisen turvallisuuden näkökulmasta” –oppaan luomiseksi. Aihe on rajattu 

peruskoulujen rehtoreiden näkökulmaan, jotta se olisi mahdollisimman konkreettinen ja hyö-

dyllinen peruskoulujen rehtoreille. Tutkimuskysymystä, minkälainen opas hyödyttää peruskou-

lujen rehtoreita kokonaisvaltaisen turvallisuuden johtamisessa, käytettiin aiheen rajaamiseksi 

ja tavoitteen saavuttamiseksi. Opetushallituksen (2015) mukaan ”perusopetuksen tavoitteena 
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on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja 

ja taitoja”. Perusopetus antaa jatko-opintokelpoisuuden ja se on maksutonta, mukaanlukien 

oppimateriaalit sekä työvälineet ja aineet. 

 

Waitisen ( 2011, 190) mukaan oppaan aihe on peruskoulujen rehtoreille uusi. Turvallisuutta 

arvostetaan peruskouluissa, mutta peruskouluissa toimivat ja työskentelevät henkilöt eivät 

täysin ymmärrä rooliaan peruskoulun turvallisuustyössä. Useimmiten vastuunkantajia ja tur-

vallisuustyön tekijöitä etsitään ulkopuolisista tahoista, esimerkiksi viranomaisista.  

 

Organisaatioturvallisuuden tarkoitus on varmistaa organisaation toiminnan jatkuvuus kaikissa 

tilanteissa. Organisaatioturvallisuuteen sisältyy muun muuassa organisaation ympäristö, hen-

kilöstö, materiaalit, tiedot ja teknistä infrastruktuuria koskeva turvallisuus. (Sanastokeskus 

TSK ry & Suomen Pelastusalan keskusjärjestö SPEK 2014, 24.)   

 

Riskien arviointi on kokonaisprosessi, joka sisältää riskien tunnistamisen, analysoinnin ja 

merkityksien arvioinnin (Suomen Standardisoimisliitto 2015, 16). 

 

Riskienhallinta on koordinoitua toimintaa, jolla organisaatiota ohjataan ja johdetaan riskien 

osalta (Suomen Standardisoimisliitto 2015, 12). 

 

Riskien käsittely tarkoittaa riskien muokkaamisprosessia, johon voi sisältyä riskien torjumi-

nen jatkamatta tai aloittamatta riskien aiheuttavaa toimintaa, riskin lisääminen tai ottaminen 

tietyn tavoitteen saavuttamiseksi, tietoisesti riskin säilyttäminen. Lisäksi muokkaamisproses-

siin voi kuulua seurausten muuttaminen, riskin lähteen poistaminen, todennäköisyyden muut-

taminen sekä riskin jakaminen toisten osapuolten kanssa. (Suomen Standardisoimisliitto 2015, 

20.) 

 

Riskillä tarkoitetaan epävarmuuden vaikutusta tavoitteisiin. Vaikutus voi olla kielteinen tai 

myönteinen odotettuihin tavoitteisiin. Usein riskiä kuvaillaan viittaamalla mahdollisiin seura-

uksiin, tapahtumiin tai niiden yhdistelmiin. (Suomen Standardisoimisliitto 2015, 12.) 

 

Turvallisuus on ymmärrystä toimintaan liittyvistä vaaroista ja nykyisen turvallisuustason pe-

rusteista sekä kykyä hallita organisaation toimintaa (Reiman & Oedewald 2008, 435). Englan-

nin kielessä turvallisuus–sanalle on vastineensa, ”safety” ja ”security”. Safety tarkoittaa 

”pehmeää” turvallisuutta, turvallisuutta, joka ei vaarannu tarkoituksellisen toiminnan vuoksi 

vaan esimerkiksi tapaturmien, onnettomuuksien tai virheiden vuoksi. Security taas tarkoittaa 

”kovaa” turvallisuutta eli tarkoitukselliselta vahingoittavalta toiminnalta, kuten aseelliselta 

voiman käytöltä ja väkivallalta, suojassa olemiseen. (Sanastokeskus TSK ry & Suomen Pelas-

tusalan keskusjärjestö SPEK 2014, 22.)   
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Turvallisuusjohtamisella tarkoitetaan tavoitteellisia ja kokonaisvaltaisia toimenpiteitä työn, 

työympäristön sekä työolojen turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi ja kehittämi-

seksi (Pohjola 2015). 

 

Turvallisuuskulttuurilla tarkoitetaan kykyä ja tahtoa ymmärtää turvallisuutta (Paasonen 

2012, 70). Turvallisuuskulttuurin johtamisella tarkoitetaan selkeitä ohjeita ja toimintatapoja, 

monipuolista viestintää sekä eri osapuolten välistä kattavaa keskustelua turvallisuustasosta, 

riskeistä ja hyväksyttävistä toimintatavoista. (Paasonen 2012, 96).  

 

Työhyvinvointi tarkoittaa työtä, jonka työntekijät ja työyhteisöt kokevat palkitsevaksi, mie-

lekkääksi, ja heidän elämän hallintaansa tukevaksi (Työterveyslaitos 2011). 

 

3 Opinnäytetyössä käytetyt menetelmät 

 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Tiedonkeruumenetelminä 

käytettiin kyselyä, teemahaastatteluja sekä kirjallisuuskatsausta. Lisäksi opas lähetettiin 

kommentoitavaksi ennen sen lopullista julkaisua.  

 

Airaksisen ja Vilkan (2003, 9) mukaan toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee ammatillisessa 

kentässä käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamista, toiminnan järjestämistä tai jär-

keistämistä. Toiminnallisen opinnäytetyön lopullisena tuotoksena on aina jokin konkreettinen 

tuote, kuten kirja, ohjeistus, tietopaketti, portfolio, messu- tai esittelyosasto tai tapahtuma 

(Airaksinen & Vilkka 2003, 51). Airaksisen ja Vilkan (2003, 56) mukaan toiminnallisissa opin-

näytetöissä tutkimuksellinen selvitys kuuluu idean tai tuotteen toteutustapaan. Toteutustapa 

tarkoittaa sekä keinoja, joilla materiaali esimerkiksi oppaan, ohjeistuksen tai tapahtuman 

sisällöksi hankitaan sekä keinoja, joilla oppaan tai ohjeistuksen valmistus toteutetaan.  

 

Kaikkea kerättyä aineistoa ei ole tässä opinnäytetyössä luokiteltu ja jäsennelty, koska aineis-

toa hyödynnetään pääasiassa vain opinnäytetyön tuotoksena olevan oppaan sisällössä. Airaksi-

sen ja Vilkan (2003, 57-58) mukaan toiminnallisessa opinnäytetyössä ei tarvitse analysoida 

kerättyä aineistoa yhtä tarkasti ja järjestelmällisesti verrattuna tutkimuksellisiin opinnäyte-

töihin. 

 

Kysely tunnetaan survey-tutkimuksen keskeisenä menetelmänä, jossa aineistoa kerätään 

standardoidusti ja jossa kohdehenkilöt muodostavat otoksen tai näytteen tietystä perusjou-

kosta. Standardoitusti tarkoittaa, että asiaa, joka halutaan saada selville, täytyy kysyä kaikil-

ta vastaajilta täsmälleen samalla tavalla. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2012, 193.) Hirsjär-

ven ym. (2012, 195) mukaan kyselyn etuna pidetään sitä, että sen avulla voidaan kerätä laaja 



 9 

tutkimusaineisto, tutkimukseen voidaan saada paljon henkilöitä ja voidaan kysyä monia asioi-

ta. 

 

Kyselyn vastaukset analysoitiin teemoittelulla. Kysymykset teemoiteltiin turvallisuusjohtami-

seen liittyviin koulutuksiin ja kirjallisuuteen, yhteistyökumppaneihin, joilta saa tietoa ja kou-

lutuksia turvallisuuteen liittyen, käsityksiin turvallisuusjohtamisen tarkoittamisesta käytän-

nössä sekä turvallisuusjohtamisen hyviin käytäntöihin. Turvallisuusjohtamiseen liittyviä koulu-

tuksia ja kirjallisuutta, jota oli jo ennen kyselyn analysointia hyödynnetty, karsittiin pois. Li-

säksi kyselyn vastauksista luokiteltiin vastaajien toiveet oppaan sisällöstä. 

 

Haastattelussa ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Yleensä 

suurimpana hyötynä pidetään joustavuutta aineistoa kerättäessä (Hirsjärvi ym. 2012, 204). 

Hirsjärven ym. (2012, 208) mukaan teemahaastattelussa on tyypillistä, että haastattelun ai-

hepiirit eli teema-alueet ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuu. 

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna käyttäen hyödyksi haastattelulomakkeita (liit-

teet 2-4). Haastattelulomake on puolistrukturoitu, jossa kaikilta tutkittavilta kysytään samas-

sa järjestyksessä ja muodossa avoimet kysymykset (Airaksinen & Vilkka 2003, 63). Haastatte-

lujen vastaukset teemoiteltiin haastattelulomakkeiden kysymyksien mukaisesti.  

 

Turun yliopiston (2015) mukaan kirjallisuuskatsaus on tutkielman osa, artikkeli tai esitelmä-

paperi, joka käy analyyttisesti läpi aikaisemman tutkimuksen tietystä aihepiiristä. Kirjalli-

suuskatsauksen kirjoittaja luokittelee, arvioi, kommentoi ja vertailee olennaista aikaisemman 

tutkimuksen keskeisiin väittämiin sekä yleensä suhteuttaa sitä omaan tutkimukseensa. Kirjal-

lisuuskatsaus ei ole muusta tutkimuksesta erillinen luettelo tai referaatti. 

 

Airaksinen ja Vilkka (2003, 138) tuovat esille, että toiminnallisen opinnäytetyön produktin 

teksteistä kannattaa pyytää vastaanottajien palautetta ja hyödyntää sitä tekstien prosessoin-

nissa, uusien tekstien laadinnassa ja oman työn arvioinnissa. Kyselyn vastaukset kattoi Suo-

men 19 maakunnasta 16 maakuntaa (Suomen Kuntaliitto 2015). Suomen rehtorit ry lähetti 

kyselyn 622:lle peruskoulun rehtorille ja siihen vastasi 60 peruskoulun rehtoria eri puolilta 

Suomea (Lehtinen 2015).  

 

Opinnäytetyötä varten haastateltiin viittä peruskoulun rehtoria eri puolelta Suomea. Perus-

koulujen rehtoreiden haastatteluja ei tehty enempää, koska vastaukset alkoivat kyllääntyä. 

Hirsjärven ym. (2012, 182) mukaan kyllääntymisellä tarkoitetaan sitä, että tutkija alkaa kerä-

tä aineistoa päättämättä etukäteen, miten monta tapausta hän tutkii. Aineisto on riittävä, 

kun samat asiat alkavat kertautua haastatteluissa. Laskettaessa haastateltujen peruskoulujen 

rehtoreidenkin työpaikkojen sijainnit yhteen kyselyyn vastanneiden kanssa, opinnäytetyöllä 

tavoitettiin 17:ssä eri maakunnassa työskentelevät peruskoulujen rehtorit, eli noin 90 pro-
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senttia Suomen maakunnista. Kuvasta 1 käy ilmi, missä päin Suomea vastanneet peruskoulu-

jen rehtorit työskentelevät. Sinisellä pisteellä on merkitty kyselyyn vastanneet peruskoulujen 

rehtorit ja punaisella pisteellä haastatellut peruskoulujen rehtorit. 

 

 

Kuva 1: Kyselyyn ja haastatteluihin vastanneiden rehtoreiden työpaikkojen sijainnit 

 

Kyselyyn vastanneiden työkokemus peruskoulujen rehtorina vaihteli puolesta vuodesta 28 

vuoden työkokemukseen saakka. Vastaajien johtamien yksiköiden lukumäärä vaihteli yhden ja 

viiden yksikön välillä. Vastaajien peruskoulujen oppilasmäärä vaihteli 29:n ja 800 oppilaan 

välillä.  

 

4 Peruskoulun rehtoreille tehtyjen haastattelujen ja kyselyn tulokset 

 

Peruskoulujen rehtoreiden vastaamista haastattelujen ja kyselyn vastauksista kävi ilmi mitä 

koulutuksia ovat käyneet turvallisuusjohtamiseen liittyen, miten ovat johtaneet peruskouluja 

turvallisuuden näkökulmasta sekä mitä toivovat oppaan tuovan esille. 
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Osana opasta (liite 5) tuodaan esille peruskoulujen rehtoreiden haastattelujen ja kyselyn tu-

loksista ilmi tulleita peruskoulujen turvallisuuteen liittyviä sidosryhmiä. Haastattelujen ja 

kyselyn vastauksissa tuotiin esille, että rehtorin työssä turvallisuusjohtamisen tulee olla joka-

päiväinen asenne ja tietoisuutta turvallisuuteen liittyvistä riskeistä sisältäen asiakirjojen laa-

timista, riskien tuomista esille työyhteisölle sekä ohjeiden noudattamisen seuraamista. Oleel-

lista on luoda hyvä, turvallisuusmyönteinen ilmapiiri sekä jakaa tehtäviä myös turvallisuuteen 

liittyen. Taulukossa 1 esitellään turvallisuusjohtamiseen liittyvät koulutukset, joita haastatel-

lut ja kyselyyn vastanneet peruskoulujen rehtorit ovat käyneet.  

 

Turvallisuusjohtamiseen liittyviä koulutuksia 

Turvastartti-hanke 2008-2009, jossa käytiin läpi koulun turvallisuusasioita, tehtiin tuvalli-
suussuunnitelma ja harjoiteltiin käytännössä.  

Opekon turvallisuusjohtamiseen liittyvät koulutukset 

Riskipisteanalyysin kurssi  

Pelastusopiston varautumisen peruskurssi 

Opinturva 

Kunnan sivistystoimen turvallisuusjohtamisen perus- ja jatkokurssit Kuopion pelastusopistossa 

Osana johtamisen erityisammattitutkintoa (JET)  

Taulukko 1: Peruskoulujen rehtoreiden käymiä koulutuksia turvallisuusjohtamisesta 

 

Peruskoulujen rehtoreille suunnatun kyselyn vastauksissa toivottiin, että oppaasta tulisi ilmi 

selkeät ohjeet vastuista, kokonaiskuva kaikista tarvittavista asiakirjoista, peruskoulun vuoden 

kiertoon liittyviä hyviä vinkkejä, käytännön esimerkkejä ennakoivasta turvallisuuskulttuurista 

sekä konkreettisia turvallisuusjohtamisen malleja, eli kuinka turvallisuusjohtaminen näkyy 

joka päiväisessä arjessa. Vastuista haluttiin erityisesti tietää vastuunjaosta peruskoulun reh-

torin ja tilapalvelun välillä. Kyselyjen vastaajat toivoivat oppaan olevan selkeä ja mahdolli-

simman lyhyt. Lyhyydestä painotettiin, että se olisi tiivis, ei 400-sivuinen eikä sisältäisi yli-

määräisiä perusteluja. Selkeydestä painotettiin, että se sisältäisi mahdollisimman yksinkertai-

sia, käytännönläheisiä malleja, esimerkkejä ja toimintaohjeita, jotka soveltuvat kaiken tyyp-

pisiin peruskouluihin. Erilaisia peruskouluja ovat muun muassa erityiskoulut, monessa eri toi-

mipisteessä sijaitsevat peruskoulut, yksityiset peruskoulut sekä peruskoulut, jotka toimivat 

samassa rakennuksessa muiden toimijoiden kanssa.  

 

Peruskoulujen rehtoreiden haastatteluissa oppaan toivottiin esittävän, mitä lainsäädäntö vaa-

tii kouluilta, ohjeita turvallisuuden lisäämiseen, malleja ja mallipohjia turvallisuudesta, esi-

merkiksi, kuinka toteuttaa turvallisuuteen liittyviä koulutuksia. Haastatellut huomauttivat, 

että oppaasta ei saa tulla monta sataa sivua pitkä. Oppaan haluttiin tuovan selkeästi esille, 

minkälaisia aihealueita ja asioita täytyy ottaa huomioon sekä esimerkkejä siitä, kuinka kysei-

set asiat voi hoitaa kuntoon. Kaikki haastatellut peruskoulujen rehtorit lupautuivat kommen-

toimaan opasta ennen sen julkaisemista Opetushallituksen Internet-sivuilla. Taulukossa 2 tuo-
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daan esille turvallisuusjohtamiseen liittyvää kirjallisuutta, jota haastatellut ja kyselyyn vas-

tanneet peruskoulujen rehtorit ovat lukeneet. 

 

Kirja/asiakirja/dokumentti 

Saari: Kuin salama kirkkaalta taivaalta 
 

Jaakkola: Luo turvallisuutta 

Tepari: Turvallisuus ihmisten toimintana: välineitä työpaikan turvallisuuskulttuurin kehittä-
miseen 

Riskien arviointi työpaikalla – työkirja 

Varautuminen ja jatkuvuuden hallinta kunnassa, Omatoimisen varautumisen auditointi 

Totti Karpela: Turvakirja 

Waitinen:Turvallisuuskävelyopas 

Kyllönen, Rickman: Henkilöturvallisuus koulussa vaarallisen käytöksen ennakointi ja hallinta 

Paasonen: Oppilaitoksen turvallisuusjohtaminen 

Waitinen: Oppilaitoksen turvallisuusopas 

Taulukko 2: Peruskoulujen rehtoreiden lukemaa kirjallisuutta turvallisuusjohtamisesta  

 

Peruskoulujen rehtoreiden haastatteluissa ja kyselyssä tuli ilmi turvallisuuteen liittyvistä hy-

vistä käytännöistä, että turvallisuudesta pitää keskustella ja sitä pitää harjoitella. Turvalli-

suuteen liittyvät asiat täytyy ottaa luontevaksi osaksi kokouksia ja koulutuksia. Opettajat ja 

oppilaskunta otetaan mukaan toimintaohjeiden laatimiseen ja turvallisuustarkastuksiin. Vas-

tauksissa tuotiin myös esille vuosikello, josta näkyy, mitä ja milloin päivitetään ja harjoitel-

laan turvallisuuteen liittyen. Henkilökunnasta muodostetaan turvallisuustiimi, joka toimii vuo-

sikellon mukaisesti. Koulukohtaisen osion tekeminen koulun henkilökunnan toimesta on tapa 

tehdä asiasta arkea, jolloin koulun oma väki miettii, miten turvallisuuteen liittyvät asiat käy-

tännössä hoidetaan. Henkilökunnan tekemä osio sitouttaa paremmin kuin ulkopuolisen teke-

mät suunnitelmat. Muiden rakennuksessa toimivien kanssa sovitetaan yhteen turvallisuuteen 

liittyvät toimintatavat ja –ohjeet. 

 

5 Oppaan sisältö 

 

Tähän lukuun on koottu asioita, joita oppaan sisällössä on otettu huomioon, jotta opas esitte-

lisi, kuinka kehittää peruskoulujen turvallisuusjohtamista. Oppaan sisällössä on pyritty tiivis-

tetysti esittämään tietoa ja ratkaisuja, kuinka tässä luvussa olevat asiat voidaan toteuttaa. 

Luvussa 4 tuotiin esille peruskoulujen rehtoreilta tulleita huomioita, jotka myös vaikuttivat 

oppaan sisältöön.  

 

Peruskoulujen organisaatioturvallisuus 

 

Kokonaisvaltaisena viitekehyksenä peruskoulujen organisaatioturvallisuudelle voidaan pitää 

kuviota 1. Oppaassa käytetään organisaatioturvallisuuden sijaan termiä kokonaisvaltainen tur-

vallisuus, jotta peruskoulujen rehtorit tiedostaisivat paremmin, kuinka laaja-alaisesti turvalli-
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suus koskettaa kaikkea peruskouluun liittyvää toimintaa. Kuvion 1 keskellä on koko peruskou-

lun toimintaa ohjaava päätarkoitus, joka on tuotu perusopetuksen perusteissa ilmi seuraavas-

ti: ”Jokaisella on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä”. (Ope-

tushallitus 2014, 12). Seuraavaksi kuviossa 1 tulevat ”välineet”, joilla päätarkoitus saavute-

taan. ”Välineitä” ovat henkilöstö, oppilaat, ympäristö, maine, omaisuus ja tiedot. Kotimais-

ten kielten keskus ja kielikeskus (2015) ovat määritelleet väline-sanan merkityksen olevan 

jossakin apuna käytettävä esine, asia tai muu sellainen apuneuvo, -keino tai välikappale. Täs-

sä opinnäytetyössä ja lopputuloksena syntyneessä oppaassa välineillä tarkoitetaan apukeino-

ja, joilla perusopetuksen päätarkoitusta toteutetaan.  

 

Toiseksi uloimpana kuviossa 1 tulee turvallisuuden osa-alueet, joilla varmistetaan, että pää-

tarkoituksen saavuttamiseen tarkoitetut ”välineet” ovat kunnossa ja ajan tasalla. Turvallisuu-

den osa-alueissa käytetään samaa luokittelua kuin elinkeinoelämän keskusliiton yritysturvalli-

suuden osa-alueissa. Kyseiset osa-alueet ovat henkilöturvallisuus, kiinteistö- ja toimitilatur-

vallisuus, pelastustoiminta, rikosturvallisuus, tietoturvallisuus, tuotannon ja toiminnan turval-

lisuus, työturvallisuus, ulkomaantoimintojen turvallisuus, valmiussuunnittelu sekä ympäristö-

turvallisuus (Elinkeinoelämän keskusliitto 2015). Kyseisten turvallisuuden osa-alueiden sisällöt 

esitellään oppaassa (liite 5). 

 

Kuviossa 1 uloimmaksi on merkitty johtaminen, joka on keskeisessä roolissa toiminnan organi-

soinnissa sekä erilaisten strategioiden ja suunnitelmien toteuttamisessa (Kerko 2001, 26). 

Johtamiseen liittyvät politiikka, organisointi, lainsäädäntö ja menetelmät. Politiikasta käy 

ilmi päämäärät, johdon sitoutuminen ja henkilöstön osallistuminen. Johtamisen organisointiin 

kuuluu toimintatapojen luominen, linjajohdon resurssien varmistaminen, toimintavastuiden ja 

velvollisuuksien määrittäminen. Lainsäädäntö määrittää vähimmäisvaatimukset johtamiselle. 

Menetelmät sisältävät riskien arvioinnin ja käsittelyn, tiedottamisen, osaamisen varmistami-

sen, toimenpiteiden toteuttamisen sekä mittaamisen ja seurannan. (Pohjola 2015 mukaillen.) 

