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Uudenmaa läänin koululautakunnat

Viite
Laki työsuojelun valvonnasta   ( 131 / 73 )
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Asia
OPPILAIDEN TYÖTURVALLISUUS
PERUKOULUN TEKNISISSÄ TÖISSÄ

Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimiston tietoon on tullut,
että eräissä Uudenmaan läänin kunnissa peruskoulujen teknisen työn
ja kotitalouden tiloissa opetusryhmät ovat kuluneen syksyn aikana
olleet tilojen perusmitoitusta suurempia. Työsuojelupiiri kiinnittää
huomiotanne ylisuurten opetusryhmien aiheuttamaan tapaturma-
vaaraan.

Uudenmaan työsuojelupiirissä on opetusalan työpaikkojen valvonnas-
sa, kahden viime vuoden aikana toteutettu peruskoulun teknisten tilo-
jen koneturvallisuuteen suunnattuja tarkastuksia. Edelleen jatkuvan
tarkastushankkeen kuluessa on jouduttu antamaan runsaasti koneiden
suojauspuutteita koskevia korjausmääräyksiä ja jonkin verran konei-
den käyttökieltoja. Yhdessä koulussa on annettu mm. tilanahtaudesta
johtuneista puutteista, teknisen työn tilojen työskentelykielto.
Tapaturmatutkimuksissa ovat konesuojainpuutteiden ohella
korostuneet tilanahtaudesta ja opetustilanteen häiriöistä johtuneet ris-
kit. Ylisuuret opetusryhmät heikentävät opettajan mahdollisuuksia
valvoa oppituntien turvallisuutta. Uudenmaan alueella on lisäksi eri-
tyisen paljon kokemattomia tai muodollisesti epäpäteviä teknisen työn
opettajia, mikä saattaa osaltaan vaikeuttaa tilanteiden hallintaa.

Kouluhallitus on antanut peruskoulun teknisen työn opetustilojen
suunnitteluohjeet yleiskirjeellä nro Y 54/1982. Ohjeet on valmisteltu
yhteistyössä työsuojeluhallituksen kanssa, ja niiden rakenteellista tur-
vallisuutta koskevaa mitoitusta voidaan pitää asianmukaisena. Ohje
on kuitenkin luonteeltaan mitoitusohje, eikä se käsittele opetus-
tilanteen hallintaa työsuojelumielessä.

Uudenmaan työsuojelupiiri korostaa koulujen työpaikkavalvonnassa
omaksuttua käytäntöä, jossa lähtökohtana on pidetty sitä, että
opetusryhmän koko ei saa ylittää tilan perusmitoituksen mukaista
työskentelypaikkojen lukumäärää. Ohjeen noudattamista tullaan val-
vomaan koulujen työsuojelutarkastuksilla.



Uudenmaan työsuojelupiiri edellyttää koululautakuntien ryhtyvän asi-
an vaatimiin toimenpiteisiin alueillaan. Työsuojelupiiri pyytää työ-
suojelun valvonnassa annetun lain ( 131 / 73 ) 4§:n nojalla koulu-
lautakunnilta 15.10.1991 mennessä kirjallista selvitystä tilanteesta
koulujen osalta sekä asian vaatimista toimenpiteistä.
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