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Turvallisuuspoikkeamat
2020



Turvallisuuspoikkeamat 
2016-2020 
Perusopetuspalvelut
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Turvallisuuspoikkeamat 
kvartaaleittain 2020
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Turvallisuuspoikkeamat 
kvartaaleittain 2016-2020
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Uhka- ja väkivaltatilanteet 
kvartaaleittain 2016-2020
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Uhka- ja väkivaltatilanteiden vakavuus
2016-2020
Perusopetuspalvelut
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Uhka ja väkivaltatilanteiden luonne 
2016 - 2020
Perusopetuspalvelut
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Mobiili Työsuojelupakki

Tsv Timo Saarinen

Havaitut turvallisuuspoikkeamat ilmoitetaan 
Työsuojelupakki- järjestelmään.

Ilmoituksen tekemiseen ei tarvita tunnuksia. 
Ilmoituksen voi tehdä myös mobiilisti osoitteessa 
www.tyosuojelupakki.fi/rtsp/m tai alla olevan QR-koodin 
kautta.

Perusopetuspalveluissa ilmoitettiin 
vuonna 2020 mobiilisti 

179 turvallisuuspoikkeamaa
(11,3 %)

https://www.tyosuojelupakki.fi/


Mitä on turvallisuus?



Turvallisuus on tunne

Turvallisuuden tai turvattomuuden kokemuksen 
tuoma tunne on henkilökohtainen, samalla 
myös yhteinen, psykologinen ja suhteellinen. 

Turvallisuus on yhtä aikaa sekä mielikuva että 
tosiasiallinen tila. 
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Uhka- tai väkivaltatilanteen jälkeen

Kerro asiasta heti 
esimiehelle tai 

työkaverille 

Keskustele 
hetipurkajan 
kanssa (jos 

työpaikalla on 
sellainen) 

Helmi Hetipurku

Sovi esimiehen 
kanssa jatkotoimet

Helmi Turvallisuus

Jos tarvitset lisää 
keskusteluapua, 

ota yhteys 
työterveyteen tai 

työsuojelu-
valtuutettuun (tai ts-

päällikköön)
Yhteystiedot Helmessä  
Työterveys Työsuojelu

Tee tapahtumasta 
ilmoitus 

työsuojelupakkiin

Helmi Työsuojelupakki

Esimies on 
tarvittaessa  
yhteydessä 

työterveyden 
esimiespuhelimeen

Työterveys on 
tarvittaessa 
yhteydessä 

työsuojelupäällikköön 

http://helmi.hel.fi/henkilosto/Tyohyvinvointijatyoturvallisuus/tyokyvyn_tukeminen/hetipurku/Sivut/default.aspx
http://helmi.hel.fi/kasko/yhteiset-palvelut/turvallisuus/Sivut/default.aspx
http://helmi.hel.fi/yhteisetpalvelut/tyoterveyshuolto/yhteystiedot/oman-tyopaikan-mukaan/Sivut/Kasvatus-ja-koulutus.aspx
http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/tyosuojelu/yhteystiedot/Sivut/default.aspx
https://www.tyosuojelupakki.fi/
http://helmi.hel.fi/yhteisetpalvelut/tyoterveyshuolto/palvelut/palvelut_esimiehille/Sivut/default.aspx


MAPA 
Haasteellisen käyttäytymisen 
ennaltaehkäisy ja hallinta

Hetipurku
Työpaikan henkinen ensiapu

Uhkatilannemalli

Turvallisuuspoikkeamien 
ilmoittaminen ja tutkinta

Turvallisuuspoikkeamien 
yhteinen käsittely ja 
niistä oppiminen

Turvallisuuskoulutukset

Turvatiimit

Turvallisuusohjeet

Kriisiviestintä

Työterveyshuollon tuki

Työsuojelun tuki

Koulun ja oppilaitoksen kriisisuunnitelma

Turvallisuuden hallinnan kokonaisuus
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Työntekijän vastuut
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Jokaisen työntekijän tulee osallistua työyhteisönsä ja toimipisteensä turvallisuuden varmistamiseen 
oman työtehtävänsä edellyttämällä tavalla. 

Jokaisella työntekijällä on velvollisuus:
1. noudattaa annettuja turvallisuusohjeita
2. ilmoittaa havaitsemistaan turvallisuuspuutteista  
3. mikäli havaittu puute on heti poistettavissa omin toimenpitein, ryhdyttävä niihin välittömästi
4. osallistua järjestettäviin turvallisuuskoulutuksiin ja harjoituksiin
5. noudattaa yleistä varovaisuutta ja välttää tarpeetonta riskinottoa työssä
6. noudattaa yleistä siisteyttä ja järjestystä työpaikallaan
7. käyttää annettuja työvälineitä sekä käsitellä niitä ohjeiden mukaisesti huolellisuutta 

noudattaen.



Esihenkilön vastuut 
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• Työyhteisön esihenkilöllä ja linjajohdolla on työnjohdollinen vastuu siitä, että työyhteisön 
turvajärjestelyt ovat asianmukaisesti hoidetut ja toimipisteen tilat ovat turvalliset.