Yllämainitut johtamiseen liittyvät asiat ovat myös osa riskienhallintaa (Suomen Standardisoi-

misliitto 2015 22 & 24). Tarkemmin riskienhallintaaa esitellään oppaassa (liite 5).  
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Kuvio 1: Peruskoulujen organisaatioturvallisuus (Elinkeinoelämän keskusliitto 2015 mukaillen) 

 

Turvallisuuden parantamiseen voidaan käyttää teknisiä turvallisuusjärjestelmiä. Teknisten 

turvallisuusjärjestelmien täytyy tukea jokapäiväistä toimintaa samoin kuin turvallisuusjohta-

misenkin. Peruskoulun ohjeistuksilla, toimintaprosesseilla ja peruskoulussa toimivien asenteil-

la on suuri vaikutus siihen, millaisia teknisiä järjestelmiä on hyvä hyödyntää peruskoulussa. 

(Turva-alan yrittäjät 2004, 4.)  

 

Turvallisuuskulttuuri 

 

Turvallisuuden tärkeäksi mainitseminen ei riitä, vaan täytyy olla olemassa järjestelmä, jolla 

kehitysideat otetaan talteen, esitetään ja toteutetaan. Turvallisuuskulttuurin kehittämisessä 

ratkaisevinta voi olla, kuinka hyvin osataan hyödyntäää organisaation olemassa olevia vah-

vuuksia. Organisatorista muutosta tarvitaan, koska vahinkojen syntymistä pidetään sosiotekni-

sen järjestelmän häiriötoimintana. Turvallisuuskulttuurin kehittämisessä tulee hyödyntää ko-

konaisvaltaista viitekehystä analysoimalla järjestelmiä, kulttuuria ja rakenteita. (Simola 

2005, 101 & 153.) 
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Reimanin ja Oedewaldin mukaan (2008, 340) esimiehet, jotka pyrkivät huolehtimaan työhy-

vinvoinnista ja työn sujuvuudesta, vaikuttavat hyvin todennäköisesti samalla toiminnan tur-

vallisuuteen positiivisesti. Organisatoriset tekijät, kuten ilmapiiri ja työolot, ovat usein merki-

tykseltään suurempia stressin kannalta kuin työn vaarat sinänsä (Reiman & Oedewald 2008, 

165). 

 

6 Oppaan ulkoasu 

 

Tässä luvussa käydään läpi, mitä asioita oppaan laadinnassa on otettu huomioon oppaan koh-

deryhmään ja ulkoasuun liittyen, jotta opas olisi mahdollisimman helposti luettavissa ja si-

säistettävissä. 

 

Airaksisen ja Vilkan (2003, 51) mukaan toiminnallisen opinnäytetyön tekstit täytyy suunnitella 

kohderyhmää palvelevaksi ja ne on mukautettava ilmaisun tekstin tavoitetta, sisältöä, vas-

taanottajaa, viestintätilannetta ja tekstilajia palveleviksi. Mieluummin tulee aliarvioida käyt-

täjien tietämys kuin yliarvioida sitä. Termit täytyy rajoittaa niihin, joiden kanssa käyttäjät 

joutuvat olemaan tekemisissä. Luettavuutta voi parantaa käyttämällä tiettyjä muotoja erot-

tamaan erilaiset tiedot toisistaan.  

 

Usein jokainen luku on kirjoitettu samalla tavalla. Otsikko ja ensimmäinen kappale kertovat, 

mistä on kysymys, seuraavaksi asiaa käsitellään perusteellisemmin, ja lopuksi voi olla vielä 

tiivistelmä. (Dryden & Vos 2002, 159.) Klaritin (2011) mukaan käyttäjiltä odotetut toimenpi-

teet voi erottaa toimenpiteiden tuloksista esimerkiksi sisentämällä teksti, käyttämällä sarak-

keita tekstin asettelussa, käyttämällä kuvioita ja kuvia avainkohtien korostamisessa. Erilais-

ten fonttien ja piirteiden käyttäminen, kuten lihavointi, kursivointi ja alleviivaus myös edistä-

vät luettavuutta. Oppaat yleensä sisältävät kansisivun, kappaleet, takasivun ja johdannon.  

 

Tekijänoikeusmerkintä sisällytetään kanteen ja nimiösivulle (Klariti 2011). Kansallisarkiston 

(2015) mukaan nimiösivu on julkaisun alussa oleva sivu, jossa tulee ilmoittaa julkaisun tunnis-

tamiseen tarvittavista tiedoista. Tekijänoikeus pysyy oppaan laatijalla ja Opetushallitus voi-

daan merkitä oppaan julkaisijaksi. Oppaan kannessa voidaan käyttää Opetushallituksen logoa. 

Opetushallituksen logolla voidaan osoittaa oppaan sisällön ja ulkoasun olevan sillä tasolla, 

että opas voidaan julkaista Opetushallituksen ylläpitämillä Internet-sivuilla. (Iivonen 2015.) 

 

Sisällysluettelo täytyy sisällyttää oppaaseen, jos se ylittää 10 sivun määrän. Kappaleissa ero-

tellaan ohjeet teoriasta, joihin ne viittaavat. Käyttäjät löytävät siten oleellisimmat tiedot 

nopeammin ja ymmärtävät sisällönkin helpommin. (Klariti 2011.) Oppaan organisoimisessa on 

hyvä käyttää asiakirjakarttaa, jonka tekemisessä täytyy käyttää otsikoita tiedon organisoimi-
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seksi (Klariti 2011). Avainseikat voidaan tiivistää selkeästi esille jokaisen luvun sisällön erilli-

selle, luvun alussa olevalle etusivulle (Dryden & Vos 2002, 159).  

 

Sivunumeroinnin ja pääotsikoiden sisällyttäminen jokaiselle sivulle, joko ylätunnisteisiin tai 

otsikoihin, selkeyttää tiedon organisointia. Oppaan kirjoittamisen lisäksi täytyy ottaa huomi-

oon miten se toimitetaan, esimerkiksi kirjana, netin kautta tai PDF:nä. Huomioitavat asiat 

oppaassa ovat muoto, tyyli sekä erityisvaatimukset. Muoto sisältää esimerkiksi suunnittelun ja 

tekstin asettelun, tyyli luettavuuden elementit kuten fontti, koko ja väri. Erityisvaatimuksiin 

voi kuulua esimerkiksi kopiosuojaus, käyttöehdot ja yhteistyökumppaneiden logot. Kirjoitet-

taessa opasta asiakkaalle täytyy tarkistaa käyttääkö hän tiettyä tyyliopasta tai onko hänellä 

tietty mieltymys siitä kuinka asiakirjojen täytyy esiintyä. Tämä täytyy kysyä asiakkaalta jo 

suunnitteluvaiheessa. (Klariti 2011.) 

 

7 Opinnäytetyön laadinnan prosessi 

 

Alla on kuvailtu kuinka opinnäytetyön laatiminen jatkui loppuun saakka, jolloin lopputuotok-

sena syntyvä opas valmistui lopulliseen julkaisumuotoonsa. Opinnäytetyön laadinta alkoi kir-

jallisuuskatsauksella sekä peruskoulujen rehtoreille suunnattujen kysely- ja haastattelulo-

makkeiden (liitteet 1-2) suunnittelulla vuoden 2014 syyslukukauden alussa. Suurin osa perus-

koulujen rehtoreiden haastatteluista toteutettiin vuoden 2014 syyslukukauden aikaan ja vii-

meinen peruskoulun rehtorin haastattelu vuoden 2015 kevätlukukaudella. Vuoden 2015 kevät-

lukukaudella peruskoulun rehtorin haastattelun puolistrukturoituun haastattelulomakkeeseen 

lisättiin yksi kysymys lisää, yritysten päätarkoitus on tehdä tuottoa omistajille, mikä on koulu-

jen päätarkoitus (liite 5). Kysely peruskoulujen rehtoreille lähetettiin marraskuussa Suomen 

Rehtorit ry:n kautta ja vastausaikaa annettiin kaksi viikkoa. Suomen Rehtorit ry:n kautta lähe-

tettiin viikkoa ennen vastausajan sulkeutumista muistutus kyselyyn vastaamisesta. 

 

Peruskoulujen rehtoreiden haastatteluista suurin osa toteutettiin samoihin aikoihin kuin kyse-

lyn lähettäminen. Haastatteluiden avulla pyrittiin saamaan lisää tietoa peruskoulujen turvalli-

suusjohtamisesta, jota ei välttämättä käy ilmi kyselyyn vastaamalla. Haastatteluiden avulla 

myös hankittiin oppaan katselmoijia, joiden hankkiminen kyselyn kautta arvioitiin haasta-

vammaksi verrattuna haastattelutilanteeseen. Vuoden 2015 puolella tämän opinnäytetyön 

laatija aloitti toisen työharjoittelunsa Espoon kaupungin sivistystoimen esikunnassa, jonka 

ansiosta toteutettiin Espoon kaupungin sivistystoimen kouluturvallisuustyöryhmän puheenjoh-

tajan (liite 3) ja Espoon kaupungin tilakeskuksen talonrakennus -yksikön sähkövalvojan haas-

tattelut. Espoon kaupungin tilakeskuksen talonrakennus-yksikön sähkövalvojalta kysyttiin seu-

raavat kysymykset, mitkä ovat kiinteistön omistajan tai tilakeskuksen turvallisuusvastuut 

käyttäjiin verrattuna, kuinka vastuut eroavat esimerkiksi rakenteissa ja taloteknisissä järjes-

telmissä olevien vikojen korjaamiseen liittyen.  
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Espoon kaupungin sivistystoimen kouluturvallisuustyöryhmän puheenjohtajan, Erman (2015) ja 

Espoon kaupungin tilakeskuksen talonrakennus yksikön sähkövalvojan, Valkosen (2015) haas-

tatteluilla selvitettiin mitä velvollisuuksia sivistystoimen esikunnalla ja kiinteistön omistajalla 

on koulujen turvallisuuteen liittyen sekä kuinka ne tukevat kouluja turvallisuuteen liittyvissä 

asioissa. Ehdotus työnjaon selvittämiseksi tuli Suomen Kuntaliiton projektipäälliköltä, Jaakko 

Pekiltä. Pekin (2014) mukaan tärkeää on korostaa konsernitason ohjauksen ja varautumisjär-

jestelmän ymmärtämistä peruskoulun varautumisen kehittämisessä ja toteutuksessa. Tärkeää 

on raportointi ylemmälle tasolle, jossa asia käsitellään ja tarvittaessa annetaan peruskoululle 

resursseja raportoidun asian hoitamiseksi. 

 

Koska opas julkaistaan Opetushallituksen Internet-sivustolla, ennen oppaan laadintaa kysyttiin 

opetusneuvos Pekka Iivoselta käyttääkö Opetushallitus tiettyä oppaan mallipohjaa. Iivonen 

(2014) vastasi, että ei ole olemassa tiettyä mallipohjaa, vaan Internetissä julkaistavat oppaat 

katsotaan PDF:nä tai muokataan Opetushallituksen sivustolle sopivaan muotoon. Oppaassa 

hyödynnettiin osaa materiaalia, jonka opinnäytetyön laatija oli tehnyt ensimmäisessä työhar-

joittelussaan Jokivarren koululle. Jokivarren koulun rehtorilta kysyttiin sähköpostitse lupaa 

kyseisen materiaalin hyödyntämiseen, johon hän antoi suostumuksensa (Korko 2015). Opas oli 

kommentoitavana opetusneuvos Pekka Iivosella ja oppaan sisältöön ja julkaisuun liittyen pi-

dettiin tapaaminen Opetushallituksen tiloissa. Iivosen lisäksi opas oli kommentoitavana perus-

koulujen rehtoreilla, joita oli haastateltu aiemmin tähän opinnäytetyöhön liittyen. Peruskou-

lujen rehtoreilta saatiin palautetta oppaan sisällöstä sekä kirjoitusasusta.  

 

Oppaassa tuodaan ensin esille, mitä turvallisuus tarkoittaa ja kuinka se tukee peruskoulun 

toimintaa. Oppaan luvussa 3 käydään läpi turvallisuustiimin perustaminen, jonka muodostami-

sessa olennaista on hahmottaa, kuinka laaja käsite turvallisuus on. Lisäksi luvusta 3 käy ilmi, 

mitä asioita turvallisuustiimissä käydään läpi. Seuraavaksi esitellään sidosryhmiä, joilta kar-

toitetaan, mitä asioita ne tekevät ja voisivat tehdä peruskoulun turvallisuustason parantami-

seksi. Kun on tiedossa, mitä asioita sidosryhmät tekevät peruskoulun turvallisuuden hyväksi, 

voi turvallisuustiimissä paremmin hahmottaa, mitä asioita turvallisuustiimin tehtäviin kuuluu 

sekä mitä järjestelmiä ja välineitä turvallisuustiimi voi hyödyntää turvallisuustason paranta-

miseksi.  

 

8 Johtopäätökset  

 

Haastatteluihin ja kyselyyn vastanneiden peruskoulujen rehtoreiden työkokemuksen, sijain-

nin, peruskoulun oppilaiden lukumäärän, sekä samanaikaisesti johtamien yksiköiden määrän 

vaihtelusta voi päätellä, että vastauksissa on otettu kokonaisvaltaisesti huomioon erilaiset 

peruskoulut toimintatapoineen. Osa vastanneiden peruskouluista toimii myös samassa raken-

nuksessa muiden toimijoiden kanssa. Tästä voi päätellä, että vastaukset ovat edesauttaneet 
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oppaan sisällön soveltuvuudessa erilaisille peruskouluille. Iivonen kertoi että opasta tullaan 

hyödyntämään Opetushallituksen ylläpitämässä ”Opetustoimen turvallisuusopas”-sivustossa. 

Samalla hän kysyi lupaa hyödyntää omassa työssään oppaan sisältöä, erityisesti oppaassa esi-

tettyjä taulukoita ja tässä raportissakin esiteltyä kuviota 1, johon oppaan laatija antoi suos-

tumuksensa. (Iivonen 2015.) Siitä voi olettaa, että opinnäytetyön pohjalta laadittava opas 

tulee olemaan hyödyllinen ja kehittää peruskoulujen turvallisuutta.  

 

Peruskoulujen rehtoreille lähetetyssä kyselyssä yksi vastaaja toi esille, että oppaan sisällöstä 

pitäisi järjestää koulutusta peruskoulujen rehtoreille. Oppaan julkaisemisen jälkeen voi olla 

mahdollista, että tämä opinnäytetyö työllistää opinnäytetyön laatijaa oppaan sisältöön liitty-

villä koulutuksilla ja konsultoinneilla peruskoulujen rehtoreille. Oppaaseen liittyvien koulu-

tuksien ja konsultoinnin tarjoamista tullaan markkinoimaan vähintään Opetushallitukselle ja 

Suomen Rehtorit ry:lle. Opinnäytetyön tutkimuskysymykseen, minkälainen opas hyödyttää 

peruskoulujen rehtoreita kokonaisvaltaisen turvallisuuden johtamisessa, ei saatu selkeää vas-

tausta. Haasteena oli, että oppaan täytyy kertoa kaikki oleellinen tieto peruskoulujen turval-

lisuusjohtamisesta sekä samalla olla tarpeeksi lyhyt, että sen jaksaa lukea läpi. Toisaalta tut-

kimuskysymykseen ei ollutkaan tarkoitus saada absoluuttista vastausta vaan ohjata oppaan 

laatimista oikeaan suuntaan.  

 

9 Oman työn arviointi ja jatkotutkimusaihe 

 

Tämän opinnäytetyön aloittamisen aikana ei osattu täysin arvioida kuinka työläs opinnäytetyö 

lopputuotoksineen loppujen lopuksi on. Haastavinta oppaan laadinnassa oli aiheen laajuuden 

vuoksi se, että opas olisi tarpeeksi lyhyt, jotta lukijat jaksaisivat lukea sen, mutta toisi esille 

kaikki oleelliset asiat. Koko opinnäytetyön prosessin aikana olisi voitu paremmin hyödyntää 

ohjausaikoja merkitsemällä alusta alkaen kursivoidulla tekstillä opinnäytetyöhön liittyviä epä-

selvyyksiä ja ongelmia opinnäytetyön ohjaajalle lähetettyihin tuotoksiin. Esimerkiksi opinnäy-

tetyön raportin, oppaan, kyselyn, sekä peruskoulujen rehtoreiden haastattelulomakkeen eri 

versiohin. Opinnäytetyön laatimiseen käytettyä aikaa olisi voitu säästää, jos opas olisi raken-

tunut nykyiseen muotoonsa alusta lähtien. Yhdessä vaiheessa opasta jouduttiin muokkaamaan 

paljon. Kyseisessä vaiheessa liitteinä olevia asioita tuotiin tekstin sisältöön ja teksti jäsennel-

tiin uudelleen, käsky sanamuodot korvattiin ystävällisemmillä sanamuodoilla ja oppaan sisäl-

töön liittyvää lainsäädäntöä tuotiin esille.  

 

Haasteita toi opinnäytetyön laatijan työharjoittelu ja siitä jatkunut työ, jolloin aikaa opinnäy-

tetyön työstämiseen oli niukasti. Työharjoittelusta oli kuitenkin hyötyä, koska sen aikana ja 

sen jälkeen alkaneen työn ansiosta muutamat haastattelut toteutuivat. Opinnäytetyön laatija 

näki myös työharjoittelun ja osa-aikaisen työn aikana kuinka sivistystoimen tasolla peruskou-

lujen turvallisuuteen liittyviä asioita tehdään ja huomioidaan. Tietyissä vaiheissa arvioitiin 
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täytyisikö haastattelujen ja kyselyjen lisäksi käyttää havainnointia tiedonkeruumenetelmänä. 

Havainnointia ei toteutettu, koska arvioitiin alemman ammattikorkeakoulun tasoiseen opin-

näytetyöhön riittävän kyselyn ja haastattelun käyttäminen. Jos tämä opinnäytetyö olisi ollut 

useamman vuoden kestävä, väitöskirjan tasoinen työ, olisi havainnointia todennäköisesti käy-

tetty myös tiedonkeruumenetelmänä.  

 

Hankitun tiedon analysointi sujui vaivattomasti teemoittelulla kyselyn ja haastattelujen ky-

symysten avulla. Tiedon analysoinnin osoittaminen opinnäytetyön raporttiosuudessa oli pai-

koitellen haasteellista. Oppaan lukujen muodostuessa kysymysten mukaisesti analysoitu tieto 

pystyttiin hyödyntämään suhteellisen vaivattomasti lukuihin, jotka käsittelivät kyseistä tie-

toa. Kyselyn ja haastatteluiden tulosten sekä lopputuloksena syntyneen oppaan luotettavuut-

ta on vaikea arvioida, koska kyseiset tulokset ovat laadullisia, ei määrällisiä. Analysoituja ja 

oppaassa olevia tietoja voidaan pitää luotettavina, jonka varmistamiseksi opas oli katselmoi-

tavana. Kokonaisuudessaan opinnäytetyön teko sujui erinomaisesti. Koko opinnäytetyön pro-

sessin aikana pyydettiin monilta eri tahoilta palautetta, palautteesta otettiin opiksi ja hyö-

dynnettiin oppaassa sekä tässä opinnäytetyön raportissa.  

 

Jatkotutkimusaiheena on oppaan laatiminen tiettyyn peruskoulujen turvallisuuden osa-

alueeseen. Jokaista turvallisuuden osa-aluetta kohden voisi tehdä oman oppaansa. Esimerkiksi 

peruskoulujen henkilöturvallisuuden oppaassa kuvailtaisiin tarkemmin mitä tämän opinnäyte-

työn lopputuloksena olevan oppaan (liite 5) taulukossa 1 mainitut henkilöturvallisuutta koske-

vat asiat tarkoittavat sekä esiteltäisiin henkilöturvallisuuteen liittyviä hyviä käytäntöjä, oh-

jeistuksia, harjoituksia ja perehdytyksien mallipohjia. 
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Liite 2: Peruskoulujen rehtoreiden haastattelurunko 

 

Haastattelu peruskoulujen rehtoreille turvallisuusjohtamiseen liittyen 

 

Tämän haastattelun tarkoituksena on kartoittaa, mitä käsityksiä peruskoulujen rehtoreilla on turvallisuuden 

johtamisesta, ja minkälaista tietoa ja koulutusta turvallisuuden johtamiseen liittyen ovat saaneet. 

Haastattelun tuloksia tullaan hyödyntämään tulevassa peruskoulujen kokonaisvaltaisen turvallisuuden 

johtamisen oppaassa, jonka tekee Laurea ammattikorkeakoulun turvallisuusalan koulutusohjelman 

opiskelija yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. 

Lisätietoja haastatteluun ja tulevaan peruskoulujen kokonaisvaltaisen turvallisuuden johtamisen oppaaseen 

liittyen antaa Riiko Mielonen: 

riiko.mielonen@student.laurea.fi 

puh. 044 9879483 

 

 

Kuvaile mitä ja minkälaista koulutusta olet turvallisuusjohtamiseen liittyen saanut. 
 

 
 
 
 
 
 

Mitä teoksia, ohjeistuksia ja julkaisuja turvallisuusjohtamiseen liittyen olet lukenut? 
Luettele kyseisten teosten, ohjeistusten ja julkaisujen nimet. 

 
 
 
 
 

Keneltä ja miltä taholta (esim. viranomaiset, yhdistykset ja asiantuntijat) olet saanut tietoa ja ohjeistusta 
turvallisuuden johtamisesta?  
Mainitse kyseiset tahot mahdollisimman tarkasti. Oletko saanut sivistystoimelta tai Opetushallitukselta 
tietoa ja ohjeistuksia? 

 
 
 

Mitä turvallisuuden johtaminen tarkoittaa työssäsi?  
 

 
 

mailto:riiko.mielonen@student.laurea.fi
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 Liite 2 

 

Mitä hyviä käytäntöjä koulullanne on turvallisuuden johtamiseen liittyen? 
Voit antaa konkreettisia esimerkkejä kuinka olet omassa koulussasi turvallisuuteen liittyviä asioita johta-
nut, ja saanut henkilökunnan ja oppilaat toimimaan niiden mukaisesti. 

