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1. HANKKEEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN

Yhteiskunnan muuttuessa turvallisuuskysymykset ovat tulleet entistä tärkeämmiksi ja
oppilaitosten sekä fyysisellä että henkisellä turvallisuudella on merkitystä koko
yhteiskuntaan. Koulusurmat ovat muuttaneet suomalaista yhteiskuntaa monella tavalla
ja koulujen turvallisuudentunne koetaan heikentyneeksi. Oppilaitokset ovat niin
aikuisille kuin lapsille ja nuorille tärkeä ja tasaveroinen toimintaympäristö omaksua
laaja-alainen turvallisuusajattelu ja toimintakulttuuri. Oppilaitoksen käytänteillä voi
myös olla merkitystä rikollisen käyttäytymisen kehittymiseen (vrt tutkimustulokset
koulukiusaamisen yhteydestä väkivaltakäyttäytymiseen). Toisaalta koulu voi olla myös
ennaltaehkäisevässä roolissa, jos koululla on hyvä toimintakulttuuri hyvinvoinnin ja
turvallisuuden lisäämiseksi.

Jo Maslowin tarvehierarkiassa turvallisuus on määritetty perustarpeeksi. Jos oppimis-
ympäristö ei ole turvallinen, ei oppimista pysty kunnolla toteuttamaan. Hankkeen
keskeisenä tavoitteena oli vahvistaa hyvinvointia ja kehittää oppilaitosten
turvallisuusuhkien ennakointia osallistamalla sekä henkilökunta että oppilaat ja
opiskelijat aktiivisesti arjen turvallisuustyöhön. Tavoitteena oli rakentaa sellaista
toimintakulttuuria, jossa jokainen oppilaitoksessa työskentelevä ja opiskeleva oppii itse
havainnoimaan ja ennakoimaan turvallisuutta.

Oppilaitoksissa edelleenkin helposti ajatellaan, että turvallisuus on ensisijassa
viranomaisten asia. Oppilaitosten turvallisuustyö koostuu ensisijassa erilaisten
strategioiden ja suunnitelmien kirjoittamisesta sekä viranomaistarkastuksista.
Oppilaitoksissa tehdään tunnollisesti erilaisia turvallisuussuunnitelmia, mutta usein
suunnitelmat laaditaan valmiille pohjalle ilman, että riskejä ja toimintaympäristöjä
tarkastellaan aidosti.  Yksittäiset opettajat kokevat, että turvallisuuden suunnittelu ja
ennakointi on ensisijassa johtajan ja hallinnon asia ja kouluissa harvoin tehdään esim.
oppiaine- tai opetustilakohtaisia riskikartoituksia. Henkilöstöllä on turvallisuuden
kokonaisuudesta puutteellinen tietämys eikä oppilaitoksilla ole edes kerättynä
systemaattisesti tilastotietoa tapaturmista, aiheutuneista poissaoloista saatikka
"läheltäpiti"-tilanteista.

Oppilaitosturvallisuus koostuu suunnitelmien tekemisestä ja viranomaistarkastuksista,
mutta ennen kaikkea jatkuvasta ennakoinnista. Koulutuksen ja erilaisten tehtävien
avulla haluttiin havahduttaa ajatteluun, että ennakoiminen ei ole pelkästään johdon ja
turvallisuusviranomaisten tehtävä, vaan jokaisen yksilön vastuulla. Turvallisuus-
johtaminen ei ole yksittäisiä projekteja, vaan jokaisen ihmisen jokapäiväistä arkista
työtä. Kaikkein tärkeintä on, että jokainen oppilaitoksessa oleva henkilö oppii paremmin
tunnistamaan vaaran paikat ja toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla. Hankkeessa
lisättiin laaja-alaisesti tietoutta oppilaitosten turvallisuuskulttuuriin liittyviin asioista,
suunnittelusta, ennakoinnista ja johtamisesta sekä vahvistettiin oppilaitosten
turvallisuuskulttuurin arviointia ja konkretisoitiin kehittämistoimenpiteitä.

Hankkeessa hyödynnettiin  länsimaisessa teollisuudessa yleisesti käytössä olevaan Nolla
tapaturmaa-ajattelua eli yksikään tapaturma ei ole hyväksyttävä. Yksi hankkeen
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lähtökohdista oli siirtää ja muokata teollisuudessa kehitetyt ja toimiviksi havaitut
käytännöt oppimisympäristöihin. Koulujen turvallisuuskulttuuri täyttää usein vaaditun
minimitason, mutta konkreettiset ennakoinnin toimet ovat puutteellisia esim.
säännölliset riskikartoitukset sekä toimenpiteiden seurantajärjestelmät puuttuvat.
Hankkeen keskeisenä tavoitteena olikin paneutua nimenomaan riskien tunnistamiseen,
ennakointiin ja kartoitukseen sekä opettaa kouluyhteisöä tunnistamaan ja poistamaan
riskejä arjessa. Kouluilla ei myöskään ole käytössä sähköisiä ympäristöjä turvallisuuden
kokonaisvaltaiseen ennakointiin. Hankkeen aikana laitettiin alulle ja kokeiltiin  sähköistä
TurvaOppi-portaalia, johon rakennetaan kokonaisvaltainen riskien hallintajärjestelmä.

Turvallisuuden ennakointi kuuluu opetussuunnitelmaan kaikilla kouluasteilla, mutta
kuvaukset ovat  hajallaan eri yhteyksissä. Hankkeen aikana konkretisoitiin turvallisuuden
ennakoinnin sisältöjä osaksi opetussuunnitelman kuvauksia. Tavoitteena oli, että
turvallisuuden ennakointi ja turvallisuustaitojen kehittyminen sisältyy kaikkien
oppiaineiden opetukseen. Oppimis- ja kotitehtävien kautta turvallisuuden ennakoinnin
taitoja laajennettiin myös koulun ulkopuolelle koti- ja harrastusympäristöihin.

Hankkeessa kehitettiin myös turvallisuuskasvatuksen koulupolun jatkumoa niin, että
turvaoppi-taitojen opetus alkaa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ja siirtyy
jatkumona alakoulusta yläkouluun ja sieltä toiselle ja korkea-asteelle. Kun lapsi oppii
pienestä saakka toimimaan turvallisesti, ylemmillä kouluasteilla arjen turvallisuuden
ennakoinnin taidot ovat jo hyvässä hallinnassa. Tätä koulupolun jatkumoa on alettu
pilotoida  Nivavaaran koulukeskuksen alueella.

2. HANKKEEN TOIMINTAVERKOSTO

Hankkeeseen osallistuivat Rovaniemen kaupunki, Lapin ammattiopisto, Rovaniemen
koulutuskuntayhtymä sekä Lapin ammattikorkeakoulu. Pitkäkestoiseen prosessi-
koulutukseen osallistuivat  Napapiirin ja Naavametsän päiväkotien esiopetusyksilöt,
Nivavaaran alakoulu, Napapiirin yläkoulu, Rovaniemen ammattilukio, Ounasvaaran
lukio, Lapin matkailuopisto sekä Lapin ammattiopiston Porokadun (sosiaali- ja
terveysala, humanistinen ja kasvatusala), Jokiväylän (kone, metalli-, puu-, rakennus-,
tekstiili-, vaatetusala, liiketalous sekä tieto- ja viestintätekniikka) ja Jänkätien
(ajoneuvotekniikka, metsäala, automaalaus, luonto- ja ympäristöala) yksiköt.
Prosessikoulutuksesta vastasivat Markku Pykäläinen ja Arja Kitola.

Hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten omalla vastuulla oli

- osallistaa oman oppilaitoksen henkilökunta ja oppilaat sekä antaa aikaa
hankesuunnitelmassa kuvatulle turvallisuustyölle

- huolehtia oman henkilökunnan matka- ja sijaiskuluista
- järjestää tilat hankkeen koulutukselle
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Hankkeen tavoitteita ja sisältöjä täsmennettiin ohjausryhmässä, joka seurasi hankkeen
toteutumista hankesuunnitelman ja rahoituspäätöksen sekä oppilaitosten tarpeiden
mukaisesti.  Ohjausryhmään kuuluivat

- Kari Ketola, Lapin ammattiopiston työsuojelupäällikkö, ohjausryhmän
puheenjohtaja

- Kari Tiermas, Rovaniemen kaupungin perusopetuksen turvallisuuspäällikkö
- Eija Raasakka, Lapin ammattikorkeakoulun projektipäällikkö
- Markku Pykäläinen, kouluttaja
- Arja Kitola, kouluttaja, koordinaattori

3. NYKYTILAN KARTOITUS

Hanke käynnistyi Golder Associates Oy:n tekemällä turvallisuuden nykytilan GoldRef-
kartoituksella, joka on haastatteluihin perustuva turvallisuuden toteutumisen mittaamis-
menetelmä. GoldRefin tavoitteena on:

- tunnistaa erot toiminnan turvallisuuteen liittyvien ohjeiden ja käytännön
tekemisen välillä

- selvittää oppilaitoksen valmiudet ennakoivaan toimintaan (DuPont Bradley)
- ymmärtää tarpeet proaktiivisen toiminnan saavuttamiseksi myös yllättävissä

tilanteissa
- mitata henkilökunnan näkemyksiä ja ymmärrystä turvallisuustoiminnasta
- tunnistaa kehittämistarpeet turvallisuustason parantamiseksi.

Nykytilan kartoituksen raportti on liitteenä 1.

4. HANKKEEN SISÄLLÖT JA KOULUTUSTEEMAT

Hankkeen keskeisin teema liittyi riskien arviointiin ja ennaltaehkäisyyn. Koulutus
toteutettiin kaikissa oppilaitoksissa pitkäkestoisena prosessikoulutuksena ja siihen
osallistui koko henkilökunta. Keskeisinä sisältöinä olivat

vaarojen ja haittojen tunnistaminen, niiden vakavuuden ja todennäköisyyden
arviointi ja  ennaltaehkäisy
turvallisuusriskien löytäminen, koulu-, luokka- ja oppiainekohtaiset riskianalyysit
ja kehittämistoimenpidekortit
turvallisuuden havainnointikierrokset ja turvakävelyt
tuumatuokiot
turvallisuusrutiinien luominen
toimenpiteiden kirjaaminen ja riskien poistaminen
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 turvallisuustason seurannan ja toimenpiteiden hallintajärjestelmän
rakentaminen (TurvaOppi-portaali)

Muut teemat liittyivät oppilaitoksen turvallisuuskulttuuriin ja sen säädöspohjaan,
turvallisuuskansion sisältöön, oppilaitoksen turvallisuuden suunnitteluun ja
turvallisuuden johtamiseen, henkilökunnan psykososiaaliseen turvallisuuteen ja
hyvinvointiin, sosiaalisen median turvallisuuteen sekä turvallisen opiskeluhuollon
järjestelyihin. Koulutustilaisuuksissa käsiteltiin mm. turvallisuussuunnittelun
kokonaisuutta, henkistä ja fyysistä turvallisuutta, pelastautumista sekä turvallisuus-
asenteita ja arvoja. Turvallisuuden johtamisen sisällöissä käsiteltiin pääasiassa
ennaltaehkäisevää johtamista sekä rakennettiin johtamista ja suunnittelua tukeva
turvallisuusjohtamisen vuosikello.

Koulutus toteutettiin sekä isommalle joukolle kohdennettuina luentoina ja seminaareina
että koulukohtaisina työpajoina. Oppilaitoksissa tehtiin erilaisia turvallisuusuhkien
ennakoinnin harjoitteita mm. koulu-, luokka- ja oppiainekohtaisia riskienkartoituksia,
tuumatuokioita ja turvallisuuden havainnointikierroksia. Riskien tunnistamista
harjoiteltiin mm. riskianalyysien, turvakävelyiden, "läheltäpiti" -tilanteiden kirjaamisen
sekä ennakoivan oppilashuollon suunnittelun avulla.

