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Työturvallisuuden ja työterveyden hallinta opetusalalla

Johdanto

Työturvall isuus- ja
työterveysasioista on
huolehdittava myös
opetusalalla. Tämä voi
tapahtua monellakin
tavalla, mutta kaikissa
malleissa on samat
perusvaiheet:

■ Suunnittele arviointi yhdessä työntekijöiden kanssa.
■ Tunnista vaarat.
■ Selvitä, kenelle, miten ja missä saattaa koitua haittaa.
■ Arvioi riskin vakavuustaso ja päätä toimenpiteistä.
■ Ryhdy toimiin riskien vähentämiseksi.
■ Seuraa toimenpiteitä niiden aikana ja arvioi ne

toteuttamisen jälkeen.

Opetusalan terveys- ja turvallisuusriskit eivät vaikuta vain
työntekijöihin, vaan myös oppilaisiin, opiskelijoihin ja
vierailijoihin. Tämä tiedote on suunnattu kaikille työturvallisuus-
ja työterveysasioiden hallintaan osallistuville eli päätoimisille ja
muille opettajille, koulujen muulle henkilöstölle, turvallisuus- ja
terveysalan edustajille sekä ulkopuoliselle turvallisuus- ja
terveyshenkilöstölle. Se on suunnattu kaikille työpaikoille, joilla
annetaan opetusta, eli lastentarhoista yliopistoihin.

Lainsäädäntö

Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen
edistämisestä työssä 12. päivänä kesäkuuta 1989 annettua
neuvoston direkti iviä 89/391/ETY kutsutaan usein
”puitedirektiiviksi”. Tämä kaikissa jäsenvaltioissa osaksi
lainsäädäntöä otettu direktiivi sisältää joukon vaatimuksia. (1)

■ Työnantajien on arvioitava kaikki työntekijöihin kohdistuvat
terveys- ja turvallisuusriskit. Tästä arvioinnista saatujen
tulosten perusteella työnantajien on ryhdyttävä kaikkiin
tarvittaviin toimiin työterveysriskien ehkäisemiseksi.

■ Jokaisen työnantajan on huolehdittava työntekijöiden
turvallisuudesta ja terveydestä kaikissa työhön liittyvissä
tilanteissa.

■ Työntekijöille on myös taattu oikeus, että työnantaja kuulee
heidän kantansa työturvallisuus- ja työterveysasioissa.

■ Työntekijöi l lä on oikeus saada terveys- ja
turvallisuuskysymyksiin liittyvää asianmukaista koulutusta.

■ Työnantajat vastaavat myös työturvall isuus- ja
työterveysalaa koskevasta yhteistyöstä ja siihen liittyvien
toimenpiteiden asianmukaisuudesta.

Riskinhallintaprosessi

Suunnittele arviointisi
Koska perusteellinen riskinarviointi vie aikaa, on tärkeää
suunnitella arviointi niin, että se kattaa työpaikan kaiken
toiminnan. (2)

Tunnista vaarat
Ajattele työtä, siinä käytettäviä materiaaleja, välineitä ja
kemikaaleja. Ota mukaan kaikki edellä mainitut osatekijät.
Ajattele työolosuhteita kaikkien sellaisten tekijöiden
kannalta, jotka voivat aiheuttaa haittoja. On tärkeää, että
asioita tutkitaan mahdollisimman laajalti niin, että kaikki
vaarat otetaan huomioon. On muistettava, että henkilöstöön
kohdistuvat vaarat voivat kohdistua myös oppilaisiin ja
vierailijoihin. Haittaa voivat aiheuttaa seuraavat tekijät:

■ oppilaiden ja vanhempien henkilöstöön kohdistama
väkivalta

■ opetustilojen kalusteiden heikko suunnittelu, joka voi
aiheuttaa tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia

■ koulukeittiöiden kuumat pinnat
■ korkeakoulujen laboratorioiden biologiset riskitekijät
■ rakennustöihin liittyvät riskitekijät.

Seuraavat tarkastelukulmat saattavat auttaa tunnistamaan
ongelmakohtia:

■ Ajattele tarkasteltavana olevaa ympäristöä
”maantieteellisesti” (esimerkiksi huone huoneelta).

■ Ajattele vaaroja niiden tyypin mukaisesti (esimerkiksi
fysikaaliset, kemialliset, biologiset, psykososiaaliset vaarat).