 
 
 
 
 
 

Mikä on työnjako sivistystoimen/opetusviraston ja koulun välillä turvallisuuden johtamiseen liittyen? 
Esim. koulutuksien ja tapaturmien tilastointiin ja onnettomuuksien varautumiseen liittyen. 
Onko aluerehtoreita tai perusopetuksen johtajaa olemassa? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mitä asioita haluaisit peruskoulujen turvallisuusjohtamisen -oppaan sisältävän?  
Esimerkiksi lainsäädäntöön, vastuiden jakamiseen, resurssien käyttöön liittyviä asioita. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voinko lähettää sinulle tulevan oppaan kommentoitavaksi? 
Varmistaakseni sen hyödynnettävyyden ja käytännöllisyyden  
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Liite 3: Haastattelurunko Espoon Sivistystoimen esikunnan turvallisuusrooleista 

 

Kertoisitko työkokemuksestasi peruskouluihin liittyen, oletko työskennellyt muissakin 

kunnissa peruskouluihin liittyen? 

 

 

 

 

 

 

Yritysten päätarkoitus on tehdä tuottoa omistajille, mikä on koulujen päätarkoitus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikä on työnjako sivistystoimen/opetusviraston ja koulun välillä turvallisuuden johtami-

seen ja hallinnointiin liittyen? 

Esim. koulutuksien ja tapaturmien tilastointiin ja onnettomuuksien varautumiseen liittyen 

(toimintakortit viestintä, työsuojelu yms.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keitä kaikkia toimijoita (työtehtävät/tittelit) Sivistystoimissa / Opetusvirastoissa on yleen-

sä, joista on kouluille hyötyä turvallisuuden kehittämisen näkökulmasta? 
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Mitkä ovat suurimmat erot ja resurssit suurten ja pienempien kuntien Sivistystoimien / 

Opetusvirastojen välillä peruskoulujen turvallisuuden kehittämisessä ja tuessa? 
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Liite 4: Länsipuiston koulun rehtorin haastattelu 

 

Tämän haastattelun tarkoituksena on kartoittaa, mitä käsityksiä peruskoulujen rehtoreilla on 

turvallisuuden johtamisesta, ja minkälaista tietoa ja koulutusta turvallisuuden johtamiseen 

liittyen ovat saaneet. 

 

Haastattelun tuloksia tullaan hyödyntämään tulevassa peruskoulujen kokonaisvaltaisen turval-

lisuuden johtamisen oppaassa, jonka tekee Laurea ammattikorkeakoulun turvallisuusalan kou-

lutusohjelman opiskelija yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. 

 

Lisätietoja haastatteluun ja tulevaan peruskoulujen kokonaisvaltaisen turvallisuuden johtami-

sen oppaaseen liittyen antaa Riiko Mielonen: 

riiko.mielonen@student.laurea.fi 

puh. 044 9879483 

 

Kuvaile mitä ja minkälaista koulutusta olet turvallisuusjohtamiseen liittyen saanut? 

 

 

 

 

 

 

Mitä teoksia, ohjeistuksia ja julkaisuja turvallisuusjohtamiseen liittyen olet lukenut? 

Luettele kyseisten teosten, ohjeistusten ja julkaisujen nimet. 

 

 

 

 

 

 

Keneltä ja miltä taholta (esim. viranomaiset, yhdistykset ja asiantuntijat) olet saanut tietoa 

ja ohjeistusta turvallisuuden johtamisesta?  

Mainitse kyseiset tahot mahdollisimman tarkasti. Oletko saanut sivistystoimelta tai Opetus-

hallitukselta tietoa ja ohjeistuksia? 

 

 

 

 

 

mailto:riiko.mielonen@student.laurea.fi
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Mitä turvallisuuden johtaminen tarkoittaa työssäsi?  

 

 

 

 

 

 

 

Mitä hyviä käytäntöjä koulullanne on turvallisuuden johtamiseen liittyen? 

Voit antaa konkreettisia esimerkkejä kuinka olet omassa koulussasi turvallisuuteen liittyviä 

asioita johtanut, ja saanut henkilökunnan ja oppilaat toimimaan niiden mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

Mikä on työnjako sivistystoimen/opetusviraston ja koulun välillä turvallisuuden johtami-

seen liittyen? 

Esim. koulutuksien ja tapaturmien tilastointiin ja onnettomuuksien varautumiseen liittyen. 

Onko aluerehtoreita tai perusopetuksen johtajaa olemassa? 

 

 

 

 

 

Yritysten päätarkoitus on tehdä tuottoa omistajille, mikä on koulujen päätarkoitus? 

 

 

 

 

 

Mitä asioita haluaisit peruskoulujen turvallisuusjohtamisen -oppaan sisältävän?  

Esimerkiksi lainsäädäntöön, vastuiden jakamiseen, resurssien käyttöön liittyviä asioita. 

 

 

 



 31 
 Liite 4 

 

 

Voinko lähettää sinulle tulevan oppaan kommentoitavaksi? 

Varmistaakseni sen hyödynnettävyyden ja käytännöllisyyden  
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Liite 5: Opas peruskoulun johtamiseen kokonaisvaltaisen turvallisuuden näkökulmasta
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  Tiivistelmä  
 
 

Tässä oppaassa esitellään mitä kokonaisvaltainen turvallisuus pitää sisällään sekä kuinka orga-

nisoida ja johtaa peruskoulun turvallisuustyötä. Kohderyhmänä on peruskoulujen rehtorit ja 

näkökulma on, kuinka parantaa peruskoulujen turvallisuutta hallinnollisilla menetelmillä.  

 

Opas antaa tehtäväksi eri turvallisuuden osa-alueiden suunnittelusta ja perehdyttämisestä 

vastaavien henkilöiden määrittämisen sekä yhteistyön ja tiedottamisen lisäämisen sidosryhmi-

en välillä. Lisäksi opas antaa tehtäväksi turvallisuustyön työnjaon selvittämisen sidosryhmien 

kesken, erityisesti sivistystoimen/opetusviraston vastuut ja turvallisuustyön tehtävät. 

 
Oppaassa tuodaan esille myös peruskoulun turvallisuuden johtamiseen ja hallinnointiin liitty-

vää lainsäädäntöä, joka velvoittaa peruskouluja kehittämään turvallisuustasoaan. Loppupuo-

lella opasta esitellään erilaisia teknisiä järjestelmiä ja välineitä, joilla peruskoulun turvalli-

suutta voidaan lisätä. 
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5 
Johdanto 

 

1 Johdanto

 

Tähän oppaaseen on koottu keskeisimmät asiat peruskoulujen johtamiseen turvallisuuden nä-

kökulmasta. Koko oppaan laadinnan prosessin aikana on pyritty ottamaan huomioon käyttäjä-

lähtöisyys ja toteuttamaan opas sisällöltään ja luettavuudeltaan mahdollisimman hyödylliseksi 

peruskoulujen rehtoreille.  

 

Peruskoulun turvallisuudesta on aiemmin tehty julkaisuja. Waitinen (2011; 2014) on tehnyt 

väitöstutkimuksen ja oppaita, jotka liittyvät oppilaitosten turvallisuuteen pelastustoiminnan 

näkökulmasta. Koulujen johtamista väkivaltatapausten ennaltaehkäisemisen näkökulmasta 

varten Kyllönen ja Rickman (2011) ovat kirjoittaneet kirjan. Paasonen (2012) on kirjoittanut 

kirjan oppilaitosten turvallisuusjohtamisesta. Oppaan sisältöön vaikuttivat Opetushallituksen 

opetusneuvos Pekka Iivonen sekä opasta kommentoineet peruskoulujen rehtorit. Aineiston 

keräämisessä opasta varten auttoivat Suomen Rehtorit ry ja kaikki henkilöt, joita haastatel-

tiin. Taloudellisesti oppaan laatimista tuki If vakuutusyhtiö yhdessä Optuken (oppilaitosten 

turvallisuuskulttuurin kehittämisverkosto) kanssa.  

 

Oppaassa tuodaan ensin esille, mitä turvallisuus tarkoittaa ja kuinka se tukee peruskoulun 

toimintaa. Luvussa 3 käydään läpi turvallisuustiimin perustaminen, jonka muodostamisessa 

olennaista on hahmottaa, kuinka laaja käsite turvallisuus on (luvussa 2 kuvailtu). Lisäksi lu-

vusta 3 käy ilmi, mitä asioita turvallisuustiimissä käydään läpi. Luvussa 4 esitellään sidosryh-

miä, joilta kartoitetaan, mitä asioita ne tekevät ja voisivat tehdä peruskoulun turvallisuusta-

son parantamiseksi. Kun on tiedossa, mitä asioita sidosryhmät tekevät peruskoulun turvalli-

suuden hyväksi, voi turvallisuustiimissä paremmin hahmottaa, mitä asioita turvallisuustiimin 

tehtäviin kuuluu sekä mitä järjestelmiä ja välineitä turvallisuustiimi voi hyödyntää turvalli-

suustason parantamiseksi.  

 

Opasta on helpoin lukea tietokoneelta tai paperisessa muodossa, tulostettuna. Ensimmäisellä 

lukukerralla on hyvä lukea rauhassa läpi koko oppaan sisältö. Opasta ei välttämättä tarvitse 

lukea läpi yhdellä lukukerralla. Suositeltavaa on lukea opasta omassa tahdissa, samalla merki-

tä tärkeiksi koetut asiat oppaaseen, erilliselle paperille tai word–tiedostoon. Jokaiseen lukuun 

pystyy pääpiirteittäin tutustumaan ilman, että on lukenut edellisiä lukuja. Sisällysluetteloiden 

kautta on helpointa löytää oppaassa esitellyt kuviot, taulukot ja liitteet. Tietokoneen hiiren 

vasenta painiketta klikkaamalla voi tämän oppaan PDF-version sisällysluetteloissa siirtyä suo-

raan tekstikohtaan, jossa kyseinen otsikko, kuvio, taulukko tai liite sijaitsee. 
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TURVALLISUUDEN  

HALLINTA SISÄLTÄÄ 
 

 

 ”VÄLINEET” PERUSKOULUJEN PÄÄ-
TARKOITUKSEN SAAVUTTAMISEKSI 

 

 TURVALLISUUDEN OSA-ALUEET, 
JOILLA TURVATAAN KYSEISTEN  
”VÄLINEIDEN” KUNTO 

 

 JOHTAMISEN, JOLLA VARMISTETAAN 
TURVALLISUUDEN OSA-ALUEISIIN 
LIITTYVIEN ASIOIDEN TOTEUTUS.  
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2 Johtaminen kokonaisvaltaisen turvallisuuden näkökulmasta 

 

Sana turvallisuus on monimerkityksellinen ja se tarkoittaa eri ihmisille eri asioita (Waitinen 

2014, 6). Reimanin (2008, 435) mukaan turvallisuus on ymmärrystä toimintaan liittyvistä vaa-

roista ja nykyisen turvallisuustason perusteista sekä kykyä hallita organisaation toimintaa. 

Englannin kielessä turvallisuus–sanalle on vastineensa, ”safety” ja ”security”. Safety tarkoit-

taa ”pehmeää” turvallisuutta, turvallisuuttta, joka ei vaarannu tarkoituksellisen toiminnan 

vuoksi vaan esimerkiksi tapaturmien, onnettomuuksien tai virheiden vuoksi. Security taas tar-

koittaa ”kovaa” turvallisuutta eli tarkoitukselliselta vahingoittavalta toiminnalta, kuten aseel-

liselta voiman käytöltä ja väkivallalta suojassa olemiseen. (Sanastokeskus TSK ry & Suomen 

Pelastusalan keskusjärjestö SPEK 2014, 22.) Kokonaisvaltaisen käsityksen saamiseksi peruskou-

lujen turvallisuudesta voidaan peruskouluja koskevat turvallisuuden osa-alueet jaotella taulu-

kon 1 mukaisesti. 

 

Taulukko 1: Turvallisuuden osa-alueet (Elinkeinoelämän keskusliitto 2015; Waitinen 2014, 30 

mukaillen) 

Turvallisuuden 

osa-alueet 

Kuvaus turvallisuuden osa-alueiden sisällöistä 

 

Työturvallisuus  

(työterveydenhuolto 

ja työsuojelu) 

 

 työsuojeluvastuun jakautuminen: 

- työnantajan, esimiesten työsuojelutehtävät 

- työntekijöiden työsuojelutehtävät 

- työsuojelun yhteistoiminta 

 työturvallisuus työpaikalla 

 koneiden ja työvälineiden turvallisuus 

 työpaikan sisäinen liikenne 

 fysikaaliset tekijät 

 vaarallisten aineiden käsittely 

 henkilönsuojaimet 

 väkivallan kohtaaminen työssä 

 yksintyöskentely ja turvallisuus  

 työturvallisuus työpaikalla, jossa toimii useita yrityksiä/tahoja 

 työhyvinvointi: 

- työterveyshuolto 

- työyhteisön toimivuus 

- työkykyä ylläpitävä toiminta 
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Henkilöturvallisuus 

 

 asiakkaiden, esim. oppilaiden, vierailijoiden, huoltajien turvallisuus  

 koulun henkilöiden turvallisuus  

 matkustusturvallisuus, esim. leirikoulut, retket, koulu- ja työmatkat 

 henkilösuojaus erityistapauksissa  

 tavoitettavuus- ja hälytysjärjestelmät  

 varamiesjärjestelyt, esim. sijaisuukset, varahenkilöt 

 luotettavuusmenettelyt, mm. lasten kanssa työskentelevien rikostaustan 

selvittäminen 

- turvallisuusselvitykset 

- huumetestit 
 

 

Kiinteistö- ja 

toimitilaturvallisuus 

 

 toimitilaturvallisuusluokitus ja luokituksen mukainen suojaus  

 rakenteellinen turvallisuus  

- avainhallinta ja lukitus  

- aidat, portit ja valaistus  

- rakenteellinen murtosuojaus  

- kassa-, turva- ja paloturvakaapit  

- arvosäilytysyksiköt  

- turvallisuusrakenteet  

- kiinteistötekniikka   

 turvallisuusvalvonta  

- tekninen turvallisuusvalvonta  

- henkilöstön, vieraiden, mm. iltakäyttäjät ja ajoneuvojen ohjaus  

- vartiointi ja valvomotoiminta  

 kokousten ja neuvottelujen turvallisuus  

 sopimushallinta ja ulkoistaminen  

 ylläpito ja huoltosopimukset, tarkastukset 

 sisäilmaan, ilmanvaihtoon ja rakenteiden kosteuteen liittyvä seuranta, 

tarvittavat ilmoitukset ja toimenpiteet 

 

Rikosturvallisuus 

 

 peruskoulun toimintaan, henkilöstöön ja omaisuuteen kohdistuva rikolli-

suus  

- peruskoulun sisältä uhkaava rikollisuus  

- peruskoulun ulkopuolelta uhkaava rikollisuus  

 rikosriskien hallintakeinot  

- ennalta ehkäisevät toimenpiteet  

- toimenpiteet rikosten ilmisaamiseksi  
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- toiminta rikostapauksessa  

- esitutkintaan johtavat ja muut esiselvitykset  

- asianomistajarikokset  

- virallisen syytteen alaiset rikokset  

- huumetestaus työelämässä  

 teknisten laitteiden huolto ja kunnossapito, esim. ulkoistaminen, partne-

risopimukset  

 yhteistoiminta viranomaisten kanssa 

 

Tietoturvallisuus 

 

 tietojen merkityksen arviointi organisaatiolle  

- luottamuksellisuus, käytettävyys, eheys  

- todistettavuus, kiistämättömyys, varmenteet  

 tietojen luokittelu ja käsittely eri luottamuksellisuusluokissa  

 hallinnollinen tietoturvallisuus  

- turvallisuusselvitykset  

- salassapitosopimukset  

 tietosuoja (yksityisyyden suoja)  

- henkilötietojen käsittely  

- yksityisyyden suoja työelämässä  

- työntekijän viestin suoja  

- yksityisyyden suoja sähköisessä viestinnässä  

 tietotekninen turvallisuus (tietotekniikka, tietoliikenne ja mikroelektro-

niikka)  

- palomuuri, virus- ja haittaohjelmatorjunta sekä roskaposti  

- tiedonsiirron suojaus puhelin, faksi, mobiililaitteet, sähköposti ja muut 

ip-sovellukset  

- laitteistoturvallisuus  

- ohjelmistoturvallisuus  

- varmuuskopiointi ja muut varmistukset  

- fyysinen turvallisuus  

- käyttöturvallisuus  

 tietosodankäynti, esim. tietojen ja -järjestelmien laajamittainen sabo-

tointi ja toiminnan lamaannuttaminen  

 tietojärjestelmien toiminnan jatkuvuuden varmistaminen 

 

Tuotannon ja  

toiminnan 

turvallisuus 

 

 jatkuvuussuunnittelu riskien arvioinnin perusteella, esim. häiriöttömyyden 

ja häiriöistä toipumisen varmistaminen  

 kriisisuunnitelma ja jälkivahinkojen torjuntasuunnitelma 
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 toiminnan riskien arviointi ja vaihtoehtosuunnittelu, mm. työtilat, sähkö, 

tuli, piha-alueet, leirikoulut ja retket  

 koulun järjestyssäännöt, ohjeet ja vastuu valvonnasta 

 tuotevastuu ja –turvallisuus, mm. koneet, laitteet, suojaimet, liikuntavä-

lineet 

 varastointi ja kuljetukset, mm. kemikaalit 

 palvelujen turvallisuus  

 logistiikkaturvallisuus, esim. liikennöinti koulun alueella ja koulumatkat 

 maksuliikenteen turvallisuus  

 arvo-omaisuuden säilytys  

 sopimusten (tieto)turvallisuus  

 alihankkijat ja palvelutoimittajat 

 oppilashuolto 

- edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja ke-

hitystä 

- tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulun-

käyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, 

lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain 

- kiusaamisen ehkäisyn suunnitelman avulla ennaltaehkäistään psyykkisiä 

ongelmia ja syrjäytymistä 

 

Ympäristöturvallisuus 

 

 kestävä kehitys, esim. elinkaariajattelu, ekotase  

 ympäristövaikutusten arviointi  

 ilmoitus- ja lupamenettely 

 vaarallisten aineiden käsittely ja säilytys  

 ympäristönsuojelun hallintajärjestelmä  

 ympäristönsuojelun toimintaohjelma  

 ilmansuojelu ja päästökauppa  

 vesien ja maaperän suojelu  

 meluntorjunta ja maisemansuojelu  

 kemikaalivalvonta  

 jätehuolto 

 

Pelastustoiminta 

 

 pelastussuunnitelma  

- ulkoalueet, jossa työskennellään tai järjestetään tilaisuuksia  

- työpaikkakohtaiset järjestelyt rakennuksissa  

- rakenteelliset toimenpiteet  

- toiminnan edellyttämä materiaali  
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- toimenpiteet uhkien torjumiseksi, vartiointi ja kulunvalvonta  

- sammutus ja pelastaminen  

- ensiapu  

- korjaus. raivaus ja huolto  

 varautuminen onnettomuuksiin  

- tulipalot, vuodot, ympäristövahingot, kemikaali-, kaasu-, ja säteilyon-

nettomuudet  

 vakuutusyhtiöiden suojeluehdot ja -ohjeet  

 paloturvallisuus  

- rakennusten paloturvallisuus 

- paloluokittelu  

- kantavat rakenteet  

- palo-osastointi  

- pelastus- ja sammutusjärjestelyt  

- tuhopolttojen torjunta  

 teknillinen turvallisuustaso  

- alkusammutuskalusto  

- automaattinen paloilmoitin  

- automaattinen sammutuslaitteisto  

- savunpoisto  

- turva- ja merkkivalaistus 

- turvallisuusopasteet  

 tulitöiden turvallisuus  

 pelastusalan laitteiden määräaikaistarkastukset, kunnossapito-ohjelmat ja 

huolto 

 

Valmiussuunnittelu 

 

Poikkeusoloissa opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa Suomen koulutusjärjestel-

män ylläpidosta 

 varautuminen poikkeusoloihin, lähiseudun suuronnettomuuksiin ja luon-

non aiheuttamiin ongelmiin  

 liityntä kunnan valmiussuunnitteluun 

 toiminnan suunnittelu  

 riskiarvioinnin tarkistaminen poikkeusoloihin soveltuvina  

 energiahuolto  

 raaka-aineet, koneet ja laitteet  

 korjaus- ja huoltotoiminta sekä varaosat  

 materiaalivarastointi  

 alihankinta- ja muut palvelutyöt  
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 henkilövaraukset, VAP -menettely (asevelvollisista tehdyt vapautukset 

aseellisesta palvelusta) 

 

Ulkomaantoimintojen 

turvallisuus 

 

 henkilöstön ja oppilaiden turvallisuus  

- koulumatkat, opintoretket ja leirikoulut ulkomailla 

- kansainvälinen toiminta 

- opiskelija-/opettaja-vaihdot 

 Maiden riskiluokitus  

 Riskiluokituksen mukaiset ohjeet:  

- valmistautuminen  

- evakuointisuunnitelma  

- matkustaminen  

- majoittuminen  

- oleskelu  

- erityistilanteiden hoitaminen  

- lainsäädäntö 

 Yleiset ohjeet  

- matkustusasiakirjat  

- terveydenhoito  

- työturvallisuus  

- raha-asiat ja verotus  

- yleinen matkustus- ,liikenne- ja majoitusturvallisuus  

- kodin ja perheen turvallisuus  

- kulttuurit ja uskonnot  

- rikollisuus  

- kieli 

- matkavakuutukset (sotariskimaat) 

 

Turvallisuus syntyy päivittäisessä toiminnassa osana koulun ydintoimintaa eikä se ole oma ir-

rallinen osansa, joka koskettaa vain muutamaa henkilöä (Paasonen 2012, 79). Laitisen ym. 

(2013, 38) mukaan, jos tuottavuutta maksimoidaan turvallisuudesta välittämättä tai päinvas-

toin, tulee se loppujen lopuksi kostautumaan toisaalla. Esim. opettajien määrää vähennetään 

ja oppilasryhmien kokoa kasvatetaan välittämättä siitä, pystyykö opettaja tukemaan oppilai-

den edistymistä opinnoissaan.  

 

Peruskoulun turvallisuuden hallinta ja tarkoitus 

 

Peruskoulun turvallisuuden hallintaa ja tarkoitusta voi hahmottaa kuvion 1 mukaisesti. Kuvion 

keskeisenä osana on peruskoulujen päätarkoitus, joka on perusopetuksen perusteissa määri-
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telty seuraavasti: ”Perusopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkitykses-

tä. Jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella on 

oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä.” (Opetushallitus 2014, 

12.) Sama peruskoulujen päätarkoitus on tuotu esille myös perusopetuslain (1998/628) pykä-

lässä 2, opetuksen tavoitteet. 

