
TURVALLINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ 

Tämän turvaoppaan tarkoitus on antaa tietoa Tampereen 
seudun ammattiopisto Tredun sekä Tampereen kaupun- 
gin lukioiden opiskelijoille ja henkilöstölle mahdollisista 
vaaroista ja uhista, joita oppilaitoksissa tai niiden alueilla 
saattaa esiintyä.

Tehdään yhdessä opiskelupaikastamme turvallinen pitä-
mällä huolta niin toisistamme kuin ympäristöstämmekin! 

Lue turvaopas ajatuksella, 
niin osaat toimia vaaratilanteessa.

KUVA

TURVALLISUUS- JA TUKIPALVELUT

Palvelupäällikkö Eerik Laulajainen

p. 050 330 2040

AKUUTTI HÄTÄTILANNE

Yleinen hätänumero: 112

Myrkytystietokeskus: 09 471 977

Poliisi, pelastuslaitos, ensihoito, sosiaalitoimi

• Soita hätäpuhelu itse, mikäli voit.

• Kerro, mitä on tapahtunut sekä 
 tarkka osoite ja kunta.

• Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti. 

• Lopeta puhelu vasta, kun olet saanut luvan.

KUN TULIPALO UHKAA 

• PELASTA ensin vaarassa olevat 

• VAROITA muita

• HÄLYTÄ apua soittamalla 112

• SAMMUTA alkusammutuskalustolla

• RAJOITA paloa sulkemalla ovet ja ikkunat

• OPASTA pelastuslaitos paikalle

Älä käytä hissiä.

Älä käytä sammutukseen vettä, 
jos kyseessä on rasva-, sähkö- tai nestepalo.

SISÄLLE SUOJAUTUMINEN TULIPALOSSA

• Jos rakennuksesta ei pääse enää poistumaan, 
 pyri suojaisaan tilaan ja sulje ovet sekä ikkunat.

• Jos mahdollista, valitse tila, josta on ikkuna ulos.

• Tuki ovenraot esimerkiksi märillä vaatteilla, 
 ettei savu pääse sisään.

• Soita hätänumeroon 112 ja kerro, 
 missä olet ja mitä on tapahtunut.

• Lopeta puhelu vasta, kun olet saanut luvan.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Järjestyssääntöjen tavoitteena on taata Tampereen kau- 
pungin toisen asteen koulutuksessa toimiville opiskeli-
joille, henkilökunnalle sekä vierailijoille oikeus turvalliseen 
ja viihtyisään oppimis- ja työympäristöön sekä yhtäläi-
seen ja oikeidenmukaiseen kohteluun. Meistä jokainen on 
osaltaan vastuussa opiskelu- ja työyhteisön ilmapiiristä ja 
hyvinvoinnista.

TURVAOPAS

OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mu- 
kaista opetusta ja opinto-ohjausta, sekä oikeus ja velvol-
lisuus osallistua opetukseen henkilökohtaisen opiskelu-
suunnitelmansa mukaisesti. Opiskelijan on suoritettava 
tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

TYÖRAUHA JA HYVÄ KÄYTÖS 

Oppilaitoksessa ei hyväksytä kiusaamista missään muo- 
dossa, ja noudatamme lakeja tasa-arvosta ja yhdenvertai-
suudesta. Opettajalla on oikeus poistaa häiritsevä opiske-
lija oppimistilanteesta. Työrauhan ylläpitämiseksi oppilai-
toksella on oikeus varmistaa, ettei sinne tuoda sellaista 
esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on laissa kielletty 
tai jolla voidaan vaarantaa oma tai muiden turvallisuus.

PÄIHTEETTÖMYYS JA SAVUTTOMUUS

Oppilaitoksemme on savuton ja päihteetön. Päihteiden 
hallussapito ja käyttäminen sekä niiden vaikutuksen alai-
sena esiintyminen oppilaitoksen tiloissa ja toiminnoissa on 
kielletty. Jokainen on velvollinen puuttumaan asiaan, jos 
tekee päihteisiin liittyviä havaintoja.

Tupakkalain mukaan tupakkatuotteiden (myös sähkötupa-
kan ja nuuskan) käyttö on kielletty niin oppilaitoksen sisä-
tiloissa kuin ulkoalueillakin. 