Hankkeen aluksi oppilaitosten henkilökuntaa ja oppilaita haastateltiin nykytilan
kartoittamiseksi. Haastatteluihin osallistui yhteensä 59 opettajaa ja 37 oppilasta.
Hankkeessa järjestettiin yhteensä 29 koulutuspäivää. Pitkäkestoiseen prosessi-
koulutukseen osallistui kaikkien pilottioppilaitosten koko henkilökunta, yhteensä 380
henkilöä. Yksittäisiin koulutustilaisuuksiin osallistui yhteensä 435 henkilöä. Lähijaksojen
välillä yksiköissä työstettiin oppilaita osallistavia tehtäviä.

4.1.RISKIEN KARTOITTAMINEN, ANALYYSIT JA KARTOITUKSET

Riskien kartoittaminen tarkoittaa laaja-alaista ja järjestelmällistä vaarojen ja haittojen
tunnistamista sekä niiden merkityksen arvioimista. Riskit listataan ja niiden
todennäköisyys ja seurauksien vakavuus arvioidaan. Riskien kartoittamisen ja
analysoinnin avulla varmistamme oppimisympäristön turvallisuutta ennakolta.
Henkilökunnan näkökulmasta se on ennakoivaa työsuojelua. Riskianalyysin pohjalta
suunnitellaan vaadittavat toimenpiteet. Toimenpiteet priorisoidaan ja arvioidaan (esim.
toimenpiteen vaikuttavuus, helppous). Johto ottaa vastuun analyysin tuloksista ja sen
perusteella tehtävistä toimenpiteistä sekä tekee linjaukset siitä, mitkä ovat
hyväksyttävät riskit. Lisäksi jokaiselle toimenpiteelle nimetään vastuuhenkilö.
Riskianalyysin tehdään joko sähköiselle pohjalle TurvaOppi-portaaliin tai paperiselle
lomakkeelle. Lomaketta muokataan oppilaiden ikä- ja kehitystason mukaiseksi
havainnollistavaksi työkaluksi.
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4.2. TUUMATUOKIOT

Tuumatuokio on yksi turvallisen toimintakulttuurin työkalu. Tuumatuokion pitäminen
edellyttää, että yhteisössä joku huomaa, että olisi tuumatuokion paikka. Tällainen paikka
on esimerkiksi, jos on tapahtumassa jotain tavallisuudesta poikkeavaa tai uutta,
olosuhteet ovat muuttuneet jne. Tärkeintä on siis huomata, että olisi syytä pysähtyä ja
tuumata kuinka jokin asia suoritetaan turvallisesti. Tässä hankkeessa koulutimme
oppilaitosten käytettäväksi tuumatuokion, jonka havainnointirunko oli seuraava:

Ennen tehtävää

Havainnoi kohde
Havainnoi ympäristö
Käy läpi mielessäsi vaiheet
Tunnista riskit
tehtävästä sinulle
ympäristöstä sinulle
tehtävästäsi muille
Miten hallitset yo. riskit?
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Tehtävän aikana

Havainnoi muutoksia
Ongelman ilmaantuessa SEIS!!
Tunnista ja hallitse riskit

Tehtävän jälkeen

Jäikö paikka turvalliseksi
Mitä opit
Jaa ja kirjaa havaintosi

4.3. TURVAKÄVELYT JA TURVALLISUUDEN HAVAINNOINTIKIERROKSET

Huomasimme, että oppilaitoksissa tunnetaan ainoastaan "perinteisen" turvakävelyn
toimintamalli, jossa oppilaiden kanssa kierretään lukuvuoden aluksi tilat ja katsotaan
missä sijaitsevat hätäuloskäynnit ja turvallisuusvälineistöt. Sen sijaan sellainen
turvakävely, jota toteutetaan vuoden aikana säännöllisesti tarkastellen samalla
henkilöiden toimintaa, oli kaikissa oppilaitoksissa vieras asia. Niinpä lanseerasimme
turvakävelyn rinnalle uuden käsitteen "turvallisuuden havainnointikierros".
Tarkoitamme sillä toimintaa, jossa jokainen yhteisön jäsen osallistuu vähintään kerran
vuodessa kierrokselle, jolla havainnoidaan etukäteen suunniteltua toimintaa tietystä
näkökulmasta katsottuna. Tarkasteltavia näkökulmia ovat mm.

henkilön työskentely/oppimispaikka ja toimitavat
siisteys ja järjestys
ensiapu- ja pelastusvalmius
sisäinen ja ulkoinen liikenne ja kulkutiet
henkilökohtaisten suojainten käyttö
työkalut ja laitteet.

Keräsimme kierroksilla kaikkiin näkökulmiin sisältöjä/otsikoita, joita oppilaitosten
havainnointikierroksilla voisi havainnoida. Havainnoimisen lisäksi kierroksilla
haastatellaan sekä henkilökunnan edustajia että opiskelijoita (esim. tiedätkö missä on
lähin poistumistie, missä tuota pulloa säilytetään, mitä ainetta siitä on, onko se
vaaratonta vai vaarallista, miksi sinulla on turvalasit päässä, miksi sinulla ei ole
turvakenkiä jalassa). Havainnointikierroksen näkökulmia ja niiden sisältöjä on koottu
liitteeseen 2.

Turvallisuuden havainnointikierrosten avulla herätellään jatkuvaa turvallisuus-
tietoisuutta, oman ympäristön aktiivista havainnointia ja positiivista asennetta
turvallisuusasioihin. Havainnointikierrosten avulla oppilaat oppivat mm. pohtimaan
liikuntavälineiden turvallista sijoittelua välinevarastossa, koulun eteisen järjestystä,
reppujen sijaintia käytävillä jne. Opettajat pitivät näitä koulutustilaisuuksia erittäin
hyödyllisinä.
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Turvallisuusjohtamisen vuosikellon avulla harjoittelimme havainnointikierrosten
suunnittelua siten, että jokainen oppilaitoksen tila tulisi tarkastettua vähintään kerran
vuodessa ja jokainen henkilökunnan jäsen ja oppilas/opiskelija osallistuisi vähintään
kerran vuodessa kierroksen toteuttamiseen. Kierros voi kestää 15-60 minuuttia oppilaan
iästä riippuen. Havainnointikierroksen havainnot kirjataan joko sähköiseen TurvaOppi-
portaaliin tai manuaaliseen taulukkoon. Turvallisuuden havainnointikierroksen tehtävät
ja kirjaukset suunnitellaan oppilaan ikäkauden mukaisesti. Esimerkiksi esi- ja
alkuopetuksen oppilaille annetaan 1-2 hyvin konkreettista havainnointitehtävää.

Nivavaaran koulun opettajat siivoavat
turvallisuuden havainnointikierroksella
koulun eteistilaa turvallisemmaksi.

Ammattiopiston Jänkätien yksikön
hätäuloskäynti oli tukittu isoilla
seinäkkeillä. Seinäkkeet poistettiin
välittömästi havainnointikierroksen
aikana.

Napapiirin yläkoulun rehtori hiekoittaa
liukkaaksi havaittua sisääntuloa.
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Havainnointikierroksella haastattelua:
tiedätkö missä sijaitsee ruokasalia
lähinnä oleva hätäpoistumistie?

Turvallisuuden havainnointikierrokselle annetaan oppilaan ikäkauden ja kehitystason
mukaisia tehtäviä.

Eskarioppilaat tekivät tauluja turvallisista ja
vaarallisista asioista. Turvallisten taustaksi
sininen tai vihreä väri, vaarallisten
keltainen tai punainen väri.
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4.4. TURVAOPPI-PORTAALI (TOP)

Hankkeen aikana kehitettiin oppilaitosten turvallisuuden ja riskien hallintajärjestelmäksi
TurvaOppi-portaali. Portaali toteutettiin käyttämällä Qrefrom Oy:n SQMS-järjestelmää
joka saatiin veloituksetta hankkeen käyttöön kehitys- ja testitarkoitukseen. Portaali on
selainpohjainen järjestelmä, jonne kirjataan kaikki oppilaitoksen turvallisuuteen liittyvät
havainnot ja toimenpiteet esim.

riskikartoituksista
turvallisuuden havainnointikierroksista
tuumatuokioista
viranomaistarkastuksista
oppilaiden, opettajien ja henkilökunnan jokapäiväisistä turvallisuushavainnoista

Järjestelmän tarkoituksena on aktivoida ja osallistaa sekä oppilaat että henkilökunta
havainnoimaan turvallisuutta kokonaisvaltaisesti. Järjestelmä mahdollistaa myös
systemaattisen turvallisuusjohtamisen, oppilaitoksen riskitason seuraamisen
(ilmoitusten perusteella) sekä määritettyjen toimenpiteiden seuraamisen. Henkilöstö ja
oppilaat voivat ilmoittaa TOP:ssa havaitsemiaan riskejä ja tehdä turvallisuusaloitteita
koska tahansa. Ilmoitusten käsittely ohjautuu organisaatiossa määritellyille
vastuuhenkilöille. Ilmoittaminen on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta.
Järjestelmässä on automaattinen tapahtumien, ilmoitusten ja toimenpiteiden ohjaus
sekä seuranta eli jokainen tehty kirjaus ohjautuu nimetylle vastuuhenkilölle, joka
määrittää tarvittavat toimenpiteet, vastuuhenkilön (mikäli ei itse) sekä
toteutusaikataulun määritetylle toimenpiteelle. Järjestelmässä on helppokäyttöinen
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selainpohjainen mobiilioptimoitu käyttöliittymä, joka ei vaadi asennuksia tai ylläpitoa.
Oppilaille tehdään järjestelmään henkilökohtaiset tunnukset. Portaalia kokeiltiin ensin
henkilökunnan ja ammattiopiston opiskelijoiden toimesta muutaman viikon ajan kaikissa
hankkeen oppilaitoksissa. Seuraavassa vaiheessa Nivavaaran koulukeskuksen koulut
ottivat portaalin  kokeilukäyttöönsä niin, että tuloksista voidaan raportoida Rovaniemen
kaupungin rehtoripalaverissa huhtikuussa 2017.