 

Seuraavaksi kuviossa 1 tulevat ”välineet”, joilla päätarkoitus saavutetaan. Välineitä ovat hen-

kilöstö, oppilaat, ympäristö, maine, omaisuus ja tiedot. Välineillä tarkoitetaan apukeinoja, 

joilla perusopetuksen päätarkoitusta toteutetaan. Toisin sanoen henkilöstöä ja oppilaita ei ole 

tarkoitus esineellistää. ”Välineiden” jälkeen kuviossa 1 ilmestyy turvallisuuden osa-alueet, 

jotka käytiin läpi sivuilla 3 - 8. Turvallisuuden osa-alueet sisältävät kaikki toimenpiteet, joilla 

varmistetaan aiemmin mainittujen ”välineiden” toimivuus ja ajantasaisuus. Esimerkiksi henki-

löstön koulutuksilla varmistetaan, että henkilöstö osaa työskennellä oikein ja turvallisesti.  

 

Kuviossa 1 uloimpana asiana tulee johtaminen. Johtaminen on keskeisessä roolissa koulun 

toiminnan organisoinnissa ja erilaisten strategioiden ja suunnitelmien toteutumisessa (Kerko 

2001, 26). Turvallisuuteen liittyvien asioiden johtaminen on myös osa normaalia, jokapäiväis-

tä johtamista eikä mikään erillisalueensa (Kerko 2001, 23). Johtamisessa oleellista on luoda 

hyvä työilmapiiri, jossa kaikki viihtyvät ja kaikilla on edellytykset tehdä työnsä hyvin. Työil-

mapiirin luomisessa pätevät seuraavat yleisohjeet:  

 

 Tee, mitä olet lupautunut tekemään ja edellytä samaa muilta (Kasurinen 2014, 37). 

 

 Ole esimerkillinen! Jos et itse toimi laadittujen ohjeistuksien, sääntöjen ja suunni-

telmien mukaisesti, miksi muiden pitäisi (Kerko 2001, 26)? 

 

 Kysy ja kuuntele muiden kuulumisia, mielipiteitä ja kehitysehdotuksia (Laitinen, Si-

mola & Vuorinen 2013, 287). 

 

 Pidä negatiivista/rakentavaa palautetta toimintaa tukevana ja kehittävänä asiana. 

 

 Älä nuhtele tai syyllistä tehtävien laiminlyönneistä tai epäonnistumisista. Selvitä, mi-

kä on johtanut laiminlyönteihin ja epäonnistumiseen. Syy voi olla resurssien puuttees-

ta, esim. aika, budjetti tai jokin muu painava syy, esim. masennus, työuupuminen, 

ongelmat perheen ja tuttavien kesken. Tärkeää on tuoda esille, että laiminlyöntiin 

puuttuminen ei ole henkilökohtaista, yksittäiseen työntekijään kohdistuvaa pahante-

koa vaan yleinen tapa toimia, joka koskettaa kaikkia koulun työntekijöitä ja oppilaita 

(Kasurinen 2014, 37). 
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 Kehu onnistumisista ja palkitse mahdollisuuksien mukaan (Waitinen 2014, 36). 

 

 Tiedä, kuka vastaa mistäkin, jotta tiedät, kehen voit ottaa yhteyttä eri tilanteissa, 

eikä kukaan tee suotta samaa asiaa kuin toinen henkilö. 

 

 

 

Kuvio 1: Peruskoulun turvallisuuden hallinta ja tarkoitus (Elinkeinoelämän keskusliitto 2015 

mukaillen) 

 

Turvallisuuteen liittyviä asiakirjoja ja suunnitelmia 

 

Turvallisuuden edistämistä varten lainsäädäntö ja erilaiset määräykset vaativat laatimaan 

erilaisia asiakirjoja ja suunnitelmia. Taulukossa 2 on lueteltu, mitä asiakirjoja ja suunnitelmia 

erilaiset määräykset ja lainsäädäntö vaativat peruskouluja laatimaan. Taulukossa 2 ei ole lue-

teltu kaikkia mahdollisia lainsäädännön vaatimia asiakirjoja, koska ns. ”täydellistä” luetteloa 

on mahdotonta tehdä. Kyseisistä asiakirjoista ja suunnitelmista on suotavaa laatia yhtenäinen 
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turvallisuuskansio. Turvallisuuskansioon sisällytetään kaikki turvallisuuteen liittyvät ohjeet ja 

suunnitelmat, joka toimii käytännön työkaluna turvallisuustyölle (Opetushallitus 2013). 

 

Taulukko 2: Koulun toimintaan liittyviä turvallisuusasiakirjoja (Opetushallitus 2013 mukail-

len). 

 

Suunnitelmat ja asiakirjat Säädökset 

 Paikallinen opetussuunnitelma 

 Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi 

väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 

 Koulun järjestyssäännöt tai muut koulus-

sa sovellettavat järjestysmääräykset 

 Kriisisuunnitelma  

 

 Perusopetuslaki 1998/628 

 Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perus-

teet 

 Tasa-arvosuunnitelma 

 Henkilörekistereistä rekisteriselosteet 

 Rekisteriseloste kameravalvonnasta 

 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-

arvosta 1986/609 

 Henkilötietolaki 1999/523 

 Laki yksityisyyden suojasta työelämäs-

sä 2004/759 

 Selvitys ja arviointi työympäristöstä ja 

työolosuhteista aiheutuvista haitta- ja 

vaaratekijöistä 

 Työsuojelun toimintaohjelma 

 Hälytys-, turvallisuus- ja pelastusväli-

neet ja ohjeet 

 Tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön 

kohdistuvista työpaikan vaara- ja haitta-

tekijöistä sekä työpaikan ja työn turval-

lisuuteen liittyvistä toimintaohjeista 

 Koulutusrekisteri 

 Työturvallisuuslaki 2002/738 

 Työpaikkaselvitys 

 Työterveyshuollon toteutussuunnitelma 

 Työterveyshuollon sopimus 

 Päihdeohjelma 

 Työterveyshuoltolaki 2001/1383 

 Pelastussuunnitelma 

 Poistumisturvallisuusselvitys 

 Räjähdyssuojausasiakirja 

 Pelastuslaki 2011/379 

 Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta   

2011/407 

 Laki vaarallisten kemikaalien ja 

räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 

2005/390 
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TURVALLISUUSTYÖHÖN 

KUULUU 
 

 TURVALLISUUSTIIMIN PERUSTAMINEN 

 

 RISKIENHALLINTA 

 

 HARJOITUKSET JA KOULUTUKSET 

 

 VIESTINTÄ 

 

 TURVALLISUUSMITTARIT.  
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3 Turvallisuustiimin toiminta 

 

Tässä luvussa tuodaan esille, mitkä asiat liittyvät turvallisuustyössä turvallisuustiimin perus-

tamiseen, riskienhallintaan, harjoituksiin ja koulutuksiin, viestintään sekä turvallisuusmitta-

reihin. Viimeisessä kohdassa käydään läpi kuinka kyseisten asioiden toteuttaminen kannattaa 

aikatauluttaa ja organisoida. 

 

Turvallisuustiimin perustaminen (kohta 3.1) ja turvallisuuteen liittyvän toiminnan aikataulut-

taminen ja organisointi (kohta 3.6) ovat oleellisimpia asioita turvallisuuden ylläpitämiseksi. 

Silloin turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet tulee tehdyksi ja turvallisuus on halutulla tasolla, 

vähintään lainsäädännön edellyttämällä tasolla. 
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TURVALLISUUSTIIMIN  

PERUSTAMISEEN KUULUU 
 

1. KOULURAKENNUKSESSA 

TYÖSKENTELEVIEN KARTOITTAMINEN 

 

2. TURVALLISUUTEEN LIITTYVIEN TEHTÄVIEN 

VALTUUTTAMINEN 

 

3. TURVALLISUUSTEHTÄVIÄ 

HOITAVISTA TURVALLISUUSTIIMIN 

MUODOSTAMINEN 

 

4. TURVALLISUUSTIIMIN PUHEENJOHTAJAN  

VALITSEMINEN. 
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3.1 Turvallisuustiimin perustaminen 

 

Työturvallisuuslaki (2002/738 8 § työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite) velvoittaa myös 

peruskoulun rehtoria, työnantajana, olemaan vastuussa peruskoulun turvallisuudesta. Perus-

koulun rehtorilla ei yleensä riitä aikaa ja osaamista kaikkien yllä mainittujen asioiden hoita-

miseen, joten on hyvä tietää, kuka voisi ja osaisi tehdä ne (Laitinen ym. 2013, 35). Peruskou-

lulle on hyvä perustaa turvallisuustiimi, johon kuuluville jaetaan turvallisuuteen liittyvien 

tehtävien suorittaminen, jotta vähintään lainsäädännön vaatimat asiat tulee tehdyiksi. 

 

Ennen kuin ryhdytään muodostamaan turvallisuustiimiä ja valtuuttamaan erilaisten tehtävien 

hoitamista, on syytä kartoittaa keitä kaikkia työntekijöitä työskentelee samassa rakennukses-

sa. Peruskoulun rehtorin ja vararehtorin lisäksi samassa rakennuksessa työskentelevät ainakin 

 

 opettajat 

 kouluisäntä 

 siivoojat 

 keittiöhenkilökunta 

 terveydenhoitaja 

 koulukuraattori 

 koulupsykologi 

 koulusihteeri 

 muut samassa rakennuksessa työskentelevät, esim. päiväkoti, hammaslääkäri, nuori-

sotoimi, iltakäyttäjät ynnä muut mahdolliset tahot. 

 

Kun on tunnistettu, ketkä työskentelevät samassa rakennuksessa, kartoitetaan tunnistettujen 

henkilöiden tietämys, osaaminen ja halu turvallisuuteen liittyvien asioiden hoitamiseen (Ker-

ko 2001, 24). Esim. jos kouluisäntä on aiemmin työskennellyt palomiehenä tai opettaja varti-

jana, on heillä täysin erilaiset valmiudet hoitaa turvallisuusasioita.  

 

Työturvallisuuslaissa (2002/738 16 § ja 47 §) on säädetty tehtävien valtuuttamiseen liittyvistä 

asioista. 16 §:ssä velvoitetaan määrittelemään valtuutetun työtehtävät ja huolehtimaan, että 

valtuutetulla on riittävä pätevyys ja edellytykset tehtäviensä hoitamiseksi. 47 §:ssä velvoite-

taan nimeämään ensiapu- ja pelastushenkilöt sekä varmistaa, että heillä on asianmukainen 

koulutus ja tarvikkeet tehtäviensä toteuttamiseksi. 

 

Taulukosta 3 käy ilmi, ketkä voisivat tehdä erilaisia asioita turvallisuustason kehittämiseksi. 

Tärkeintä on valtuuttaa henkilöille, joilla on jo valmiiksi turvallisuuteen liittyviä työ-

tehtäviä. Tehtävät eivät aina mene turvallisuuden osa-alueiden kohdilta yksiselitteisesti vain 

yhdelle henkilölle. Esim., jos avainten luovuttamisesta henkilökunnalle hoitaa koulusihteeri 



20 
Turvallisuustiimin toiminta 

 

kouluisännän/vahtimestarin sijasta, on koulusihteeri avaintenhallinnan osalta osana kiinteis-

tö- ja toimitilaturvallisuuden ohjeistuksien suunnittelua ja perehdyttämistä. Tällöin koulusih-

teeri ohjeistaa avaimien säilyttämiseen ja katoamisesta ilmoittamiseen avainten luovuttami-

sen aikana. Samoin, jos koulusihteeri luovuttaa muistitikkuja henkilökunnalle, on hän muisti-

tikkujen tietoturvallisuuden osalta osana tietoturvallisuuden perehdyttämistä. Muistitikkuja 

luovuttaessaan hän kertoisi, että luottamukselliseksi ja salaiseksi luokiteltuja tietoja ei saa 

säilyttää muistitikuissa joissa ei ole salausta.  

 

Taulukko 3: Turvallisuuden osa-alueiden valtuuttaminen 

 

Kenelle? 

 

Mikä osa-alue? 

 

Miksi? 

 

Kouluisäntä/vahtimestari 

 

Kiinteistö- ja 

toimitilaturval-

lisuus 

 

Vastaa jo valmiiksi koulurakennuksen ja 

toimitilojen kiinteistöteknisten järjestel-

mien ylläpidosta ja huoltojen tilaamisesta. 

 

Kouluisäntä/vahtimestari 

 

Pelastustoimin-

ta 

 

Tuntee kiinteistön ja sen alueet parhaiten. 

Vastaa yleensä pelastustoimintaan liittyvi-

en järjestelmien ylläpidosta. 

 

Rehtori yhdessä opetusviras-

ton/sivistystoimen kanssa 

 

Valmiussuun-

nittelu 

 

Rehtori eniten mukana kunnan valmius-

suunnittelussa. 

Opetusvirasto/sivistystoimi pitää yllä kaik-

kia palvelujaan koskettavan valmiussuunni-

telman. 

 

Rehtori/vararehtori  

 

Rikosturvalli-

suus 

 

Rehtori vastuussa peruskouluunsa kohdistu-

vien rikosten viemisestä oikeuteen.  

 

Kemian/biologian opettaja 

 

Ympäristötur-

vallisuus 

 

Heillä on yleensä eniten tietoa vaarallisten 

aineiden ja mikrobien (bakteerit, virukset 

yms.) käsittelystä sekä jätehuollosta.  

 

Työsuojeluasiamieheksi valit-

tu henkilö 

 

Työturvallisuus 

 

On yhteyksissä työsuojeluvaltuutettuihin ja 

sivistystoimen/opetusviraston työsuojelu-

päällikköön/vastaavaan henkilöön. 

 

Vararehtori/rehtori 

 

Henkilöturvalli-

suus 

 

Huolehtii valmiiksi sijaisten järjestämisestä 

ja antaa luvan kouluretkien järjestämi-
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seen. 

 

Tietoteknisten laitteiden 

huolloista vastaava ja/tai 

tietotekniikkaa opettava 

 

Koulupsykologi ja/tai kuraat-

tori 

 

Tietoturvalli-

suus  

 

Ymmärtävät valmiiksi tietoturvallisuuden 

merkityksen tietoteknisiä laitteita käytet-

täessä sekä yleisiä periaatteita arjen tieto-

turvallisuudesta. 

 

Koulupsykologin ja kuraattori tietosuojan 

osalta. Heidän työtehtävissä korostuu vai-

tiolovelvollisuus sekä tietävät missä saa 

käsitellä ja puhua minkälaisista tiedoista. 

 

 

Vararehtori/rehtori, työsuo-

jeluasiamies, terveydenhoi-

taja, koulukuraattori ja kou-

lupsykologi 

 

Tuotannon ja  

toiminnan 

turvallisuus 

 

Vararehtori ja rehtori päättävät koulun 

toiminnasta ja mihin suuntaan toimintaa 

kehitetään esim. järjestyssääntöjen kaut-

ta. 

 

Työsuojeluasiamies edustaa työntekijöitä 

toiminnan kehittämisessä. 

 

Terveydenhoitaja, koulupsykologi ja ku-

raattori ovat työtehtäviensä osalta vahvasti 

sidoksissa oppilashuoltoon. 

 

Henkilö, joka yhteyksissä 

kansainvälisiin yhteistyö-

kumppaneihin ja/tai eniten 

tekemisissä ulkomaalaistaus-

taisiin oppilaisiin ja heidän 

vanhempiinsa.  

 

Ulkomaantoi-

mintojen tur-

vallisuus 

 

Valmiiksi jo työtehtävät liittyvät ulkomaan 

toimintoihin. 

 

Varsinainen turvallisuustiimi muodostetaan kyseisistä turvallisuuden eri osa-alueiden valtuute-

tuista. On oleellista järjestää tarpeelliset resurssit, jotta turvallisuustyötä tekevät voivat teh-

dä heille annetut tehtävänsä (Simola 2005, 44). Työskentelyaikaa etenkin täytyy olla tarpeek-

si. Varahenkilöiden nimeäminen on tärkeää, jotta jonkun ollessa esim. pidemmällä sairauslo-

malla, ei tehtävät jäisi tekemättömiksi. Turvallisuustiimi toimii parhaiten kun se kokoontuu 

suunnittelemaan erilaisia toimintaohjeita, harjoituksia yms. säännöllisin väliajoin, esim. ker-

ran kuukaudessa (Waitinen 2014, 35). Turvallisuustiimin tarkoitus on myös välttää töiden 
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päällekkäistä tekemistä ja parantaa eri turvallisuuden osa-alueisiin liittyvien asioiden huomi-

oimista.  

 

Turvallisuustiimin toiminnan kannalta on oleellista nimetä peruskoulun turvallisuusvastaava, 

joka koordinoi ryhmän/tiimin toimintaa ja toimii ryhmän/tiimin puheenjohtajana. Jos perus-

koulun rehtori ei toimi turvallisuusvastaavana, täytyy hänen valtuuttaa joku kyseiseen tehtä-

vään (Waitinen 2014, 36). Turvallisuusvastaavan on hyvä koota kaikki turvallisuuden osa-

alueisiin liittyvät suunnitelmat ja ohjeistukset käytännön työkaluksi, turvallisuuskansioksi. 

Turvallisuuskansion laajuuden vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista velvoittaa kaikkia luke-

maan turvallisuuskansiota, järkevämpää on sen pohjalta laatia erilaisia oppaita eri käyttä-

järyhmille. 

 

Työturvallisuuslaki (2002/738 8 § 4 ja 5 momentti) velvoittaa peruskoulun rehtoria seuraa-

maan aika ajoittain, että turvallisuuteen liittyviä tehtäviä tehdään sovitun mukaisesti. Jos 

valtuutettu laiminlyö tehtävänsä tai tekee ne huolimattomasti, on siihen välittömästi puutut-

tava asian korjaamiseksi. Taulukossa 4 tuodaan esille mitä asioita lainsäädäntö vaatii perus-

koulun rehtorin ja turvallisuustiimin tekevän. 

 

Taulukko 4: Peruskoulun rehtorin ja turvallisuustiimin laiminlyönneistä säädetty 

Lain kohta Kuvaus sisällöstä 

Työturvallisuuslaki (2002/738) 

63 § työturvallisuusrikkomus 

määrää vähintään sakkorangaistukseen, jos ei ole  

1) suoritettu käyttöönotto- tai määräaikaistarkastuksia 

2) asennettu tai hankittu tarpeellisia suojalaitteita ja 

henkilösuojaimia 

3) annettu tarvittavia käyttö-, huolto- tai muita vas-

taavia ohjeita 

4) pidetty työturvallisuuslakia nähtävillä. 

Lisäksi tuomitaan myös, jos on poistettu tapaturman tai sai-

rastumisen vaaran välttämiseksi tarkoitettu laite, ohje- tai 

varoitusmerkintä. 

 

Pelastuslaki (2011/379)      

105 § Uhkasakko ja teettä-

misuhka 

määrää uhkasakkoon tai tekemättä tehdyn toimenpiteen 

teettämisen laiminlyöneen kustannuksella, jos viranomaisen 

antamaa kieltoa tai määräystä ei ole toteltu. Laiminlyöntejä 

ovat 

 sammutus- ja pelastustyötä helpottavien kalusteiden 

ja laitteiden, palonilmaisulaitteiden sekä muiden 

hälytys ja onnettomuuden vaaraa ilmaisevien lait-

teiden, poistumisreittien opasteiden ja valaistuksen 
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tai väestönsuojien varusteiden ja laitteiden toimin-

takunnon, huollon ja tarkastuksien laiminlyönti 

 nuohouksen, ilmanvaihtokanavien ja –laitteiden 

huollon ja puhdistamisen tai tikkaiden, kattokulku-

teiden ja turvavarusteiden kunnossa pitämisen lai-

minlyönti 

 pelastussuunnitelman laatimisen laiminlyönti. 

Pelastuslaki (2011/379)      

106 § Rangaistukset 

määrää vähintään sakkorangaistuksen seuraavista laimin-

lyönneistä  

1) huolellisuuden tulipalon tai muun onnettomuuden 

vaaran ja vahingon välttämiseksi laiminlyönti 

2) palo- tai poistumisturvallisuusvaatimuksien ja hel-

posti syttyvän materiaalin tai muun tavaran asian-

mukaisen säilyttämisen laiminlyönti 

3) uloskäytävillä ja kulkureiteillä tavaroiden säilyttä-

misen kiellon rikkominen tai uloskäytävien ja kulku-

reittien merkitsemisen ja valaisemisen laiminlyönti 

4) pelastusteiden ajokelpoisuuden ja esteettömyyden 

laiminlyönti 

5) palo- tai onnettomuuspaikalta lähtemisen kiellon 

rikkominen 

6) velvollisuuden tulisijoissa ja savuhormeissa olevista 

vioista ilmoittamisen rikkominen 

7) palotarkastukseen tai muuhun valvontatehtävään 

liittyvien asiakirjojen esittämisen laiminlyönti. 

 

Turvallisuustiimejä voi olla useampikin. Samassa rakennuksessa voi esim. toimia kirjasto, päi-

väkoti, nuorisotila ja työväenopisto. Tällaisessa tapauksessa perustetaan peruskoulun oma 

turvallisuustiimi, jossa käydään läpi vain peruskoulun toimintaan vaikuttavia turvallisuusasioi-

ta sekä toinen tiimi. Toinen turvallisuustiimi muodostuu kaikkien toimijoiden turvallisuus-

tiimeistä, jossa käydään läpi turvallisuusasioita, jotka vaikuttavat kaikkien toimijoiden, tai 

suurimman osan, toimintaan. Koko kiinteistöä koskevan turvallisuustiimin puheenjohtajaksi 

valitaan suurimman toimijan turvallisuusvastaava tai kyseisen kiinteistön omistajan edus-

taja. Taulukossa 5 tuodaan esille lainsäädäntöä, joka velvoittaa koko kiinteistöä koskevan 

turvallisuustiimin perustamiseen. 
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Taulukko 5: Koko kiinteistöä koskevan turvallisuustiimin perustamiseen velvoittavaa lainsää-

däntöä 

Lain kohta työturvallisuuslaista 

(2002/738) 

Kuvaus sisällöstä 

49 § Yhteisellä työpaikalla toimivi-

en huolehtimisvelvoite 

Velvoittaa työnantajat ja itsenäiset työnsuorittajat huo-

lehtimaan siitä, että heidän toimintansa ei vaaranna 

myöskään toisten työntekijöiden turvallisuutta ja terve-

yttä. 

