
Yhteistyössä Elämän Huoltamo & Roteva Coach



MIKSI TURVAKOULUTUS ON
TÄRKEÄÄ?
● Kasvatus- ja opetustyöntekijät joutuvat tilanteisiin, joissa täytyy 
puuttua lasten ja nuorten uhkaavaan ja vaaralliseen käyttäytymiseen, 
eikä heillä välttämättä ole siihen keinoja

● Fyysinen uhka kasvatus- ja opetustyöntekijöitä kohtaan on liian usein
todellisuutta

● Tarvitaan yhteinen ymmärrys väkivallan synnyn perusteista sekä
yksinkertaisen tehokkaat ja turvalliset toimintamallit väkivallan
ennaltaehkäisyyn, väkivaltatilanteen hoitamiseen sekä purkamiseen.
Toiminnan tulee perustua lakiin sekä eettiseen ja nykyaikaiseen
kasvatusajatteluun.



MITÄ TURVAKOULUTUS
TARJOAA?
● Ymmärrystä väkivallan ja stressireaktioiden syntymisestä ja
ilmenemisestä sekä niiden kanssa toimimisesta

● Opitaan tunnistamaan ja säätelemään stressireaktioita ja väkivallan
uhkaa omassa sekä toisten toiminnassa

● Selkeä prosessi uhkatilanteen ennaltaehkäisemiseksi ja turvallisesti
hoitamiseksi

● Yksinkertaiset, turvalliset ja tehokkaat fyysisen rajoittamisen tekniikat

● Yhteisöllisyyden keinoja turvallisuuden parantamiseksi.



KENELLE TURVAKOULUTUS ON
TARKOITETTU?

● Rehtoreille ja opettajille
 
● Koulunkäynnin ohjaajille

● Lastensuojelun työntekijöille

● Räätälöitävissä myös muille ihmissuhdetyötä
tekeville, kuten ensihoitoon, vanhustyöhön jne.



TURVAKOULUTUKSEN
TOTEUTUS Peruskurssi 16 h + Syventävä kurssi 8h + Kertauskurssi 8h

Peruskurssi 16 h

Päivä 1: Perusteet

● Aamupäivällä teoriakoulutus
● Iltapäivällä henkisen ja fyysisen
rajoittamisen koulutus, räätälöidään
tilaajan toiveen mukaisesti, joko omassa
ympäristössä tai tatameilla

Turvakävely + riskianalyysi
Case harjoittelu todellisessa
ympäristössä
Itsepuolustus

Päivä 2: Soveltaminen
● Oma toimintaympäristö

● Loppuyhteenveto



TURVAKOULUTUKSEN
TOTEUTUS
Syventävä kurssi 8h

● Järjestetään 3 - 6 kk peruskurssista
● Valmennusseminaari, riskianalyysin reflektointi
ja fyysinen harjoittelu todellisessa
toimintaympäristössä



TURVAKOULUTUKSEN
TOTEUTUS
Kertauskurssi 8h

● 6 - 12 kk syventävästä kurssista 
● 1-2 kertaa vuodessa
● Teorian kertaaminen
● Fyysinen harjoittelu tatamilla tai
omassa toimintaympäristössä
● Riskianalyysi



TURVALLISUUSTOIMINNAN
PROSESSI

Ennakoivat
toimenpiteet

Henkiset
ohjaamisen

ja rajoittamisen
menetelmät

Fyysisen
rajoittamisen
menetelmät

Jälkitoimenpiteet

Selkeä prosessi uhkatilanteen ennaltaehkäisemiseksi ja turvallisesti hoitamiseksi



JANNE HARTIKAINEN
Turvakoulutusvalmentaja

Konstan koti ja koulu 2013 →
Adalmiina 2020 →
Kompassi, Helmi, Aatu, Jaloverso 2021 →
Tuulimäki 2022 →

● Erityisluokanopettaja KM, rehtori
● Yli 22 vuoden kokemus erityisnuorten kanssa
● Roteva -turvakoulutuksen kehittäjä
● Turvakouluttaja

● Järjestysmiehen tehtäviä ravintoloissa
● 30 v kokemus kamppailulajeista

● Onnellinen aviomies ja kahden
lapsen isä
● Fysiikka- ja johtamisvalmentaja
● Voimailija, metsästäjä, marjastaja,
sienestäjä, luonnossa liikkuja ja
työmatkapyöräilijä



Turvallisuuskoulutus ei vain antanut meille työkaluja, vaan lähensi
meitä työntekijöinä

Koen voivani luottaa paremmin työkaveriin sekä oli hienoa saada
luotua porukalla selkeät toimintatavat konfliktitilanteisiin

Kouluttaja oli ammattitaitoinen, rauhallinen ja selkeä. Ohjeistukset
olivat yksinkertaisia ja ennen harjoitusta kerrattiin, mitä ollaan
tekemässä. Oli myös hienoa, että käytiin teoriaa ja sitä myötä
saatiin hyviä keskusteluja sekä näkökulmia asioihin

Paras turvakoulutus, missä olen koskaan ollut!

KOMMENTTEJA AIEMMISTA
KOULUTUKSISTA



TILAA TURVAKOULUTUS
TÄÄLTÄ

www.elamanhuoltamo.fi/tuote/roteva-turvakoulutus

Kysy lisää koulutuksesta:

info@elamanhuoltamo.fi

janne.hartikainen@rotevacoach.com

http://www.elamanhuoltamo.fi/tuote/roteva-turvakoulutus
mailto:janne.hartikainen@rotevacoach.com