■ Ajattele asioita työtehtävien mukaisesti (esimerkiksi
vahtimestari, siivooja, sihteeri, opettaja).

■ Ajattele, millä tavalla koulu tai oppilaitos on organisoitu
(esimerkiksi työskentelyaikataulut).

■ Tutustu aikaisempia tapauksia koskeviin asiakirjoihin
ongelmien tunnistamiseksi.

■ Keskustele työntekijöiden ja muiden asianosaisten kanssa
ja esitä heille kysymyksiä.

Selvitä, kuka on vaarassa, miten ja missä
Ajattele jokaista, joka voi vahingoittua. Tämä ei tarkoita vain
työntekijöitä, vaan myös sopimuskumppaneita, itsenäisiä
ammatinharjoittajia, opiskelijoita, koululaisia ja vierailijoita.
Mieti, kuka ja kuinka moni saattaa olla vaarassa ja millä tavalla.

Arvioi riskin taso
Arvioi sitä, kuinka todennäköistä on se, että vaara voi johtaa
haittaan tai loukkaantumiseen, sekä sitä, miten vakavista
seurauksista saattaa olla kysymys. Mieti sitä, mitä ehkäisytoimia
tällä hetkellä jo on käytössä, sekä sitä, ovatko ne riittäviä.
Kustannustehokas ja kestävä riskinhallinta muodostuu ensi
sijassa jokaista koskevista kollektiivisista suojelu- ja

Vaara, riski ja haitta

■ Vaara on mikä tahansa tekijä, joka voi aiheuttaa
haittaa.

■ Riski on haitan todennäköisyys.
■ Haitta on kielteinen turvallisuus- tai terveysseuraus

(esimerkiksi vamma tai terveyden huonontuminen).
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(1) Euroopan komission työllisyyden ja sosiaaliasioiden pääosasto, http://europa.eu.int/comm/employment_social/health_safety/intro/framedir_en.htm.
(2) Katso Facts 46 – Opetusalan työturvallisuus ja työterveys.
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ehkäisytoimista. Silloin kun jonkun vahingoittuminen on
todennäköistä, mieti,
■ onko vaara mahdollista poistaa kokonaan
■ voidaanko riskiä rajoittaa tai hall ita (esimerkiksi

korvaamalla vaara jollakin vähemmän vaarallisella)
■ onko mahdollista toteuttaa jokaista henkilöä koskevat

toimet
■ tarvitaanko työntekijän suojelemiseksi henkilökohtaisia

välineitä, silloin kun yhteiset toimet eivät tarjoa tarpeeksi
suojaa.

Riskinarvioinnin suorittajalla pitäisi olla tietoa sekä
riskinarviointimenettelystä yleensä että arvioitavasta
laitoksesta. Työntekijöiden mukanaolo on ensisijaisen
tärkeää.

Toimintaan ryhtyminen
Riskinarviointi on ensimmäinen askel kohti toimivaa
riskinhallintaa. Ilman asianmukaista riskinarviointia ei ole
mahdoll ista hall ita menestyksell isesti terveys- eikä
turvallisuuskysymyksiä. Riskinarvioinnin jälkeen laaditaan
luettelo toteutettavista ennaltaehkäisytoimista
tärkeysjärjestyksessä, minkä jälkeen ryhdytään toimiin, joissa
ovat mukana työntekijät ja heidän edustajansa. Taustalla
oleviin ongelmiin puuttuminen on kustannustehokkainta
riskinhallintaa.

Toimenpiteistä pitäisi sopia työntekijöiden kanssa (joko
suoraan tai työntekijöiden turvavaltuutettujen kautta)
Sovitut ratkaisut on toimeenpantava huolellisesti; niitä on
seurattava toteuttamisen aikana sekä arvioitava jälkikäteen.
Riskinarvioinnista saatava tieto on jaettava asianosaisten
kanssa.

Seuraa ja arvioi
Arvioi valvontatoimenpiteiden toimivuus ja varmista, että
riskejä on vähennetty riittävästi ja että ei ole synnytetty uusia
vaaroja.

Työtapojen muuttuessa muuttuvat myös vaarat ja riskit.
Varmista merkittävien muutosten yhteydessä, ettei esiin
nouse toimenpiteitä vaativia uusia vaaroja. Toista
riskinarviointi tarvittaessa.

On syytä tarkastella arviointia tapana selvittää, mitkä osat
toimenpiteistä ovat olleet toimivia ja mitkä eivät, sekä
tarkastel la sitä, mikä toimii parhaiten kussakin
oppilaitoksessa.