 

51 § Pääasiallista määräysvaltaa 

käyttävän työnantajan velvollisuu-

det yhteisellä työpaikalla 

Velvoittaa yhteisellä työpaikalla pääasiallista määräys-

valtaa käyttävän työnantajan huolehtimaan 

1) työpaikalla toimivien työnantajien ja itsenäisten 

työnsuorittajien toimintojen yhteensovittami-

sesta 

2) työpaikan liikenteen ja liikkumisen järjestelyistä 

3) työpaikan yleisestä turvallisuuden ja terveelli-

syyden edellyttämästä järjestyksestä ja siistey-

destä 

4) muusta työpaikan yleissuunnittelusta 

5) työolosuhteiden ja työympäristön yleisestä tur-

vallisuudesta ja terveellisyydestä. 

 

Turvallisuustiimin perustamisen jälkeen on hyvä määrittää turvallisuustiimissä peruskoulun 

turvallisuuden toimintaperiaatteet, joiden mukaan turvallisuusasioihin suhtaudutaan ja sitou-

dutaan toimimaan (Kolehmainen, Wiss, Lounamaa & Korpilahti 2014, 4). Turvallisuuden toi-

mintaperiaatteita laatiessa voi hyödyntää Jokivarren koulun turvallisuusperiaatteita (liite 1).  

 

Turvallisuuden toimintaperiaatteita määriteltäessä on huomioitava peruskoulussa olevat nor-

mit. Säännöistä yleensä poiketaan, jos ryhmän normit näin olettavat. Vain harvat poikkeavat 

ryhmän normeista ja noudattavat sääntöjä, koska se on heidän mielestään turvallisinta tai 

koska näin on käsketty (Reiman 2008, 108). Tärkeintä on toimia periaatteiden mukaisesti ja 

velvoittaa kaikki koulun toimintaan liittyvät henkilöt toimimaan myös niiden mukaisesti. Mi-

kään laadittu asiakirja ei itsessään hyödytä mitään, tärkeintä on toimia laadittujen ohjei-

den/sääntöjen mukaisesti. 
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RISKIENHALLINTA 

SISÄLTÄÄ 
 

 

 VALTUUTTAMISEN JA SITOUTUMISEN 

 

 RISKIENHALLINNAN SUUNNITTELUN 

 

 RISKIENHALLINNAN TOTEUTUKSEN 

 

 SEURANNAN JA KATSELMOINNIN 

 

 JATKUVAN KEHITTÄMISEN. 
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3.2 Riskienhallinta 

 

Riskeillä tarkoitetaan epävarmuuden vaikutusta tavoitteisiin, joilla voi olla negatiivinen tai 

positiivinen vaikutus pyrittävään tavoitteeseen. Riskienhallinnalla tarkoitetaan koordinoitua 

toimintaa, jolla peruskoulua johdetaan ja ohjataan riskien osalta. Kuvion 2 mukaisesti ris-

kienhallinta sisältää viisi eri vaihetta, jotka ovat valtuuttaminen ja sitoutuminen, riskienhal-

linnan suunnittelu, riskienhallinnan toteutus, seuranta ja katselmointi sekä jatkuva kehittä-

minen. (Suomen Standardisoimisliitto 2015.) 

 

 

Kuvio 2: Riskienhallinnan osatekijät (Suomen Standardisoimisliitto 2015) 

 

Riskienhallinnan valtuuttaminen ja sitoutuminen 

 

Riskienhallinnan valtuuttamisessa ja sitoutumisessa pätevät samat asiat kuin mitä kohdassa 

3.1 käytiin läpi turvallisuustiimin perustamisesta. Johtamisen näkökulmasta on olennaista, 

että riskienhallinta on osa kaikkia peruskoulun suunnitteluprosesseja (Suomen Standardisoi-

misliitto 2015). Riskienhallinnan päävetäjäksi on hyvä valtuuttaa turvallisuusvastaava. Rehto-

rin on hyvä olla mukana riskienhallintaan liittyvissä palavereissa, koska resurssit toimenpitei-

den käynnistämiseksi tulevat lopulta rehtorin kautta. Riskienhallinnan palavereihin kannattaa 

kutsua asiantuntijoiksi viranomaisia esim. poliisi, pelastuslaitos, sosiaaliviranomaiset, sivistys-
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/opetusviraston asiantuntijoita sekä mahdollisuuksien mukaan kunnan johtoryhmään kuuluvia 

asiantuntijoita kuten turvallisuuspäällikön. Asiat pitää palavereissa käsitellä ja dokumentoida 

sellaisina kuin ne todellisuudessa ovat, ei kuten juhlapuheissa on tapana kertoa (Paasonen 

2012, 162). 

 

Riskienhallinnan suunnittelu 

 

Riskienhallinnan suunnittelu sisältää riskien arvioinnin ja käsittelyn. Riskien arviointi koostuu 

riskien tunnistamisesta, analysoinnista sekä arvioimisesta onko nykyiset toimenpiteet riittäviä 

kyseisten riskien kohdalla vai ei. Riskien käsittely on muokkaamisprosessi, johon on olemassa 

seitsemän eri vaihtoehtoa 

 riski voidaan torjua, jolloin kyseiseen riskiin liittyvää toimintaa ei aloiteta tai jatketa 

enää 

 riskiä voi lisätä tai ottaa tietyn mahdollisuuden saavuttamiseksi  

 riskin aiheuttava tekijä poistetaan 

 riskin toteutumisen todennäköisyyttä muutetaan  

 riskin toteutumisen seurauksia muutetaan  

 riski jaetaan toisten osapuolten kanssa vakuuttamalla tai erinäisin sopimuksin  

 riski säilytetään samanlaisena kuin se on tälläkin hetkellä.  

(Suomen Standardisoimisliitto 2015.)  

 

Paasosen (2012, 171) mukaan koulun turvallisuustoimintaan liittyvät asiat on hyvä dokumen-

toida järjestelmällisesti siten, että tehdyt toimenpiteet ja velvollisuudet voidaan todeta sen 

pohjalta. Dokumentaation avulla voidaan ohjata koko organisaation toimintaa poikkeustilan-

teissa valmiiksi suunniteltujen toimintamallien avulla (Paasonen 2012, 169). Liitteessä 2 on 

mallitaulukko, jota voi hyödyntää riskienhallinnan suunnittelussa ja dokumentoinnissa.  

 

Riskienhallinnan suunnittelu voidaan jakaa kolmeen osaan  

 johdon tasolla tehtävä strateginen riskien arviointi ja käsittely 

 systemaattinen eri töiden arviointi ja käsittely 

 päivittäinen oman työn arviointi ja käsittely. 

(Laitinen ym. 2013, 15.) 

 

Laitisen ym. (2013, 30) mukaan strategiset riskit liittyvät ”mitä tehdään” –päätöksiin ja ope-

ratiiviset ”miten tehdään” –päätöksiin. Riskienarvioinnin ja käsittelyn täytyy olla osa arkea, 

jokaisen täytyy osata huomata miten omat työskentelytavat vaikuttavat toimintaan ja ilmoit-

taa havaitsemistaan puutteista eteenpäin ja korjata ne, jos mahdollista. Riskienarvioinnin ja 

käsittelyn tukena on hyvä käyttää erilaisia turvallisuustiedostoja, kuten vähältä piti –
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tapaukset, poikkeamahavainnot, sairauspoissaolot (Kerko 2001, 33 & 106 ). Taulukossa 6 on 

kuvailtu lainsäädäntöä, joka velvoittaa peruskouluja riskien arviointiin ja käsittelyyn. 

 

Taulukko 6: Peruskoulujen riskienhallintaan velvoittavaa lainsäädäntöä 

Lain kohta Kuvaus sisällöstä 

Työturvallisuuslaki (2002/738) 

10 § Työn vaarojen selvittämi-

nen ja arviointi 

Velvoittaa rehtoria, työnantajana, selvittämään ja tunnistamaan työs-

tä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista 

aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät huomioiden 

1) työpaikassa esiintyvät vaarat ja haitta tekijät 

2) esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sai-

raudet sekä vaaratilanteet 

3) työntekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut henkilökoh-

taiset edellytyksensä 

4) työn kuormitustekijät 

5) mahdollinen lisääntymisterveydelle aiheutuva vaara 

6) muut vastaavat seikat. 

 

Jos rehtorilla ei ole riittävää asiantuntemusta, hänen on käytettävä 

ulkopuolisia asiantuntijoita. Rehtorin on varmistuttava, että asiantunti-

jalla on riittävä pätevyys ja muut edellytykset tehtävän asianmukai-

seen suorittamiseen. 

 

Selvitys ja arvionti on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa ja se on 

pidettävä ajan tasalla. 

 

Työturvallisuuslaki (2002/738) 

12 § Työympäristön suunnitte-

lu 

Velvoittaa rehtoria, työnantajana, huolehtimaan suunnitellessaan työ-

ympäristön rakenteiden, työtilojen, työmenetelmien, käytettävien ko-

neiden, työvälineiden ja muiden laitteiden sekä terveydelle vaarallis-

ten aineiden käyttöä, että suunnittelussa otetaan huomioon niiden vai-

kutukset työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen ja että ne ovat 

tarkoituksenmukaisia. 

 

Järjestelyissä tarpeen mukaan on huomioitava vammaiset ja muut 

työntekijät, joiden työn tekeminen sekä terveyden ja turvallisuuden 

varmistaminen työssä muutoin edellyttää erityisiä toimenpiteitä. 

 

Jos aiemmin mainittujen asioiden suunnittelu annetaan ulkopuolisen 

suunnittelijan tehtäväksi, työnantajan tulee antaa suunnittelijalle riit-

tävät tiedot peruskoulusta. 
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Työturvallisuuslaki (2002/738) 

13 § Työn suunnittelu 

Velvoittaa ottamaan huomioon työn suunnittelussa työntekijöiden fyy-

siset ja henkiset edellytykset, jotta työntekijän turvallisuudelle tai 

terveydelle aiheutuvaa haittaa tai vaaraa voidaan välttää tai vähentää. 

Työturvallisuuslaki (2002/738) 

41 § Koneiden, työvälineiden 

ja muiden laitteiden käyttö 

Velvoittaa riskien arviointiin ja käsittelyyn hankintojen yhteydessä se-

kä säännöllisin väliajoin arvioimaan niiden kunnon. Jos käytettävät ko-

neet, työvälineet tai laitteet eivät ole enää turvallisia käyttää, ne pi-

tää korvata turvallisemmilla. 

Työturvallisuuslaki (2002/738) 

32 § Työpaikan rakenteellinen 

ja toiminnallinen turvallisuus 

ja terveellisyys 

Velvoittaa uudisrakentamisen, peruskorjausten ja saneerausten yhtey-

dessä riskien arviointiin ja käsittelyyn. Lisäksi velvoittaa ylläpitämään 

rakennusta, jossa peruskoulu toimii turvallisessa kunnossa, josta ei ai-

heudu terveyshaittoja eikä vaaranna turvallisuutta. 

Pelastuslaki (2011/379) 

14 §Omatoiminen varautumi-

nen 

Velvoittaa rehtoria rakennuksen haltijana ja/tai toiminnanharjoittaja-

na 

1) ehkäisemään tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilan-

teiden syntymistä 

2) varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suo-

jaamiseen vaaratilanteissa 

3) varautumaan tulipalon sammuttamiseen ja muihin pelas-

tustoimenpiteisiin 

4) ryhtymään toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tuli-

paloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin 

pelastustoiminnan helpottamiseksi. 

Pelastuslaki (2011/379) 

15 § Pelastussuunnitelma 2 

momentti 

Velvoittaa kirjaamaan ylös pelastussuunnitelmaan 

1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmät 

2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvalli-

suusjärjestelyt 

3) henkilökunnalle ja asiakkaille annettavat ohjeet onnetto-

muuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilan-

teissa toimimiseksi 

1) mahdollisista muista omatoimiseen varautumiseen liitty-

vistä toimenpiteistä. 

Laki vaarallisten kemikaalien 

ja räjähteiden käsittelyn tur-

vallisuudesta (2005/390)       

41 § Räjähdysvaaran arviointi 

Velvoittaa rehtoria toiminnanharjoittajana arvioimaan räjähdyskelpois-

ten ilmaseosten aiheuttamat vaaratekijät ja räjähdysvaaran aiheutta-

mat riskit. Arviointi on tarkistettava säännöllisesti ja aina, kun merkit-

täviä muutoksia ilmenee. 

Ympäristönsuojelulaki 

(2014/527) 

6 § Selvilläolovelvollisuus 

Velvoittaa rehtoria toiminnanharjoittajana olemaan selvillä toimintan-

sa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä 

haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. 
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Kemikaalilaki (2013/599) 

19 § Toimintaa ohjaavat ylei-

set periaatteet kohdat 1 ja 2 

Velvoittavat, että  

1) tiedostetaan peruskoulun toiminnassa käytettävien kemikaa-

lien terveys- ja ympäristövaikutuksista 

2) terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi noudatetaan 

riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta kemikaalin määrä ja 

vaarallisuus huomioon ottaen. 

Työturvallisuuslaki (2002/738) 

11 § Erityistä vaaraa aiheutta-

va työ 

Vaatii erityistä tapaturman tai sairastumisen vaara arvioidun työn te-

kemiseen vain siihen pätevän ja soveltuvan työntekijän tai tällaisen 

työntekijän välittömässä valvonnassa olevan työntekijän. Muiden hen-

kilöiden pääsy vaara-alueelle on estettävä. 

 

Jos kyseisestä työstä voi aiheutua raskaana olevalle työntekijälle tai 

sikiölle erityistä vaaraa, eikä vaaratekijää voida poistaa, täytyy rehto-

rin siirtää työntekijä raskauden ajaksi hänelle sopiviin tehtäviin. 

Työturvallisuuslaki (2002/738) 

25 § Työn kuormitustekijöiden 

välttäminen ja vähentäminen 

Vaatii rehtoria, työnantajana, saatuaan tietoonsa työntekijän kuormit-

tuvan työssään terveyttä vaarantavalla tavalla, ryhtymään toimiin 

kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai vä-

hentämiseksi. 

Työturvallisuuslaki (2002/738) 

26 § Näyttöpäätetyö 

Vaatii rehtoria, työnantajana järjestämään työnteko mahdollisimman 

turvalliseksi haitallisten tai vaarallisten kuormitustekijöiden vähentä-

miseksi 

Työturvallisuuslaki (2002/738) 

27 § Väkivallan uhka 

Velvoittaa rehtoria, työnantajana laatimaan menettelytapaohjeet uh-

kaavien tilanteiden hallintaan ja toimintatapoihin, joilla väkivaltatilan-

teen vaikutukset työntekijän turvallisuuteen voidaan torjua tai rajoit-

taa. Kyseiset menettelytapaohjeet täytyy laatia, jos työhön liittyy il-

meinen väkivallan uhka. Tällöin peruskoulussa täytyy myös olla väkival-

lan torjumiseen tai rajoittamiseen tarvittavat turvallisuusjärjestelyt tai 

-laitteet sekä mahdollisuus avun hälyttämiseen. 

 

Työturvallisuuslaki 

(2002/738)29 § Yksintyösken-

tely 

Työn luonne huomioon ottaen rehtorin, työnantajana täytyy huolehtia, 

että haitta tai vaara yksin työskenneltäessä vältetään tai on mahdolli-

simman alhainen. Rehtorin täytyy myös järjestää yhteydenpito työnte-

kijään itsensä tai edustajansa (esim. apulaisrehtori) välillä sekä varmis-

tettava että työntekijällä on mahdollisuus avun hälyttämiseen. 

Työturvallisuuslaki (2002/738) 

44 § Onnettomuuden vaara 

Velvoittaa järjestämään työn siten, että tulipalon räjähdyksen, hukki-

misen tai muun onnettomuuden vaara on mahdollisimman vähäinen. 

Työntekijöille on annettava tarpeellista opetusta ja ohjeet vaaran tor-

jumisesta ja menettelytavoista onnettomuuden sattuessa sekä tarvit-

taessa järjestää harjoituksia. 
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Työturvallisuuslaki (2002/738) 

54 § Työpaikkojen yhteisten 

vaarojen torjunta 

Velvoittaa peruskoulua yhdessä muiden samassa rakennuksessa olevien 

toimijoiden kanssa tiedottamaan toisilleen havaitsemistaan haitta- ja 

vaaratekijöistä ja niiden poistamiseen tähtäävistä toimenpiteistä sekä 

tarpeellisten toimintojen yhteensovittamisesta. Esimerkiksi tarpeelli-

nen yhteen sovitettava toiminta on kokoontumispaikkojen määrittely 

evakuointi tilanteita, kuten tulipaloa varten. 

Laki vaarallisten kemikaalien 

ja räjähteiden turvallisuudes-

ta (2005/390) 

7 § Selvilläolovelvollisuus 

Rehtori, toiminnanharjoittajana, on velvollinen hankkimaan tiedot pe-

ruskoulussaan käsiteltävien ja varastoitavien vaarallisten kemikaalien 

sekä räjähteiden fysikaalisista ja kemiallisista, palo- ja räjähdysvaaral-

lisista sekä terveydelle ja ympäristölle vaarallisista ominaisuuksista ja 

luokituksesta. 

Laki vaarallisten kemikaalien 

ja räjähteiden turvallisuudes-

ta (2005/390) 

8 § Valintavelvollisuus 

Rehtori, toiminnanharjoittajana on velvollinen valitsemaan olemassa 

olevista vaihtoehdoista vähiten vaaraa aiheuttava kemikaali, räjähde 

tai menetelmä. 

Laki vaarallisten kemikaalien 

ja räjähteiden turvallisuudes-

ta (2005/390) 

9 § Huolehtimisvelvollisuus 

Rehtori, toiminnanharjoittajana, on noudatettava vaarallisen kemikaa-

lin ja räjähteen määrä ja vaarallisuus huomioiden riittävää huolelli-

suutta ja varovaisuutta henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen 

ehkäisemiseksi.  

 

Jos vaarallisen kemikaalin/räjähteen huolimaton tai varomaton käsit-

tely aiheuttaa rakenteiden tai ympäristön saastumista, rehtorin tulee 

huolehtia rakenteiden ja ympäristön puhdistamisesta sellaiseen kun-

toon, ettei niistä aiheudu vaaraa ympäristölle tai ihmisten terveydelle. 

Laki vaarallisten kemikaalien 

ja räjähteiden turvallisuudes-

ta (2005/390) 

42 § Periaatteet räjähdysten 

estämiseksi ja räjähdyksiltä 

suojautumiseksi 

 

Rehtori, toiminnanharjoittajana, on ryhdyttävä toimenpiteisiin räjäh-

dysten estämiseksi menetelmin, joilla räjähdyskelpoisten ilmaseosten 

muodostuminen estetään. Jos räjähdyskelpoisten ilmaseosten muodos-

tumisen estäminen ei ole toiminnan luonteen vuoksi mahdollista, on 

räjähdyksestä aiheutuvat vaikutukset vähennettävä niin, että ihmisten 

terveys ja turvallisuus varmistetaan. 

Laki vaarallisten kemikaalien 

ja räjähteiden turvallisuudes-

ta (2005/390) 

43 § Tilojen luokittelu 

Rehtori, toiminnanharjoittajana, on luokiteltava tilat, joissa voi esiin-

tyä räjähdyskelpoisia ilmaseoksia. Lisäksi on merkittävä näiden tilojen 

sisäänkäynnit ja huolehtia niistä toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen 

näistä tiloista aiheutuvien vaaratilanteiden ehkäisemiseksi. 

 

Rehtorin on luokiteltava tilat, joissa räjähteitä käsitellään tai varastoi-

daan. Luokittelu tehdään räjähteiden pölyämisen tai haihtumisen aihe-

uttaman räjähdysvaaran esiintymistiheyden ja keston perusteella. 
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Ympäristönsuojelulaki 

(2014/527) 

7 § Velvollisuus ehkäistä ja 

rajoittaa ympäristön pilaan-

tumista 

Rehtori, toiminnanharjoittajana, on järjestettävä peruskoulun toiminta 

siten, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Pe-

ruskoulun päästöt ympäristöön ja viemäriverkostoon on rajoitettava 

mahdollisimman vähäisiksi. 

Ympäristönsuojelulaki 

(2014/527) 

20 § Yleiset periaatteet ympä-

ristön pilaantumisen vaaraa 

aiheuttavassa toiminnassa 

”Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on peri-

aatteena, että 

1) menetellään toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja 

varovaisuudella ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä 

otetaan huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran 

todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnetto-

muuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen (va-

rovaisuus- ja huolellisuusperiaate); 

2) noudatetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituk-

senmukaisia ja kustannustehokkaita eri toimien yhdistelmiä 

(ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate).” 

Kemikaalilaki (2013/599) 

19 § Toimintaa ohjaavat ylei-

set periaatteet kohta 3 

”3) kemikaaleista aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi valitaan, silloin 

kun se on kohtuudella mahdollista, käyttöön olemassa olevista kemi-

kaaleista tai menetelmistä se, josta aiheutuu vähiten vaaraa.” 

 

 

Ensimmäisessä karkeassa riskien arvioinnissa täytyy selvittää  

• Mitkä tekijät ovat aiheuttaneet tai voivat aiheuttaa eniten taloudelli-

sia/terveydellisiä/maine menetyksiä? 

• Mitä toimintoja/henkilöitä nämä vaarat koskevat? 

• Mitkä ovat riskialtteimmat ja uhkaavimmat työtehtävät ja -vaiheet? 

• Millä tasolla kyseisten vaarojen hallinta on tällä hetkellä: täyttyvätkö lain minimivaati-

mukset tai omat tavoitteet, onko tarvetta parantaa hallintaa? Millä keinoilla hallintaa 

ja suojautumista parannetaan, paljonko niihin käytetään resursseja? 

• Ovatko työpaikan yleiset vaara- ja kuormitustekijöiden hallinta- ja suojautumiskeinot 

riittävällä tasolla? 

(Laitinen ym. 2013, 217 mukaillen.) 

