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Työterveyden ja työturvallisuuden integrointi kouluopetukseen
Hyvät käytännöt koulu- ja ammattiopetuksessa

Johdanto

Euroopan unionin työterveys- ja työturvallisuusstrategiassa 
koulutus ja ennaltaehkäisyn kulttuuri katsotaan työskentelyn 
laadun ylläpitämisen ja parantamisen keskeisiksi tekijöiksi. Tämän 
strategian tueksi Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto on 
julkaissut raportin Mainstreaming occupational safety and health into 
education: Good practice in school and vocational education 
(Työterveyden ja työturvallisuuden integrointi kouluopetukseen: hyvät 
käytännöt kouluissa ja ammattiopetuksessa). Siinä luodaan kattava 
yleiskatsaus hyvän käytännön esimerkkeihin kaikkialla Euroopassa ja 
esitetään toimenpiteitä, joilla voidaan edistää järjestelmällistä 
strategiaa työterveyden ja työturvallisuuden (TTT) integroimiseksi 
koulu- ja ammattiopetukseen. Tämä tiedote sisältää yhteenvedon 
kyseisestä raportista.

Hyvä käytäntö

Raportissa on 36 hyvää käytäntöä koskevaa esimerkkiä, joista 
14 esitellään tapaustutkimuksina. Hyvän käytännön esimerkit 
edustavat kolmea eri lähestymistapaa: ”kokonaisvaltainen” 
lähestymistapa, opetussuunnitelmaan perustuva lähestymistapa ja 
työpaikkakohtainen lähestymistapa.

”Kokonaisvaltainen” lähestymistapa

”Kokonaisvaltaista” lähestymistapaa edustavien esimerkkien 
näkökulma työterveyteen ja -turvallisuuteen on laaja, ja se sisältää 
muun muassa fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin. Näissä 
esimerkeissä koulujen työ- ja oppimisympäristöä pyritään 
parantamaan tarkastelemalla koulujärjestelmää kokonaisuutena.

Opetussuunnitelmaan perustuva lähestymistapa

Esimerkeissä, joissa työterveys ja -turvallisuus ovat olennainen osa 
opetussuunnitelmaa, TTT-asioita ei lähestytä vain yhden tietyn 
aineen kautta. Työterveyden ja -turvallisuuden integrointi on 

toteutettu ”monialaisesti”; toisin sanoen se on otettu huomioon 
kaikilla opetuksen tasoilla ja eri aineissa, esimerkiksi kielissä ja 
kirjallisuudessa.

Työpaikkakohtainen lähestymistapa

Esimerkeissä, jotka koskevat kouluopetuksen viimeistä ja tärkeää 
vaihetta eli siirtymistä koulusta työelämään, keskitytään 
esittelemään opiskelijoille työpaikkoja, työelämään pääsyä sekä 
riskejä, jotka on otettava huomioon. Näissä esimerkeissä käsitellään 
tätä kysymystä yleisellä tasolla tai alakohtaisella tasolla.

Miten hyvät käytännöt sisällytetään tulevaan strategiaan?

Raportissa esitetään näihin hyviin esimerkkeihin perustuva luonnos 
mallista, jossa kuvataan työterveyden ja työturvallisuuden 
kouluopetukseen integroinnin tärkeimmät osa-alueet.
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Esimerkkejä

”Kansallinen standardi terveellistä koulua varten”, 
Yhdistynyt kuningaskunta, kansallinen ohjelma, jonka 
puitteissa valmistellaan opetus- ja terveysalan välisiä 
kumppanuuksia; ”Turvallinen koulu”, Alankomaat, aloite, 
jossa keskitytään parantamaan tiedonvaihtoa turvallisuudesta ja 
väkivallasta kouluissa ja niiden lähialueilla; FAOS (”Huomio 
koulujen turvallisuuteen”), Kreikka, kattavien menettelyjen 
kehittäminen arkipäivän koulutyön ja kouluympäristön 
turvallisuuden arviointiin julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia kehittämällä; ”Kouluympäristökierros”, 
Ruotsi, koulujen työ- ja oppimisympäristön suunnittelua 
koskeva hanke.

Esimerkkejä

”Turvallisuuskoulu”, Italia, opettajille tarkoitettu käsite- ja 
metodikehys TTT-asioiden sisällyttämiseksi opetussuunnitelmiin; 
”Esimerkkejä hyvistä käytännöistä ala-asteella”, Italia, 
ennaltaehkäisyn kulttuuria edistävien opetusvälineiden 
kehittäminen ja levittäminen kansallisella tasolla; Splaat 
(”Turvalliset pelisäännöt kaikkialla”), Yhdistynyt 
kuningaskunta, jolla parannetaan ala-asteella tietoisuutta 
rakennustyömaiden turvallisuusnäkökohdista ja kehitetään 
opetuskokonaisuuksia kansallisiin opetussuunnitelmiin sisältyviä 
aineita varten; Armi-hanke: ”Ar and Mi at school” / ”New 
kids on the job”, Tanska, jolla vaikutetaan perusasenteisiin 
ja -tietoihin sekä edistetään myönteisellä tavalla omaa ja 
muiden terveyttä ja turvallisuutta.

