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Työturvallisuus teknisen työn opetuksessa 
 
Teknisten aineiden opettajat – TAO r.y. (jäljempänä TAO) kiittää aluehallintovirastoja 
opetusalaan vuosina 2010 – 2015 kohdistetusta erinomaisesta valvontatyöstä. Kiitet-
tävää on myös se, että valvontaraporteissa on nostettu esille opettajien asema työn-
tekijöinä. 
 
Opettajien vastuu ja työn vaativuus ovat lisääntyneet vuosi vuodelta kiristyneiden 
työturvallisuusmääräysten ja uudistuvien opetuksen sisältöjen vuoksi. Myös muuttuva 
oppilasaines asettaa opetustyölle uusia vaatimuksia.  
 
Valvontaan liittyneillä tarkastuskäynneillä sekä raportoitujen tapaturmien perusteella 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi 28.10.2015 tiedotteen, jossa todettiin että pe-
ruskoulujen teknisen työn luokissa on edelleen vakavia työturvallisuusriskejä. 
 
Haluamme tuoda esille, että teknistä työtä luonnehditaan julkisuudessa ja viran-
omaisten taholta ylikorostetusti vaarallisena oppiaineena. Noin puolet peruskoulun 
tapaturmista sattuu kuitenkin välitunneilla ja kolmannes liikuntatunneilla. 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedotteen mukaan vuosina 2014 - 2015 aluehal-
lintovirastojen tietoon ei tullut yhtään vakavaa teknisen työn tunneilla sattunutta va-
kavaa tapaturmaa. 
 
Korostamme sitä, että teknisen työn opetuksella on peruskoulussa tärkeä asema 
suomalaisen osaamisen, teollisuuden ja yksilön hyvinvoinnin kannalta. Opetuksen 
sisällöt perustuvat teknologisiin tietoihin ja taitoihin. Näitä ei voi muualla peruskoulus-
sa opiskella. 
 
Tavoitteeksi olemme asettaneet, että teknisen työn luokka edelleen on ammattitaitoi-
sen teknisen työn opettajan ohjauksessa paras mahdollinen ympäristö työturvallisuu-
den ja turvallisten työmenetelmien oppimiselle. Tällöin oppilaalle kehittyy jo perus-
koulussa myönteinen suhtautuminen työturvallisuuteen ja valmiudet teknologisissa 
ammateissa ja vapaa-aikana tapahtuvalle työskentelylle. Kasvatuksellisesta näkö-
kulmasta on keskeistä tarjota oppilaalle turvallinen oppimisympäristö tietojen, taitojen 
ja yhteistyövalmiuksien kehittämiseen. 
 
Teknisen työn opetuksen työturvallisuuden ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi 
on luotava toimiva yhteistyöverkosto opetushallinnon, koulutuksen järjestäjien, työ-
suojeluviranomaisten ja opettajajärjestöjen välille. 
 
 
 
 
Jussi Karjalainen              Janne Marjamaa  
puheenjohtaja              työturvallisuuden asiantuntija 
jussi.s.karjalainen@gmail.com  janne.marjamaa@gmail.com
  
 
 
Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. on pääosin peruskoulun käsityönopettajien valtakunnallinen 
järjestö, jossa on n. 900 jäsentä. TAO r.y. on jäsentensä edunvalvontajärjestö sekä aktiivinen teknisen 
työn opetuksen ja työturvallisuuden kehittäjä. Lisätietoja TAO r.y:stä: www.tekninenopettaja.net 
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Liite 1. 
 

Teknisen työn luokissa on edelleen vakavia tapaturmavaaroja 
28.10.2015 – Etelä-Suomi  

Peruskoulujen teknisen työn luokissa ja ammattioppilaitosten konesaleissa on edelleen paljon 

puutteita tapaturmien torjunnassa. Eniten puutteita on järjestelmäll isessä vaarojen arvioinnis-

sa, ja vakavimmat laiminlyönnit liittyvät koneiden suojausten puuttumiseen. Tämä on tullut 

ilmi Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajien tekemillä tarkastuksilla, joissa 

on valvottu oppilaitosten työturvallisuutta. 

 

Yleinen tapaturmariski teknisen työn tunnilla tai konesalissa on se, että käsi tarttuu suojaa-

mattomaan koneeseen ja ruhjoutuu. Etelä-Suomen aluehallintovirastoon on tullut vuosien 

2010 - 2013 aikana vuosittain 2 - 6 ilmoitusta vakavasta tapaturmasta, joka on sattunut oppi-

laitoksessa koneella tai laitteella työskennellessä. Vuosina 2014 ja 2015 vastaavia ilmoituksia 

ei ole tullut. 

”Kuitenkin tarkastuksilla tulee edelleen toistuvasti vastaan suojaamattomia koneita. Jokaisen 

oppilaitoksen tulisi jo tietää, että koneiden suojaukset täytyy tarkistaa osana työturvallisuus-

riskien arviointia. Yksikin oppilaalle sattunut tapaturma on liikaa”, korostaa työsuojelutarkas-

taja Päivi Laakso Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. 

Oppilaitoksissa koneiden käytössä sattuneilla tapaturmilla on yleensä ollut monta tekijää. 

Tässä niistä muutamia yleisimpiä: Oppilas oli unohtanut saamansa ohjeet turvallisesta työme-

netelmästä. Oppilas toimi häiriötilanteessa vaistonvaraisesti ja vastoin ohjeita. Opettaja ei 

ollut paikalla työtilassa. Opettajana toimi sijainen, jonka perehdyttämisestä kyseisiin töihin ei 

ollut huolehdittu. Kone ei ollut määräysten mukainen. Työssä käytettävät suojavaatteet olivat 

liian suuria ja niissä oli liian pitkät hihat. 

Teknisen työn ja konesalien turvallisuuden hallinnassa on oppilaitosten välillä isoja eroja. 

Valvontahavaintojen perusteella pienten kuntien oppilaitoksissa ja yksityiskouluissa on 

enemmän puutteita kuin isojen kuntien oppilaitoksissa. Isojen kuntien etuna on usein toimiva 

työsuojeluorganisaatio, joka antaa oppilaitoksille ohjeita ja työkaluja vaarojen arviointiin ja 

turvallisiin työtapoihin. 

Rehtori ja opettaja vastaavat turvallisuudesta 
Kun oppilaat tekevät harjoitustöitä oppitunnilla, he kuuluvat työturvallisuuslain piiriin. Vas-

tuu oppilaan työturvallisuudesta on rehtorilla ja aineenopettajalla. Turvallisuuden varmistami-

seksi oppilaitoksen tulee lain mukaan muun muassa: 

 arvioida tilojen, työvälineiden ja käytettävien aineiden työturvallisuus 

 arvioida säännöllisesti joka koneen kohdalla työn vaarat noudattaen valtioneuvoston 

asetusta työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 

 suunnitella turvalliset työtavat - myös se, miten toimitaan, jos opettaja poistuu tilasta 

 perehdyttää työntekijät ja oppilaat turvallisiin työtapoihin 

 valvoa jatkuvasti työn turvallisuutta (mm. koneiden huolto ja läheltä piti -tilanteiden 

seuranta) 
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