Erityiset riskinarvioinnit
Erityistehtäviin liittyvät riskit saattavat vaatia erityisiä
riskinarviointeja. Tämä koskee opetusalan työntekijöitä
samalla tavalla kuin muitakin työntekijäryhmiä. Yleistä
riskinarviointia suoritettaessa pitäisi ottaa huomioon asiaa
koskevat erityissäännökset. Opetusalalla tämä saattaa
koskea erityisesti vaarallisia aineita (biologiset ja kemialliset
aineet) sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia (selkäkipu ja
näyttöpäätetyöskentely). Myös nuorten työntekijöiden
suojelusta työpaikoilla 22. päivänä kesäkuuta 1994
annettuun neuvoston direktiiviin 94/33/EY perustuva
kansallinen lainsäädäntö saattaa tulla kysymykseen erityisesti
työharjoittelujärjestelyjen yhteydessä.

Riskinarvioinnissa ja riskinhall innassa henkilöstön
erityisryhmien turvallisuuteen ja terveyteen kohdistuvia
vaaroja ei pitäisi jättää vaille huomiota. Esimerkiksi raskaana
olevilla naisilla, imettävillä äideillä ja vammaisilla henkilöillä
saattaa olla erityisongelmia, jotka vaativat erityisiä
ratkaisumalleja.

On tavallista, että ulkopuoliset ammatinharjoittajat
suorittavat töitä oppilaitoksissa. Tällaiset työt, erityisesti
rakennustyöt, saattavat olla vähemmän riskialttiita monilla
muilla työpaikoilla, mutta sitäkin riskialttiimpia juuri
oppilaitoksissa. Työn suorittajan ja oppilaitoksen
vastuuhenkilöiden välillä on vallittava kiinteä vuorovaikutus-
ja viestintäsuhde.

Lisätietoja

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston www-sivusto:
http://agency.osha.eu.int

Viraston aineistoa psykososiaalisten riskien ehkäisemisestä
on saatavilla osoitteesta http://osha.eu.int/ew2002/.

Viraston aineistoa opetusalan hyvistä työturvallisuus- ja
työterveyskäytännöistä on saatavil la osoitteesta
http://europe.osha.eu.int/good_practice/sector/education/.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tiedotteet

Viraston tiedotteita kaikilla Euroopan yhteisöjen kielillä on
saatavilla ilmaiseksi osoitteesta
http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/.

Facts 4 — Työperäisten tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien
ehkäiseminen

Facts 13 — Onnettomuuksien ehkäisyn hyvä hallinta

Facts 14 — Työhön liittyvien liukastumisten, kompastumisten
ja putoamisten ehkäisy

Facts 22 — Työperäinen stressi

Facts 24 — Työpaikkaväkivalta

Facts 31 — Käytännön neuvoja työstressistä ja sen
seurauksista kärsiville

Facts 32 — Miten käsitellä psykososiaalisia kysymyksiä ja
vähentää työperäistä stressiä

Facts 46 — Opetusalan työturvallisuus ja työterveys

Facts 47 — Henkilökuntaan kohdistuvan väkivallan
ehkäiseminen opetusalalla

Työntekijöiden osallistuminen

Työntekijöiden kuuleminen on laissa säädetty
velvollisuus, jonka avulla varmistetaan, että työntekijät
omistautuvat turvall isuus- ja terveysti lanteen
käsittelemiseen ja parantamiseen. Heidän tietämyksensä
avulla voidaan havaita vaaroja sekä löytää niihin toimivia
ratkaisuja. Työntekijöiden edustajilla on tärkeä rooli tässä
prosessissa. Työntekijöitä on kuultava terveys- ja
turvallisuustoimenpiteiden yhteydessä sekä ennen
uuden tekniikan tai uusien tuotteiden käyttöönottoa.

Riskinarviointiin kuuluvat tehtävät

Taso, jolla riskinarvioinnit suoritetaan ja jolla riskinhallinta
hoidetaan, vaihtelee jäsenvaltion ja laitoksen tyypin
mukaan. Ei ole mahdollista soveltaa vain jotakin yhtä ja
tiettyä riskinarviointia, vaan kussakin laitoksessa olisi
kiinnitettävä huomiota erityisvaaroihin ja -riskeihin.

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao

P. (34) 944 79 43 60, f. (34) 944 79 43 83
information@osha.eu.int


