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Kolme kovaa 
tavoitetta 

syksyltä

• Oppilaitoksen kokonaisvaltaisen turvallisuusjohtamisen 
kehittäminen 

• Pedagogisen turvallisuuden kehittäminen 
virtuaaliympäristöihin kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy 
huomioiden

• Työelämän turvallisuuskäytäntöjen osaamisen 
vahvistaminen ennen työelämään siirtymistä



Toteutuneet tavoitteet

TTS, YSAO, SAMIEDU ja TREDU



YSAO
Tavoite 1: Oppilaitoksen 
turvallisuusjohtamisen kehittäminen 
(Johtamistaso, turvallisuuskulttuurin 
kokonaisvaltainen kehittäminen)

YSAO:n eri kampusten tiloista n. 60% on 
360-kuvattu ja rikastettu ThingLink -
ympäristössä, jonne on toteutettu 
kuvausmateriaalien pohjalta virtuaalisia 
turvallisuuskävelyjä. Tässä vaiheessa 
virtuaalisia turvallisuuskävelyjä on 
toteutettu 15 kpl YSAOn eri kampusten 
oppimisympäristöistä).



TTS
Tavoite 2: Pedagogisen turvallisuud
en kehittäminen virtuaaliympäristöi
hin siten, että huomioidaan yksilön
turvallisuus sekä kiusaamisen ja häir
innän ehkäisy

TTS aloitti muokkaamaan virtuaalista 
raskaiden ajoneuvojen 
ajoonlähtötarkastus-sovellusta 
käyttäjäystävällisempään ja 
turvallisempaan suuntaan tavoitteena 
kalusto- ja henkilövahinkojen 
minimointi. Sovellus valmistuu käyttöön 
vielä vuoden 2021 aikana testausten 
jälkeen.



SAMIEDU

• Tavoite 2: Pedagogisen turvallisuuden kehittäminen virtu-
aaliympäristöihin siten, että huomioidaan yksilön turvallisuus sekä kiusaami
sen ja häirinnän ehkäisy

• Kartoitettu ohjaushenkilöstön käsitystä häirinnän yleisyydestä ja 
selvitetty ohjauksen keinot kiusaamisen ja häirinnän puuttumiseen. 
Tehty kattava selvitys opiskelijoiden kokemasta häirinnästä ja havaittu että 
häirintää on.

• Kevään aikana laaditaan oppimisympäristöihin 
opettajille ohjeet kiusaamisen ja häirinnän havaitsemiseen ja ehkäisemiseen. 
Esitetään ohjeistus henkilöstöfoorumissa koko henkilöstölle. Viimeistellään 
artikkeli kiusaamisen eri muodoista ja ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä ja 
kiusaamiseen puuttumisen mahdollisuuksista. Tuotetaan 
someaineistoa kiusaamisen ehkäisykampanjaa varten.



TREDU

Tavoite 2: Pedagogisen turvallisuuden kehittäminen virtuaaliympäristöihin
siten, että huomioidaan yksilön turvallisuus sekä kiusaamisen ja 
häirinnän ehkäisy

Tavoitteena: lisätä opetushenkiöstön osaamista, ohjeiden laadinta
kiusaamista ehkäisevään toimintaan, turvallisuuden huomioivia
toimintamalleja ja ohjeita

• Tredussa on mm. kerätty tietoa ja materiaalia työn tueksi, 
selvitetty opiskelijoiden kokemuksia digitaalisissa
ja virtuaalisissa ympäristöissä tapahtuvasta kiusaamisesta ja häirinnästä, 
parannettu digitaalisen osaamiskeskuksen turvallisuutta
mm. kirjautumiskäytänteitä parantamalla ja aloitettu tilan yhteisten
pelisääntöjen ja ohjeiden (infotaulut) luominen.

• Seuraavaksi jatketaan kiusaamisen ja häirinnän havaitsemiseen ja 
ehkäisemiseen liittyvien ohjeiden tekemistä. Kevätlukukaudella pidetään
kiusaamisen ehkäisyyn liittyvää koulutusta ja tuotetaan tietoa opettajien
tueksi.
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