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Työpaikat odottavat oppilaitoksista valmis-
tuvilta hyviä valmiuksia työelämään: oman 
alan töiden hallintaa ja kykyjä toimia turval-
lisesti työyhteisössä sekä työympäristössä. 
Hyvä turvallisuusasenne, työturvallisuuden 
perusteiden tuntemus ja turvallisten työ-
tapojen osaaminen korostuvat. Jokaisen 
työpaikan on luonnollisesti huolehdittava 
riittävästä perehdyttämisestä niin, että 
työpaikan kaikkien toimijoiden osaaminen 
ja työturvallisuuden hallinta on ajan tasalla.

Työturvallisuuskeskus tarjoaa oppilaitok-
sen käyttöön itsearviointityökalun, jonka 
avulla oppilaitoksessa voidaan arvioida työ-
turvallisuuskulttuuria, johtamista, toimin-
tatapoja, resursseja, osaamista ja työkaluja 
eli toimintajärjestelmää, joka vaikuttaa 
valmistuvien opiskelijoiden työsuojelua-
senteisiin ja -taitoihin.

Johdanto
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Itsearviointityökalun kuvaus

Työkalun osat
Työkalu koostuu viidestä kuvan 1 osoitta-
masta osa-alueesta, joilla oppilaitoksen 
turvallisuusosaamista, edellytyksiä ja 
mahdollisuuksia tuottaa työsuojeluosaavia 
valmistuvia opiskelijoita arvioidaan.

Arvioinnin viisi pääteemaa ovat:
 ● Oppilaitoksen turvallisuus- 

kulttuuri ja asenteet
 ● Turvallisuutta tukevat  

käytännön toimintatavat
 ● Turvallisuus opetus- 

suunnitelmissa ja sisällöissä
 ● Opetushenkilöstön turvallisuus- 

osaaminen ja sen kehittäminen
 ● Opetusmenetelmät, -aineisto,  

-välineet ja -ympäristö

Työkalun käyttäminen
Itsearviointityökalua voidaan käyttää 
oppilaitoksessa monin tavoin ja toiminnan 
kehittämisen eri tilanteissa. Arviointi 
voidaan suorittaa koko oppilaitoksen, vain 
tutkintoalojen laajuisena tai muun järkevän 
kokonaisuuden osalta. Arvijoitsijoiden 
tulee ottaa kysymysten soveltuvuus huo-
mioon kohteen mukaisesti.

Arviointia käynnistettäessä merkitään 
tuloskorttiin, mitä kohdetta ollaan arvi-
oimassa ja ketkä arviointiin osallistuvat. 
Arvioija voi kommentoida jokaista kysy-
mysosiota omasta näkökulmastaan ja 
lopuksi käytävän yhteenvetokeskustelun 
pohjalta sovitaan kehittämisen kohteista. 
Nämä voidaan kirjata lopussa olevaan 
toimenpidesuunnitelmaan.

Periaatteet Toimintamalli Sisältö Kyvykkyys Työkalut

Työsuojeluosaajan prosessointi oppilaitoksessa

• Asenne
• Perus- 

tiedot
• Alan erityis- 

tiedot
• Käytännön 

osaaminen

Opetuksen toteutus

Järjestelmä

Valmistuva 
opiskelija

  
  

Oppi- 
laitoksen  

 turvallisuus- 
kulttuuri  
ja asenne

Oppi- 
laitoksen 

käytännön 
toiminta- 

tavat

Opetus- 
suunni- 
telmat  

ja sisällöt

Opettajien 
asenne ja 

osaaminen

Opetus- 
menetelmät

Välineet
Aineisto

Ympäristö

Kuva 1.
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vuttaminen edellyttää vähintään edellisen 
tason asioiden täyttymistä tai parempaa 
hoitamista. A-taso on erinomainen tavoi-
tetaso, johon pyritään. Jos aihepiiri on 
arvioivalle henkilölle tai ryhmälle vieras tai 
uusi, voidaan arviointia tehdä myös mieli-
kuvan avulla, lähtien liikkeelle aloittelijasta 
ja edeten kuvausten mukaan aina edelläkä-
vijään saakka.

Kysymysten tasoista saa pisteitä  
seuraavasti: 
taso A, edelläkävijä = 4 pistettä
taso B, kehittäjä = 3 pistettä 
taso C, suorittaja = 2 pistettä 
taso D, aloittelija = 1 piste

Merkitse viisikulmioon kunkin osa-alueen 
pisteiden keskiarvo.

Arvioinnin tekeminen edellyttää yhteistyö-
tä ja vähintään seuraavien tahojen käsitys-
ten huomioon ottamista:

 ● oppilaitoksen ylin johto 
 ● työsuojelun yhteistoimintaan osallistu-

vat henkilöt ja työsuojeluorganisaatio
 ● henkilöstöpäällikkö ja luottamusmies
 ● opetushenkilöstö
 ● opiskelijoiden edustaja
 ● tarvittaessa työterveyshuollon 

asiantuntija.

Myönteistä kehitystä on helppo seurata ja 
kehityssuunta voidaan esittää graafisesti 
viisikulmiolla (kuva 2).