 

Tunnistetut riskit on hyvä järjestää tärkeysjärjestykseen niiden todennäköisyyden ja vaka-

vuuden perusteella, esimerkiksi todennäköisyys ja vakavuus 1-5 asteikolla. Kun todennäköi-

syys ja vakavuus on arvioitu, voidaan tärkeysjärjestys laskea kaavalla todennäköisyys x va-

kavuus2=. Suurimman riskiluvun saaneiden toimenpiteet toteutetaan ensin hyväksyttävälle 

tasolle. (Kuronen 2012 mukaillen.) Jos toimenpiteiden vaikutukset eivät ole hyväksyttävällä 

tasolla, täytyy toimenpiteitä parantaa, jotta jäljelle jäänyt riski, jäännösriski, on hyväksyttä-
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vällä tasolla. Täysin riskitöntä toimintaa ei ole olemassa, jonka vuoksi keskeistä on toimintaan 

liittyvien riskien minimoiminen riittävän pitkälle (Reiman 2008, 219).  

 

Riskienhallinnan toteutus 

 

Riskienhallinnassa sovitut kehitystoimenpiteet täytyy viedä tehokkaasti eteenpäin, muutoin 

riskianalyysit ja niihin käytetty aika on ollut ns. ”turhaa työtä” (Paasonen 2012, 169). Samalla 

kun riskien toimenpiteitä toteutetaan aloittaen suurimman luvun saaneista ensin, kannattaa 

samanaikaisesti toteuttaa myös alhaisimpien riskilukujen toimenpiteet. Yleensä henkilöstölle 

arkiset pienet asiat ovat merkityksellisiä, jokapäiväistä toimintaa häiritseviä tyytymättömyy-

den aiheuttajia sekä niiden toimenpiteet ovat helpommin toteutettavissa (Laitinen ym. 2013, 

262).  

 

Seuranta ja katselmointi 

 

Peruskoulun toimintaan vaikuttavien muutosten huomaamiseksi sekä toimenpiteiden vaikutus-

ten arvioimiseksi seuranta ja katselmointi on ensiarvoisen tärkeää. Seurannalla tarkoitetaan 

jatkuvia tarkistuksia, valvontaa, tilanteiden arvioimista, ja kriittistä havainnointia, joiden 

tarkoitus on tunnistaa puutteita, jotta voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. (Suomen 

Standardisoimisliitto 2015). Seurantaan kuuluvaan valvontaan sisältyy esim. 

 poikkeamavalvonta 

 työolosuhteissa ilmenevät muutokset  

 laitteiden kunnon seuranta 

 sovittujen menettelytapojen toteutuminen ja niiden toimivuuden arviointi 

 riittävän hyvän järjestyksen ja siisteyden ylläpitäminen 

 peruskoulun irtaimistosta huolehtiminen 

 toimintahäiriöiden havainnointi ja toimenpiteisiin ryhtyminen häiriöiden poistamiseksi 

 kaikenlaisista turvavarusteista ja –laitteista huolehtiminen (esim. palo-/osastoivat 

ovet, ensiapukaapit, hälyttimet, lukitukset, palokuormat, sammuttimet yms.). 

(Kerko 2001, 317.) 

 

On myös tärkeää seurata peruskoulun lähiympäristöä ja mediaa, jotta pystytään varautumaan 

ennen kuin mitään on vielä tapahtunut. Esimerkiksi lähiympäristöä ja mediaa seuraamalla 

voidaan tietää, jos peruskoulun lähellä järjestetään jokin tapahtuma, esim. sirkus, joka tuo 

riskejä peruskoulun toimintaan. Puutteista, joita peruskoulu ei voi itsenäisesti korjata täytyy 

viedä tietoa eteenpäin, esim. kiinteistön omistajalle tai sivistystoimelle/opetusvirastolle nii-

den korjaamiseksi. Katselmuksilla tarkoitetaan toimia, joilla arvioidaan asetettujen tavoittei-

den saavuttamiseen tarvittavien toimenpiteiden vaikuttavuus, sopivuus ja riittävyys. Taulu-

kossa 7 kuvaillaan seurantaan ja katselmuksiin velvoittavaa lainsäädäntöä. 
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Taulukko 7: Seurantaan ja katselmuksiin velvoittavaa lainsäädäntöä 

Pelastuslain (2011/379) kohta Kuvaus sisällöstä 

10 § Rakennusten uloskäytävät Uloskäytävät ja kulkureitit täytyy pitää kulkukelpoisina, es-

teettöminä sekä sellaisessa kunnossa, että niitä voi käyttää 

tehokkaasti ja turvallisesti. 

 

”Uloskäytävillä sekä ullakoiden, kellarien ja varastojen kul-

kureiteillä ei saa säilyttää tavaraa. 

Uloskäytävät ja kulkureitit niille tulee tarvittaessa merkitä 

ja valaista asianmukaisesti.” 

12 § Laitteiden kunnossapito Seuraavat varusteet ja laitteet täytyy pitää toimintakunnos-

sa sekä huoltaa ja tarkistaa asianmukaisesti 

1) sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto; 

2) sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet; 

3) palonilmaisu-, hälytys- ja muut onnettomuuden vaaraa 

ilmaisevat laitteet; 

4) poistumisreittien opasteet ja valaistus; 

5) väestönsuojien varusteet ja laitteet. 

 

Jatkuva kehittäminen 

 

Riskienarviointi ja käsittely on hyvä tehdä säännöllisin väliajoin. Muutoksia koskevan päätök-

senteon täytyy pohjautua aina riskienarviointiin ja käsittelyyn. (Suomen Standardisoimisliitto 

2015.) Kyseiset muutokset koulun toiminnassa ovat esimerkiksi 

 

 peruskoulun peruskorjaus tai saneeraus 

 uusien työvälineiden ja -menetelmien käyttöönotto 

 lähiympäristöön rakennetaan esimerkiksi vanhainkotia, tehdasta, voimalaitosta, ur-

heiluhallia, päihdeklinikkaa, moottori- tai maantietä 

 peruskoulun urheilukentälle tulee väliaikaisesti esimerkiksi sirkus tai tivoli 

 lähialueella järjestetään esimerkiksi urheilutapahtuma, festivaalit tai jokin muu suur-

tapahtuma 

 henkilöstövaihdokset ja pitkät sairaslomat, varsinkin koulun johtoryhmään kuuluvien 

osalta. 

 

Lisää tietoa riskienhallinnasta ja riskienhallinnan tukimateriaaleista löytyy Suomen riskienhal-

lintayhdistys ry:n ylläpitämästä pk-rh –sivustosta ( www.pk-rh.fi ). Sivusto on pääasiassa tar-

koitettu pien ja keskisuurten yritysten riskienhallinnan tueksi, mutta soveltuu myös peruskou-

lujen riskienhallintatyöhön. 

http://www.pk-rh.fi/
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3.3 Harjoitukset ja koulutukset 

 

Tärkeää on lisätä turvallisuus osaksi perehdyttämistä, jolloin sijaisetkin saadaan helpommin 

sitoutumaan turvallisuustavoitteisiin (Paasonen 2012, 168). Koulutuksessa/perehdytyksessä 

kannattaa keskittyä vaarojen ja riskien kouluttamiseen/perehdyttämiseen, yleisten tur-

vallisuuden varmistamisen periaatteiden selittämiseen sekä inhimillisten ja organisatoris-

ten tekijöiden perustietoihin (Reiman 2008, 368). Taulukossa 8 kuvaillaan lainsäädäntöä, 

joka velvoittaa järjestämään koulutuksia turvallisuuteen liittyen. 

 

Taulukko 8: Lainsäädäntöä turvallisuuteen liittyvistä koulutuksista 

Työturvallisuuslain (2002/738) kohta Kuvaus sisällöstä 

14 § Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus Rehtorin on annettava työntekijöilleen riittä-

vät tiedot työpaikan vaara- ja haittatekijöis-

tä. 

46 § Ensiapu -1 momentti Työolosuhteet ja työ huomioon ottaen rehto-

rin on annettava työntekijöilleen ohjeet toi-

menpiteistä, joiden mukaisesti toimitaan 

sairastumisen ja tapaturman sattuessa. 

 

Opettajien turvallisuuskoulutuksien resurssoinnin kannalta on hyvä käyttää hyödyksi Veso 

päiviä. Turvallisuuteen liittyvän koulutuksen järjestämistä harkittaessa, kannattaa turvalli-

suustiimissä miettiä 

 Mitä koulutuksella pyritään saavuttamaan? 

 Kuka/ketkä vastaa koulutuksen järjestämisestä? 

 Mitä koulutukseen osallistuvien täytyy tietää ja hallita ennen koulutusta? 

 Miten koulutukseen osallistuneiden osaamista koulutuksen jälkeen seurataan? 

 Onko määritelty koulutukseen liittyvät mittaus- ja raportointitarpeet? 

 Miten turvallisuuskoulutus on yhdistetty osaksi laajempaa henkilöstön kehittämistä? 

 Miten koulutuksesta tiedotetaan ja resurssoidaan aikaa sen toteuttamiseksi?  

(Kerko 2001, 51.) 

 

Turvallisuuteen liittyvistä asioista kouluttaminen oppilaille toimii parhaiten, kun turvalli-

suuden kehittäminen on osa opetussuunnitelmaa (Paasonen 2012, 30-31). Esimerkiksi kemi-

an tunneilla ympäristöturvallisuudesta, kotitalouden tunneilla alkusammutuksesta, teknisen 

työn tunneilla työturvallisuudesta, yhteiskuntaopin tunneilla lainsäädäntöä, kuten yleinen 

kiinniotto-oikeus, hätävarjelu ja pakkotila. Myös turvallisuuteen liittyvän opetuksen vuoksi 

yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeää. Huoltajille on syytä painottaa, että heidät voidaan 

tuomita perusopetuslain (1998/628) 45 pykälän mukaan sakkoon, jos laiminlyövät velvollisuu-

tensa valvoa lapsen oppivelvollisuuden täyttymistä.  
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Laitisen ym. (2013, 311) mukaan turvallisuuskoulutusta on hyvä järjestää turvallisuustuokioita 

pitämällä. Turvallisuustuokiot ovat 10 – 15 minuutin tapaamisia työn äärellä. Tarkoitus on 

pitää työntekijät tietoisina työhönsä liittyvistä vaaroista ja riskeistä sekä tuoda esille ajan-

kohtaisia ongelmia peruskouluun liittyen. Aiheen valinnassa täytyy huomioida, että se on 

merkityksellinen ja liittyy konkreettisesti työhön.  

 

Jos olet havainnut epäasiallista kohtelua tai käyttäytymistä, puhu siitä. Jos huomaat, että 

palokuormaa on poistumisteiden edessä, puhu siitä. Jos on tapahtunut vaaratilanne tai tapa-

turma, puhu siitä. Tuokio on hyvä pitää paikassa, jossa kaikki voivat istua ja rentoutua ja se 

kannattaa pitää työpäivän alussa taikka välitunnin aikana. Aihe ei saa olla liian laaja, et ehdi 

puhumaan 15 minuutissa kuinka toimia väkivaltatilanteessa. Sen sijaan ehdit puhua kuinka 

sijoitella huonekalut ja tavarat väkivaltatilanteen seurausten ennalta ehkäisemiseksi. (Laiti-

nen ym. 2013, 311.) 

 

Turvallisuustuokio esimerkiksi aiheesta huonekalujen ja tavaroiden sijoittamisesta kannattaa 

hoitaa seuraavanlaisesti  

 Käytä esimerkkinä tilaa, jossa huonekalut ja tavarat ei ole sijoitettu oikein ja näytä 

tilassa olevat epäkohdat (esim. valokuvina kännykästäsi) 

 Kysy, kuinka moni tuokioon osallistuvista on kokenut väkivaltaa uhkaavan tilanteen tai 

tietää sellaisen, jonka seurauksia olisi voitu ehkäistä paremmin huonekalujen ja tava-

roiden sijoittelulla  

 Käynnistä ohjelma, jonka tavoitteena on raportoida ja sijoittaa huonekalut ja tavarat 

turvallisempiin paikkoihin. 

(laitinen ym. 2013, 311 mukaillen.) 

 

Kun henkilöstö on perehdytetty hyvin turvallisuuteen liittyviin asioihin, on hyvä järjestää har-

joituksia poikkeavien tapahtumien varalle. Siten voidaan nostaa esiin toimintaan vaikuttavia 

uhkia ja ongelmia sekä löytää ratkaisuja turvallisuuden hallintaan. Tärkeää on löytää puutteet 

ja viat toimintaohjeista sekä teknisistä järjestelmistä, esim. kuulutusjärjestelmästä, ennen 

kuin mitään on sattunut. (Paasonen 2012, 169.) 

 

Harjoitukset on järkevää organisoida yhdessä muiden samaa rakennusta käyttävien kanssa, 

jotta erilaiset käytänteet eivät aiheuttaisi hätätilanteessa turvallisuusuhkia. Luvun 4 taulu-

kossa 14 esitellään sidosryhmiä, joita kannattaa hyödyntää koulutuksien ja harjoitusten jär-

jestämisessä. Esim. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tarjoaa ilmaiseksi alueensa kuntien oppi-

laitoksille ja päiväkodeille tulikukko nimistä pelastustoimintaan liittyvää turvallisuuskoulutus-

ta. On hyvä selvittää tarjoaako oman kuntasi alueella toimiva pelastuslaitos vastaavanlaista 

koulutusta. Samoin poliisilaitokset tarjoavat peruskouluille koulutuksia ja ohjeita esim. kuinka 

toimia äärimmäisten väkivaltatapausten aikana. 



37 
Turvallisuustiimin toiminta 

 

Peruskoulun turvallisuusjärjestelyihin liittyvän perehdytyskoulutuksen suunnittelussa on suosi-

teltavaa hyödyntää Suomen Palopäällystöliiton julkaisua ”turvallisuuskävelyopas –

toiminnallinen turvallisuuskoulutus”. Oppaassa esitellään toiminnallinen opetusmuoto, jota 

voi hyödyntää turvallisuuskoulutuksessa. Opas on tilattavissa Suomen Palopäällystöliiton verk-

kokaupasta. (Suomen Palopäällystöliitto 2015.) Opetushallituksen ylläpitämästä Opetustoimen 

turvallisuusoppaasta löytyy paljon linkkejä erilaisiin oppaisiin ja sivustoihin joita voi hyödyn-

tää turvallisuuteen liittyvien koulutuksien ja harjoituksien järjestämisessä. Kyseiset linkit löy-

tyvät seuraavasti Opetushallituksen sivuilta: 

oph.fi -> säädökset ja ohjeet -> turvallisuus ja oppilashuolto -> opetustoimen turvallisuusopas 

-> tukimateriaalit -> linkkejä 

 

Työturvallisuuslain (2002/738 14 § työntekijälle annettava opetus ja ohjaus), toteen näyttä-

miseksi täytyy perustaa koulutusrekisteri. Koulutusrekisteriin kirjataan henkilökunnan käymät 

koulutukset ja harjoitukset, myös turvallisuuteen liittyen. Taulukossa 9 käydään läpi lainsää-

däntöä koulutusrekisteriin ja muihin henkilörekistereihin liittyen. Koulutusrekisterin ylläpitä-

misen ja lainmukaisuuden turvaamiseksi on syytä tietää vastaukset seuraaviin kysymyksiin 

 

 Kuka käsittelee? 

 Miksi käsittelee? 

 Miten se liittyy peruskoulun toimintaan? 

 Miten käyttötarkoitussidonnaisuus, tiedon laillinen tallentaminen, tiedon luovutus ja 

tiedon suojaaminen on järjestetty? 

 Millainen rekisteri-ilmoitus on tehty? 

 Miten koulutusrekisterin ylläpitäjä(t) on koulutettu koulutusrekisterin ylläpitämiseen? 

 Miten viranomaisyhteistyö on varmistettu? 

 Kenelle tieto kuuluu? 

(Laurea-ammattikorkeakoulu 2010, 31.) 

 

Taulukko 9: Lainsäädäntöä henkilörekisteihin liittyen 

Lain kohta Kuvaus sisällöstä 

Henkilötietolaki (1999/523) 

5 § Huolellisuusvelvoite 

Velvoittaa rekisterinpitäjää tai hänen valtuuttamaa henkilöä 

käsittelemään henkilötietoja siten, että yksityiselämän suojaa 

ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia ei ra-

joiteta ilman laissa säädettyä perustetta. 

Henkilötietolaki (1999/523) 

6 § Henkilötietojen käsitte-

lyn suunnittelu 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä mistä henkilötie-

dot hankitaan täytyy määritellä ennen henkilötietojen kerää-

mistä. Henkilötietojen käsittelystä tarkoituksesta tulee ilmetä 

minkälaisten tehtävien hoitamiseksi henkilötietoja käsitel-
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lään. 

Henkilötietolaki (1999/523) 

8 § Käsittelyn yleiset edelly-

tykset 

”Henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan: 

 

1) rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksel-

la; 

 

2) rekisteröidyn toimeksiannosta tai sellaisen sopimuksen 

täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity on osallise-

na, taikka sopimusta edeltävien toimenpiteiden to-

teuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä; 

 

3) jos käsittely yksittäistapauksessa on tarpeen rekiste-

röidyn elintärkeän edun suojaamiseksi; 

 

4) jos käsittelystä säädetään laissa tai jos käsittely johtuu 

rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tai sen nojalla 

määrätystä tehtävästä tai velvoitteesta; 

 

5) jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen, jä-

senyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi 

asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan (yhteys-

vaatimus); 

 

6) jos kysymys on konsernin tai muun taloudellisen yh-

teenliittymän asiakkaita tai työntekijöitä koskevista 

tiedoista ja näitä tietoja käsitellään kyseisen yhteen-

liittymän sisällä; 

 

7) jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän toimeksian-

nosta tapahtuvaa maksupalvelua, tietojenkäsittelyä tai 

muita niihin verrattavia tehtäviä varten; 

 

8) jos kysymys on henkilön asemaa, tehtäviä ja niiden 

hoitoa julkisyhteisössä tai elinkeinoelämässä kuvaavis-

ta yleisesti saatavilla olevista tiedoista ja näitä tietoja 

käsitellään rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen 

oikeuksien ja etujen turvaamiseksi; tai 

 

9) jos tietosuojalautakunta on antanut käsittelyyn 43 §:n 
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1 momentissa tarkoitetun luvan. 

 

Henkilötietojen luovuttaminen voi tapahtua 1 momentin 5 

kohdan nojalla vain, jos henkilötiedon luovuttaminen kuuluu 

tavanomaisena osana kysymyksessä olevan toiminnan harjoit-

tamiseen edellyttäen, että tarkoitus, johon tiedot luovute-

taan, ei ole yhteensopimaton henkilötietojen käsittelyn tar-

koituksen kanssa ja että rekisteröidyn voidaan olettaa tietä-

vän henkilötietojen tällaisesta luovuttamisesta.” 

Henkilötietolaki (1999/523) 

10 § Rekisteriseloste 

”Rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekiste-

riseloste, josta ilmenee: 

 

1) rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja 

yhteystiedot; 

 

2) henkilötietojen käsittelyn tarkoitus; 

 

3) kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin 

liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä; 

 

4) mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirre-

täänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalu-

een ulkopuolelle; sekä 

 

5) kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista. 

 

Rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jokaisen saata-

villa.” 

Henkilötietolaki (1999/523) 

11 § Arkaluonteisten tieto-

jen käsittelykielto 

”Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on kielletty. Arka-

luonteisina tietoina pidetään henkilötietoja, jotka kuvaavat 

tai on tarkoitettu kuvaamaan: 

1) rotua tai etnistä alkuperää; 

 

2) henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista 

vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista; 

 

3) rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seu-

raamusta; 
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4) henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta 

taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai nii-

hin verrattavia toimia; 

 

5) henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymis-

tä; taikka 

 

6) henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan 

sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita sosiaali-

huollon etuuksia.” 

Henkilötietolaki (1999/523) 

12 § Poikkeukset arkaluon-

teisten tietojen käsittely-

kiellosta 

Mitä 11 §:ssä on säädetty, ei estä peruskoulua: 

 

1) tietojen käsittelyä, johon rekisteröity on antanut nimen-

omaisen suostumuksensa; 

 

2) sellaisen henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskon-

nollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista kos-

kevan tiedon käsittelyä, jonka rekisteröity on itse saat-

tanut julkiseksi; 

 

3) tietojen käsittelyä, joka on tarpeen rekisteröidyn tai 

jonkun toisen henkilön elintärkeän edun suojaamiseksi, 

jos rekisteröity on estynyt antamasta suostumustaan; 

 

4) tietojen käsittelyä, joka on tarpeen oikeusvaateen laa-

timiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemi-

seksi; 

 

5) tietojen käsittelyä, josta säädetään laissa tai joka johtuu 

välittömästi rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tehtä-

västä; 

 

6) tietojen käsittelyä historiallista tai tieteellistä tutkimus-

ta taikka tilastointia varten; 

 

7) ammattiliittoon kuulumista koskevan tiedon käsittelyä, 

joka on tarpeen rekisterinpitäjän erityisten oikeuksien ja 

velvoitteiden noudattamiseksi työoikeuden alalla; 
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8) tietojen käsittelyä, johon tietosuojalautakunta on anta-

nut 43 §:n 2 momentissa tarkoitetun luvan. 

 

Arkaluonteiset tiedot on poistettava rekisteristä välittömästi 

sen jälkeen, kun käsittelylle ei ole perustetta. Perustetta ja 

käsittelyn tarvetta on arvioitava vähintään viiden vuoden vä-

lein, jollei laista muuta johdu. 

Henkilötietolaki (1999/523) 

24 § Informointi tietojen 

käsittelystä 

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle tiedon rekis-

terinpitäjästä ja hänen edustajasta, henkilötietojen käsittelyn 

tarkoituksesta sekä tietojen luovuttamisesta viimeistään sil-

loin kun tietoja ensi kerran luovutetaan. 

Henkilötietolaki (1999/523) 

29 § Tiedon korjaaminen 

Rekisterinpitäjän täytyy ilman aiheetonta viivytystä oikaista-

va, täydennettävä, tai poistettava rekisterissä oleva virheelli-

nen, tarpeellinen, vanhentunut tai puutteellinen henkilötieto. 

Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviämi-

nen. 

Laki yksityisyyden suojasta 

työelämässä (2004/759) 

3 § Tarpeellisuusvaatimus 

Työntekijä saa käsitellä vain työsuhteen kannalta tarpeellisia 

henkilötietoja. Tarpeellisuusvaatimuksesta ei voi poiketa 

työntekijän suostumuksellakaan. 