• Työyhteisön esihenkilöllä on vastuullaan turvallisuuteen liittyvä perehdytys ja 
ohjeistusvelvollisuus, koulutuksen järjestäminen sekä johtaminen. 

• Toimipisteet esihenkilöt vastaavat turvallisuuteen liittyvien dokumenttien laadinnasta ja 
päivittämisestä omalta osaltaan.



Turvallisuuden tarkastuslista

• Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma on laadittu / päivitetty
• Sisälle suojautumissuunnitelma on laadittu / päivitetty
• Poistumissuunnitelma on laadittu / päivitetty
• Työn vaarojen arviointi työpaikalla on laadittu / päivitetty
• Turvallisuuskävely on suoritettu
• Turvallisuusmateriaali on koottuna turvallisuuskansioon
• Toimipisteen turvallisuusorganisaatio on nimetty (turvallisuustyöryhmä, turvallisuuden 

tukihenkilöt, muut roolit)
• Sisälle suojautumisharjoitus on suoritettu
• Poistumisharjoitus on suoritettu
• Henkilöstön turvallisuuskoulutukset on suoritettu
• Arvio henkilöstön turvallisuusosaamisen tasosta / koulutustarpeista
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Perusopetuksen 
Kunta10-tulokset

6.3.2021Etunimi Sukunimi



Perusopetuksen Kunta10-tulokset – nostot Top 4

1 2

3 4

Perusopetuksen tulokset ovat 
kehittyneet pääosin
myönteiseen suuntaan. 
Tulokset ovat muihin 
palvelukokonaisuuksiin 
verrattuna joko keskitasoa tai 
kärkeä.

Johtaminen on hyvää 
ja kaikkien muuttujien tulokset 
paranivat edellisestä Kunta10-
mittauksesta. Ainoastaan 
onnistumiskeskustelujen 
käymisen määrä laski hieman.

Lähes kaikki strategiamittarit 
(9/12) ovat parantuneet 
edellisestä Kunta10-
mittauksesta.

Asiakasväkivaltaa koetaan 
edelleen paljon. 
Lähes puolella on huoli 
työmäärän lisääntymisestä 
yli sietokyvyn ja noin 60% ei 
palaudu hyvin työn
aiheuttamasta rasituksesta.



Strategiamittarit perusopetuksen osalta:
Lähes kaikki tulokset parantuneet

Ei vaikutusmahdollisuuksia 
muutoksiin töissä

Työyhteisössä on 
sosiaalista pääomaa

Kokee muutokset työssä 
myönteisiksi

Päätöksenteko koetaan 
oikeudenmukaiseksi

Työn hallinta Suosittelisi työnantajaa 
ystävälleen

2018 78 %2018 3,23 

2018 33,9 % 2018 3,86 

2018 4,02

2018 34,4 %

33,2 % 3,95 31,2 %

3,38 4,00 84 %



2018 3,0 % 

Strategiamittarit perusopetuksen osalta: 
Lähes kaikki tulokset parantuneet

Henkilöstön tyytyväisyys 
esihenkilötyöhön ja 
johtamiseen, 
sijoittuminen (/100)

On kokenut syrjintää 
sukupuolen perusteella

On kokenut seksuaalista 
häirintää

2018 sijoittuminen oli 58/100 2018 2,7 % 

66 2,3 % 3,1 % 



2018 54,7 % 

Strategiamittareiden lisäksi Kaskossa 
seurattavia mittareita (perusopetus):

Kokenut väkivalta- tai uhka-
tilanteita asiakkaan taholta 
viimeisen 12 kk aikana

Työn eettinen kuormitus: 
joutuu usein pohtimaan 
eettisesti haastavia tilanteita

Huoli työmäärän
lisääntymisestä yli 
sietokyvyn

2018 67,5 % 2018 49,1 % 

50,4 % 46,5 % 61,1 % 



Tulokset 
ammattiryhmittäin

6.3.2021 23



Rehtorien Kunta10-kokonaissijoitus oli perusopetukseen kuuluvista 
ammattiryhmistä korkein. Rehtoreiden osalta sijoitus on pysynyt samana, 
muissa ammattiryhmissä sijoitus on parantunut.

+4.0 +5.0
+4.0

+7.0



Rehtorit ovat perusopetukseen kuuluvista ammattiryhmistä tyytyväisimpiä 
työhön, mutta tyytyväisyys on hieman laskenut rehtoreiden ja luokanopettajien 
osalta. Tyytyväisyys työhön on kasvanut eniten lehtori, tuntiopettajilla.

-9.0
-1.0 +3.0

+1.0 +4.0



Rehtorit ovat perusopetukseen kuuluvista ammattiryhmistä tyytyväisimpiä 
työyhteisöön, mutta tyytyväisyys on hieman laskenut. Muilla ammattiryhmillä 
tyytyväisyys työyhteisöön on parantunut, selvästi eniten 
koulunkäyntiavustajilla.