TYÖTURVALLISUUS

Kaikissa opiskelutilanteissa on käytettävä ohjeiden mukai-
sia työturvallisia työasuja, henkilökohtaisia suojaimia ja 
asiallista vaatetusta. Turvallisuuteen liittyvistä puutteista 
on ilmoitettava vastuuhenkilölle. 

OMAISUUDEN JA TIEDON 
HUOLELLINEN KÄSITTELY

Oppilaitoksen omaisuudelle tahallisesta tai varomat-
tomuudella aiheutetusta teosta voi seurata tekijälle 
korvausvelvollisuus. Jos opiskelija vahingoittaa tai hävit-
tää oppilaitoksen omaisuutta, hänen tulee ilmoittaa siitä 
heti opettajalle. Oppilaitoksen omaisuuden lainaamiseen 
on saatava aina lupa. Oppilaitos ei vastaa opiskelijoiden 
henkilökohtaisesta omaisuudesta. 

Teknisiä laitteita käytetään opetustilanteissa vain 
opiskelutarkoituksiin tekijänoikeudet huomioiden. 
Kuvaaminen/äänittäminen ja levittäminen oppilaitok-
sen erilaisissa oppimisympäristöissä on  kielletty ilman 
erillistä lupaa. Erillisiä tietoturva- ja tietosuojaohjeita ja 
tietoverkon käyttösääntöjä on noudatettava.

SEURAAMUKSET RIKKOMUKSISTA 

Seuraamukset rikkomuksista perustuvat lukiolakiin 
21.8.1998/629 sekä lakiin ammatillisesta peruskoulutuk-
sesta 21.8.1998/630. Seuraamukset järjestyssääntöjen 
rikkomisesta ovat kirjallinen varoitus, määräaikainen 
erottaminen, häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan 
opiskelijan poistaminen sekä opinnoista pidättäminen.
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VÄLTÄ SANKARITEKOJA

On tärkeää tietää miten toimia, jos jokin vaara uhkaa sinua 
tai muita. Sinun oikeaoppinen toimintasi on tärkeää kaik-
kien kannalta.

• Tee tilannearvio ennen toimintaa.

• Ilmoita ryhmänohjaajalle, vahtimestarille tai 
 kiireellisessä tapauksessa hätäkeskukseen puh. 112.

TOIMINTAOHJE ENSIAPUTILANTEESSA

• Selvitä, mitä on tapahtunut ja missä olet.

• Onko kysymyksessä onnettomuus vai 
 sairauskohtaus?

• Hälytä tarvittaessa apua hätänumerosta 112.

• Estä mahdolliset lisäonnettomuudet.

• Pyydä paikalla olevia auttamaan ja 
 anna heille toimintaohjeita.

• Anna tarvittava ensiapu.

• Suojaa, rauhoita ja seuraa autettavan tilaa 
 kunnes saat lisäapua.

YLEISIÄ TURVAOHJEITA 
KIINTEISTÖSSÄ TYÖSKENTELYYN 

ENNAKOI ja tutustu etukäteen:

• Turvalliset tilat ja poistumistiet hätätilanteessa

• Alkusammutusvälineet (sammuttimet, 
 sammutuspeitteet, pikapalopostit jne.)

• Ensiapukaapin sijainti ja hätäensiapuohjeet

• Hissien turva- ja hälytysohjeet

• Sähkölaitteiden vastuullinen käyttö

ILKIVALTA, VAHINGONTEKO JA 
RIKOLLINEN TOIMINTA OPPILAITOKSESSA

Jos havaitset jotain ilkivaltaa, vahingontekoa, rikollista 
toimintaa tai muuta vastaavaa toimintaa oppilaitoksen 
alueella, hakeudu turvalliseen paikkaan ja soita välit-
tömästi siitä vahtimestarille, ryhmänohjaajallesi tai 
hätänumeroon 112 ja kerro mahdollisimman tarkasti 
tapahtuneesta.

TOIMINTAOHJE VAARAMERKIN SOIDESSA

Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nou- 
seva ja laskeva äänimerkki, tai viranomaisen kuuluttama 
varoitus.

