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Yleistä 

 

Opiskeluympäristöllä ja -yhteisöllä on suuri merkitys oppilaan ja opiskelijan terveydelle ja 

hyvinvoinnille sekä mahdollisuuksille oppia omien kykyjen mukaisesti. Terveellinen ja turvallinen 

opiskeluympäristö sekä hyvinvoiva yhteisö muodostuvat hyvistä fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalista 

olosuhteista. Myös henkilöstö hyötyy terveellisestä ja turvallisesta ympäristöstä ja hyvinvoivasta 

yhteisöstä.  

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on oppilaitosympäristön terveellisyyden ja 

turvallisuuden sekä oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta.  Tehtävää toteutetaan 

tarkastamalla oppilaitokset kolmen vuoden välein (terveydenhuoltolaki 1326/2010). Muilla 

viranomaisilla on velvollisuus osallistua tarkastuksen yhteistyöhön. 

Kaikki koulu- ja opiskeluterveydenhuollon piirissä olevat oppilaitokset on tarkastettava. Myös 

esiopetusyksiköt tulisi tarkastaa monialaisesti. Terveydensuojelulaki 763/1994 velvoittaa 

tarkastamaan kaikki kokoontumistilat ja oppilas- ja opiskelijahuoltolaki huolehtimaan myös 

esiopetuksen ympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta sekä yhteisön hyvinvoinnista. 

Kunnasta ei ole ollut toimintamallia tarkastukselle, jossa kerrottaisiin tarkastuksen kohteista, 

suunnitelmasta tai suunnitellusta aikataulusta, joten tämä suunnitelma on kunnassa täysin uusi ja 

valmistunut joulukuussa 2019. Uuden suunnitelman tekemisestä on vastannut Tainionmäen koulun 

rehtori. 

Tässä tekstissä käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti termiä oppilaitos tarkoittamaan 

kaikkia kunnassa mahdollisesti olevia kouluja ja oppilaitoksia. 

________________________________________________________________________________ 

 

Kivijärven kunnan Tainionmäen koulun viisi seuraavaa tarkastusta tulee jatkossa etenemään 

seuraavasti.  Alla seuraavan viiden tarkastuksen aikataulu, josta jatketaan luonnollisena jatkumona 

kolmen (3) vuoden välein. Vuoden 2020 jälkeiset tarkastukset pyritään tekemään toukokuussa. 

Perusteluna tälle jokaisen lukuvuoden aikana tehtyjen kyselyjen ym. päivitysten ajankohtaisuus.  

 

Helmikuu 2020 

Toukokuu 2023 

Toukokuu 2026 

Toukokuu 2029  

Toukokuu 2032 

Suunnitelmaa tullaan päivittämään tarvittaessa mahdollisten uusien säännösten tai 

toimintatapojen tarkistuksen yhteydessä. 
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Kuinka tarkastus tehdään ja ketkä tarkastukseen osallistuvat? 

 

Rehtori ja terveydenhoitaja sopivat tarkastusajankohdan hyvissä ajoin sekä kutsuvat koolle sovitut 

tahot, jotka suorittavat yhteistyössä kouluympäristön terveydellisten olojen tarkastuksen. 

Tarkastuksessa on mukana rehtorin ja terveydenhoitajan lisäksi ainakin oppilashuollosta 

koulukuraattori ja psykologi, oppilaiden ja vanhempien edustajat, henkilöstön edustaja sekä 

kiinteistön omistaja. Lisäksi mukaan kutsutaan työterveyshuolto sekä työsuojeluvaltuutettu ja 

työsuojelupäällikkö.  

Terveydenhoitaja tekee kouluympäristön terveydellisten olojen tarkastuksesta muistion. 

Ennen tarkastusta kootaan seuraavat suunnitelmat ja tilastot tarkastusta varten, jotka 

kouluterveydenhoitaja tai rehtori toimittaa asianosaisille etukäteen kaksi viikkoa aikaisemmin. 

 

Tainionmäen koulun omat suunnitelmat    

luettavissa;  https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/kivijarvi/luku5  

 Kurinpitotoimet ja menettelytavat (LIITE 1)  

 Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta tai häirinnältä (LIITE 2) 

 Tainionmäen koulun kriisisuunnitelma (LIITE 3) 

 Tainionmäen koulun pelastussuunnitelma ja turvallisuusjärjestelyt (LIITE 4) 

 Kivijärven kunnan yhdenvertaisuussuunnitelma (LIITE 5) 

 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Saarikan alueella 2013-2016 (LIITE 6) 

 Oppilashuollon käsikirja (LIITE 7) 

 Oppilaan tuen käsikirja (LIITE 8) 

 Tainionmäen koulun laatukäsikirja (LIITE 9) 

 Tainionmäen koulun laatukäsikirjan liitteet (LIITE 9.1) 

 Ohjaussuunnitelma (LIITE 10) 

 Tuntijako (LIITE 11) 

 Tainionmäen koulun tasa-arvosuunnitelma (LIITE 12) 

Tainionmäen koulun kyselyt 

 kiusaamiskyselyn yhteenveto (KiVa- kysely) 

 kouluterveyskyselyt (vuonna 2019 2. ja 5.luokka) 

Kyselyt voivat vaihdella vuosittain, riippuen koulussa tehtävien vuosittaisten kyselyiden 

aikataulusta. 

