
Opetustoimen varautuminen 
ml. varhaiskasvatus, liikunta-, 
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Yhteiskunnan elintärkeät 
toiminnot – YTS, 2010 

Valtion johtaminen 

Kansainvälinen toiminta 

Suomen puolustuskyky 

Sisäinen  turvallisuus 

Talouden ja infrastruktuurin toimivuus 

Väestön toimeentuloturva ja toimintakyky 
Henkinen kriisinkestävyys 
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OKM:n hallinnonalan tehtävänä 
kaikissa turvallisuustilanteissa: 
 

 

koulutus-ja tutkimusjärjestelmän 

ylläpitäminen, 

opetustoimen ylläpitäminen, 

 kansakunnan kulttuuri-identiteetin 

vahvistaminen ja 

kulttuuriomaisuuden suojelu sekä 

hengellisten palveluiden turvaaminen 
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Opetustoimen merkitys 
kokonaisturvallisuudelle 

 Tiedot ja taidot toimia muuttuvassa yhteiskunnassa ja 

erilaisissa turvallisuustilanteissa 

 

 Edistää tasa-arvoa ja sosiaalista koheesiota 

 

 Opetustoimen ylläpitämisellä tuetaan ja ylläpidetään väestön 

psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia 

 

 Keskeisin tavoite on pyrkimys toiminnan ylläpitämiseen 

käytettävissä olevin keinoin kaikissa tilanteissa 
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Perusta henkiselle 
kriisinkestävyydelle luodaan 

normaalioloissa 
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NORMAALIAJAN 

TOIMINTA 
KRIISINAIKAINEN 

TOIMINTAKYKY 

TOIPUMISEN 

TOIMINTAKYKY 

- henkisen 

kriisinkestävyyden 

perustan luominen 

normaaliajan toiminnalla 

- tasa-arvoinen, 

turvallinen, 

demokraattinen 

kasvuympäristö 

- toimiva 

yhteiskuntajärjestelmä 

ja varautuminen 

 

 

- eri toimijoiden 

yhteistyö korostuu 

- toimijoiden selkeät 

vastuut 

- arjen rakenteiden 

ylläpitäminen  

- perustarpeiden 

täyttymisen 

varmistaminen 

 

- eri toimijoiden 

yhteistyö korostuu 

- toipumista 

edesauttavien 

toimenpiteiden 

järjestäminen kriisin 

jälkeen  

 



Varautumisesta 
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 OKM:n päivystys 7/24 
 
 Tilannetiedon kerääminen päätöksenteon pohjaksi 

sähköisesti - sähköinen tilannetietojärjestelmä -  
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa (esim. pandemia); 
aluehallintovirastot - tilannekuva 

 
 Koulutuksen järjestäjän kriisisähköpostiosoite 

(Opetushallituksen määräys, Dnro 40/011/2011). 
Koulutuksen järjestäjä huolehtii tarvittaessa 
jatkolähetyksestä kouluihin ja oppilaitoksiin. 

 
 Opetushallitus: opetussuunnitelmatyö, myös kriisi- ja 

poikkeusolojen opetussuunnitelmat 



Turvallinen kasvu- ja 
oppimisyhteisö  

 Lainsäädäntö 

 Opetussuunnitelmat 

 Suunnitelmat 

 Ohjeistukset 

 Turvallisuuskulttuuri 

 Riskien arviointi 

 Turvallisuustilanteen seuranta 

 Osallistaminen 

 Turvallisuus tehdään yhdessä 

 Ennakointi 

 Varautuminen 
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 Pelastussuunnitelma (entinen turvallisuussuunnitelma) 
– onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuustilanteiden varalta 

tiettyä kohdetta tai tapahtumaa varten laadittava toimintasuunnitelma 
 

 Osana opiskeluhuoltosuunnitelmaa: 
– Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja 

häirinnältä 

 kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen 

– Kriisisuunnitelma 

 mm. kriisitilanteiden ehkäisy, niihin varautuminen ja toimintatavat äkillisissä 

kriisitilanteissa, psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen 
 

 Koulun järjestyssäännöt 
– koulun sisäisen järjestyksen, opiskelun esteettömän sujumisen sekä 

kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden edistäminen 
 

 

 
 

 

Koulu- tai oppilaitostason 
suunnitelmat 
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Kasvu- ja oppimisyhteisöjen 
turvallisuusverkoston 
tavoitteet: 
 Edistää kuntien välistä ja kuntien sisäistä, monialaista 

yhteistyötä turvallisuusasioissa  

 Välittää hyviä käytäntöjä ja ajankohtaista tietoa  

 Ylläpitää paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella 

tasolla tilannetietoisuutta kuntien ja muiden 

koulutuksen järjestäjien kasvu- ja oppimisyhteisöjen 

turvallisuustilanteesta  

 sekä analysoi saamiaan tietoja. 
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Kiitos! 
 

Erikoissuunnittelija Tiina Mäkitalo 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 
 

tiina.makitalo(at)avi.fi 
puh 02950 16173 

 


