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Mereltä tuntureille, kaupungeista erämaihin... Turvanasi Lapissa! 
www.lapinpelastuslaitos.fi 

 

Oppilaitosten turvallisuus ja poistumisharjoitukset vaaratilanteiden varalta 

 

Valtioneuvosto teki 14.6.2012 periaatepäätöksen kolmannesta sisäisen turvallisuuden ohjelmasta, 
jonka nimi on Turvallisempi huominen. Ohjelmassa kuvataan arjen turvallisuuden tilanne ja haas-
teet sekä esitetään toimenpiteitä turvallisuuden kehittämiseksi. Lapin aluehallintovirasto on laatinut 
ohjelman pohjalta oman alueellisen toimeenpanosuunnitelmansa. 

Ohjelman oppilaitosten turvallisuuteen liittyvän toimenpiteen mukaisesti pelastuslaitokset tehosta-
vat oppilaitosten omatoimisen varautumisen ohjausta ja varmistavat, että esitetyt suositukset, SM:n 
julkaisu 40/2009, on toteutettu kattavasti. Tavoitteena on, että pelastuslaitokset seuraavat alueen 
oppilaitosten harjoitusten toteuttamista vaaratilanteiden varalle ja muistuttavat harjoituksien pitämi-
sestä, jos niiden väli kasvaa liian pitkäksi. 

Vaaratilanteiden varalta tapahtuvaa harjoittelua varten pelastuslaitokset ovat laatineet yhtenäisen 
toimintamallin. Henkilökunnan kouluturvallisuuteen perehdyttävä koulutus ja oppilaiden perehdyt-
täminen poistumisreitteihin ja –ohjeisiin tulee toteuttaa vuosittain heti syyslukukauden alussa. Alu-
een pelastusviranomaiset ovat tarvittaessa mukana poistumisharjoitusten suunnittelussa ja järjes-
tämisessä sekä perehdyttävässä koulutuksessa. Lapin kuntien pelastusviranomaisten yhteystiedot 
löytyvät pelastuslaitoksen nettisivuilta. 

 
Harjoitusten toteutusmalli 

- Syyslukukauden alussa oppilaitos tarkistaa ja päivittää onnettomuus- ja vaaratilanteiden va-
ralta laaditut suunnitelmat ja toimintaohjeet. 

- Henkilökunta perehdytetään suunnitelmiin ja toimintaohjeisiin (koulutus, turvallisuuskävelyt ) 

- Opettajat tutustuvat luokkansa kanssa oppilaitoksen poistumisreitteihin, kokoontumispaikkoi-
hin ja oppilaiden toimintaan hätätilanteissa. 

- Ensimmäinen poistumisharjoitus pidetään henkilökunnan ja oppilaiden perehdytyksen jäl-
keen. Harjoituksen ajankohta, käynnistämistapa ja -paikka ovat kaikkien tiedossa. Harjoitus 
suositellaan pidettäväksi viimeistään marraskuun lopussa, jolloin vietetään valtakunnallista 
paloturvallisuusviikkoa. 

- Toinen poistumisharjoitus pidetään kevätlukukauden aikana. Harjoituksen päivämäärä tiede-
tään, mutta tarkka ajankohta, käynnistämistapa ja -paikka ovat vain muutaman henkilön tie-
dossa. Jos lukuvuoden ensimmäinen harjoitus on vielä pitämättä, pidetään se kevätlukukau-
den alussa perehdytysten jälkeen. Lukuvuoden toinen poistumisharjoitus voidaan jatkossa 
pitää myös suojautumisharjoituksena (suojautuminen sisätiloihin), jossa uhkatilanteen aiheut-
taa esim. vaarallisten aineiden onnettomuus oppilaitoksen läheisyydessä. Pelastuslaitokset 
suosittelevat, että suojautumisharjoitus järjestetään enintään kolmen vuoden välein huomioi-
den mahdolliset muut alueen turvallisuustekijät. 

 
Oppilaitosten harjoittelun seuranta 

Oppilaitosten tulee ilmoittaa poistumisharjoituksista sekä henkilökunnan turvallisuusasioihin pereh-
dyttävästä koulutuksesta pelastuslaitokselle. Ilmoituksen voi tehdä pelastuslaitoksen nettisivulta 
lähetettävällä lomakkeella. 

http://www.lapinpelastuslaitos.fi/
http://www.lapinpelastuslaitos.fi/yhteystiedot
http://www.paloturvallisuusviikko.fi/fi/oma-paloharjoitus
http://www.paloturvallisuusviikko.fi/fi/oma-paloharjoitus
http://media.voog.com/0000/0038/9174/files/Oppilaitosten%20HARJOITUSILMOITUSLOMAKE%2019.8..pdf