4.5. TURVALLISUUSJOHTAMISEN VUOSIKELLO

Hyvän turvallisuuskulttuurin omaavan organisaation ominaispiirteitä ovat keskinäiseen
luottamukseen perustuva viestintä, yhteinen käsitys turvallisuuden merkityksestä ja
luottamus ennaltaehkäisevien toimien tehokkuuteen. Etukäteissuunnittelu on osa
johtamisjärjestelmää. Tämän hankkeen toimintamallina oli toteuttaa etukäteis-
suunnittelu yhdessä opettajien kanssa vuosikelloformaattiin. Turvallisuusjohtamisen
vuosikello ottaa huomioon oppilaitoksissa kaikki vuoden aikana tapahtuvat
turvallisuustoimenpiteet auttaen hahmottamaan turvallisuuskulttuurin kokonais-
tilanteen sekä osallistaa koko henkilökunnan, oppilaat ja opiskelijat.
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Käytännössä vuosikello suunniteltiin MS Excel:iin rakennetun työkalun avulla. Työkaluun
syötetään oppilaitoksen kaikki tilat ja oppiaineet, jonka perusteella kaikille tiloille ja
oppiaineille tulee aikataulutettua viikon tarkkuudella sekä turvallisuuden
havainnointikierrokset että riskikartoitukset. Havainnointikierroksille tulee lisäksi valita
tarkasteltava näkökulma (ks. Kappale 4.3.). Lisäksi vuosikelloon syötetään vuoden aikana
tapahtuvat viranomaistarkastukset sekä toteutettavaksi suunnitellut verkkokoulutukset
(ks. Kappale 4.7). Kun oppilaitoksen suunnitelma on tehty vuosikelloon, pystyy jokainen
opettaja suodattamaan itselleen oman näkymän, josta ilmenee viikon tarkkuudella,
millaisia turvallisuustoimenpiteitä häneltä ja hänen oppilailtaan odotetaan vuoden
aikana.
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4.7. TURVAOPPI-VERKKOKURSSI

Kaikki oppilaitosturvallisuuden osa-alueet koottiin yhdeksi verkkokoulutussisällöksi.
Koulutussisällöistä rakennettiin valmiiksi kuusi osiota. Jokaisen osion suorittaminen vie
ajallisesti noin 45 minuuttia. Yhteensä tehty koulutusmateriaalin koko on 66 sivua
sisältäen teoriaa sekä tehtäviä opettajille että oppilaita osallistavia tehtäviä.
Verkkokurssit toteutettiin Qreform SQMS-järjestelmään ja niiden toteutuksessa
käytettiin Gimlet Composer-verkkokurssien tuotantotyökalua.

Valmiit osiot:

TurvaOppi 1. Johdanto
TurvaOppi 2. Oppilaitoksen turvallisuuskulttuuri
TurvaOppi 3. Riskien tunnistaminen
TurvaOppi 4. Riskien hallinta
TurvaOppi 5. Tuumatuokiot
TurvaOppi 6. Turvallisuuden havainnointikierrokset

Osiot, jotka ovat suunnitteilla, mutta joista ei tehty verkkomateriaalia tämän hankkeen
aikana:

Hallinnollinen ja tietoturvallisuus
Fyysinen turvallisuus, tilojen ja laitteiden turvallisuus
Henkinen turvallisuus, henkilöstöturvallisuus ja väkivallan ennakointi
Palo- ja pelastusturvallisuus
Ensiapu ja tarttuvat taudit
Kurinpito ja järjestys
Opiskeluhuollon turvallisuus
Turvallisuuden johtaminen
Turvallisuuskulttuurin vuosikello
Turvallisuuden omavalvonta (Turvaoppi-portaali)
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Kutsu osallistua verkkokurssin suorittamiseen on liitteenä 3.

4.8. ASIANTUNTIJAKOULUTUKSET

Oppilaitokset saivat hankkeen aikana myös tilat yksittäisiä asiantuntijakohtaamisia ja
luentoja oppilaitosten turvallisuuteen liittyvistä ajankohtaisista teemoista.
Asiantuntijaluentoina järjestettiin seuraavat koulutukset:

Sosiaalisen median turvallisuus

Sosiaalisen median turvallisuuteen liittyvä koulutus järjestettiin erikseen
perusopetuksen ja toisen asteen opettajille sekä ammattikorkeakoulun opettajille ja
opiskelijoille. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 176 opettajaa ja lisäksi ammattikorkea-
koulun opiskelijoita. Kouluttajana toimi nettipoliisi Marko Forss.

Turvallisuus ihmisen toimintana

Koulutuksessa keskityttiin käsittelemään päivittäisturvallisuutta ihmisen toimintana.
Koulutuksen sisältöinä oli mm. turvallisuuskulttuuriin ja -johtamiseen,
päivittäisturvallisuuteen, poistumisturvallisuuteen ja turvallisuusosaamisen hallintaan
liittyviä asioita. Koulutukseen osallistui 42 opettajaa. Kouluttajana toimi Helsingin
Pelastuskoulun rehtori Matti Waitinen.

Psykososiaalinen turvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssä

Lapin ammattiopiston Porokadun yksikössä järjestettiin henkilökunnan psyko-
sosiaaliseen turvallisuuteen liittyvä tapahtumapäivä, johon osallistui 60 opettajaa.
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Tapahtumapäivän sisältö ja tuotokset esiteltiin valtakunnallisessa Turvis-verkoston
seminaarissa Jyväskylässä 8.9.2016. Tapahtumapäivän loppuraportti on liitteenä 4.

Turvallinen opiskeluhuolto

Turvallisen yksilöllisen ja yhteisöllisen opiskeluhuollon järjestämiseen liittyvään
koulutuspäivään osallistui 70 opettajaa. Kouluttajana toimi Arja Kitola.

4.9. KILPAILU PARHAASTA TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖSTÄ

Ohjausryhmä päätti, että hankkeen lopuksi julistetaan kilpailu hankkeen aikana
kehitetystä parhaasta turvallisuuskäytännöstä (liite 5). Valitettavasti vain Napapiirin
esiopetus tuotti kilpailuun oman tuotoksensa

https://lapitoy-
my.sharepoint.com/personal/heli_mantynena_rovaniemi_fi/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=
114e5ad1569b24f75b4b7e74917bad7ad&authkey=Ab2HKfhyIxnj_4dkCdmWF8I

Napapiirin päiväkoti palkittiin turvallisuustyöstään 500 euron tunnustuspalkinnolla.
Päiväkoti on ollut  aktiivisesti varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen turvallisuutta ja laatua
kehittävä yksikkö. Myös TurvaOppi -hankkeen aikana Napapiirin päiväkodin johto ja
henkilökunta osallistuivat aktiivisesti järjestettyihin koulutuksiin ja työstivät aihetta
lapsia osallistavin metodein. Lisäksi Napapiirin päiväkoti on ollut aktiivisesti
rakentamassa yhteistyössä Naavametsän päiväkodin, Nivavaaran alakoulun ja Napapiirin
yläkoulun kanssa turvallisuuskasvatuksen koulupolun jatkumoa Nivavaaran
koulukeskuksen alueella.

5. TURVALLISUUS OPETUSSUUNNITELMISSA

Kaikkien kouluasteiden opetussuunnitelmissa on useita turvallisuuteen ja turvallisuuden
ennakointiin liittyviä kirjauksia. Ongelmana on se, että kirjaukset ovat kovin hajallaan ja
turvallisuuden ennakoinnin koetaan liittyvän lähinnä teknisen työn opetukseen.
Teknologisoituva maailma sekä sosiaalisen median turvallisuuteen ja tieto-
turvallisuuteen liittyvät ilmiöt asettavat monia uusia haasteita myös oppilaitosten
turvallisuudelle.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa todetaan, että oppimisympäristöjen tulee olla
turvallisia ja terveellisiä ja niiden tulee edistää oppilaiden ikäkauden mukaista tervettä
kasvua ja kehitystä. Opetussuunnitelmassa todetaan myös, että oppilaita ohjataan
vastuulliseen ja turvalliseen toimintaan kaikissa oppimisympäristöissä. Myös
tilaratkaisuissa on otettava huomioon turvallisuuteen liittyvät näkökulmat.
Oppilashuollon kirjauksiin liittyy useita turvallisuusnäkökohtia erityisesti kiusaamisen,
väkivallan ja rasismin ehkäisyn, kiireettömän ja viihtyisän oppimisympäristön,
kurinpidon, kuulluksitulemisen ja yhteisöllisen hyvinvoinnin näkökulmasta.
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Perusopetuksen opetussuunnitelmassa turvallisuuteen liittyviä kuvauksia löytyy
erityisesti Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot -nimisestä laaja-alaisen osaamisalueen
kuvauksista. Siellä todetaan mm., että

oppilaat oppivat perusopetuksen aikana tuntemaan ja ymmärtämään
turvallisuuden merkityksen
oppilaita ohjataan ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan niissä
tarkoituksenmukaisesti
oppilaita ohjataan tunnistamaan  keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit
oppilaita ohjataan suojaamaan yksityisyyttään ja henkilökohtaisia rajojaan

Myös kurinpitomenettelyitä määrittävät säädökset ovat turvallisuussäädöksiä.
Opetussuunnitelmissa todetaan, että jokaisella koululla on oltava käytössään
kurinpitomenettelyjen toteuttamista koskeva suunnitelma, jossa kuvataan
puuttumiskeinot, kurinpitomenettelyt ja kurinpitorangaistukset.

Kaikkien kouluasteiden opetussuunnitelmista löytyy myös oppiainekohtaisia
turvallisuuskuvauksia. Toisen asteen kohdalla on  vielä erikseen työssäoppimis-
järjestelyihin liittyviä painotuksia sekä kunkin ammatin omia turvallisuusnäkökulmia ja
vaatimuksia.

Opetussuunnitelmista löytyy itse asiassa erittäin paljon turvallisuuden ennakointiin ja
toteuttamiseen liittyviä kuvauksia. Kokosimme opsin turvallisuuskuvauksista
kokonaisuutta havainnollistavan kuvan seuraavasti:
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6. OPPILAIDEN OSALLISUUS TURVALLISUUDEN EDISTÄMISESSÄ

Tavoitteena oli, että lapset/oppilaat/opiskelijat oppivat itse havainnoimaan turvalli-
suuteen liittyviä asioita ja näin ennakoimalla vahvistamaan omaa ja muiden
turvallisuutta sekä turvallista oppimis- ja toimintaympäristöä. Turvallisuutta ennakoiva
toimintamalli sisällytetään osaksi esiopetuksen/koulun/oppilaitoksen normaalia arkea
sekä osaksi eri oppiaineiden opetusta ja yksikön opiskeluhuollon toimintasuunnitelmaa.

Turvallisuuden ennakoinnin dokumentointiin sopivat erittäin hyvin menetelmät, jotka
kehittävät oppilaiden arjen taitoja, ajattelun taitoja, tvt-taitoja sekä monilukutaidon
taitoja. Teema toteuttaa hyvin uuden esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-
alaisten osaamisalueiden tavoitteita ja sisältöjä. Samat tavoitteet löytyvät laajennettuina
myös ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmasta.

Opettajille annettiin tehtäväksi erilaisia "välitehtäviä", joiden avulla vahvistettiin
oppilaitoksen turvallisuutta sekä oppilaiden osallisuutta turvallisuuden ennakoinnissa ja
havainnoinnissa.
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6.1. TUUMATUOKIO

Pidä oppilaiden kanssa turvallisuuden ennakoinnin tuumatuokio tilanteessa, jossa on
oppimisympäristön näkökulmasta jotain uutta, normaalista arjesta poikkeavaa (esim.
kirjastokäynti, yritysvierailu, uimahallikäynti, opintoretki, liikuntapäivä). Toki
tuumatuokion voi pitää ihan normaalista oppitunnistakin.  Pohdi oppilaiden kanssa mm.
seuraavia asioita:

- mitä turvallisuuden näkökulmasta tulee ottaa huomioon
- liittyykö tilanteeseen jotain erityisiä turvallisuusuhkia
- mitä pitää muistaa, jotta turvallisuus otetaan huomioon
- käykää tapahtuman/tunnin jälkeen arviointikeskustelu, jossa

pohditte,  toteutuiko turvallisuus ja oliko tilanteessa jotain turvallisuutta
mahdollisesti vaarantavaa

- tuumatuokio kannattaa pitää myös jonkin poikkeavan ja riskejä sisältäneen
toiminnan jälkeen (esim. tulityö). Tällöin on hyvä tarkastella tuliko kaikki riskit
huomioiduksi ja onko esimerkiksi työskentelytila jäämässä turvalliseksi
seuraaville käyttäjille.

