
MALLI OPPILAITOKSEN TARKASTAMISEEN 
Oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus terveyttä ja hyvinvointia tukevaan ympäristöön ja yhteisöön. Oppi-
laitoksen säännöllisillä tarkastuksilla varmistetaan tämän oikeuden toteutuminen kaikissa oppilaitok-
sissa. Tarkastuksia varten on laadittu valtakunnallinen monialainen tarkastusmalli, joka sisältää:

 tarkastusten edellytysten luomisen

 tarkastuskokonaisuuden toteuttamisen

 ohjeet dokumentoinnista, seurannasta ja tiedottamisesta

 lomakkeet tarkastuksen dokumentointiin.

Lisäksi mallista laaditussa oppaassa kuvataan tarkastuksen sisällöt sekä eri toimijoiden roolit, velvolli-
suudet ja tehtävät.

TARKASTUS ON LAKISÄÄTEINEN
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yhtenä tehtävänä on oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turval-
lisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja tarkastaminen kolmen vuoden välein (terveyden-
huoltolaki 1326/2010, 16–17§). Myös monilla muilla viranomaisilla on lakisääteisiä velvoitteita huolehtia 
oppilaitosten turvallisuudesta ja yhteisön hyvinvoinnista. 

Tarkastukset ovat osa oppilaitoksen yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä ja ne toteutetaan laajassa yhteis-
työssä eri toimijoiden sekä oppilaiden, opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. Yhteinen tarkastusmalli hyö-
dyttää kaikkia osapuolia. Se lisää toiminnan tehokkuutta, vaikuttavuutta ja taloudellisuutta sekä auttaa 
saavuttamaan tavoitteen.  

MONIALAISESTI YHDESSÄ 
Tarkastuksen kokonaisuuteen voi osallistua sekä toimittamalla tietoja että osallistumalla tarkastustilai-
suuden palavereihin ja tilakierrokseen. Kaikkien tahojen tulee tuntea tehtävänsä tarkastuksessa.

Tarkastuskokonaisuuteen osallistuvat:

 oppilaitoksen vastuuhenkilö (rehtori, oppilaitoksen johtaja tai vastaava)

 terveydensuojeluviranomainen

 koulu- tai opiskeluterveydenhuolto

 kiinteistön ylläpidosta vastaava taho (omistaja ja/tai huollosta vastaava)

 oppilaat, opiskelijat ja huoltajat

 oppilaitoksessa työskentelevä henkilöstö, työterveyshuolto ja työsuojelu

Oppilaitosympäristön ja -yhteisön
MONIALAINEN TARKASTAMINEN
Mitä?

Miksi?

Miten?
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Opiskeluhuolto • www.thl.fi/opiskeluhuolto



TARKASTUKSEN TOTEUTTAMINEN
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) piiriin kuuluvissa oppilaitoksissa tarkastuksen 
toteuttamisesta sovitaan opiskeluhuollon ohjausryhmässä. Korkeakouluissa siitä päätetään 
oppilaitoksen johdon, opiskeluterveydenhuollon ja terveydensuojeluviranomaisen kesken. 
Aktiivisia toimijoita oppilaitoksissa ovat opiskeluhuoltoryhmät ja opiskelijoiden hyvinvointi-
työryhmät. Myös oppilas- ja opiskelijakunnat sekä vanhempainyhdistykset osallistuvat tar-
kastuksen kokonaisuuteen eri vaiheissa. Tarkastuksen sisältönä ovat:

 yhteisön hyvinvointi

 terveellisyys ja turvallisuus kiinteistössä

 turvallisuuden edistäminen

 opiskeluhuolto tai opiskelijoille tarjottavat palvelut
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Tarkastuksessa tarvittavien tietojen kokoaminen  
• Tarkastusvälillä kertyneet tiedot
• Tarkastusta varten tehtävät kyselyt ja selvitykset
• Oppilaitoksen toimintamallit ja käytännöt

Tarkastustilaisuus oppilaitoksessa
• Aloituspalaveri, tilakierros ja yhteenvetopalaveri 
• Toimenpiteistä, vastuista ja seurannasta sopiminen

Tiedottaminen

Jatkotoimenpiteet

Seuranta
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SEURANTA JA TIEDOTTAMINEN 
Tarkastusta varten tarvitaan laajasti taustatietoa eri tahoilta. Oppilaitoksen tarkastusti-
laisuudessa käsitellään kerätyt tiedot monialaisesti, tehdään tilakierros ja kootaan havain-
not. Näiden pohjalta laaditaan tarkastuksen loppuyhteenveto sekä sovitaan tarvittavista 
jatkotoimista, niiden vastuutahoista ja seurannasta. Nämä dokumentoidaan tarkastuksen 
yhteenveto- ja seurantalomakkeille. 

Tarkastuksen löydöksistä, suunnitelluista ja jo tehdyistä jatkotoimista sekä seurannan 
tuloksista tiedotetaan oppilaille, opiskelijoille, huoltajille, yhteistyötahoille ja opiskeluhuol-
lon ohjausryhmälle tai korkeakoulun johdolle.

Tarkastuksen tuloksia hyödynnetään myös oppilaitoksen yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön 
tai korkeakoulun hyvinvointityön suunnittelussa ja kehittämisessä. 

TERVEELLINEN JA 
TURVALLINEN OPPILAITOS
julkaisussa esitellään uusi toimintamalli 
oppilaitosympäristön terveellisyyden ja 
turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin 
tarkastamiseen. 

Terveydenhuoltolaki velvoittaa koulu- ja 
opiskeluterveydenhuoltoa toteuttamaan 
oppilaitostarkastukset säännöllisesti 
yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoi-
den kanssa. 

Kirja on suunnattu koulu- ja opiskeluter-
veydenhuollon, terveydensuojelun, kou-
lutuksen järjestäjien ja oppilaitosten, työ-
suojelun ja työterveyshuollon vastaaville 
viranomaisille ja toimijoille sekä oppilaitos-
kiinteistöjen omistajille ja niiden huollosta 
vastaaville. 
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Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos
Opas ympäristön ja yhteisön monialaiseen tarkastamiseen

Oppaassa esitellään uusi monialainen toimintamalli oppilaitoksen terveellisyyden ja 
turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastamiseen. Terveydenhuoltolaki velvoittaa 
koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa toteuttamaan oppilaitostarkastukset säännöllisesti 
yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa.  Yhteinen työskentely lisää toimin-
nan vaikuttavuutta, tuo säästöjä ja hyödyttää kaikkia osapuolia.

Toimintamalli sisältää tarkastusten suunnittelun, toteutuksen, seurannan, dokumen-
toinnin ja tuloksista tiedottamisen. Lisäksi oppaassa käsitellään tarkastuksen sisältöjä 
ja eri toimijoiden rooleja. Myös tarkastuksen uusin sisältöalue, yhteisön hyvinvointi, on 
huomioitu oppaassa kuten myös yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön tiedon tarpeet. 

Opas on suunnattu ensisijaisesti koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, terveydensuojelun, 
koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten, työsuojelun ja työterveyshuollon vastaaville 
viranomaisille ja toimijoille sekä oppilaitoskiinteistöjen omistajille ja niiden huollosta 
vastaaville tahoille. Lisäksi opas soveltuu oppilaille ja opiskelijoille, huoltajille ja muille 
yhteistyötahoille sekä eri alojen opiskelijoille ja opettajille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
PL 30 (Mannerheimintie 166) 
00271 Helsinki
Puhelin: 029 524 60000
www.thl.fi
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