Oppiminen tarvitsee turvallisen ympäristön
Erkki Mäntymaa, turvallisuuspäällikkö, työsuojelupäällikkö
Toimintatapa
Yhdessä tekeminen, yhdessä kehittäminen, hyvien käytänteiden
jakaminen, verkostoihin osallistuminen
Toimintamahdollisuus
Johdon ja henkilöstön hyvä sitoutuminen, motivoituneet sisäiset
sidosryhmät.
Turvaryhmä, tehtäviä:
- Kehittää järjestelmällisesti kuntayhtymän turvallisuutta - painottuen
oppilaitosympäristöjen ja siten ennen muuta opiskelijoiden ja
henkilöstön turvallisuuteen

-

Vahvistaa turvallisuuden toimintakulttuuria.

-

Huolehtii keskitetystä informatiivisesta yhteydenpidosta relevantteihin
poliisi- ja pelastustoimen viranomaisiin ja osallistaa tarvittaessa
viranomaisia turvaryhmän toimintaan

-

Toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa kuntayhtymän johdon, oppilaitosten
johdon, kiinteistöliikelaitoksen sekä työsuojelutoimikunnan kanssa.

-

Turvaryhmän puheenjohtaja vastaa turvallisuus- ja kriisiviestinnän
rakenteista, viestintä vastaa operatiivisesta viestinnästä.

-

Turvaryhmä ei ole päätöksentekoelin. Turvaryhmä tekee esityksiä
kuntayhtymän johtoryhmälle.

-

Turvaryhmän pj. on turvallisuuspäällikkö

Turvaryhmän kokoonpano:
Rauni Gylden, yksikönjohtaja, Jyväskylän ammattiopisto
Riikka Kaarnamo, kiinteistöjohtaja, kiinteistöliikelaitos
Osmo Laaksonen, It-suunnittelija, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Niina Luttinen, viestintäpäällikkö, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Petteri Järvinen, rehtori, tuloaluejohtaja, Jämsän ammattiopisto
Mika Rantala, apulaisrehtori, Schildtin lukio
Markku Tarvainen, yksikönjohtaja, Jyväskylän ammattiopisto
Marko Saaranen, yksikönjohtaja, Jyväskylän aikuisopisto
Juha Leinonen, vahtimestari, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä,
kiinteistöliikelaitos
Turvaryhmän puheenjohtajana toimii kuntayhtymän turvallisuuspäällikkö
Erkki Mäntymaa

Pelastusturvallisuus = miten ja ketkä toimivat poikkeustilanteessa
Jäsennetty 23 kiinteistökokonaisuuteen, 15 eri henkilöä toimii paikallisena
kiinteistön turvallisuuspäällikkönä.
Henkilökuntaa yli sata pelastusorganisaation eri rooleissa.

Kiinteistön turvallisuuspäällikön tehtäviä, mm.
- huolehtii ajantasaisesta kiinteistön pelastussuunnitelmasta
- huolehtii harjoitusten aikatauluttamisesta ja toteuttamisesta
- johtaa onnettomuus- tai uhkatilanteissa kiinteistön pelastustoimia niin
kauan, kunnes viranomainen ja/tai turvallisuusjohtoryhmä ottaa
johtovastuun.
Suurissa kriiseissä oppilaitoksen turvallisuusjohtoryhmä (supistettu jory)
ottaa johtovastuun.

Harjoittelu poikkeustilanteita varten
Koko henkilökunta ja opiskelijat osallistuvat kerran vuodessa
turvallisuuskävelyyn ja poistumisharjoitukseen. Sen lisäksi uusille
opiskelijoille pidetään opintojen alkuvaiheessa turvallisuustunti
turvallisuuden ydinasioista.
Harjoittelusta kootaan raportti omaa seurantaa ja pelastuslaitosta varten.
Opiskelijat mukaan
Turvallisuuskävelyjen vetäjinä opiskelijoille ja
henkilökunnalle, turvallisuuden suunnitteluun mukaan.

Kumppaneita, viranomaisia, verkostoja
- Poliisi, erityisesti ennalta estävän toiminnan yksikkö
- Pelastuslaitos
- Jyväskylässä ISS/Prevet, Jämsässä S & L Turvapalvelu Oy
- Toisen asteen valtakunnallinen turvallisuusverkosto:
Tiedon, käytänteiden ja kokemusten vaihto, valtakunnalliset
turvallisuuspäivät (1. Jyväskylässä), osallistuminen valtakunnalliseen
turvallisuustyöhön OKM:n kanssa: turvallisuustutkimus, turvallisuuden
lainsäädäntö, ym
- Ammattikorkeakoulujen turvallisuusverkosto
Koulutusta ja tietojen vaihtoa toisen asteen verkoston kanssa.
- Jyväskylän seudun turvallisuusverkosto, nyt laajennettu
aluehallintoviranomaisen kanssa.
- Turvamarkko Oy, turvallisuusasiantuntija
- Työterveyshuolto
- Opiskeluterveydenhuolto

Toimintaa ohjaavat päädokumentit
- kuntayhtymän strategia
- turvallisuuden toimintasuunnitelma
- työsuojelun toimintaohjelma

Ajankohtaista:
- Secapp älypuhelinpohjainen hälytysjärjestelmä suurten ryhmien
nopeaan hälytystiedottamiseen. Toimintona myös henkilökohtainen
turvahälytin. Käyttöönotto menossa.
- henkilöturvallisuuden varmistamisen toimenpiteet
- työsali-, erityisesti kemikaaliturvallisuuden kehittäminen
- työn riskien ja vaarojen arvioinnin kehittäminen
- huumeiden vastustaminen
- viranomaisyhteistyö: poliisi, aluehallintovirasto,
ympäristöterveystarkastaja, jne