Esimerkkejä

”Lasten ja nuorten onnettomuuksien ehkäiseminen 
maatalousalalla”, Irlanti, TTT-asioiden järjestämistä maatiloilla 
koskevan turvallisuusohjeen kehittäminen ja käyttöönotto; 
”Synergia”, Ranska, hanke, jonka päämääränä on antaa 
opiskelijoille todellista taloudellista ja sosiaalista hyödyllistä 
kokemusta yrityksessä alakohtaisen työn puitteissa; ”Oppilaat 
tekevät koneista turvallisia”, Belgia, erityisesimerkki, jossa 
opiskelijat osallistuvat koneiden turvallisuuden parantamiseen; 
”Ole varovainen”, Yhdistynyt kuningaskunta, video-
oppimateriaali, jossa esitetään konkreettisia esimerkkejä 
työpaikkojen riskeistä; ”Nuoret haluavat elää turvallisesti”, 
Saksa, ammattikoulujen opiskelijoille suunnatun kilpailun 
laatiminen; ”TTT:n integrointi opetussuunnitelmiin”, Italia, 
turvallisuutta kouluissa ja ammattioppilaitoksissa koskevien, 
standardinmukaisten opetusmoduulien suunnittelu ja testaus.
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Tämä malli perustuu terveysasioita edistävien koulujen 
kokonaisvaltaiseen ympäristömalliin, ja siitä käyvät ilmi keskeiset 
ulkoiset tekijät, jotka vaikuttavat työterveys- ja työturvallisuusasioiden 
integrointiin opetukseen, sekä sisäiset tekijät, jotka vaikuttavat 
integroinnin edistämiseen kouluissa ja muissa oppilaitoksissa.

Malli perustuu työterveys- ja työturvallisuusasioiden 
kouluopetukseen integrointia koskevan kuusivaiheisen 
prosessin analyysiin.

Lisätietoja

Ensimmäinen askel Euroopan työterveys- ja työturvallisuusasioita 
sekä opetusta koskevan mallin toteuttamiseksi otettiin Italian 
puheenjohtajakaudella lokakuussa 2003 Roomassa järjestetyssä 
seminaarissa ”Mainstreaming OSH into education – the workers of 
tomorrow”. Osallistujat sopivat tarpeesta laatia eurooppalainen 
strategia TTT:n integroinnista kouluopetukseen (Rooman julistus). 
Rooman julistus on saatavilla osoitteessa http://europe.osha.eu.int/
good_practice/sector/ osheducation/rome.stm.

Viraston verkkosivuilla annetaan myös lisätietoja työterveys- ja 
työturvallisuusasioista opetuksessa: http://education.osha.eu.int.

Virasto julkaisi vuonna 2004 raportin Mainstreaming occupational 
safety and health into education: Good practice in school and 
vocational education (Työterveys- ja työturvallisuusasioiden integrointi 
kouluopetukseen: hyvät käytännöt kouluissa ja ammattiopetuksessa). 
Tämä raportti on saatavilla osoitteessa http://agency.osha.eu.int/
publications/reports.
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Vaihe 1: Tietojen kerääminen

Kerää ennen hankkeen aloittamista tarvittavat tiedot, esimerkiksi 
tiedot lasten ja nuorten onnettomuuksista, kouluissa pidettävien 
turvallisuutta käsittelevien oppituntien määrästä tai työoloista 
kouluissa ja muissa oppilaitoksissa. Tarkastele myös vastaavista 
hankkeista saatuja kokemuksia.

Vaihe 2: Suunnittelu

Selvitä etukäteen kumppanit, joiden pitäisi osallistua 
hankkeeseen. Aiemmat kokemukset ja rakenteet voivat olla 
hyödyllisiä hankkeellesi, esimerkiksi terveysasioita edistävät 
verkostot, yhteistyö terveys- ja turvallisuusviranomaisten kanssa 
sekä niiden koulutuslaitosten kanssa. Tarkistitko kaikki 
rahoituslähteet?

Vaihe 3: Päätöksenteko

Kun kaksi ensimmäistä vaihetta on suoritettu, voit päättää, 
toteutetaanko hankkeesta pilottitutkimus. Määrittele hankkeen 
yleinen päämäärä ja sen toiminnalliset päämäärät. Laadi 
toimintasuunnitelma, johon on sisällytetty konkreettiset 
määräajat ja vastuualueet.

Vaihe 4: Toteutus

Hankkeen toteutusvaiheessa onnistuminen riippuu hyvin 
todennäköisesti seuraavista seikoista: TTT-asioiden käsittäminen 
elinikäisen oppimisen olennaiseksi osaksi, laaja työterveys- ja 
työturvallisuusasioiden – myös fyysisen, henkisen ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin – ymmärtämys, opetustoimien suora yhteys 
työpaikkoihin sekä kokeneiden opettajien osallistuminen 
ohjelman ja sen aineiston kehittämiseen.

Vaihe 5: Arviointi

Arvioinnin on oltava kiinteä osa hanketta: integrointiprosessia 
on täydennettävä ja parannettava arviointitoimilla. Lisäksi on 
arvioitava, ovatko hankkeen tulokset kestäviä ja siirrettävissä 
muihin laitoksiin ja muihin yhteyksiin.

Vaihe 6: Seuranta

Laadi ennen hankkeen loppua suunnitelma sen viemiseksi 
eteenpäin ja tee mahdollisimman varhain aktiivista seurantaa 
koskevia suunnitelmia.

TTT:n integrointia kouluopetukseen koskeva malli
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