
Turvallisuustyö Vantaan 
sivistystoimessa 

Timo Varpula 
turvallisuusasiantuntija 



Nollatoleranssi?? 

Paljonko teillä tapahtuu väkivaltatilanteita? 
 
Millaisia tilanteita tapahtuu? 
 
Millä kynnyksellä ilmoitetaan poliisille? (akuutti 
tilanne/tutkintapyyntö) 
 
Millä kynnyksellä ilmoitetaan lastensuojeluun? 
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Turvallisuusasiantuntija 

 väkivalta ja muut rikosasiat 
 suunnittelee toimintamalleja  
 kehittää turvallisuustoimintaa ja tilastointia 
 kouluttaa henkilökuntaa, oppilaita, vanhempia  
 viranomaisyhteistyö 
 puhelinapu arjen ongelmatilanteissa 
 akuuteissa tilanteissa yksikön johdon tukena yksikössä 
 hälyttää tarvittaessa sivistystoimen johdon mukaan 
 auditoinnit 
 työsuojelun tukeminen ja sovittelutoiminta 

 haastavissa palavereissa yms. tilanteissa mukana  
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Työhyvinvointiasiantuntija 

 työsuojelun ”päällikkö” sivistystoimessa opetuksen puolella 
 kiinteistöjen turvallisuus 
 kone- ja laiteturvallisuus 
 työpaikkakäynnit 
 mukana valmiussuunnittelussa 
 yhteistyö viranomaisten kanssa 
 yhteistyö turvallisuusasiantuntijan kanssa 
 työhyvinvoinnin kehittäminen 
 kouluttaminen 
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Muita toimenpiteitä 

 Koulujen Hyvinvointikansiokansio (yhtenäiset 
toimintamallit, kurinpidon ja puuttumisen linjaukset) 
 Päiväkodin turvallisuuskansio 
 Tulipysäkki-hanke, Tulikukko 
 Tiivis verkostoyhteistyö (yhteiset toimintamallit eri 
viranomaisilla) 
 Iltakäytön valvonta ja turvallisuusohjeet 
 Riskien arviointi 
 Varhaiskasvatuksen suuronnettomuustyöryhmä 
 Koulumatkaturvallisuus 
 Yhteistyö vartiointiliikkeen kanssa 
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Sivistystoimen johdon antama tuki 

 tilanteesta riippuen eri kokoonpano 
 Perusopetuksen kriisiryhmä 
 Varhaiskasvatuksen suuronnettomuusryhmä 
 johdon tuki toimintayksikölle 
 viestintätuki 
 resurssituki 
 psykososiaalisentuen järjestäminen  
 lakimiestuki 
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Yhteistyö työsuojelun kanssa 

 ajantasainen tiedottaminen 
 uhka- ja väkivaltatilanteiden tilastointi 
 yhteistyö akuutissa tilanteessa 
 koulutusyhteistyö  
 turvallisuusasioiden kehittäminen 
 turvallisuusasiantuntija mukana työsuojeluorganisaatiossa 
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Yhteistyö poliisin kanssa 

1. suunnitteluyhteistyö, kaupunkitason 
turvallisuussuunnitelma, koulu-uhkaustilanteiden 
ennaltaehkäisy, muu ennaltaehkäisytyö, 
(turvallisuusasiantuntija) 
 

2. esitutkintayhteistyö, linjauksia eri tapahtumiin, 
toiminta linkkinä poliisin ja koulun välillä, tapahtumien 
selvittämisen alustava koordinointi, 
(turvallisuusasiantuntija) 
 

3. akuutit tilanteet, linkki poliisin ja koulun välillä, esim. 
väkivalta tai koulu-uhkaukset, (turvallisuusasiantuntija) 
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Yhteistyö poliisin kanssa 

4. koulutusyhteistyö, poliisille koulutetaan koulumaailman asioita, 
yhteistoiminta harjoituksissa, koulun väelle koulutetaan 
poliisimaailman asioita, luennointi yhdessä poliisin kanssa, 
(turvallisuusasiantuntija) 
 
5. tiedonvaihto, kohdennetut valvontatarpeet esim. ilkivalta, 
joukkotappelu, päihdetilanteet, ahdistelijat jne. 
(turvallisuusasiantuntija) 
 
6. viestintäyhteistyö, akuutissa tilanteessa viestintäpäällikkö 
toimii yhteistyössä koulun ja poliisin päällystön edustajan kanssa, 
kotitiedotteet, lehdistölle tiedottaminen, ennaltaehkäisevä 
tiedottaminen, poliisin lehdistötiedotteet tulevat reaaliajassa 
viestintäpäällikölle 
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Yhteistyö poliisin kanssa 

7. isot yleisötapahtumat 
 
8. muu mahdollinen yhteistyö, projektit ym. 
 
9. yhteistyötä tehdään myös nuorisotyön, SRK:n ja 
sosiaalipuolen kanssa. 
 
Vanhemmat ovat tärkeä yhteistyötaho!! 
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Koulun ja poliisin yhteistyön vakiintuneet 
muodot Vantaalla 

 
1. Laillisuuskasvatus 
 * yksi poliisin pitämä tunti kaikille 6.-luokkalaisille 
     * koulut voivat tilata laillisuuskasvatustunteja, 
   luennot voivat olla myös kohdennettuja, tilattu varsin vähän 
        tiukan talouden takia 
 
2. Oma poliisi 
 * yhteydenpito aina, kun on aihetta 
 * liikennevalistus (”moporatsiat”), erityinen toiminta-alue 
          yläkoulussa – jos koulu haluaa 
 * kohdennettu viestien välitys  
      * poliisi voi poiketa ilman erityistä asiaakin  
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3. Kummiluokkatoiminta  
    * kummiluokkaan on erityinen peruste, tarvitaan laaja-alaista 
       tukea esim. jonkun tapahtuman jälkeen 
    

4. Vanhempainillat 
    * poliisin maksullisena palvelutoimintana (luentoina)  
    * tietyissä tilanteissa poliisi paikalla viran puolesta 
    
5. Viranomaisen tiedonantovelvollisuus ja tiedonsaantioikeus 
    * koulu antaa poliisille sen pyytämät tiedot 
    * koulun varmistettava, että pyytäjä on varmasti poliisi 
        
6. 112-apu 
    * akuutit väkivalta- ja kriisitilanteet 
    * vakavat tapaturmat 
    * ohjeistus on  
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Oppilaan kouluun tuoma tupakansytytin 
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Oppilaan kouluun tuoma varsisinko 
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Oppilaan kouluun tuoma ilmapistooli 
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KIITOS! 

Timo Varpula 
050-3122083 

timo.varpula@vantaa.fi 
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