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Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen antavan hallintovaliokunnalle vuoden 2017 loppuun mennessä perustuslain
47 §:n 2 momentissa tarkoitetun kirjallisen selvityksen siitä,
1. kuinka viranomaiset ja muut toimijat ovat uuden lainsäädännön nojalla ilmoittaneet oma-aloitteisesti poliisille
henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia tai uhkaavan teon estämistä varten välttämättömät tiedot
salassapitovelvollisuuden estämättä
2. kuinka luovutettuja tietoja on hyödynnetty ja niiden avulla toiminnan vaikuttavuutta on parannettu sekä
3. millä tavoin erimuotoinen viranomaisyhteistyö ja sen vaikuttavuus on kehittynyt uudistuksen myötä

Hallintovaliokunta on lausunnossaan 13.3.2019 (HaVL 46/2018 vp - O 54/2018 vp) edellyttänyt, että
sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö antavat kukin erikseen
vuoden 2020 loppuun mennessä hallintovaliokunnalle kirjallisen selvityksen yllä mainituista kysymyksistä.
Opetus- ja kulttuuriministeriössä kyseinen selvitystyö on käynnissä ja sen tueksi Laureaammattikorkeakoulu toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta tiedonkeruun ja selvityksen
ministeriölle. Selvityksen tavoitteena on kerätä ja analysoida tietopohjaa ja luoda tilannekuvaa opetus- ja
kulttuuriministeriölle siitä, kuinka varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen,
ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen, yliopistokoulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen
perusopetuksen, nuorisotyön ja varhaiskasvatuksen toimijat ovat ilmoittaneet oma-aloitteisesti poliisille
henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia tai uhkaavan teon estämistä varten välttämättömät
tiedot salassapitovelvollisuuden estämättä; ja kuinka luovutettuja tietoja on hyödynnetty ja kuinka niiden
avulla toiminnan vaikuttavuutta on parannettu; sekä millä tavoin erimuotoinen viranomaisyhteistyö ja sen
vaikuttavuus on kehittynyt vuonna 2015 tapahtuneen alempana kuvatun lainsäädäntömuutoksen jälkeen.
Laurea-ammattikorkeakoulun toteuttama selvitykseen liittyvä tiedonkeruu on tällä hetkellä meneillään ja se
päättyy 2.10. Tämän jälkeen Laurea-ammattikorkeakoulu koostaa selvityksensä kerätyn tiedon perusteella
ja raportoi suunnitelman mukaan opetus- ja kulttuuriministeriölle 30.10.2020 mennessä. Laurean
raportoinnin pohjalta opetus- ja kulttuuriministeriö toimittaa selvityksensä hallintovaliokunnalle
valiokunnan edellyttämällä tavalla viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Ennen Laurean selvityksen
tuottaman tilannekuvan valmistumista opetus- ja kulttuuriministeriö viittaa selvitykseensä
hallintovaliokunnalle 31.1.2019 (OKM/2/010/2019) ja hallintovaliokunnan kuulemiseen toimittamaansa
kirjalliseen lausuntoon 6.9.2019.
Opetushallitus on opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä laatinut ohjeet Uhkan arviointia ja uhkaavan
teon estämistä koskeva ilmoitusoikeuden käytöstä ja sisällyttänyt ne osaksi opetustoimen ja
varhaiskasvatuksen täydennyskoulutusta. Ohjeet ovat esillä verkkosivuilla https://www.oph.fi/fi/koulutusja-tutkinnot/uhkasta-tulee-ilmoittaa-opetustoimen-henkiloston-ilmoitusvelvollisuudet-ja
Lisäksi opetushallitus järjestää asiasta täydennyskoulutusta.