• Siirry sisälle. Pysy sisällä.

• Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja 
 ilmastointilaitteet.

• Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.

• Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu.

• Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta.

• Viranomaiset ilmoittavat kun vaara on ohi.

HANKALAN TAI AGGRESSIIVISEN 
HENKILÖN KOHTAAMINEN

• Käyttäydy itse asiallisesti ja rauhallisesti. 
• Älä estele tai ärsytä tekijää, ole kohtelias, 
 mutta samalla päämäärätietoinen.
• Keskustele tekijän kanssa jos arvioit sen sopivan   
 tilanteeseen. Puhu rauhallisesti ja selkeästi.
• Pysy riittävän kaukana, pidä kätesi näkyvillä 
 sekä säilytä  katsekontakti.
• Suostu esitettyihin vaatimuksiin.
• Älä vähättele uhkaavasti käyttäytyvän henkilön 
 vaarallisuutta tai uhkauksia.
• Hälytä apua kun tilanne sallii (turvallisesta paikasta).

APUA KRIISIN JÄLKEEN

Kriisitilanteen sattuessa kuraattori, psykologi ja opiskelu-
terveydenhuolto ovat opiskelijoiden tukena.

Henkilökunta voi hakea tarvittaessa apua työterveys- 
huollon kautta.

TOIMINTAOHJE POISTUMISTILANTEESSA

Poistumiskehotuksen kuultuasi toimi seuraavasti:
• Ota kehotus vakavasti ja ryhdy toimimaan. 
• Harkitse, mitä otat mukaasi, älä mene sosiaalitiloihin.
• Sammuta koneet ja laitteet.
• Sulje ikkunat ja ovet lähtiessäsi tilasta.
• Käytä turvallisia poistumisteitä. 
 Älä poistu savuiseen tilaan tai käytävään.
• Hissien käyttö on ehdottomasti kielletty.
• Poistu turvallisesti rakennuksen ulkopuolelle. 
• Mene kokoontumispaikalle, hakeudu ja 
 pysy omassa ryhmässäsi.
• Älä poistu kokoontumispaikalta ennen kuin saat luvan.

VAKAVA VÄKIVALTAUHKA SISÄTILOISSA

• Siirry pois uhan läheltä lukittavaan tilaan. 
 Sammuta valot ja peitä ikkunat, jos mahdollista. 

• Lukitse ovi ja kerää irtokalusteet sen eteen. 

• Istu lattialle mieluiten oviseinälle. 

• Laita matkapuhelin äänettömälle ja valvo sitä. 

• Älä avaa ovea sitä vaativalle. 

• Odota tietoa uhan poistumisesta. 

• Muista hätänumero 112.

ELVYTYS

• Ota selvää, saatko elottomalta näyttävän hereille.

• Soita hätänumeroon 112.

• Avaa hengitystiet taivuttamalla päätä taaksepäin 
 ja nostamalla leukaa.

• Jos hän hengittää normaalisti, käännä kylkiasentoon. 
 Valvo hengitystä ammattiavun tuloon saakka. 

• Jos hän ei hengitä normaalisti, aloita paineluelvytys.  

• Painele rintalastaa nopealla tahdilla 30 kertaa. 
 Anna rintalastan painua alaspäin 4,5 cm.

• Jatka puhalluselvytyksellä. Sulje autettavan 
 sieraimet ja paina huulesi tiiviisti hänen suulleen. 
 Puhalla ilmaa keuhkoihin yhden kerran.

• Jatka painelu-puhalluselvytystä rytmillä 30:1, 
 kunnes vastuu siirtyy ammattihenkilölle, 
 hengitys palautuu tai et enää jaksa.

Pidä puhelimesi valmiustilassa mahdollisten lisätietojen 
yms. kertomiseksi siihen asti kunnes esim. poliisi saapuu 
kohteeseen.

Jos uskot, että henkesi on uhattuna, yritä poistua alueelta 
ja etsiä turvallinen paikka avun saapumiseen asti. Älä itse 
lähesty, yritä estää tai ottaa kiinni henkilöitä, jotka ovat 
osallisena rikolliseen toimintaan.