Dokumentoikaa  tuumatuokion järjestämisen valitsemallanne tavalla (voi olla opettajan
tekemä taikka oppilaan tai oppilasryhmän tehtävä; voi olla kirjallinen selvitys, video,
blogi, vlogi tai jokin muu sopiva dokumentointitapa)

6.2. RISKIANALYYSI

Valitkaa yhteistyössä oppilaiden kanssa jokin oppiaine, opetustila, muu
oppimisympäristö tai jokin koulussa tapahtunut asia tai ilmiö (esim. fysiikka
oppiaineena, liikuntasali, koulukiusaaminen, yritysvierailu, piha-alue). Tutkikaa
tilaa/oppiainetta/oppimisympäristöä/ilmiötä  ja pohtikaa, mitä turvallisuusuhkia siihen
liittyy. Pohtikaa, miten todennäköisiä löytämänne turvallisuusuhkat ovat. Samoin
pohtikaa mikä on  vakavuus, jos uhka konkretisoituu. Merkitkää havainnot ohjeen
mukaisesti riskianalyysitaulukkoon. Käykää tehdyt riskianalyysit läpi
henkilöstökokouksessa ja oppilaskunnassa. Pyytäkää henkilöstöltä ja oppilailta
ehdotuksia riskien minimoimiseksi. Poistakaa välittömästi ne riskit, joihin voitte itse
vaikuttaa (esim. siivotkaa, järjestelkää). Mikäli ette itse pysty vaikuttamaan riskin
poistamiseen tai vähentämiseen, ilmoittakaa riskistä rehtorille, yksikön johtajalle tai
ilmoitusjärjestelmän (wilma, läheltäpiti-ilmoitus tai muu vastaava) kautta eteenpäin.
Löydät riskianalyysipohjan toimintaohjeineen täältä
https://drive.google.com/drive/folders/0B1OphKstVUWOZDdTNC1idEZWZXc

Dokumentointi: täytetyt riskianalyysilomakkeet, valokuvanäyttely, video, blogi, vlogi tai
muu oppilaiden kanssa yhdessä ideoitu dokumentointitapa
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6.3. TURVALLISUUDEN HAVAINNOINTIKIERROS

Turvallisuuden havainnointikierroksella tarkastellaan meneillään olevaa toimintaa
tietyllä hetkellä tietystä turvallisuusnäkökulmasta katsottuna valitussa paikassa.
Havainnointikierroksella mennään katsomaan vaikkapa teknisen työn oppitunnille,
miten turvallisuusasiat on toiminnassa otettu huomioon. Oppilaat voivat myös
havainnoida työskentelytilojen siisteyttä paloturvallisuuden näkökulmasta.
Havainnointikierroksella tulee aktiivisesti ottaa mukaan kohteessa olevat henkilöt
haastatellen ja keskustellen. Näin tehden havahtumista tapahtuu mahdollisimman
laajassa joukossa. Kun havainnointikierroksesta tulee rutiini, se kannattaa tehdä
mahdollisimman kevyesti (esim. 3-4 henkilöä, max 30min), mutta mahdollisimman usein
eri henkilöiden toimesta. Ennen havainnointikierrosta  oppilaiden kanssa käydään läpi
keskeiset asiat, joita heidän tulee tarkastella esim.

suojavälineiden käyttö: käydään oppilaiden kanssa läpi mitä suojavälineitä ja miksi
havainnointikohteessa tulisi käyttää (esim. teknisen työn tila, keittiö, tietty työsali,
liikuntatunti ym)
työpiste: paloturvallisuutta uhkaavat tekijät, muut uhkat
mitä turvallisuusnäkökulmia liittyy piha-alueen liikenteeseen, lumihuoltoon ym.
pohditaan yhdessä millaisia kysymyksiä ja kenelle havaintokierroksella voi/kannattaa
esittää

Havainnointikierroksen pohjalomakkeet löydät täältä
https://docs.google.com/document/d/1LQgLdMRS8HKmEIme0OIZfjfJx8Ds1eoI1kuPhIwL
beM/edit

Dokumentointi: Poikkeamien kirjaaminen lomakkeelle tai järjestelmään, valokuva-
näyttely, video, blogi, vlogi tai muu oppilaiden kanssa yhdessä ideoitu dokumentointi

6.4. TURVAKÄVELY

Kävellään oppilaiden kanssa tietty alue tai tila ja katsotaan, missä ovat poistumistiet,
ensiapukaapit ja muut turvallisuutta edistävät tavarat ja järjestelyt. Turvakävelyn jälkeen
tehdään oppilaiden kanssa muistilista, jonka avulla turvataan oppilaitoksen
turvallisuutta ja terveellisyyttä (esim. muistamme pitää poistumistiet avoinna ja
esteettöminä, jätämme reput niille varatuille paikoille emmekä käytäville, koska
hätätilanteen sattuessa syntyy kaaos). Tehdään turvakävely siten, että oppilaat itse
hoksaavat asioita esim. miksi poistumisteiden eteen ei saa kerätä tavaraa. Pohtikaa ja
sopikaa minkäikäiset oppilaat voi vastuuttaa ensiapukaappien ja -varastojen
täydentämiseen.

Dokumentointi: turvakävelyn suunnittelu yhdessä oppilaiden kanssa, oppilaiden kanssa
yhdessä tehdyt muistilistat, luettelo ensiapukaappien sisällöstä
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6.5. TURVAOPPI-PORTAALIN KÄYTÖN HARJOITTELU

Turvaoppiporttaalin käyttöä harjoitellaan oppilaitoksissa eri oppitunneilla, niin että
kaikki oppilaat tutustuvat järjestelmään ja kirjaavat sinne joko keksittyjä tai todellisia
turvallisuushavaintoja. Opettajat valitsevat tunneillensa sopivia turvallisuuskäytänteitä
(riskikartoituksia, tuumatuokioita tai turvallisuuden havainnointikierroksia), joiden
tuotoksia oppilaat kirjaavat järjestelmään. Havainnon kirjaamisessa järjestelmään
oppilaan tulee kirjata:

Mihin havainto liittyy?
Kuvaa mahdollinen vaaratekijä tai tapahtuma.
Mitkä syyt aiheuttavat vaaran tai altistavat tapahtumalle?
Ehdota miten vaara voitaisiin poistaa tai tapahtuma estää.

Lisäksi havaintoilmoitukseen on mahdollista liittää kuvia havainnosta.

6.6. KOULUMATKAN TAI PIHA-ALUEEN VAARAN PAIKKA -KARTOITUS
Ohjeista oppilaille koulumatkan tai piha-aleen Vaaran paikka -kartoitus
esim. Liikenneturvan materiaalin avulla
http://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille/vaaranpaikkakartoitus

toteuttamistapana esim. iso kartta koulun pihasta (sopii moniin eri oppiaineisiin
oppilaiden oppimistehtäväksi) -> oppilaat merkitsevät nuppineuloilla tms. omasta
mielestään vaaralliset paikat
havaintojen perusteella tehdään yhdessä turvallisuussuunnitelma
korjataan ne riskit, jotka voidaan itse korjata
jos ei itse voida korjata, oppilaat lähettävät tiedon eteenpäin vastuulliselle taholle
(esim. oppilaat voivat mennä käymään koulussa tehdyn kartoituksen kanssa
vastuullisen virkamiehen luona)
koulun pihan ja koulumatkan turvallisuutta kannattaa tarkastella myös eri
vuodenaikoina

6.7. TURVALLISUUDEN ENNAKOINTIIN LIITTYVÄN MONIALAISEN
OPPIMISKOKONAISUUDEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖSSÄ OPPILAIDEN
KANSSA

Suunnittele oppilaiden kanssa uuden opetussuunnitelman mukainen turvallisuuteen
liittyvä monialainen oppimiskokonaisuus. Pohdi oppilaiden kanssa

oppimiskokonaisuuden nimi
tavoitteet
miten otetaan oppilaiden mielenkiinnon kohteet ja osallisuus huomioon
keskeiset sisältöalueet
oppimiskokonaisuuteen sisältyvät oppiaineet ja sisällöt oppiaineiden näkökulmasta
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koulun ulkopuoliset yhteistyökumppanit, millaista yhteistyötä heidän kanssaan
tehdään
työtavat
kesto
toteuttamisen tapa (rinnastaminen, jaksottaminen, projekti tms)
mitkä luokat osallistuvat
ohjausvastuut
erityiset ohjauksen ja eriyttämisen tavat
arviointi: miten kokonaisuus arvioidaan osana oppiaineiden arviointia,  oppilaat
tietävät mitä arvioidaan,
mitä laaja-alaisia osaamisalueita palvelee erityisesti
millä tavalla aihe on ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti merkittävä
miten oppimiskokonaisuus dokumentoidaan, millaisia oppimistehtäviä siihen liittyy
huoltajille tiedottaminen

6.8. OPPILAITOKSEN TURVALLISUUSASIAKIRJOIHIN PEREHTYMINEN

Perehtykää oppilaitoksen turvallisuusasiakirjoihin niiltä osin, kun kysymyksessä on
julkinen tieto. Voitte antaa niistä oppilaille/oppilasryhmille yhdessä sovittuja tehtäviä.
Tehtäväksiantoihin kannattaa liittää monenlaisia toteuttamistapoja hyödyntäen
erityisesti tvt-ja monilukutaidon metodeja.

6.9. KOTITEHTÄVÄT

Oppilas tekee kotona riskianalyysin
a) omasta huoneesta ja/tai jostakin muusta valitsemastaan tilasta
b) kotipihasta
c) koulumatkasta
On toivottavaa, että huoltajat osallistuvat tämän kotitehtävän tekemiseen.

Turvallisuusteeman ja tämän tehtäväksiannon voi käsitellä myös vanhempainillassa tai
muussa vanhempaintapaamisessa.

6.10. TURVALLISUUSTYÖN  DOKUMENTOINTI

Dokumentoikaa turvallisuustyötänne oppilasryhmälle tai yksittäiselle oppilaalle
parhaiten sopivalla tavalla. Työtavoiksi sopivat perinteisten oppimis- ja
arviointitehtävien lisäksi esim.

valokuvanäyttelyt: aiheena esim. vaaralliset paikat/vaarallinen toiminta, turvalliset
paikat/turvallinen toiminta, ennen-jälkeen -tilanteet (esim. valokuvataan
vaaralliseksi havaittu kohde heti kun on havaittu -> tehdään kohde turvalliseksi ja
kuvataan sama kohde turvallisena)
blogit, vlogit, videot
oppimispelit ks. esim.
https://www.facebook.com/1512118409085210/videos/1528072037489847/?fref=nf
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sosiaalisen median mahdollisuudet, mikäli oppilaan ikä riittää (esim. twiittaus ja
twiittien kerääminen tiettyyn paikkaan, twiittien analysointi)
riskianalyysikartat
poikkeamien kirjaaminen: havaitut poikkeamat kirjataan  havaintolomakkeelle,
wilmaan tai ammattiopiston Läheltä piti-ilmoitukseen
kotitehtävät
draama, musiikkiesitys, kuvataiteen keinoin dokumentoitu
muu oppilaiden kanssa ideoitu dokumentoinnin tapa

Yksi esimerkki esiopetuksen turvallisuustyön dokumentoinnista löytyy Youtubesta

https://www.youtube.com/watch?v=jpFNfJLB6hc

7. HANKKEEN ARVIOINTIA

7.1. ARVIOINTIKYSELY

Opettajille tehtiin hankkeen puolivälissä arviointi, jossa kysyttiin Opetushallituksen
hankearvioinnissa edellyttämiä asioita. Kyselyyn vastasi 69 opettajaa.

Alla on esitetty kysymykset sekä keskiarvo vastauksista (1=täysin erimieltä, 5=täysin
samaa mieltä).