Muut käytettävissä olevat kyselyt tai dokumentit 

 Teaviisari (2019) https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?r=PK4780&view=PkOPP 

  (uudet 2019 tulokset luettavissa toukokuusta 2020 lähtien) 

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/kivijarvi/luku5
https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?r=PK4780&view=PkOPP
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Kivijärven kunnan ohjeet ja suunnitelmat 

luettavissa; https://www.kivijarvi.fi/hallinto/saannot-ja-ohjeet  

 Kivijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma 2018-2021  

 Kivijärven kunnan päihdeohjelma  

 

Tarkastuksen sisältöalueet 

 

 
Yhteisön hyvinvointi 
 
 
 
 
 
Psykososiaalinen  
hyvinvointi 
 
Opiskelu ja 
koulunkäynnin 
järjestäminen 
hyvinvointia  
tukevasti 
 
Ehkäisevä päihde- 
työ 
 
Liikunnallisuuden ja  
ergonomian 
edistäminen 
 
Terveellisten ruokailu- 
tottumusten 
edistäminen  

 
Terveellisyys 
ja  
turvallisuus 
kiinteistössä 
 
 
Rakennus ja sisätilat 
 
Esteettömyys 
 
Piha ja liikenne 

 
Turvallisuuden 
edistäminen 
 
 
 
 
Turvallisuuden 
edistäminen 
yhteisössä ja 
ympäristössä  
 
Tapaturmien ehkäisy 
 
Paloturvallisuus ja 
pelastautuminen 

 
Opiskeluhuolto  
ympäristön  
terveellisyyden ja 
turvallisuuden sekä 
yhteisön hyvinvoinnin 
tukena 
 
Opiskeluhuollon 
monialaiset  
yhteistyörakenteet 
 
Opiskeluhuollon 
palvelut 
 
 

 

 

 

 

https://www.kivijarvi.fi/hallinto/saannot-ja-ohjeet
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Tarkastustilaisuus muodostuu 

Oppilaitoksen tarkastustilaisuus alkaa yhteisellä aloituspalaverilla. Työskentely aloitetaan käymällä 

läpi edellisen tarkastuksen muistio. Aloituspalaverissa tarkastellaan oppilaitoksen kirjalliset 

toimintamallit ja suunnitelmat. 

Lisäksi käydään läpi eri tahojen tekemät toimenpiteet, selvitykset ja mittaukset. Lisäksi huomioidaan 

oppilaiden, opiskelijoiden, henkilöstön ja huoltajien havainnot kouluyhteisön terveellisyydestä ja 

turvallisuudesta sekä yhteisön hyvinvoinnista. 

Aloituspalaverin lopuksi täytetään tarkastuslomakkeen esitiedot. 

Tilakierros: 

Tarkastustilanne sisältää tarkastuskierroksen oppilaitoksen tiloissa. Tarpeellista on käydä tiloissa, 

joissa todettiin puutteita edellisessä tarkastuksessa ja joiden kohdalla sovittiin jatkotoimenpiteistä. 

Erityisesti on tarkastettava tilat, joissa on herännyt huolta mm. tapaturmien sattumispaikat, riski 

paikat sekä tilat, joissa on raja-arvoja ylittäviä tai huolta herättäviä fysikaalisia tai biologisten 

tekijöiden mittauslöydöksiä. Tilakierroksella ei ole tarkoituksenmukaista käydä kaikissa 

oppilaitoksen tiloissa. 

Yhteenvetopalaveri: 

Yhteenvetopalaveri pidetään tilakierroksen jälkeen. Palaverissa keskustellaan tilakierroksella 

tehdyistä havainnoista ja ne kirjataan tarkastuslomakkeeseen. Yhteenvetopalaverissa kootaan 

yhteen ja kirjataan yhteisön hyvinvoinnista kertyneet tiedot ja havainnot: oppilaitoksen 

toimintakulttuuri, käytänteet, ilmapiiri. Pyritään kehittymään oppilaiden näkökulmasta positiiviseen 

ja viihtyisään suuntaan. Huomio oppilaiden fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. 

Yhteenvedossa sovitaan tarkastettavista jatkotoimenpiteistä, vastuutahoista ja seurannasta.  

Tarkastuslomake tallennetaan ja arkistoidaan koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon sekä kasvatus- 

ja opetustoimistoon. Lopullinen versio myös toimitetaan kaikille asianosaisille. Tarkastus 

tilastoidaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon potilastietojärjestelmään yksilöllisenä 

tapahtumana (SPAT1332), mikäli terveydenhuollon potilastietojärjestelmä sen mahdollistaa.  

Tulosten tiedottaminen: 

Terveydenhoitaja laatii lyhyen yhteenvedon kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden 

tarkastuksesta. Tiedote välitetään Wilman välityksellä kaikille oppilaitoksen opiskelijoille (joilla on 

tunnukset) sekä huoltajille. Lisäksi oppilaitoksen rehtori voi laittaa tiedotteen koulun omille 

sähköisille kotisivuille. 

Seuranta: 

Tarkastuksessa todettujen puutteiden seuranta kuuluu terveydenhuoltalajin mukaan koulu- ja 

opiskeluhuollon tehtäviin. Seuranta on tarkoituksenmukaista tehdä oppilaitoksen 

opiskeluhuoltoryhmän kanssa syyskauden alkaessa. Seurannassa kirjataan mahdollinen todettu 

puute sekä taho, joka hoitaa asian kuntoon ja aikataulu asian hoitamiseen. Myös seuranta kirjataan 

tarkastuslomakkeelle. 


