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Lähtökohtia ja taustaa I

• Oppilaitokset oppimis- ja työympäristöinä ovat Suomessa 

lähtökohtaisesti turvallisia. 

• Turvallisuuspoikkeamat:

• Vahingot, tapaturmat, onnettomuudet tai tahalliset väkivallan- ja vahingonteot

• Oppilaat, henkilökunta, opettajat, fyysinen ympäristö 

• Perusopetuksen koulun raportoiduista turvallisuuspoikkeamista 20 % oppituntien 

aikana ja 80 % niiden ulkopuolella (N=168, Lindfors & Teperi, 2018).

• Opettajien turvallisuusosaamisessa on kehittämisen varaa

• Turvallisuuskulttuuri ja turvallisuuskriittiset oppiaineet



Lähtökohtia ja taustaa II

• Tyttöjen turvallisuusasenne on tilastollisesti erittäin merkitsevästi parempi kuin pojilla. 
• Pyöräilykypärän ja turvavyön käyttö oli yleisempää ala- kuin yläkoulussa, vaikka tuloksen pitäisi olla 

päinvastainen turvallisuusosaaminen karttuessa. 

• Vain 37 % ilmoitti harjoitelleensa tulipalon sammuttamista. 

• Osa pojista suhtautuu turvallisuuteen iästä riippumatta tyttöjä negatiivisemmin. 
• Väkivallan käytön, liikenteen riskien ja tulella leikkimisen hyväksyminen (Lindfors, Somerkoski, Kärki & Kokki, 

2017)

• Viitteitä – STOP väkivalle – nooh – pojat on poikia!

• Henkilön turvallisuusosaamisella tarkoitetaan toimintakykyä eli asenteiden, tietojen, taitojen 
sekä tahdon kokonaisuutta, jolla ennakoidaan vaaroja ja riskejä sekä kohdataan että 
jälkihoidetaan turvallisuuspoikkeamia (Puolitaival & Lindfors, prosessissa).

• Poika 15 vee – koulunpäätösillasta: ’No kato äiti – me oltiin vähän niin kun lastenvahteja 
siellä…estettiin, ettei rinnakkaisluokan tytöt mennyt kännissä uimaan…kyllästyttiin sitten siihen, niin 
sanottiin SPR:n porukoille, että kattoo niitten perään ja ottaa ne lämmittelemään’



Lähtökohtia ja taustaa III
• Turvallisuuskulttuuri eroaa oppilaitoksissa muista        

organisaatioista siten, että niissä toteutetaan         
opetussuunnitelman mukaista turvallisuuskasvatusta. 
• Oppilaita opetetaan kohtaamaan turvallisuushaasteita ja kehittämään 

turvallisuusosaamistaan, jotta he osaisivat toimia turvallisesti           
oppilaina ja opiskelijoina, mutta erityisesti myös aikuisina.  

 Rehtori A: Meillä ei oo onneks sattunu mitään vakavampaa!

 Rehtori B: Meillä huomattiin, että välitunnille mennessä ja                   
tullessa sattui kaikenlaista ja sitten porrastettiin välitunnille meno.

• Oppilaitoksen turvallisuuskulttuuri on oppimisympäristössä tapahtuvaa 
vuorovaikutuksellista toimintaa ja toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
edistää toimijoiden turvallisuutta ja hyvinvointia.  Turvallisuuskulttuurin 
edistäminen on proaktiivista ja reaktiivista vastuiden ja roolin mukaista 
turvallisuusosaamisen tarkoituksenmukaista toteuttamista. (Lindfors & 
Somerkoski, 2016).

Jos organisaatiossa ei satu 

tapaturmia ja läheltä piti –

tilanteita – mistä se 

kertoo??

Rehtorin/johtajan pitäisi 

pystyä kertomaan 

menetelmistä, joilla 

turvallisuutta hallitaan!