Koulutuksen sisältö oli innovatiivinen ja monipuolinen   (3,5)
Koulutuksessa käytettiin monipuolisia opetusmenetelmiä (3,5)
Koulutus toteutettiin vuorovaikutteisesti ja innostavasti (3,9)
Koulutus innosti uudistamaan omaa tapaa työskennellä (3,5)
Kouluttajat olivat ammattitaitoisia (4,3)
Koulutuksen toteuttamistapa edesauttoi osallistumista  (4,0)
Suosittelen koulutusta muille (3,9)
Minkä arvosanan annat koulutuksesta (3,9)

Sanallisesti annettiin mm. seuraavanlaista palautetta:

"Epäilin aluksi yritysmaailmassa kehitettyjen toimintamallien toimivuutta koulussa, mutta huomasin, että
toimi erittäin hyvin!"

"Innosti huomaamaan, miten helposti lapset voi osallistaa turvallisuusasioihin. Olemme jo ottaneet
tuumaustuokiot käyttöön."

"Hyvä, osallistava ja antoi konkreettisia työtapoja ja toimintamalleja."

"Aika oli iltapäivään sopiva, mutta asiaa olisi kuunnellut ja harjoitellut pitempäänkin. Lievä kiire, mutta
sehän johtui minusta itsestäni."
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"Aikaa olisi pitänyt olla enemmän, jotta kaikkiin ongelmakohtiin olisi voitu myös puuttua ja tarvittaessa jo
korjata."

"En odottanut päivän annilta paljoakaan ja päivä vastasi täysin odotuksiani - ajan haaskausta."

...Ja taas ihmeteltiin uunien korkeuksia - itse koen, että pitäisi keskittyä ihan muuhun kun puhutaan
oppilaitoksen turvallisuudesta (turvallisuus on niin paljon muutakin kuin keittiötilojen varustus tai miten
päin moppi on siivousvarastossa - pitäisi ainakin olla). Raavittiin sieltä täältä ja ...!?"

"Keskimääräistä parempi veso"

"Kiva kun oli toimintaa. Ei väsyttänyt kuunnella."

"Kivaa kun ei pelkkää luennointia. Vähemmän lätinää ja enemmän täpinää toteutui hyvin. Hvyin vedetty,
ei tullut aika pitkäksi vaikka alkutahdit vaikutti epäilyttäviltä. :)"

"Koulun sisäisistä turvallisuusasioista voitaisiin keskustella enemmän kouluttajien kanssa. Ulkopuoliset
puheenjohtajat voisivat edistää keskustelua ja auttaa kehittymään."

"Kouluttajat esittivät asian ammattitaitoisesti ja "ulosanti ja esiintyminen" huippusuoritus. Teitä oli
miellyttävä kuunnella. Aiheena vaan melko tuttu; koen, että näihin asioihin on panostettujuuri  tässä
koulussa paljon jo ennestään, käytetty aikaa ja asiat ovat jo hyvällä mallilla. Siksi en veson aiheena niin
kovasti innostunut. "

"Koulutus oli hyvä, ei moittimista. Siinä ei tullut itselle kovin paljon uutta tietoutta kuitenkaan, kun olen
miettinyt/ suunnitellut näitä asioita jo aikaisemmin"

"Puhuttiin oppilaiden mukaan ottamisesta samanlaiseen havainnointiin ym., mutta itselleni jäi epäselväksi
millä tavoin, milloin...? Ehkä se kuitenkin vielä koulukohtaisesti ratkaistaan, suunnitellaan ja toteutetaan."

"Sai uutta näkökulmaa aiheeseen, joka on todella tärkeä."

"Toiminnallinen työtapa oli todella hyvä juttu. Sopi tähän aiheeseen ja myöskin pitkän työpäivän
jälkeiseen VESOon paremmin kuin luennointi."

"Aihe linkitettiin myös uuteen opsiin, se oli hyvä juttu."

"Uskon, että kouluttajat saivat koulutettavat ajattelemaan turvallisuusasioita, avasivat silmiä.
Innostuneisuus näkyi osallistujien kasvoilta ja hyvää palautetta kuului välittömästi ja seuraavana
työpäivänä."

"Tuli katsottua eri silmin ympärille..."

"Tärkeä aihe!"

"Kiitos.. Hieno käytännöllinen koulutus.. Ei pitkästyttävä"

"Toiminnallisissa osissa ryhmäjaot ammattikuntien ja työympäristöjen mukaan, jotta oman tontin
kehittäminen menisi eteenpäin. Toki tässä oli tarkoitus katsoa koko työympäristöä yhdessä."

Erään oppilaan palaute: "Paras koulupäivä ikinä!"

Kyselyssä kysyttiin lisäksi opettajien kokemusta koulutuksen hyödyllisyydestä sekä
odotusten täyttymistä. 72% vastaajista oli sitä mieltä, että koulutus vastasi odotuksia ja
19% oli sitä mieltä, että koulutus jopa ylitti odotukset. 37% oli sitä mieltä, että
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koulutuksesta oli heille ehdottomasti hyötyä ja 48%:n mielestä oli todennäköisesti
hyötyä. Vain pieni osa vastaajista oli sitä mieltä, että koulutus ei vastannut odotuksia tai
siitä ei olisi ollut hyötyä.

7.2. OPETUSALAN TURVALLISUUDEN TUNNUSTUSPALKINTO
2017
Opetusalan turvallisuuspalkinto myönnetään esimerkillisestä onnettomuuksien
ehkäisytyöstä, tapahtumasta tai toiminnasta, jolla on estetty tai rajoitettu vahinkojen
määrää. Palkinto voidaan myöntää myös ansiokkaasta toiminnasta opetusalan
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turvallisuuden kehittämiseksi tai alan turvallisuutta edistävän laitteen, toimintatavan tai
vastaavan kehittämisestä. Turvallisuuspalkinnon lisäksi voidaan myöntää myös
tunnustuspalkintoja. Palkinnon myöntävään raatiin kuuluvat Suomen Palopäällystöliiton,
Opetushallituksen, Kuntaliiton, OAJ:n, Suomen Rehtorit ry:n, aluehallintovirastojen,
Pelastusopiston, Helsingin Pelastuskoulun ja SPEK-ryhmän edustajat. Palkinto
myönnettiin nyt kolmannentoista kerran.

TurvaOppi palkittiin Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinnolla Opetusalan
turvallisuusfoorumin yhteydessä 25.4.2017. Palkintohakemus on liitteenä 6.

Tunnustuspalkintoa
vastaanottamassa Rovaniemen
kaupungin puolesta apulaisrehtori
Eija Laiho ja turvallisuusvastaava
Jari Nuutinen sekä Lapin
ammattiopiston
työsuojelupäällikkö Kari Ketola.

8. HANKKEESTA JA SEN TULOKSISTA TIEDOTTAMINEN

Hankkeesta on tiedotettu ja se on esitelty

- Suomen Palopäällystöliiton järjestämällä valtakunnallisella opetusalan
turvallisuusfoorumilla huhtikuussa 2016 ja 2017

-  Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE:n järjestämässä valtakunnallisessa
Turvis-verkoston seminaarissa Jyväskylässä syksyllä 2016

-  nettisivuilla http://tmikitola.fi/new/turvaoppi-oppilaitosten-turvallisuuden-ennakointi-
ja-kehittaminen/

-  Qreform Oy:n verkkosivuilla www.qreform.com

-  sosiaalisessa mediassa Facebookissa ja Twitterissä

-  useissa eri koulutustilaisuuksissa
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9. LIITTEET

LIITE 1. RAPORTTI OPPILAITOSTEN TURVALLISUUDEN NYKYTILAN
KARTOITUKSESTA GOLDREF-MENETELMÄLLÄ
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1.0 GOLDREF HAASTATTELUTUTKIMUKSEN
TOTEUTUS

1.1 GoldRef -menetelmä
GoldRef -menetelmä on turvallisuuden toimivuuden mittari, jolla voidaan
arvioida valitun kohdeyksikön (esim. yritys, osasto, oppilaitos, työmaa)
turvallisuustoiminnan sisältöä ja tasoa. Menetelmään keskeisesti kuuluvat
asianosaisten haastattelut toteutetaan luottamuksellisina, jotta haastateltavat
voivat avoimesti kertoa oman näkemyksensä ja käsityksensä
turvallisuustoiminnan sisällöstä ja tasosta.

GolRef  -menetelmä on kehitetty vuosien 2011-2013 aikana Turmitta
hankekokonaisuudessa, joka  muodostui Valtion teknisen tutkimuskeskuksen
(VTT) vetämästä ja yhdessä Tampereen teknisen yliopiston (TTY) ja
Työterveyslaitoksen (TTL) kanssa suoritetusta tutkimushankkeesta sekä siihen
linkittyneestä yritysryhmähankkeesta. GoldRef  -menetelmän kehitystyössä
asiantuntijatukena toimi kaksi VTT:n organisaatiopsykologia. Menetelmän
toimivuutta testattiin yritysryhmähankkeessa mukana olleen suuryrityksen
kahdessa erilaisessa toimipisteessä. GoldRef -menetelmää on kaupallistamisen
jälkeen käytetty eri toimialoilla toimivien yritysten turvallisuustoiminnan sisällön
ja tason arviointiin ja kehittämiseen.

GoldRef -menetelmässä  haastatteluvastausten analysoinnin lisäksi tutustutaan
kohdeyksikön turvallisuusjärjestelmään ja sen sisältämiin ohjeisiin ja muuhun
dokumentaatioon, jolloin saadaan selville, mitä mieltä haastateltavat ovat
turvallisuusjärjestelmän toimivuudesta ja toteutuksesta.

Tulokset esitetään sekä graafisesti liikennevaloin että niitä tarkentavin sanal-
lisin kommentein.

Vihreä (HYVÄ) tarkoittaa sitä, että haastateltava kertoo asian vastaessaan
haastattelijan tekemiin avoimiin kysymyksiin.

Keltainen (KOHTALAINEN) tarkoittaa sitä, että haastattelijan pitää kysyä
tarkentava lisäkysymys, esim.

V oulutettu opastaa muita oulutettu pitää esityksen
viikkopalaverissa.  keltainen (KOHTALAINEN).

V
ovat osoitus siitä, että

uuden tiedon jakaminen ei ole kunnossa  punainen (EI TOIMI).

M ei käytetä kemikaaleja ,
ssä ei käytetä

Kuvassa 1 esitetyt liikennevalot perustuvat edellä kuvatun logiikan mukaan
haastateltavien vastauksiin.
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Kuva 1: Liikennevalot

Kysymyspatteristossa on jokaisessa osa-alueessa kriittiset väittämät, esim.
(Kuva 2) osa-alueessa: s-

. Muut listatut väittämät ovat lisätietoa. Mitä enemmän vihreää
on tarkasteltavassa osa-alueessa, sen parempi on kokonaistilanne. Kussakin
sarakkeessa on yhden haastateltavan vastauksista muodostuneet liikennevalot.
Riveittäin nähdään, miten haastateltavien käsitys ja mielipide yksittäisestä
väittämästä eroavat toisistaan.

Kuva 2: Esimerkki turvallisuusosaamisen liikennevaloista

Goldref- menetelmään perustuvan selvityksen toteutti Golder Associates Oy,
Mia Virtanen ja Tiina Lius.

1.2 Tutkimuksen tavoite
GoldRef -menetelmällä toteutetussa Oppilaitosten turvallisuuden nykytilankar-
toituksessa oli tavoitteena selvittää opettajien ja muun opetusta tukevan
henkilökunnan sekä oppilaitten ja opiskelijoiden haastatteluiden avulla
näkemys, mitä vahvuuksia ja hyviä käytäntöjä ja millaisia kehityskohteita
oppilaitosten turvallisuuskäytännöissä haastateltavien mielestä on.