 

3.4 Viestintä turvallisuuden näkökulmasta 

 

Kasurisen (2014, 37) mukaan turvallisuusviestinnän keskeisimmät tavoitteet ovat kokemuk-

sien jakaminen, johdon sitoutumisen osoittaminen, asenteisiin vaikuttaminen, palautteen an-

taminen ja avoimen työkulttuurin kehittäminen. Käytännössä tarkoittaa, että asioista uskal-

letaan puhua, virheet nostetaan esille ja onnistumiset huomioidaan ja tuodaan esille! Tau-

lukossa 10 tuodaan esille lainsäädäntöä turvallisuuteen liittyvästä viestinnästä. 

 

Taulukko 10: Lainsäädäntöä turvallisuuteen liittyvästä viestinnästä 

Lain kohta Kuvaus sisällöstä 

Työturvallisuuslaki (2002/738)  

17 § Työnantajan ja työntekijöiden 

välinen yhteistoiminta 

Rehtori, työnantajana täytyy antaa työntekijöille riittä-

vän ajoissa tarpeelliset tiedot työpaikan terveellisyy-

teen, turvallisuuteen ja muihin työolosuhteisiin vaikut-

tavista asioista sekä niitä koskevista arvioinneista ja 

muista selvityksistä ja suunnitelmista.  

 

Työntekijällä on oikeus tehdä työpaikan turvallisuutta 

ja terveellisyyteen liittyviä ehdotuksia rehtorille ja 

saada niistä palautetta.  
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Työturvallisuuslaki (2002/738)  

50 § Tiedottaminen ja yhteistoi-

minta yhteisellä työpaikalla 

Yhteisellä työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyt-

tävän työnantajan on varmistettava, että muut raken-

nuksessa toimivat saavat tarpeelliset tiedot ja ohjeet 

työpaikan vaara- ja haittatekijöistä sekä työpaikan ja 

työn turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista.  

Työturvallisuuslaki (2002/738)  

67 § Lain nähtävänä pitäminen 

työpaikalla 

Velvoittaa pitämään työturvallisuuslain ja siihen perus-

tuvat säännökset työntekijöiden nähtävillä työpaikalla. 

Työterveyshuoltolaki (2001/1383) 

15 § Työnantajan velvollisuus an-

taa tietoja 

Rehtorin, työnantajana tulee antaa työterveyshuollon 

ammattihenkilöille ja asiantuntijoille tietoja, jotka 

ovat tarpeen työntekijöille työstä aiheutuvan tervey-

dellisen vaaran tai haitan arvioimiseksi ja ehkäisemi-

seksi. 

Laki yksityisyyden suojasta työ-

elämässä (2004/759)  

23 § Nähtävänäpito 

Velvoittaa pitämään laki yksityisyyden suojasta työelä-

mässä työntekijöiden nähtävillä työpaikalla. 

Perusopetuslaki (1998/628) 

40 § (24.6.2010/642) Henkilötieto-

jen salassapito ja käsittely 

Kieltää ilmaisemasta sivullisille oppilaiden, henkilöstön 

tai heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista 

ja taloudellisesta asemasta. Erityisesti tiedostettava 

moniammatillista ryhmää perustettaessa. 

 

Viestintä turvallisuusasioistakin toteutuu parhaiten kun se on osa normaalia viestintästrategi-

aa ja suunnittelua sekä perustuu arjessa toimiviin ja käytössä oleviin viestintäkanaviin ja –

toimintoihin (Laurea-ammattikorkeakoulu 2010, 13) Viestinnän välineitä ovat kasvokkaisvies-

tinnän lisäksi sähköiset viestimet, kuten sähköposti, kotisivut, sosiaalisen median sivustot, 

intranet sekä keskusradio (Laurea-ammattikorkeakoulu 2010, 13). 

 

Henkilöstölle on tärkeää välittää ainakin seuraavat turvallisuustiedot 

 peruskoulun arvot, visiot ja strategiat 

 turvallisuuden tavoitteet 

 ylemmän johdon sitoutuminen 

 turvallisuuden vastuualueiden määrittelyt (myös erityisvastuut ja turvallisuustiimin/-

ryhmän) 

 turvallisuutta koskevat suunnitelmat, ohjeistukset ja järjestelmät, jotka ovat yhtey-

dessä heidän työhönsä 

 riskienarvioinnin tuloksien esittely  

 toiminta onnettomuus- ja kriisitilanteessa 

 ajankohtainen informaatio, joka auttaa varmistamaan työntekijöiden osallistumista ja 

sitoutumista 
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 kommentit ja ideat parannustoimenpiteiksi sekä niiden toteutumisen eteneminen 

 vahingoista ja vaaratilanteista saatava oppi (esim. Kouvolan yhteiskoulun tulipalo se-

kä Kauhajoen ja Jokelan koulusurmat). 

(Laitinen ym. 2013, 242). 

 

Turvallisuusasiosta on syytä tiedottaa henkilökunnan, mm. siivoojat, ruokalan työntekijät, 

kouluisännät, avustajat, terveydenhoitaja(t), koulusihteeri, koulukuraattori, ja koulupsykolo-

gi, lisäksi oppilaiden huoltajia, muita rakennuksessa työskenteleviä ja lähialueella asuvia. Pe-

rusopetuslaissa (1998/628 29 § 7 momentti) velvoitetaan tiedottamisesta oppilaiden huoltajil-

le tai muille laillisille edustajille, esim. lapsen sijaisvanhemmille, häirintä-, kiusaamis- tai 

väkivalta tapauksista. 

 

Henkilöstölle kannattaa onnettomuus- ja vahinkoriskien ehkäisemiseksi tiedottaa 

 riskienarvioinnin keskeisimmistä tuloksista 

 viranomaistarkastuksista ja –määräyksistä 

 koulutuksista ja toimintaharjoituksista 

 häiriöistä, tapaturmista, vähältä piti –tapauksista, tapaturmatutkimuksista, onnetto-

muuksista, poikkeamista 

 laitteisiin ja työvälineisiin tehdyistä muutoksista 

 työhygieenisistä mittaustuloksista 

 kunkin omaan työhön liittyvistä vaara tekijöistä.  

(Kerko 2001, 205). 

 

Kun turvallisuuteen liittyvät asiat on hoidettu kuntoon, on hyvä tiedottaa esim. huoltajille 

ulkoiseen kaasuvaaraan varautumisesta ja painottaa, että eivät tule koululle hakemaan lapsi-

aan sellaisen aikana, ja että se vaarantaisi kaikkien turvallisuuden. Tällöin huoltajat eivät 

olisi yhtä huolissaan lapsistaan ja tiedostaisivat paremmin heidän olevan turvassa. Tiedotta-

misessa olennaista onkin, että kaikki osapuolet ymmärtävät, mistä on kysymys ja mitkä ovat 

muutoksen edut (Kerko 2001, 27).  

 

3.5 Turvallisuusmittarien käyttö 

 

Peruskouluilla tulisi olla käytössä luotettava seuranta- ja raportointijärjestelmä, jossa turval-

lisuustoiminnan kustannuksia verrataan turvallisuuspuutteista, häiriöistä, onnettomuuksista 

ynnä muihin koituneisiin vahinkokustannuksiin (Kerko 2001, 25). Hyvään turvallisuuden joh-

tamiseen ja hallitsemiseen on tärkeätä, että ennaltaehkäisevä toiminta on selkeästi esillä, 

kouluissa on omaehtoista sisäistä valvontaa ja että kaikkia asioita, joita on päätetty kehit-

tää ja seurata, voidaan verrata ja mitata sovittuihin arvoihin (Kerko 2001, 24).  
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Vertaamisen ja mittaamisen avulla voidaan seurata millä tasolla edistyminen ja kehittyminen 

ovat verrattuna lähtötasoon ennen toimenpiteiden käynnistämistä (Kerko 2001, 26). Mittaami-

sessa ei saa keskittyä esimerkiksi sattuneiden tapaturmien, onnettomuuksien, vahinkojen ja 

häiriöiden välittömiin syihin. Tärkeämpää on löytää välilliset syyt. (Kerko 2001, 33.) Välittö-

millä syillä tarkoitetaan suoraan vaikuttavia tekijöitä. Välillisillä syillä epäsuoraan, jonkin asi-

an välityksellä vaikuttavia tekijöitä. (SuomiSanakirja.fi 2015.) Tärkeintä ei ole kysyä esim. 

tulipalon syytä vaan mitä tehdään, jotta tulipaloa ei tapahtuisi enää (Reiman 2008, 189). 

 

Mittareita laadittaessa on huomioitava seuraavat asiat 

 On mitattava olennaisia asioita, joilla on merkitystä turvallisuudelle 

 Mitattava asioita, joihin voidaan vaikuttaa 

 Tulokseksi saatava mieluiten lukuarvo, jonka avulla kehittymistä voi seurata. Ns. laa-

dullisille mittareille voi kehittää laatueroasteikkoja. 

 Mittaustulokseen voitava luottaa, ei saa olla liiaksi riippuvainen esimerkiksi satunnais-

vaihtelusta tai mittaajan henkilöstä.  

 Oltava riittävän herkkä osoittamaan muutoksia 

 Voitava tehdä lyhyessä ajassa, eikä viive saa olla liian suuri 

 Oltava yksinkertainen ja mittaamisen helppo ja halpa toteuttaa. 

(Laitinen ym. 2013, 203-204.) 

 

Mitattavia asioita turvallisuuden näkökulmasta on esim. 

 turvallisuustyön perustoiminnot, kuten tarkastukset, riskienarvioinnit ja poikkeama-

havainnot 

 materiaalivahingot 

 sairauspoissaolot 

 viranomaisten korjauskehotukset 

 huoltajien yms. sidosryhmien rakentava palaute 

 sattuneet onnettomuudet ja häiriöt 

 vähältä piti –tapaukset 

 muistutukset/perehdytykset/koulutukset turvallisuuteen liittyen 

 harjoitukset. 

(Kerko 2001, 53.) 

 

Taulukossa 11 on Laitisen ym. (2013, 205) ja Kerkon (2001, 53) esille tuomia reagoivia ja en-

nakoivia mitattavia asioita. Reagoivilla tarkoitetaan negatiivisia asioita joita on jo tapahtunut 

ja ennakoivilla positiivisia asioita, joilla ennaltaehkäistään tapaturmia ja vaaratilanteita ta-

pahtumasta. Hyvä on verrata miten ennakoivat mitattavat asiat ja niissä havaittujen puuttei-

den korjaamisen määrä on vaikuttanut reagoivien määrään. Jos ennakoivat eivät ole vaikutta-
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neet vähentävästi reagoivien määriin, vaikka niiden määrä on noussut selkeästi, täytyy arvioi-

da kuinka hyvin suunnitellut toimenpiteet ovat toteutuneet, ja ovatko ne riittäviä. 

 

Taulukko 11: Reagoivat ja ennakoivat mittarit 

 

Turvallisuuspoikkeamien seurannan apuna voi käyttää ubiikki–yrityksen tarjoamaa vihreä risti 

työkalua. Vihreä risti on oppilaitosten turvallisuuskulttuuria parantava työkalu, johon kirja-

taan haitta- ja läheltä piti–tapahtumia, jotka vaikuttavat oppilaiden, henkilökunnan tai koko 

yhteisön turvallisuuteen. Vihreä risti visualisoi kuukauden turvallisuustilanteen yhteen ha-

vainnolliseen näkymään. (Ubiikki 2013.) 

 

Turvallisuuspoikkeamien käsittely vihreää ristiä hyödyntäen toimii seuraavasti 

 tapahtuman havainnut pikakirjaa  

 turvallisuustiimi analysoi siihen johtuvat syyt ja toimenpiteet 

 johto seuraa toimenpiteiden vaikutuksia. 

(Ubiikki 2013.)  

Tarkempaa tietoa vihreästä rististä yhteystietoineen löytyy ubiikin sivuilta ( www.ubiikki.fi ). 

 

Reagoiva Ennakoiva 

 tapaturmien lukumäärään perustuvat tunnuslu-

vut 

 tapaturmien vakavuuteen perustuvat tunnusluvut 

 ammattitauteihin ja sairauksiin perustuvat tun-

nusluvut, esim. sairauspoissaolot 

 tapaturmista ja ammattitaudeista ”toipumisen” 

kustannukset 

 materiaalivahingot 

 sattuneet onnettomuudet ja häiriöt 

 vähältä piti -tapaukset 

 työympäristön havainnointiin pe-

rustuvat tunnusluvut 

 työntekijäkyselyihin perustuvat 

tunnusluvut 

 auditointiin perustuvat tunnuslu-

vut 

 vaaratilanteiden raportointiaktii-

visuus 

 poikkeamahavaintojen määrä 

 riskienarviointien määrä 

 tarkastusten määrä 

 muistutukset, koulutukset ja pe-

rehdytykset turvallisuuteen liit-

tyen -määrä 

 turvallisuustuokioiden määrä 

 harjoitusten määrä 

 viranomaisten korjauskehotukset 

 sidosryhmien, esim. huoltajien, 

rakentava palaute 

http://www.ubiikki.fi/
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TURVALLISUUSTYÖHÖN 

LIITTYVÄT ASIAT  

TULEVAT HOIDETUKSI  

LISÄÄMÄLLÄ NE  

VUOSIKELLOON  
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3.6 Turvallisuuden vuosikello 

 

Turvallisuustiimissä on hyvä laatia koko lukuvuoden kattava turvallisuuden vuosikello. Vuosi-

kelloon merkitään ylös turvallisuuteen liittyvien harjoitusten, koulutuksien, suunnitteluaiko-

jen yms. ajankohdat. Vuosikellon tarkoituksena on osaltaan varmistaa, että aikaa on re-

surssoitu tarpeeksi erilaisten turvallisuuteen liittyvien asioiden toteuttamiseksi. Taulukos-

sa 12 on malliesimerkki, jota voi hyödyntää suunnitellessa milloin mitäkin turvallisuuteen liit-

tyviä asioita kannattaa suunnitella ja toteuttaa. 

 

Taulukko 12: Malliesimerkki vuosikellosta. 

Kuukausi Harjoitus, koulutus, suunnittelu yms. 

Elokuu  Kouluvuoden alkaessa turvallisuus-

kansion pääkohtien läpikäynti koko 

henkilöstön kanssa 

 Elokuun viimeisellä viikolla luokan-

valvojat käyvät järjestyssäännöt, 

poistumispaikat ja vedenpääsulun lä-

pi oppilaiden kanssa 

Syyskuu  Turvallisuustiimin tapaaminen (pois-

tumisharjoituksen ja turvallisuuskä-

velyn suunnittelu) 

Lokakuu  Poistumisharjoitus syysloman jälkei-

sellä viikolla  

Marraskuu  Henkilöstön turvallisuuskävely tyky-

päivän yhteydessä 

 Turvallisuustiimin tapaaminen (lii-

kenneturvallisuusviikon ja sisälle suo-

jautumisharjoituksen suunnittelu) 

 Biologian/terveystiedon tunneilla yh-

dessä opiskelijoiden kanssa tarkiste-

taan koulun tilojen ja pihan puutteet 

ja vaaranpaikat (opettajat lähettävät 

havaitut vaaranpaikat ja puutteet 

turvallisuusvastaavalle) 

Joulukuu  Liikenneturvallisuusviikko 

 Turvallisuustiimin tapaaminen (ha-

vaittujen puutteiden käsittely, il-

moittaminen kiinteistöhuollolle, toi-
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menpiteiden korjaamisen suunnittelu 

ja toteutusaikataulu) 

Tammikuu  Joululoman jälkeisellä viikolla sisälle 

suojautumisharjoitus, eri vuosina eri 

teema (ulkoinen kaasuvaara, säteily-

vaara, uhkaava eläin/ihminen lähi-

alueella) 

 Turvallisuustiimi + rehtori tekevät 

riskienarvioinnin (tarvittaessa asian-

tuntijoita kutsutaan mukaan) 

 

Helmikuu  11.2 (112 –päivänä) käydään oppilai-

den kanssa läpi milloin täytyy soittaa 

hätänumeroon 

 Turvallisuustiimin tapaaminen (tur-

vallisuuskansion päivittäminen ris-

kienarvioinnin perusteella, tarvitta-

essa asiantuntijoita kutsutaan mu-

kaan) 

Maaliskuu  Turvallisuustiimin tapaaminen (tur-

vallisuuspäivän suunnittelu = päivä, 

jolloin esim. pelastustoimi, poliisi ja 

sosiaaliviranomaiset esittelevät toi-

mintaansa) 

Huhtikuu  Teknisen ja tekstiilityön tunneilla 

yhdessä oppilaiden kanssa tarkiste-

taan alkusammutuskaluston kunto ja 

tarvittaessa koeponnistetaan pikapa-

lopostit 

Toukokuu  turvallisuuspäivä 

Kesäkuu  
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KARTOITA JA HYÖDYNNÄ 

SIDOSRYHMIÄ  

TURVALLISUUSTYÖSSÄ 
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4 Sidosryhmät tukena turvallisuustyössä 

 

Tässä luvussa aluksi käydään läpi erilaisia sidosryhmiä, joiden kanssa tehdään yhteistyötä pe-

ruskoulujen turvallisuuden kehittämiseen liittyen. Lopuksi on lueteltu mitä asioita kuntien 

sivistystoimet, opetusvirastot, peruskoulujen terveydenhoitajat, sekä kiinteistöjen omistajat 

tekevät ylläpitääkseen ja kehittääkseen peruskoulujen turvallisuutta.  

 

4.1 Sidosryhmien tunnistaminen 

 

Turvallisuuden tasoa voi parantaa liittymällä tai perustamalla siihen liittyen erilaisia hankkei-

ta yhteystyössä eri sidosryhmien kanssa. Turvallisuutta lisääviin hankkeisiin voi mahdollisesti 

saada rahoitusta esim. opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä erilaisilta rahastoilta, kuten If 

turvallisuusrahasto. Kyseisistä hankkeista hyvä esimerkki on Turvastartti –hanke, jossa käytiin 

läpi peruskoulujen turvallisuusasioita, tehtiin turvallisuussuunnitelmat ja harjoiteltiin käytän-

nössä. Taulukossa 13 tuodaan esille lainsäädäntöä, joka velvoittaa sidosryhmien hyödyntämi-

seen turvallisuustyössä. 

 

Taulukko 13: Lainsäädäntö, joka velvoittaa sidosryhmien hyödyntämiseen turvallisuustyössä 

Lain kohta Kuvaus sisällöstä 

Työturvallisuuslaki (2010/738) 

10 § Työn vaarojen selvittäminen 

ja arviointi 

Velvoittaa rehtoria käyttämään ulkopuolisia asiantunti-

joita, jos hänellä ei ole riittävää asiantuntemusta. Reh-

torin on myös varmistuttava, että asiantuntijalla on 

riittävä pätevyys ja edellytykset tehtävän asianmukai-

seen suorittamiseen. 

Työterveyshuoltolaki (2001/1383) 

5 § Työterveyshuollon ammatti-

henkilöt ja asiantuntijat 

Velvoittaa rehtoria käyttämään työterveyshuollon am-

mattihenkilöitä työterveyshuollon suunnittelua, toteut-

tamista, kehittämistä ja seurantaa koskevissa asioissa. 

Työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoi-

den tulee olla riippumattomia rehtorista, työntekijöistä 

ja heidän edustajistaan sekä heillä täytyy olla pätevyys 

tehtäviensä asianmukaiseen suorittamiseen. 

Työterveyshuoltolaki (2001/1383) 

8 § Yhteistoiminta 

Velvoittaa rehtoria osallistamaan työntekijät tai heidän 

edustajat työterveyshuollon järjestämiseen ja toimin-

nan suunnitteluun sekä antamaan riittävän ajoissa asi-

oiden käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot. 
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Taulukossa 14 on lueteltu sidosryhmiä peruskoulu-, kunta- ja valtakunnallisella tasolla, joilta 

rehtori ja peruskoulun turvallisuustiimi voivat saada apua peruskoulun turvallisuuteen liittyvi-

en asioiden suunnittelemisesta ja johtamisesta. Kunnassa olevat sidosryhmät vaihtelevat kun-

nittain. Taulukossa 14 olevista sidosryhmistä osa tarjoaa myös aika ajoittain koulutuksia, jois-

sa käydään läpi oppilaitosten turvallisuustoiminnan kehittämistä. Esim. Laurea-

ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto ovat tarjonneet tällaisia koulutuksia ilmaiseksi. 

Taulukon 14 sidosryhmistä varsinkin oppilaskunnan ja huoltajien kanssa täytyy tehdä yhteis-

työtä, johon velvoittaa perusopetuslain (19.12.2003/1136) 47 a pykälä. 

 

Taulukko 14: Sidosryhmät peruskoulun turvallisuustyön edistämiseen (Erma 2015; Halla 2014; 

Isoniemi 2014; Kauttio 2014; Waitinen 2014, 28).  

Peruskoulun sisäiset sidosryhmät 

Kouluisäntä/vahtimestari Koulupsykologi Kuraattori 

Terveydenhoitaja Turvallisuusvastaava Työsuojeluasiamies 

Oppilaskunta Kiinteistönhoitaja/huoltomies Kouluavustajat 

Muut samaa rakennusta käyttä-

vät, esim. liikuntasalin iltakäyt-

täjät. 