Turvallisuuspedagoginen tutkimus
http://www.utu.fi/en/units/edu/units/okl/research/themes/art-craft-design-technology/safety/Pages/home.aspx



Pro gradu -tutkielmat

• Suvikas, V. 2016. Mobiili oppimateriaali ja QR-koodit käsityön opetuksessa ja 
konekohtaisessa perehdytyksessä. Käsityökasvatus. Turun yliopisto. 
Opettajankoulutuslaitos. Rauman yksikkö. Pro gradu -tutkielma. 
http://www.doria.fi/handle/10024/124567

• Junnila, J-M. 2017. Sormet vaarassa! Yläkoulun oppilaille tapahtuneet tapaturmat 
perusopetuksen käsityössä vuosina 2005–2012. Käsityökasvatus. Turun yliopisto. 
Opettajankoulutuslaitos. Rauman yksikkö. Pro gradu -tutkielma. 
http://www.doria.fi/handle/10024/143338

http://www.doria.fi/handle/10024/124567
http://www.doria.fi/handle/10024/143338


Tutkimus- ja kehittämishankkeet



Tutkimuksen tehtävä:

Tieteellisen keskustelun 

fasilitointi

Käytännön / 

nykytilanteen 

mallintaminen ja 

tutkittuun tietoon 

perustuvien ehdotusten 

tekeminen.



JOHDA AKTIIVISESTI turvallisuutta

OSALLISTA KOKO HENKILÖKUNTA turvalliseen toimintaan.

OSOITA OMA SITOUTUMINEN päätöksissä ja arjen toiminnassa.

JOHDOLLA ON VASTUU TURVALLISUUSKULTTUURIN EDISTÄMISESTÄ

OPPIMINEN JA
KEHITTÄMINEN

TUE YHTEISTÄ OPPIMISTA.

VIE YHTEISÖLLISET 
TOIMINTAMALLIT  

KÄYTÄNTÖÖN 

ENNAKOINTI

KEHITÄ ENNAKOIDEN
TUNNISTA RISKIT!

SUUNNITTELE
TOIMINTAMALLIT!

TURVALLISUUS-
POIKKEAMAN

HOITO

TUNNISTA, TOIMI 
TILANTEESSA JA TUTKI

POIKKEAMAT

JÄLKIHOITO

TUE PALAUTUMISTA
NORMAALITILAAN

EduSafe-malli

Turvallisuuden 

hallinta 

opetusalalla



• Läheltä piti –tilanteiden pohjalta tapahtuva oppiminen, jonka perusteella 
voidaan proaktiivisesti vaikuttaa tapaturmia, vahinkoja, onnettomuuksia ja 
tahallisia tekoja estävästi sekä reaktiivinen turvallisuuspoikkeamien hoito, 
jonka jälkeen palataan normaalitilanteeseen ja pyritään oppimisen 
seurauksena vaikuttamaan vastaavien turvallisuuspoikkeaminen 
esiintyvyyteen, ovat konkreetteja turvallisuuden hallinnan elementtejä 
(EduSafe-hanke, 2018).



Oppilaitokset ja yhteistyö

• Oppilaitoksissa toimivien näkökulmasta olisi tärkeää, että 
yhteiskunnan turvallisuusosaamisen ammattilaiset, esim. 
pelastuslaitokset ja kolmas sektori toimisivat pitkäjänteisesti 
yhteistyössä oppilaitosten kanssa. 

• Intervention avulla voidaan lisätä oppilaiden tietoja 
turvallisuudesta, esimerkiksi palo- ja liikenneturvallisuus. 

• Kuinka pitkä ja millainen interventio parantaisi tilastollisesti 
merkitsevästi oppilaiden turvallisuusasennetta?

 Turvallisuuskasvatuksen pitää olla pitkäjänteistä

 Turvallisuuskasvatukseen pitää sisältyä yhteistyötä 
turvallisuuden ammattilaisten/osaajien kanssa

esim. Pelastuslaitos ja koulu/opettajat tekevät pitkäjänteistä yhteistyötä.



Ehdotus yhteistyöstä
• Opettajan turvallisuusosaamisella tarkoitetaan, että opettajan 

tulee tunnistaa turvallisuus sekä objektiivisena että 
subjektiivisena ilmiönä siten, että hän pystyy ylläpitämään ja 
kehittämään oppilaitoksen sisäistä ja ulkoista turvallisuutta 
osana arjen toimintaa proaktiivisesti ja reaktiivisesti ja siten 
takaamaan oppilaille turvallisen oppimisympäristön sekä 
opettamaan turvallisuussisältöjä siten, että oppilaat voivat 
kehittää ikätasonsa mukaista turvallisuuden toimintakykyä. 

• Opettajien ja opettajankouluttajien turvallisuuden kesäkurssit

 Toiminnallinen oppiminen + yhteistyön rakentaminen

 Tiedon lisääntyminen + asenteeseen vaikuttaminen

Rahoitus ?

-PASURA

-OPH opetustoimen 

täydennyskoulutus-

rahat

-muut???
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