GoldRef menetelmä valittiin nykytilankartoituksen välineeksi, koska sillä
voidaan

tunnistaa mahdolliset erot turvallisuusohjeiden ja käytännön toiminnan
välillä

tunnistaa vaadittavat kehittämistarpeet turvallisuustason parantamiseksi

mitata henkilökunnan näkemyksiä ja ymmärrystä yrityksen turvallisuustoi-
minnasta, kuten:

käsitys turvallisuusjärjestelmän ja -ohjeiden noudattamisesta

kokemus toteuttamisen tasosta ja

haastateltavan sitoutuminen turvallisuutta edistävään käyttäytymiseen.
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Ihmisen oma käsitys, kokemus ja sitoutuminen vaikuttavat ratkaisevasti siihen,
miten turvallisuusohjeet otetaan huomioon omassa toiminnassa ja päätöksissä.

GoldRef -haastattelututkimuksella saatiin siis arvio siitä, mitä muutoksia
toimintatavoissa ja -järjestelmissä on tehtävä pyrittäessä lisäämään ihmisten
toimintatapojen turvallisuutta.

Selvityksessä keskitytään arvioimaan turvallisuustasoon keskeisesti vaikuttavilla
osa-alueilla:

Työnohjaus / Oppilaan/Opiskelijan ohjaus

Henkilöstön / Oppilaan/Opiskelijan sitoutuminen

Ilmapiiri

Turvallisuusosaaminen

Tilat ja laitteet.

1.3 Tutkimuksen ajankohta
Haastattelututkimus toteutettiin 24.11-4.12.2015.

1.4 Haastatteluihin osallistuneet oppilaitokset ja
haastattelujen määrä oppilaitoksittain

Haastatteluihin osallistuneet oppilaitokset ja haastattelujen määrä oppilaitok-
sittain (opettajat/muu opetusta tukeva henkilökunta + oppilaat/opiskelijat) oli
seuraava:

Perusopetus (suunniteltu 18 + 12, toteutunut 18 + 11)

Nivavaaran ala-aste (suunniteltu 6 + 4, toteutunut 6 + 4)

Napapiirin yläaste (suunniteltu 12 + 8, toteutunut 12 + 7)

Toisen asteen koulutus (suunniteltu 42 + 28, toteutunut 41 + 26)

Lapin ammattikorkeakoulu, kaupan ja kulttuurin ala (suunniteltu 12 + 8,
toteutunut 12 + 7)

 Rovaniemi (suunniteltu 6 + 4, toteutunut 6 + 2)

 Tornio (suunniteltu 6 + 4, toteutunut 6 + 5)

Porokadun toimipiste (suunniteltu 30 + 20, toteutunut 29 + 19)

Lapin ammattiopisto, Lähihoitajat (suunniteltu 18 + 12, toteutunut
17 + 10)

 Ammattilukio (suunniteltu 6 + 4, toteutunut 6 + 7)

 Ounasvaaran lukio (suunniteltu 6 + 4, toteutunut 6 + 2)
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2.0 RAPORTOINTI JA TULOSSEMINAARI
Haastattelututkimuksesta koottiin  yhteenvetoraportti, joka jaettiin kaikille
hankkeessa mukana olleille oppilaitoksille. Yhteenvetoraportin lisäksi jokaiselle
oppilaitokselle toimitettiin oppilaitoksen vastaukset.

Tulokset esiteltiin 4.2.2016 pidetyssä seminaarissa. Seminaariin osallistui
hankkeessa mukana olleista oppilaitoksista yhteensä 31 henkeä, joista 5
opiskelijaa.

3.0 YHTEENVETO TULOKSISTA
GoldRef -haastattelututkimuksessa havaittiin, että perusopetuksessa olevia
koululaisia huolettaa koulupäivän ja/tai koulumatkojen aikana (suluissa kuinka
monta huolen ilmaisi, jos useampi kuin yksi):

Kiusaaminen (5)

Tapaturma koulussa/koulun pihalla (4)

Tapaturma koulumatkalla (3)

Väkivalta koulumatkalla (2)

Tulipalo (2)

Kouluammuskelu

Toisen asteen opiskelijat esittivät haastatteluiden yhteydessä useita
konkreettisia parannusehdotuksia opiskelupäivänsä ja harjoittelujaksojensa
turvallisuuden kehittämiksi. Alla kooste ehdotuksista (suluissa kuinka monta
ehdotuksen esitti, jos useampi kuin yksi):

Toimintaohjeet/harjoitukset  erityis-/kriisitilanteisiin: mahdollisen mielen-
terveysongelman havaitseminen, muut uhkatilanteet kuin tulipalo (2)

Enemmän harjoittelua aggressiivisen potilaan kohtaamiseen (2)

Jo opetuksessa tulisi kertoa myös työhön liittyvät vaarat (2)

Enemmän harjoittelua neulankäyttöön.

Veitsien käsittelyssä syntyy joskus haavoja viiltosuojakäsineet

Hälyttimen käyttöön kaivattiin lisäohjeita, koska nyt ohjeena on

Laitteiden turvallisuusasioita ei ole kerrottu. Nostolaitteissa on kohtia, joihin
sormet voivat jäädä puristuksiin.

Kaipaa lisää ohjeita harjoittelupaikoissa käytettävistä kemikaaleista (mm.
puhdistusaineet).

Henkilösuojainten toiminintakunnon varmistaminen ja huolto tulisi opastaa
harjoittelupaikassa.

Yksintyöskentelyn turvallisuuden parantaminen harjoittelupaikoissa.
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Harjoittelupaikoissa jotkut työntekijät kohtelevat harjoittelijaa epäasian-
mukaisesti. Asiasta kerrottu opettajalle. Harjoittelijan tiedossa ei ole, onko
asiaa viety eteenpäin. Pelisääntöjen sopiminen

Varmistettava, että kokoontumispaikat ja hätäpoistumistiet on opastettu
kaikille opiskelijoille  Seuranta

Varmistettava, että hälytykset kuuluvat kaikkiin tiloihin

Kriisitapausten jälkipuinti (debriefing) Käytäntöjen suunnittelu

Kaikkien poistumisteiden esteettömyyden jatkuva varmistaminen

Tilojen siisteyden ja järjestyksen jatkuva ylläpito.

Opettajien/muun opetusta tukevan henkilökunnan mielestä pahinta, mitä voi
koulupäivän aikana sattua (suluissa kappalemäärä, jos useampi kuin yksi
mainitsi saman asian):

Uhka / väkivaltatilanne ulkopuolisen tahon toimesta (kouluampuminen,
aseet, huumeet, pommiuhka, terroristit) (29)

Sairauskohtaus (6)

Opiskelijan / henkilökunnan jäsenen (tappelu, aseellinen hyökkäys, tekee
pahaa itselleen) (5)

Tulipalo (5)

Uupuminen (koskee opettajia ja opiskelijoita) (4)

Henkilökohtainen traumaattinen kokemus (esim. kuolema lähipiirissä) (2)

Opiskelija tekee jotain itselleen tai toiselle opiskelijalle (2)

Toiminta loppuu (irtisanomiset) (2)

Autolla ajo (työmatkustaminen, opetus etäkohteissa) (2)

Väkivalta (esim. oppilaiden välinen tappelu tai sivullinen oppilas saa
vammoja)

Välitunnilla/liikuntatunnilla joku loukkaantuu pahasti

Kiusaaminen

Sisäilmaongelma

Kemikaalitapaturma

Opiskelija näkee joitain järkyttävää

Opiskelijan mielenterveysongelmat

Vakava onnettomuus (mikä tahansa)

Tapahtuma, joka lamaannuttaa koulun toiminnan

Sivulliset humalaiset (pihalla tai sisällä)
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Opiskelija-aines muuttuu entistä haastavammaksi

Kiire

Alla olevaan kuvaan 3. on koottu GoldRef haastattelututkimuksen keskeiset
havainnot vahvuuksista ( ), hiukan kehittämistä vaativista asioista (  )  ja
tärkeimmistä kehittämistarpeista (   ).

Kuva 3: GoldRef -haastattelututkimuksen keskeiset havainnot

Oppilaat/opiskelijat Opettajat/muu opetusta tukeva henkilökunta
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LIITE 2. TURVALLISUUDEN HAVAINNOINTIKIERROKSEN LOMAKKEET

KOHDE:_____________________________________

1. Henkilön työskentely-/oppimispaikka ja toiminta (onko
työskentelytavassa/varautumisessa otettu huomioon työskentelypaikkaan liittyvät riskit)

Havainnointikohde Poikkeama

Putoaminen

Putoavat esineet

Vieressä olevat liikkuvat esineet

Esineiden väliin tai sisään jääminen

Törmääminen esineisiin, kaatuminen

Lentävät sirut

Sähkö

Korkea/matala lämpötila

Vaaralliset kemikaalit (hengitysilman kautta)

Vaaralliset kemikaalit (ihon kautta)

Ylirasitus (nostettaessa tai työnnettäessä)

Kulkureitti (käytetäänkö merkittyjä/turvallisia
kulkureittejä)
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Tekemiseen liittyvien työ- ja turvaohjeiden
noudattaminen

Tehtävän suorittaminen eri järjestyksessä, kun
oli sovittu

Oikeiden työvälineiden käyttö

Kiire

Oikeiden suojavälineiden käyttö

Turvalaitteen käyttö puutteellinen tai ohitettu

Tavaroiden heittely

Tilojen lasikaapit

Ovien ja käytävien ikkunat

Välisermien tukevuus

KOHDE:_____________________________________

2. Siisteys ja järjestys

Havainnointikohde Poikkeama

Tavaroille ja työkaluille on varattu säilytyspaikat

Tavarat ja työkalut ovat niille varatuissa paikoissa
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Jätteiden käsittely ja poisto

Tilojen ahtaus

Lattiat, kulkutiet vapaana esteistä (esim. letkut,
kaapelit, johdot)

Lattioilla, kulkuteillä, tasoilla ei palokuormaa

Alkusammuttimien, sähkökaappien, poistumisteiden ja
turvasuihkujen/silmänhuuhtelulaitteiden edustat
vapaat

Liikuntavälineiden tarkistusmenettely, kunto ja säilytys

Nostoapuvälineiden (ketjut, nostoliinat)
tarkistusmenettely, kunto ja säilytys

Hyllyjen päällä ei ylimääräistä tavaraa

Ötökät

Lattioiden puhtaus

Kemikaalit alkuperäispakkauksissa tai sisältö nimetty
selvästi.
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KOHDE:_____________________________________

3. Ensiapu- ja pelastusvalmius

Havainnointikohde Poikkeama

Sammutusvälineet

Hätäsuihkut ja silmähuuhtelulaitteet

Varoitusmerkinnät (on olemassa ja selkeät)

Turvallisuus- ja EA-välineiden
tarkistusmenettely, kunto, säilytys,
täydentäminen ja vastuu

Pelastustiet

Pääsy ja ohjaus väestönsuojaan

Puhelimen käyttö

Ensiaputaidot

Hälytysjärjestelmät
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KOHDE:_____________________________________

4. Sisäinen ja ulkoinen liikenne ja kulkutiet

Havainnointikohde Poikkeama

Käytävät (erottelu, tilan riittävyys)

Ovet (sijoittelu ja aukeamissuunta)

Lastaus- ja purkauspaikat

Portaat, kulkutasot

Kynnykset

Tuulikaapit

Esteettömyys

Piha-alue

Saattoliikenne

Linja-autot

Henkilöautot

Mopot

Pyörät

Lumihuolto / liukkauden esto



2.5.2017

Sivu 34/46

Valaistus

Roskakatos

KOHDE:_____________________________________

5. Henkilökohtaisten suojainten käyttö (alueen/suoritettavan työn
määräysten mukaan)

Havainnointikohde Poikkeama

Suojalasit/kasvosuojus

Kuulosuojaimet

Suojakypärä

Suojakäsineet

Turvajalkineet

Työvaatetus

Yksittäiseen työhön (esim. kemikaalien
käsittely) liittyvät henkilökohtaiset suojaimet
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KOHDE:_____________________________________

6. Työkalut ja laitteet

Havainnointikohde Poikkeama

Käytetään työhön tarkoitettua oikeaa
työkalua tai laitetta

Työkalua tai laitetta käytetään oikealla
tavalla

Työkalu tai laite on turvallinen

Työkalut ja laitteet säilytetään turvallisessa
paikassa

KOHDE:_____________________________________

7. Työ- ja turvaohjeet (kutakin kierrosta varten valitaan vain muutama ja/tai
tehdään työnjako ryhmän jäsenten välille)

Havainnointikohde Poikkeama

Työ- tai turvaohjetta ko. työtä varten ei ole
tai se on riittämätön

Työ- tai turvaohjeen olemassaolosta ei
tiedetty tai sitä ei ymmärretty

Työ- tai turvaohjetta ei noudatettu

Työturvakortti
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LIITE 3. VERKKOKURSSIN INFORMAATIO

Hyvät opettajat ja muut oppilaitosten turvallisuudesta huolehtivat!