-1.0

+8.0
+6.0

+13.0
+6.0



Ohjeita ja yhteystietoja



Turvallisuusohjeita

Lisätietoa Helmestä

Toimialan turvallisuusohjeistuksia:
>>Turvallisuuden hallinnan periaatteet
>>Turvallisuuden yleisohje
>>Uhka- ja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy ja hallinta
>>Uhkatilannemalli 
>>Turvallisuus- ja kulunvalvontajärjestelmät 
>>Tilojen turvallisuussuunnitteluohje
>>Perusopetuksen koulun ulkopuolella tapahtuvan opetuksen 
turvallisuusohje

Tulossa olevia ohjeita:
• Perusopetus – Välituntivalvontaohje 
• Tilojen monipuolisen käytön turvallisuusohje (= Turvallisuusohjeet tilojen 

ulkopuolisille käyttäjille)

Turvallisuus- ja kulunvalvontajärjestelmiä koskevissa vikatilanteissa 
palvelupyynnöt: kasko.paakayttopalvelut@hel.fi

http://helmi.hel.fi/kasko/yhteiset-palvelut/turvallisuus/Sivut/default.aspx
http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/ohjeet/Menettelytapaohjeita%20ennen%20260219/Kasko%202019%20Turvallisuuden%20hallinnan%20periaatteet%20FD.pdf
http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/ohjeet/Menettelytapaohjeita%20ennen%20260219/Kasko%202019%20Turvallisuuden%20yleisohje%20FD.pdf
http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/ohjeet/Menettelytapaohjeita%20ennen%20260219/Kasko%20Uhka-%20ja%20v%C3%A4kivaltatilanteen%20ennaltaehk%C3%A4isy%20ja%20hallinta%20ohje%20FD.pdf
http://helmi.hel.fi/kasko/yhteiset-palvelut/turvallisuus/Documents/Kaskon%20uhkatilannemalli_2018%20FD%20julkinen%20osa.pdf
http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/ohjeet/Menettelytapaohjeita%20ennen%20260219/Kasko%20Turvallisuus-%20ja%20kulunvalvontaj%C3%A4rjestelm%C3%A4t%20FD.pdf
http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/ohjeet/Menettelytapaohjeita%20ennen%20260219/Kaskon%20tilojen%20turvallisuussuunnitteluohje%202019%20FD.pdf
http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/ohjeet/PublishingImages/Lists/Perusopetusjohtaja/Julkaisu%20ohjesivulla/Kasko%20Popa%20Koulun%20ulkopuolisen%20opetuksen%20turvallisuusohje%20%20F3.pdf


Yhteystietoja

29

Helsingin poliisilaitos

• Ennalta estävä toiminto
o päivystyspuhelin  0295 47 4300 
o ennaltaestava.helsinki@poliisi.fi

• Nuorisoryhmä - alle 18v rikoksesta epäiltyjen jutut
o päivystyspuhelin 0295 471 200  (ma - su klo 08-16) 
o nuorisoryhma.helsinki@poliisi.fi 

• Seksuaalirikostutkinta 
o päivystyspuhelin p. 0295 47 1612 (ma - pe klo 8-15)
o seksuaalirikokset.helsinki@poliisi.fi

• Läheisväkivaltarikostutkinta 
o päivystyspuhelin 0295 47 1271 (ma - su klo 8 - 16)
o laheisvakivaltarikokset.helsinki@poliisi.fi

mailto:ennaltaestava.helsinki@poliisi.fi
mailto:seksuaalirikokset.helsinki@poliisi.fi
mailto:laheisvakivaltarikokset.helsinki@poliisi.fi


Yhteystietoja
Hanna Näremaa-Perälä, työsuojeluvaltuutettu, puh. 86508
hanna.naremaa-perala@hel.fi

Timo Saarinen, työsuojeluvaltuutettu, puh. 80682
timo.saarinen@hel.fi

Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu, (esihenkilöt), puh. 83171
varpu.sivonen@hel.fi

Jari Mäenmaa, työsuojelupäällikkö, puh. 44139 jari.maenmaa@hel.fi

Marja Paukkonen, työsuojeluasiantuntija, puh. 86280 marja.paukkonen@hel.fi

Työsuojelun perehdytysmateriaalit - työhyvinvointiasioita toimialalla
Työsuojelupakki - sisäilma-asioissa - yhteistoimintaparit 
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mailto:hanna.naremaa-perala@hel.fi
mailto:timo.saarinen@hel.fi
mailto:varpu.sivonen@hel.fi
mailto:jari.maenmaa@hel.fi
mailto:marja.paukkonen@hel.fi
http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/tyosuojelu/perehdytysmateriaali/Sivut/default.aspx
http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/tyohyvinvointi/Sivut/default.aspx
http://helmi.hel.fi/henkilosto/Tyohyvinvointijatyoturvallisuus/tyoturvallisuus/Tyosuojelupakki/Sivut/default.aspx
http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/tyosuojelu/sisailma/Sivut/default.aspx
http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/yhteistoiminta-ja-luottamusmiehet/Sivut/default.aspx


AND HEY HEY HEY….
LET`S BE CAREFUL OUT THERE