  

Kunnassa olevat sidosryhmät 

”Mentori rehtori” Alueelliset asukasyhdistykset 

(mm. vanhempainyhdistys) 

Ammattiopistot, jotka 

tarjoavat turvallisuusalan 

perustutkintoa 

Oppilaiden huoltajat ja muut 

lailliset edustajat 

Kalustonkunnostajat Kiinteistöhuoltolaitos/-

yritys 

Kunnan riskienhallintapäällikkö Kunnan turvallisuuspäällikkö Muut peruskoulujen reh-

torit 

Pelastustoimi (erityisesti palo-

tarkastaja) 

Perusopetuksen tulosyksikön 

tiedottaja 

Poliisi (erityisesti lähipoli-

si) 

Rakennuksen terveystarkastaja Rehtorin esimies (sivistystoi-

mesta/opetusvirastosta) 

Sairaala 

Seutukunnalliset turvallisuus-

työryhmät 

Sivistystoimen/opetusviraston 

asianajaja(t) 

Sivistystoi-

men/opetusviraston tie-

toturvallisuusvastaava 

Sivistystoimen/opetusviraston 

turvallisuusasiantunti-

ja/turvallisuuskoordinaattori 

Sivistystoimen/opetusviraston 

työhyvinvointiasiantuntija 

Sivistystoi-

men/opetusviraston  

työsuojelupäällikkö 

Sivistystoimen/opetusviraston  

viestintäpäällikkö 

Sosiaaliviranomaiset Tekninen toimi (sisältää 

mm. tilakeskuksen) 
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Terveyskeskus Työsuojeluvaltuutetut Työterveys 

Valtakunnalliset sidosryhmät 

AVI (Aluehallintovirasto) Educode Oy (entinen opetusalan 

koulutuskeskus) 

Itä-Suomen yliopisto 

Kauppakamari Kuopion pelastusopisto Laurea-

ammattikorkeakoulu 

Liikenneturva MAPA-Finland ry OAJ 

Optuke Opetusalan turvallisuusfoorumi Opetushallitus 

Opetus- ja kulttuuriministeriö Puolustusvoimat Rajavartiolaitos 

Rehtori-instituutti (osa Jyväs-

kylän yliopistoa) 

Savonia ammattikorkeakoulu SPEK (Suomen Pelas-

tusalan Keskusjärjestö) 

SPR  

(Suomen Punainen Risti) 

Suomen Rehtorit ry Turvallisuusalan  

asiantuntijat 

VAPEPA  

(vapaaehtoinen pelastuspal-

velu) 

VPK (vapaa palokunta) Yksityiset turvallisuusalan 

yritykset (vartiointiliik-

keet, laitteiden ja järjes-

telmien asentajat sekä 

konsultti yritykset) 

 

4.2 Vastuut turvallisuustyöstä 

 

Tässä kohdassa on lueteltu yleisellä tasolla sivistystoimen, opetusviraston, kiinteistöjen omis-

tajien ja peruskoulujen terveydenhoitajien tehtäviä turvallisuuteen liittyen. Kuntakohtaisesti 

voi olla eroa alla mainituissa tehtävissä. Tarkemmat käytänteet ja vastuut sivistystoi-

men/opetusviraston, kiinteistöjen omistajien ja peruskoulujen terveydenhoitajien kanssa 

on hyvä selvittää. Vastuiden selvittäminen on hyvä tehdä, koska voi olla mahdollista, että 

taulukossa 2 mainituista lainsäädännön vaatimista asiakirjoista osan tekeekin sivistystoimi, 

opetusvirasto tai kiinteistön omistaja.  

 

Taulukossa 2 mainittujen suunnitelmien ja asiakirjojen lisäksi peruskoulun turvallisuuteen 

vaikuttavia asiakirjoja ovat mm. rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, rakennuksen pääpii-

rustukset, poistumisaikalaskelma ja turvallisuusselvitys. Kyseisten asiakirjojen laatiminen 

on maankäyttö ja rakennuslain (1999/132) sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma E1:ssä 

määritelty rakennuttajan vastuulle, mutta peruskoulun täytyy antaa riittävät tiedot tilojen 

käyttötavoista, peruskoulun toiminnan luonteesta sekä resursseista rakennuttajalle.  
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Sivistystoimi ja opetusvirasto (ei koske yksityisiä kouluja) 

 

Varmista omalta esimieheltäsi pitääkö alla luotelluista asioista mitkä asiat paikkaansa 

omassa kunnassasi. Yleensä isommissa kunnissa on pieniin kuntiin verrattuna sivistystoimen 

ja opetusviraston tasolla varauduttu paremmin, koska virkamiehiäkin on enemmän, joille pe-

ruskoulujen turvallisuuden kehittämiseen liittyviä tehtäviä on voitu antaa (Erma 2015). Pie-

nemmällä kunnalla esim. ei mahdollisesti ole päätoimisesti työskenteleviä työsuojeluvaltuu-

tettuja, mutta isommilla kunnilla on (Liias-Lepistö 2015). 

 

Sivistystoimen ja opetusviraston tehtävät turvallisuuteen liittyen voivat olla 

 Kriisitilanteessa tiedottaminen medialle ja julkisuuteen kriisiin liittyen 

 Kalustohankinnat uusiin ja peruskorjattuihin kouluihin 

 Koulun toimintaan liittyvien ohjeistuksien ja määräyksien antaminen, esim.  

o kriisiviestintäsuunnitelman mallipohja 

o riskienarviointi-lomake 

o toimintaohjeet erilaisia tilanteita varten 

o turvallisuuskävelyn velvoitus esim. uusille oppilaille 

o kiusaamisen ehkäisysuunnitelman mallipohja 

 Järjestää kouluille opetustilat, jos nykyistä ei voi tulipalon, kosteusvaurioiden yms. 

takia käyttää 

 Varmistaa ja huolehtia, että rakennetut ja peruskorjatut koulurakennukset ovat tar-

koituksenmukaisia ja turvallisia käyttää 

 Koulutuksien järjestäminen 

o miten väkivaltainen henkilö saadaan rauhalliseksi 

o alkusammutuskoulutus 

 Dokumentointi 

o henkilökunnan tapaturmat, jotka käsitellään työsuojelutoimikunnassa 

o pelastusharjoitukset, esim. sisällesuojatumis- ja poistumisharjoitukset. 

(Kauttio 2014; Kauppila 2014; Erma 2015.) 

 

Kiinteistön omistaja 

 

Kiinteistön omistaja voi olla esimerkiksi kiinteistö osakeyhtiö tai tilakeskus (Valkonen 2015). 

On hyvä tarkistaa kuka on oman peruskoulun vuokraamien kiinteistöjen omistaja.  

Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistöihin liittyvistä turvallisuusmääräyksistä ja puutteiden 

korjaamisesta (Kauppila 2014; Valkonen 2015). Peruskoulu kiinteistön käyttäjänä raportoi 

kiinteistön puutteista ja vioista kiinteistön omistajalle. (Kauppila 2014; Valkonen 2015.) Ilman 

kiinteistön omistajan lupaa ei saa kiinteistöön tehdä muutoksia, kuten seinien siirtoja (Valko-

nen 2015). Vaikka kiinteistön omistaja on vastuussa kiinteistön kunnossa pitämisestä, on pe-
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ruskoulu itse vastuussa henkilökunnan, oppilaiden ja muiden asiakkaidensa turvallisuu-

desta ja terveydestä. Jos kiinteistön omistaja ei korjaa kiinteistöön liittyviä puutteita, on 

peruskoulu vastuussa muuttaako pois kiinteistöstä vai jääkö kyseiseen kiinteistöön. 

 

Terveydenhoitaja 

 

 Tilastoi oppilaille sattuneet tapaturmat 

 Tarkistaa ja täydentää oppilaita varten olevia ensiapukaappeja 

 Suorittaa oppilaiden terveystarkastukset 

 Hoitaa oppilaille sattuneet pienet loukkaantumiset 

 Antaa sairaustodistukset oppilaiden tullessa kipeäksi koulupäivän aikana 

 Huolehtii, että oppilaiden lääkitystiedot ovat ajan tasalla ja hoitosopimukset päivitet-

ty 

 Oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukemi-

nen sekä pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden 

moniammatilliseen ryhmään kuuluvien kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja –

hoitoon ohjaaminen 
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TURVALLISUUSTASOA VOI  
KEHITTÄÄ ERILAISILLA  

VÄLINEILLÄ JA  
JÄRJESTELMILLÄ, KUTEN 

 

 

 TEKNISILLÄ JÄRJESTELMILLÄ  

(esim. paloilmoitin-, kulunvalvonta-,  

 hätäkuulutus- ja kameravalvontajärjes-

telmät) 

 

 SOVELLUKSIN  

(esim. älypuhelimilla hätätilanteista  

 ilmoittamiseen ja tiedottamiseen) 

 

 VÄLINEILLÄ JA TARVIKKEILLA 

(esim. heijastinliivit, sälekaihtimet,  

 ensiapupaketit). 
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5 Turvallisuutta lisäävät tekniset järjestelmät ja välineet 

 

Turvallisuutta parantavia teknisiä turvajärjestelmiä ovat mm. lukitus-, kulunvalvonta-, kuulu-

tus-, rikosilmoitin-, ryöstöilmoitin-, kameravalvonta- ja hätäkutsujärjestelmät sekä valaistus-

järjestelmät. Pelastustoimeen liittyviä järjestelmiä ovat mm. alkusammutus-, sprinkleri-, sa-

vunpoisto-, paloilmoitin- ja hälytysjärjestelmät sekä poistumisopas- ja poistumisreittivalais-

tus. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015, 47.) Kyseisten teknisten järjestelmien hankintaa ja 

uusimista on syytä harkita peruskorjausten yhteydessä sekä uudisrakennuksien suunnitteluvai-

heessa yhdessä kiinteistön omistajan ja/tai sivistystoimen/opetusviraston kanssa.  

 

Pääsääntönä turvallisuuteen liittyvissä hankinnoissa on, että älä investoi, ellet ylläpidä! Ky-

seinen sääntö pitää muistaa varsinkin teknisten turvallisuusjärjestelmien kohdalla. Tekniset 

turvallisuusjärjestelmät ovat tietojärjestelmiä, jotka toimiakseen kunnolla vaativat opastetun 

ja koulutetun henkilön käyttämään niitä. (Turva-alan yrittäjät 2004, 16.) Taulukossa 15 tuo-

daan esille lainsäädäntöä liittyen turvallisuuteen liittyviin hankintoihin ja teknisiin järjestel-

miin.  

 

Taulukko 15: Lainsäädäntöä turvallisuuteen liittyvistä hankinnoista ja teknisistä järjestelmistä 

Lain kohta Kuvaus sisällöstä 

Työturvallisuuslaki (2002/738) 

15 § Henkilönsuojainten, apu-

välineiden ja muiden laitteiden 

varaaminen käyttöön 

Rehtorin, työnantajana, täytyy hankkia apuvälineet ja va-

rusteet, jotka ovat välttämättömiä tapaturman tai sairas-

tumisen vaaran välttämiseksi. 

Työturvallisuuslaki (2002/738) 

46 § Ensiapu 

 

Velvoittaa hankkimaan riittävän määrän asianmukaisia en-

siapuvälineitä. 

Laki yksityisyyden suojasta työ-

elämässä (2004/759) 

21 § Yhteistoiminta teknisin 

menetelmin toteutetun valvon-

nan ja tietoverkon käytön jär-

jestämisessä 

Velvoittaa rehtoria, työnantajana, kuulemaan työntekijöi-

tä tai heidän edustajiaan ennen päätöksentekoa teknisin 

menetelmin toteutun valvonnan käyttöönottamiseksi. 

Yhteistoiminta- tai kuulemismenettelyn jälkeen rehtorin 

on määriteltävä työntekijöihin kohdistuvan teknisin mene-

telmin toteutetun valvonnan käyttötarkoitus ja siinä käy-

tettävät menetelmät sekä tiedotetettava työntekijöille 

valvonnan tarkoituksesta, käyttöönotosta ja siinä käytettä-

vistä menetelmistä sekä sähköpostin ja tietoverkon käytös-

tä. 

Laki yksityisyyden suojasta työ-

elämässä (2004/759) 

16 § Kameravalvonnan edelly-

Rehtori, työnantajana, saa toteuttaa kameravalvontaa 

käytössään olevissa tiloissa työntekijöiden ja muiden tilois-

sa oleskelevien turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuu-
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tykset den suojaamiseksi sekä turvallisuutta tai omaisuutta vaa-

rantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tai selvittämi-

seksi. Kameravalvontaa ei saa käyttää tietyn työntekijän 

tai tiettyjen työntekijöiden tarkkailuun työpaikalla. Käy-

mälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikas-

sa tai muissa henkilöstötiloissa taikka työntekijöiden hen-

kilökohtaiseen käyttöön osoitetus työhuoneessa ei saa olla 

kameravalvontaa. 

 

Kameravalvontaa voi käyttää tiettyyn työpisteeseen, jos 

sen tarkoitus on 

 

1) työntekijän työhön liittyvän ilmeisen väkivallan uhkan 

tai hänen turvallisuudelleen tai terveydelleen ilmeisen hai-

tan tai vaaran ehkäiseminen; 

 

2) omaisuuteen kohdistuvien rikosten estäminen ja selvit-

täminen, jos työntekijän tehtävän olennaisena osana on 

käsitellä arvoltaan tai laadultaan merkittävää omaisuutta, 

kuten rahaa, arvopapereita tai arvoesineitä; tai 

 

3) työntekijän etujen ja oikeuksien varmistaminen, jos 

kameravalvonta perustuu tarkkailun kohteeksi tulevan 

työntekijän pyyntöön ja asiasta on sovittu työnantajan ja 

työntekijän välillä. 

Laki yksityisyyden suojasta työ-

elämässä (2004/759) 

17 § Avoimuus kameravalvontaa 

toteutettaessa 

Määritelty asioita, joita kameravalvontaa suunnitellessa ja 

toteutettaessa täytyy noudattaa. Esim.  

 tallenteita saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, 

joita varten tarkkailua on suoritettu  

 kameravalvonnasta ja sen toteuttamistavasta täy-

tyy ilmoittaa näkyvällä tavalla niissä tiloissa, joihin 

kamerat on sijoitettu. 

 

Tavanomaiset keskuskuulutusjärjestelmät eivät ole säädöksissä ja standardeissa tarkoitet-

tuja hätäkuulutusjärjestelmiä. Hätäkuulutusjärjestelmä on tavanomaisesta kuulutusjärjes-

telmästä erillinen järjestelmä, johon kytkettyjä kaiuttimia ei voi vaientaa esim. luokkatiloista 

käsin. Uusimpiin hätäkuulutusjärjestelmiin voidaan ennalta nauhoittaa kuulutusviestejä erilai-

sia hätätilanteita varten, jolloin tilanteeseen sopivan kuulutuksen voi valita nappia painamal-

la. Osastoivat ovet, eli palo-ovet, voidaan varustaa savuilmaisimilla, jolloin osastoivat ovet 
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sulkeutuvat tunnistaessaan savua ja siten hidastavat mahdollisen tulipalon leviämistä muihin 

osastoihin, eli tilaryhmiin.  

 

Kulunvalvonnalla ja lukituksella ohjataan henkilöiden pääsyä oppilaitoksen eri tiloihin, jotka 

ovat julkisia, puolijulkisia tai ainoastaan oppilaitoksen henkilökunnalle tarkoitettuja tiloja 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015, 48). Kulunvalvontajärjestelmään voidaan sisällyttää pai-

nike, jota painamalla kaikki rakennuksen ulko-ovet lukittautuvat automaattisesti. Kameraval-

vonta soveltuu ulkotilojen, sisäänkäyntien, käytävien, vaatesäilytystilojen ym. valvontaan. 

Wc-tiloissa ja puku- ja pesutiloissa ei saa kameravalvontaa suorittaa. (Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriö 2015, 49.) Kameravalvontaa ei myöskään saa käyttää tietyn työntekijän tai tiettyjen 

työntekijöiden tarkkailuun. Kameravalvonta ehkäisee koulukiusaamista, tuhopolttoja ja ilki-

valtaa sekä suojaa omaisuutta. Kameravalvonta voi helpottaa akuutissa tilanteessa häiriöteki-

jän etsimistä. Poliisille kameravalvonnalla on kuitenkin enemmän merkitystä esitutkinnassa. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015, 49.)  

 

Murtohälytysjärjestelmällä valvotaan kohteeseen tunkeutumista ja siellä tapahtuvaa liikku-

mista. Signaalin saatuaan ilmoitinkeskus ottaa yhteyden hälytyskeskukseen tai tekee paikal-

lishälytyksen. Hälytyskeskus rekisteröi saapuneen ilmoituksen ja ryhtyy sen johdosta ennalta 

sovittuihin toimenpiteisiin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015, 50.) Hälytyskeskuksella tar-

koitetaan vartiointiliikkeen tai vastaavan ylläpitämää hälytyskeskusta, hätäkeskus on valtion 

ylläpitämä keskus, jossa vastataan hätänumeroon 112. 

 

Nykyään erilaisia teknisiä järjestelmiä voidaan integroida toisiinsa. Esim. automaattisen pa-

loilmoitinjärjestelmän hälytyksestä hätäkuulutusjärjestelmä kuuluttaa automaattisesti, että 

rakennuksesta täytyy poistua. Automaattiseen paloilmoitinjärjestelmään voi myös integroida 

info- ja medianäyttöjä, jolloin automaattisen paloilmoitinjärjestelmän hälytyksestä info- ja 

medianäytöille ilmestyy esim. kuva kokoontumispaikkojen sijainneista. Automaattinen paloil-

moitinjärjestelmä voidaan myös integroida turvavalaistusjärjestelmään, jolloin ei-turvallisten 

poistumisreittien poistumisopasteisiin, ”vihreä ukko” –merkkeihin, ilmestyy punainen rasti. 

Poistumisreitti voi olla ei-turvallinen, jos sen luona on liekkejä tai paljon savua.  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (2015, 32) mukaan kunnollinen pihavalaistus vähentää kiusaa-

mistilanteita, ilkivaltaa sekä liukastumis-, kaatumis- ja kompastumistapaturmia sekä tuho-

polttoriskiä. Hyvä valaistus ja pihan pintojen kontrastit ovat erityisen tärkeitä aisti- ja liikun-

tavammaisille, hahmotushäiriöisille ja ikääntyneille heidän liikkuessaan peruskoulun piha-

alueella. Ulkovalaistusta voi parantaa esim. pihavalaistukseen tarkoitetuilla LED –valoilla  
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Halpoja turvallisuutta edistäviä hankintoja ovat mm.  

 erilaiset turvallisuutta lisäävät sovellukset, esim. tiedotus älypuhelimeen uhkaavasta 

tilanteesta lähialueella  

 defibrillaattori 

 heijastinliivit  

 tietosuojakalvot tietokoneiden ja kameravalvonnan monitoreja varten, monitorin 

edessä istuva näkee ruudulla olevat tiedot, mutta muut näkevät vain mustan tyhjän 

ruudun 

 turvallisuuskartat, joista käy ilmi mm. ensiapupakkausten, alkusammutuskaluston, 

poistumisteiden, ilmanvaihdon hätä-seis painikkeen ja veden pääsulun sijainnit.  

 

Jälkiheijastavilla tarroilla voidaan poistumisreittien havaittavuutta tehostaa. Uudisrakennuk-

sen suunnitteluvaiheessa on hyvä harkita asentamista lattiaan tai lattian rajaan jälkiheijasta-

via opasteita, jollaiset ovat käytössä mm. lentokoneiden ja laivojen sisätiloissa. Kouluraken-

nusten asunto-, ullakko-, kellari- ja ym. tiloja on otettu eräissä tapauksissa opetuskäyttöön 

ilman rakennusvalvonnan lupaa. Luvan puuttuessa tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen 

saamiseksi ja luopua tarvittaessa tilan käytöstä siihen asti, kun asia on korjattu. Kyseiset tilat 

eivät välttämättä vastaa kaikilta osin terveellisyydestä ja turvallisuudesta annettuja määräyk-

siä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015, 33.) 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (2015, 32) mukaan peilien ja läpinäkyvien lasipintojen havait-

tavuuteen on kiinnitettävä huomiota. Vastavalo aiheuttaa helposti häikäistymistä, ja ongelmia 

tuottavat suuriin ikkunapintoihin päättyvät käytävät, joita ei ole varustettu kaihtimilla. Kaih-

timia ja verhoja voi hyödyntää häiritsevän valaistuksen torjumisen lisäksi luokkatilojen melu-

tason madaltamiseksi sekä näkösuojana äärimmäisten väkivaltatilanteiden aikana. 

 

If turvallisuusrahastosta voi hakea rahoitusta turvallisuutta edistäviin hankintoihin ja projek-

teihin. Rahastosta jaetaan kuukausittain yhteensä 5 000 euroa Ifin valitsemiin kohteisiin. If 

myöntää enintään yhden lahjoituksen yhdelle ja samalle kohteelle. Tukea voi hakea esim. 

heijastinliivien, ensiapupakettien ja muiden vastaavien tuotteiden hankintaan tai turvallisuus-

tietouden lisäämiseen. (If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 2014.) 
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Liite 1: Jokivarren koulun turvallisuusperiaatteet 

 

Turvallisuus on jokaisen asia. 

Turvallisuus kuuluu jokaiselle. Se on jokaisen lapsen, nuoren 

ja aikuisen perusoikeus. Aikuiset ovat vastuussa siitä, että 

jokaisella oppilaalla ja opiskelijalla on opiskeluympäristö, 

jossa on mahdollista kasvaa, kehittyä ja opiskella turvalli-

sesti. 

 

Koulutusta koskevissa säädöksissä määritellään oikeus fyysi-

sesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvalliseen oppimisympä-

ristöön. Jokivarren koulun rehtori, kriisiryhmä, turvallisuus-

tiimi sekä henkilökunta yhdessä suunnittelevat ja organisoivat toimintaa niin, että opetus ja 

oppiminen voivat toteutua turvallisissa olosuhteissa ja ympäristössä. 

 

Jokainen on omalta osaltaan vastuussa turvallisesta ympäristöstä, myös oppilaat. Turvallisuu-

teen liittyvistä epäkohdista (kiusaaminen, palokuormaa käytävillä yms.) täytyy ilmoittaa 

eteenpäin henkilökunnalle, jotta niihin voidaan puuttua.  

Onnistuneen turvallisuuskulttuurin tunnusmerkki on, että jokainen sitoutuu oman jaksamisen-

sa ja voimavarojensa mukaan pitämään yllä turvallisuutta.  

 

Turvallisuuskulttuurin ylläpitäminen on käytännön toimenpiteitä: Turvallisuussuunnitelma pi-

detään ajan tasalla, uudet työntekijät perehdytetään turvallisuusjärjestelyihin, henkilökun-

nalle järjestetään säännöllisesti turvallisuuskoulutusta, omaa ympäristöä tarkkaillaan jatku-

vasti, puututaan epäkohtiin sekä onnettomuustilanteiden varalta harjoitellaan.  

 

Toimintaympäristön muuttuessa tehdään aina riskienarviointi, johonka pohjautuen ohjeistuk-

sia ja sääntöjä luodaan ja päivitetään, sekä perehdytetään ne turvallisten olosuhteiden ja 

ympäristön ylläpitämiseksi (jatkuva parantaminen). 
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Liite 2: Mallitaulukko riskienhallinnan tueksi 

 

Taulukko kannattaa tehdä excel -sovelluksessa, jolloin tekstiä on helpompi mahduttaa ja käsitellä. 
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