Opetushallituksen rahoittama TurvaOppi -hanke lähestyy loppuaan. Viimeisenä työnä on
aloitettu oppilaitosten turvallisuustyötä vahvistavan sekä oppilaita ja opiskelijoita
osallistavan verkkokurssin rakentaminen. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut
kehittää oppilaitosten turvallisuuden ennakointia ja osallistaa sekä henkilökunta että
oppilaat ja opiskelijat aktiivisesti arjen turvallisuustyöhön. Oppilaitosten turvallisuuden
kehittämisessä on tärkeää rakentaa sellaista toimintakulttuuria, jossa jokainen
oppilaitoksessa työskentelevä ja opiskeleva oppii itse havainnoimaan ja ennakoimaan
turvallisuutta. Turvallisuuden ennakoiminen ei ole pelkästään johdon ja
turvallisuusviranomaisten tehtävä, vaan jokaisen yksilön vastuulla.

Verkkokurssi on vielä keskeneräinen, mutta haluamme jo nyt osallistaa kouluissa
työskentelevät sekä suorittamaan kurssia että kehittämään sitä kanssamme. Jokaisella
sivulla on kommentointi-mahdollisuus sekä mahdollisuus jakaa ideoita ja
toimintamalleja muiden opettajien kanssa.

Tällä hetkellä  valmiina ovat seuraavat kurssit:

johdanto
oppilaitoksen turvallisuuskulttuuri
riskien tunnistaminen
riskien hallinta
tuumatuokio
turvallisuuden havainnointikierros.

Edellämainittujen kurssien kokonaiskesto on yhteensä 6 tuntia. Suoritettuasi kurssit saat
niistä todistuksen, jolla voit esimerkiksi anoa korvaavuutta vesokoulutuspäivästä.
Kuudennen kurssin viimeisestä sivulta voit avata todistusdiplomin.

Kurssin suorittaminen on maksutonta huhtikuun loppuun saakka. Pääset suorittamaan
kurssia ilmaiseksi lähettämällä sähköpostiosoitteesi osoitteeseen: info@qreform.com.
Jos sinut on jo rekisteröity voit aloittaa opiskelun heti osoitteessa:
https://turvaoppiportti01.azurewebsites.net/ (ensimmäisellä kerralla joudut vaihtamaan
uuden salasanan itsellesi).

Kiitos yhteisestä matkasta TurvaOpin parissa! Olemme kehittäneet yhdessä Rovaniemen
kaupungin, Lapin ammattiopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa koko yhteisöä
osallistavia turvallisuuden ennakoinnin toimintamalleja. Tämä kokeiluhanke päättyy
huhtikuun loppuun mennessä, mutta turvallisuustyö kouluissa ja varhaiskasvatuksessa
jatkuu entistäkin aktiivisemmin.

Tapaamisiin oppilaitosturvallisuuden merkeissä jatkossakin!

t. Arja & Markku
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LIITE 4. PSYKOSOSIAALINEN TURVALLISUUS LAPIN AMMATTIOPISTON
POROKADUN YKSIKÖSSÄ

TEEMANA: PSYKOSOSIAALINEN TURVALLISUUS/ HENKINEN HYVINVOINTI TYÖSSÄ

Päivän suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasivat Meeri Puhakka, Raija Aikio, Ilkka
Kuha, Hellevi Tervo, Marja-Liisa Niiranen, Teija Tuisku ja Tarja Taula. Tapahtumaan
osallistui 60 henkilöä. Tämä toimintamalli on esitelty valtakunnallisessa Turvis-verkoston
seminaarissa Jyväskylässä 8.9.2016

On parempi tuijottaa mahdollisuuksia kuin esteitä!

Klo 8.30 Ilmoittautuminen aulassa ja Tervetuliaistömpsyt,

klo 8.45 Kahvit ja pientä suolaista auditoriossa

Klo 9.00 - 9.30 Orientoituminen päivään ja muumileffa

           Klo 9.30 Ryhmiin jakautuminen: Ryhmät hakevat mieluisan paikan jostain
talon uumenista

hattivatit, Raija
nuuskamuikkuset, Tarja
pikkumyyt, Hellevi
muumimammat, Marja-Liisa
muumipapat, Ilkka
vilijonkat, Meeri
niiskuneidit, Teija

          Klo 9.30 -11.30 Pienryhmissä:  Mind Fullness, oma turvapaikka, luova
maalaaminen

Turvapaikka

Pyydä ryhmäsi jäseniä hakemaan itselleen mukava paikka, johon voi asettua olemaan. Pyydä

kaikkia rauhoittumaan ja hiljentymään harjoitukseen. Lue Mildfulness- harjoitus heille
rauhallisesti, pitäen taukoja välillä. Kun ryhmäsi jäsenet ovat rauhoittuneet, tee myös omassa

mielessäsi tämä harjoitus.

Ota itsellesi tyypillinen istuma-asento tuolissa. Kun olet löytänyt asennon, pysähdy hetkeksi
havainnoimaan sitä. Tunnustele kehoasi ja asentoasi. Miltä se tuntuu? Millaisia tuntemuksia
tunnet kehossasi? Aisti miltä tuolin istuinosa tuntuu, kiinnitä tarkkaavuus kosketuspintaan. Anna
huomion siirtyä rauhallisesti alaspäin lantion, reisien ja pohkeiden kautta jalkapohjiin. Pysähdy
vielä hetkeksi tunnustelemaan kehoasi kokonaisuutena antaen hengityksen kulkea vapaasti
sisään ja ulos. Vapauta itsesi vaatimuksista: sinun ei tarvitse tuntea mitään erityistä. Jos mieleesi
tulee ajatuksia, anna niiden olla, älä tartu niihin sen enempää. Sulje silmäsi ja anna mielesi
vaeltaa sellaiseen paikkaan, jossa sinulla on aina ollut hyvä olla ja joka on sinulle tärkeä. Tuohon
paikkaan voi liittyä miellyttäviä muistoja, kokemuksia, kauniita maisemia, ihmisiä, eläimiä,
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rakennuksia jne… Tässä paikassa voit tuntea olosi turvalliseksi, rentoutuneeksi, kokonaiseksi,
hyväksytyksi. Katsele mielikuvaasi ja tee havaintoja sen yksityiskohdista. Mitä näet? Liittyykö
mielikuvaan tuntemuksia, ääniä tai muita aistimuksia? Pane erityisesti merkille, mitä tunnet
kehossasi mielikuvaa katsellessasi. Miten mielikuva vaikuttaa hengitykseesi, lihasten
tuntemuksiin (rentoutuvatko ne), kokemaasi lämpötilaan (voitko kokea lämmöntunteen)? Pane
myös merkille, mikä tekee mielikuvasta itsellesi tärkeän ja merkittävän. Millainen olo sinulle tulee
kokonaisvaltaisesti? Kun olet jännittynyt, stressaantunut, ahdistunut – palaa tähän mielikuvaan.
Se on turvapaikka, jossa voit antaa sekä mielen että kehosi rauhoittua. Voit ankkuroida
mielikuvan turvapaikastasi johonkin kohtaan kehossasi koskettamalla. Kun kosketat sitä
kehonosaan, mielikuva ja hyvä olo palautuvat mieleesi ja kehoosi.

Mielikuvamaalaus

Ota paperiarkki, kokoa A3. Valitse itsellesi mieluisat välineet, vesivärit, puuvärit. Etsi itsellesi
rauhallinen paikka ja ota välineet mukaasi. Palauta mieleesi kuva omasta turvapaikastasi ja
maalaa se paperille.  Kun olet valmis voit palata oman ryhmäsi luokse. Esitelkää ryhmässä toinen
toisillenne oma turvapaikka. Anna myönteistä palautetta toisille ryhmän jäsenille heidän
turvapaikkamaalauksistaan ja osoita kiinnostusta, kysele ja tarkenna.  Kuuntele, ole läsnä ja
osoita empatiaa.

Klo 10.30 -11. 30 Pienryhmätyöskentely jatkuu…Ideariihellä

Olet oman ryhmäsi vetäjä. Ota mukaasi muutama fläppipaperi ja maalarin teippiä. Kysy
ryhmältäsi: ”Mitä heille tulee mieleen asiasta: Psykososiaalinen turvallisuus/ henkinen hyvinvointi
työssä/  Mitä se minulle oikeasti merkitsee? Ryhmän jäsenet tuottavat omia ideoitaan,
ajatuksiaan. Kirjoita ne paperille. Jokaisen ryhmän jäsenen tulee tuottaa ideariiheen asioita ja
ajatuksia. Kun ideoita ei enää tule lisää, voitte yhdessä tarkastella, minkälaisia asioita saitte
kasaan. Keskustelkaa ja pohtikaa niistä yhdessä. Valitkaa yksi asia, joka on niin merkityksellinen,
että sillä vaikutusta myös muihin tuotettuihin asioihin. Tuosta asiasta tulee teidän ryhmän tavoite.

Psykososiaalinen turvallisuus/

henkinen hyvinvointi työssä?

Klo 11.30 -12.30 Lounas, opiskelijaravintolassa
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Klo 12.30 -14.00 Lounaan jälkeen pienryhmätyöskentely jatkuu…

1. Ihmekysymys: Mitä, jos yöllä sinun nukkuessasi tapahtuu ihme ja aamulla, kun menet
työpaikallesi, niin huomaat, että teidän tavoitteenne on toteutunut? Et kuitenkaan tiedä,
että ihme on tapahtunut yön aikana. Mistä huomaat, että ihme on tapahtunut? Mistä
sinun työkaverisi huomaavat sen? Mistä opiskelijat sen huomaavat? Mistä sinun
esimiehesi huomaa sen?  Mistä ulkopuoliset asiakkaat huomaavat sen? Ryhmä kirjaa
kaikki huomiot paperille, samalla voi myös pohtia Miten kaikki saatiin aikaan?

