
HELSIGIN OPETUSVIRASTO
TYÖSUOJELUNEUVOTTELUKUNTA

Ala-asteen ja yläasteen rehtoreille / johtajille ja teknistä työtä opettaville opet-
tajille

Helsingin opetusviraston työsuojeluneuvottelukunta on kokouksessaan kiinnittänyt huomiota tek-
nisessä käsityössä työskentelevien oppilaiden ja opettajien työturvallisuuteen. Vaikka tapaturmien
määrä ei olekaan kovin suuri ja siinä mielessä huolestuttava, antaa kuitenkin niiden tapahtuminen
aihetta puuttua asiaan.

Tästä syystä on tärkeää, että rehtorien / johtajien taholta muistutetaan opettajia työsuojelullisista
asioita ja näin myötävaikutetaan tapaturmien torjuntaan.

On syytä muistuttaa, että teknisen työn opetusta näissä tiloissa saavat antaa vain sellaiset opetta-
jat, jotka hallitsevat opettamisen ja työskentelyn näillä koneilla ja laitteilla. Jos kouluun on tullut
uusia teknistä työtä opettajia, on syytä muistuttaa työturvallisuuslain 9&:n säätämistä velvoitteista
ja perehdyttää opettajat koulun koneisiin ja laitteisiin. Asiantuntijoina voidaan käyttää toisia em.
koulun koneisiin perehtyneitä opettajia tai kalustonhoitajaa.

Jos koulussa on useita teknistä työtä opettavia opettajia on hyvä koulun tasolla sopia heistä tekni-
sen työn  tilojen vastuuhenkilö.

Ala-asteella osa teknisen työn opetukseen käytettävistä koneista on tarkoitettu oppilaiden, mutta
osa vain opettajien käyttöön  ( oppimateriaalin valmistusta varten ).

Ala-asteella oppilaat eivät saa käyttää ns. vaarallisia koneita, kuten pyörösaha, vannesaha,
höyläkoneet jne. Tiedot sallituista käytettävistä koneista ja koneiden käyttöohjeista saa Opetus-
hallituksen julkaisemasta Käsityön Työtuvallisuusoppaasta, joka pitäisi löytyä lokaiselta kou-
lulta. Ellei sitä löydy, sen voi tilata kaupungin työsuojelupäälliköltä.

Koneet, laitteet ja välineet on pidettävä puhtain ja niiden kunto on tarkistettava säännöllisesti
Opettaja vastaa siitä, että työtilat, koneet ja välineet ovat asiallisessa kunnossa . Oppilaat opaste-
taan suorittamaan koneiden  -, välineiden ja työtarvikkeiden paikoilleen laitto ja sovitut puhdistus-
työt.

Kalustonhoitaja suorittaa koneiden ja laitteiden terien huollon, käsityökalujen teroituksen jne.

Koneita käytettäessä on käytettävä silmä- (kasvosuojaimet ovat ehdottomasti parhaat ) ja
kuulosuojaimia .

Oppilaita ei saa jättää teknisen työn luokkaan ilman valvontaa.

Siivoushenkilötön kanssa on hyvä sopia pelisäännöt, mikä työ kuuluu opettajille, siivoojille ja op-
pilaille. Teknisen työn tilan lattiat on hyvä pyyhkiä päivittäin kostella mopilla.



Vetokaappi on tarkoitettu spraymaalauksen-, syövytyksen- ja muun tämäntapaisen toiminnan
työskentelypaikaksi. Maalit ja kemikaalit on säilytettävä ohjeen mukaan tuuletetuissa, tarvittaessa
lukittavissa kaapeissa. Ongelmajätteet on hoidettava niille kuuluviin paikkoihin.

Käsisammuttimet ja sammutuspeitteet on huollettava ohjeiden mukaan.

Kaasupullojen sulkuventtiilit on muistettava sulkea käytön jälkeen.

Lääkekaappi on pidettävä asiallisessa kunnossa. Ohjeet niiden täyttämisestä on lähetetty kouluille.

Ryhmäkokoja määritellessään pedagogisten näkökohtien lisäksi otettava huomioon opetustilan
koko, valvottavuus ja oppilastyöpaikkojen lukumäärä.
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