2. Miten kaikki saatiin aikaan? Seuraavaksi kysyt ryhmältäsi: ”Kun vuoden 2017 keväällä
meillä on jälleen kehittämispäivä, te kerrotte minulle, että tavoitteenne (ihme) toimii
käytännössä”. Olet kummissasi  ja kysyt ryhmältäsi: ”Vau! Miten te olette saaneet sen
aikaan”. Ryhmässä listaatte taas niitä asioita, mitä on tehty tavoitteen saavuttamiseksi.

3. Missä kohtaa nyt ollaan menossa asteikolla 1-10? Asteikolla 1 tarkoittaa, että:
kaukana siitä ja kymppi tarkoittaa sitä, että ollaan lähes täydellisesti tavoitteessa. Piirrä
paperille asteikko tai laita maalarinteipillä jana lattialla, johon jokainen ryhmän jäsen
asettuu seisomaan siihen kohtaa, missä arvoi, että työpaikassamme ollaan. Missä kohtaa
arvelette olevanne suhteessa tavoitteeseen asteikolla yhdestä kymmeneen, jos yksi
tarkoittaa, että ei vielä missään ja kymmenen sitä, että tavoite on saavutettu?

1____2_____3_____4_____5_____6_____7_____8_____9_____10

4. Mikä olisi pienin mahdollinen edistysaskel tavoitteen suuntaan, asteikolla yksi
numero ylöspäin? Kysy ryhmältäsi, mikä olisi vähintä mitä voidaan tehdä tavoitteen
saavuttamiseksi? Milloin se olisi mahdollista? Ketä kaikkia voisitte kiittää siitä, että
hyvään suuntaan ollaan menossa turvallisuuden ja hyvinvoinnin suhteen? Mitä itse olet
olet tehnyt ja valmis tekemään asian hyväksi?

5. Tehkää pieni esitys, jonka esitätte kaikille muille päivän päätteeksi. Tuo esitys kuvaa
sitä lopputulosta, kun tavoite henkisen hyvinvoinnin/ psykososiaalisen turvallisuuden
suhteen on saavutettu. Muistakaa käyttää siihen iloa, huumoria ja positiivista mieltä,
hakea vaikkapa esitykseen sopivaa musiikkia ym.  Muistakaa kiittää oman ryhmänne
jäseniä, eikä pieni halauskaan olisi pahitteeksi

Klo 14.- 15.30 Kaikki  ryhmät kerääntyvät opiskelijaravintolaan päiväkahville

Oman tuotoksen voi esittää vaikkapa näytellen tai muuten luovasti ja hauskasti

Klo 15.30 Päivän päätös, kiitos ja pieni muisto kaikille oman ryhmän jäsenille
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Työryhmien tuotokset:
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LIITE 5. KUTSUKILPAILU PARHAASTA TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖSTÄ

KUTSUKILPAILU PARHAASTA TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖSTÄ

Turvaoppi -hankkeessa on osallistettu koko henkilökunta sekä oppilaat ja
opiskelijat turvallisuuden ennakointiin. Oppilaitoksissa on kehitetty
toimintamalleja ja työkaluja, joiden avulla turvallisuuden havainnointi ja
ennakointi sisällytetään päivittäin jokaisen oppiaineen opetukseen.
Turvallisuuskasvatuksen työkalupakkiin sisältyvät nyt mm. tuumatuokiot,
turvakävelyt, turvallisuuden havainnointikierrokset, oppimisympäristöjen
riskianalyysit sekä turvallisuusjohtamisen vuosikello.

Oppilaitosten turvallisuuden kehittämisessä on tärkeää rakentaa sellainen
toimintakulttuuri, jossa jokainen oppilaitoksessa työskentelevä ja opiskeleva
oppii itse havainnoimaan ja ennakoimaan turvallisuutta. Turvallisuuden
ennakoiminen ei ole pelkästään johdon ja turvallisuusviranomaisten tehtävä,
vaan jokaisen yksilön vastuulla.

OSALLISTA LAPSET/
OPPILAAT/OPISKELIJAT

TUNNUSTUSPALKINTONA 500€!!

Kutsumme nyt oppilaitokset ja
esiopetusyksiköt esittelemään hyviä
turvallisuuden ennakoinnin käytäntöjään
videoesitysten avulla. Kuvatkaa videolla,
miten toimintanne turvallisuus on
kehittynyt hankkeen aikana ja millaisia
hyviä turvallisuuskäytäntöjä teillä nyt
on.

Videon suosituskesto on 5 minuuttia
(saa olla enintään 10 min). Kootkaa
videon loppuun 2 minuutin osuus, jossa

kuvaatte tiivistetysti mielestänne  parhaan turvallisuuskäytäntönne.

TurvaOppi-hankkeen ohjausryhmän toive on, että videoesityksistä
järjestetään ensin koulun sisäinen kilpailu. Oman koulun raadin valitsema
paras tuotos lähetetään TurvaOppi-hankkeen ohjausryhmän arvioitavaksi.
Arvioinnin kriteerinä on ensisijaisesti turvallisuuskäytännön sisältö ja sen
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perustelut. Rovaniemen parhaan turvallisuuskäytännön valitsee raati, johon
kuuluvat:

Helsingin  Pelastuskoulun rehtori Matti Waitinen
Rovaniemen perusopetuksen turvallisuuspäällikkö Kari Tiermas
Lapin ammattiopiston työsuojelupäällikkö Kari Ketola
Lapin ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Eija Raasakka
Turvallisuuskouluttaja Markku Pykäläinen
Turvallisuuskouluttaja Arja Kitola

Raadin parhaaksi valitsema tuotos palkitaan 500 €:n tunnustuspalkinnolla.
Tunnustuspalkinto on yksityiselle henkilölle veronalaista tuloa.
Tunnustuspalkinnon voi halutessaan muuttaa samanarvoiseksi turvallisuus-
työtä tukevaksi tavaralahjaksi.

Videot tullaan liittämään TurvaOppi -hankkeen nettimateriaaliin, joten
videolla esiintyviltä tulee olla lupa videon julkaisuun.

Voit tallentaa videon haluamaasi palveluun, kunhan  video on  katsottavissa
linkin kautta. Linkki videoon tulee toimittaa 31.1.2017 mennessä osoitteeseen
arja.kitola@tmikitola.fi

Innostavia hetkiä turvallisuustyön parissa!

toivottelee TurvaOppi-hankkeen ohjausryhmä
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LIITE 6. HAKEMUS OPETUSALAN TURVALLISUUSPALKINNOKSI

Haemme opetusalan turvallisuuspalkintoa Rovaniemellä toteutetulle TurvaOppi -
hankkeelle. Hankkeeseen osallistuivat Rovaniemen kaupunki, Lapin ammattiopisto,
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattikorkeakoulu sekä Golder Associates
Oy.  Hallinnoijana ja koordinoijana toimi Tmi Arja Kitola ja rahoittajana Opetushallitus.

Hankkeessa kehitettiin oppilaitosten turvallisuusuhkien ennakointia osallistamalla sekä
henkilökunta että oppilaat ja opiskelijat aktiivisesti arjen turvallisuustyöhön. Työstimme
sellaisia toimintamalleja, joiden avulla jokainen oppilaitoksessa työskentelevä ja
opiskeleva oppii itse havainnoimaan ja ennakoimaan  arjen turvallisuutta.

TurvaOppi-hankkeessa haluttiin havahduttaa ajatteluun, että ennakoiminen ei ole
pelkästään johdon ja turvallisuusviranomaisten tehtävä, vaan jokaisen yksilön vastuulla.
Kaikkein tärkeintä on, että jokainen henkilö oppii paremmin ennakoimaan ja
tunnistamaan vaaran paikat ja toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla.

Toiminnassa hyödynnettiin  länsimaisessa teollisuudessa yleisesti käytössä olevaan Nolla
tapaturmaa-ajattelua eli yksikään tapaturma ei ole hyväksyttävä. Tehtävien avulla
siirrettiin ja muokattiin yhteistyössä opettajien ja oppilaiden kanssa teollisuudessa
kehitettyjä ja toimiviksi havaittuja käytäntöjä oppimisympäristöihin sopiviksi työkaluiksi.

Oppilaitoksissa vahvistettiin konkreettisia ennakoinnin toimia mm. riskianalyysien,
turvallisuuden havainnointikierrosten ja tuumatuokioiden avulla. Oppilaitosten
turvallisuuden ja riskien hallintajärjestelmäksi kehitettiin selainpohjainen TurvaOppi-
portaali, johon kirjataan kaikki oppilaitoksen turvallisuuteen liittyvät havainnot ja
toimenpiteet.  Hankkeen keskeisistä sisällöistä rakennettiin TurvaOppi-verkkokurssi.

Hankkeen aikana kartoitettiin oppilaitosturvallisuuden nykytilanne GoldRef-haastattelu-
tutkimuksen avulla sekä opeteltiin tunnistamaan opetussuunnitelmassa hajallaan olevia
turvallisuuskuvauksia ja siirtämään niitä kaikkien oppiaineiden opetukseen. Oppimis- ja
kotitehtävien kautta turvallisuuden ennakoinnin taitoja laajennettiin myös koulun
ulkopuolelle koti- ja harrastusympäristöihin.

Hankkeessa kehitettiin turvallisuuskasvatuksen koulupolun jatkumoa niin, että
turvaoppi-taitojen opetus alkaa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ja siirtyy
jatkumona alakoulusta yläkouluun ja sieltä toiselle ja korkea-asteelle. Kun lapsi oppii
pienestä saakka toimimaan turvallisesti, ylemmillä kouluasteilla arjen turvallisuuden
ennakoinnin taidot ovat jo hyvässä hallinnassa.

Haemme Opetusalan turvallisuuspalkintoa TurvaOppi -hankkeelle seuraavilla
perusteluilla:

hankkeessa lähdettiin kehittämään turvallisuuskasvatuksen koulupolkua monen
eri toimijan yhteistyönä: mukana oli yksiköitä ja oppilaitoksia
varhaiskasvatuksesta korkeakouluasteelle
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henkilökunnan lisäksi myös oppilaat osallistettiin aktiivisesti arjen turvallisuuden
ennakointiin ja havainnointiin esiopetusikäisistä alkaen
hankkeessa keskityttiin kehittämään oppilaitoksista tällä hetkellä puuttuvia
toiminnallisia työkaluja turvallisuuden ennakointiin ja havainnointiin
hankkeen aikana kehitettiin sähköisiä työkaluja ja toimintaympäristöjä
turvallisuuden suunnitteluun, havainnointiin ja raportointiin
hankkeen aikana koottiin ja havainnollistettiin opetussuunnitelmien turvallisuus-
kuvauksia, jotta turvallisuussisällöt siirtyisivät kaikkien oppiaineiden opetukseen
ja kaikkiin oppimisympäristöihin
hankkeessa siirrettiin onnistuneesti teollisuudessa kehitettyjä ja
menestyksellisesti käytössä olevia turvallisuuden ennakoinnin malleja
koulumaailmaan kehittäen niitä edelleen oppimisympäristöihin sopiviksi
työkaluiksi
turvallisuuden nykytilan kartoituksessa hyödynnettiin Turmitta-
hankekokonaisuudessa kehitettyä oppilaita ja henkilökuntaa osallistavaa GoldRef
-haastattelumenetelmää

Tarkemmat toimintamallit selviävät hakemuksen liitteenä olevasta hankkeen
loppuraportista.

Rovaniemellä 8.3.2017

Kari Ketola
Työsuojelupäällikkö, ohjausryhmän puheenjohtaja
Lapin ammattiopisto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Kari Tiermas
Perusopetuksen turvallisuuspäällikkö, ohjausryhmän jäsen
Rovaniemen kaupunki

Eija Raasakka
Projektipäällikkö, ohjausryhmän jäsen
Lapin ammattikorkeakoulu