Kysymyksiä luetaan tasosta D, joka 
edustaa minimitasoa, alkaen ja edetään 
sille tasolle, joka kuvaa parhaiten oman 
toiminnan tasoa. Paremman tason saa-

0 p

Turvallisuus 
opetus-
suunnitelmissa 
ja sisällöissä

Turvallisuutta 
tukevat
käytännön 
toimintatavat

Oppilaitoksen  
     turvallisuuskulttuuri  
           ja asenteet

Opettajien 
turvallisuus-

osaaminen 
ja sen 

kehittäminen

Opetus- 
menetelmät, 

-aineisto, 
-välineet ja 
-ympäristö

4 p

4 p

4 p4 p

4 p

Kuva 2.
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Terminologia ja selitykset
 
Turvallisuus
Tässä yhteydessä tarkoitetaan ensisijassa 
henkilö- ja työturvallisuutta, jotka kattavat 
niin fyysiset kuin psykososiaaliset tekijät. 
Arviointi voidaan haluttaessa kohdentaa 
käsittämään turvallisuuden laajemminkin.

Henkilöturvallisuus
Tarkoitetaan kaikkia tekijöitä, joilla on vai-
kutusta ihmisten fyysiseen tai psyykkiseen 
terveyteen. Tällöin on kysymys erilaisista 
altistavista tekijöistä ja tapaturmavaarois-
ta ihmisten toiminta-, ja oleskelualueilla.

Työturvallisuus
Tarkoitetaan Työturvallisuuslain 738/2002 
soveltamisalaa koskevia asioita.

Työsuojelu
Tarkoitetaan organisaation ja yksilön toi-
mintaa, joka ylläpitää, parantaa ja kehittää 
työturvallisuutta.

Työsuojelun yhteistoiminta
Tarkoitetaan lain työsuojelun valvonnasta 
ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 
44/2006 II-osan mukaista edustuksellista 
työsuojelun yhteistoimintaa työpaikalla.

Työvälineet
Työvälineillä tarkoitetaan työvälineiden tur-
vallisesta käytöstä ja tarkastamisesta anne-
tun Valtioneuvoston asetuksen 403/2008 
soveltamisalaan kuuluvia välineitä.

Esihenkilö
Esihenkilöllä tarkoitetaan omaa lähintä 
esihenkilöä tai opiskelijan näkökulmasta 
arvioitaessa opettajaa.
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1. Oppilaitoksen 
turvallisuuskulttuuri ja asenteet

K1 Toiminnan arvot ja periaatteet

A. Oppilaitoksella on kirjatut sekä ajantasai-
set arvot, periaatteet ja toimintaohjelmia, 
joihin sisältyy selkeästi turvallisuutta kos-
kevia elementtejä. Ne ovat hyvin kaikkien 
organisaation jäsenten tiedossa ja ohjaavat 
päivittäistä toimintaa sekä jatkuvaa paran-
tamista turvallisuuden näkökulmasta.

B. Oppilaitoksella on kirjattuja periaatteita, 
jotka ohjaavat turvallisuustyötä ja toimin-
taa sekä niitä päivitetään säännöllisesti.

C. Oppilaitokselle on muodostunut jonkin-
laisia yhteiseksi koettuja turvallisuutta kos-
kevia arvoja ja periaatteita, mutta niitä ei 
ole kirjattu mihinkään johtamista ohjaaviin 
dokumentteihin eivätkä ne ole välttämättä 
kaikkien tiedossa.

D. Oppilaitoksella ei ole tunnistettavia tur-
vallisuuteen liittyviä arvoja tai periaatteita.

Arviointikysymykset

K2 Toiminnan suunnittelu

A. Toiminnan suunnittelussa niin strategi-
sella kuin vuosisuunnittelun tasolla turval-
lisuus huomioidaan keskeisenä ja läpileik-
kaavana asiana oppilaitoksen toiminnassa. 
Kehittämisen tarpeet tunnistetaan ja niihin 
osoitetaan riittävät resurssit.

B. Vuosisuunnittelussa turvallisuus huo-
mioidaan ja sen edistämiselle osoitetaan 
henkilö- ja talousresursseja.

C. Turvallisuus liittyy vuosisuunnitteluun 
työsuojelun yhteistoimintavelvoitteiden 
rajoissa. Kehittämisesitykset tulevat 
työsuojelun yhteistoimintaelimestä tai 
työterveyshuollolta.

D. Turvallisuuden edistämistä ei käsitellä 
oppilaitoksen toiminnan suunnittelussa. 

Kommentit: Kommentit:
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K3 Johdon sitoutuminen

A. Koko organisaation johto on sitoutunut 
oppilaitoksen turvallisuuden edistämiseen 
huolehtimalla, että turvallisuus on osa toi-
minnan strategista johtamista. Johto arvioi 
ja tukee organisaation toimintaa turvalli-
suuden näkökulmasta säännöllisesti. Joh-
don sitoutuminen näkyy päivittäisessä toi-
minnassa osana normaalia töiden ohjausta 
ja johtohenkilöiden hyvän esimerkin kautta. 
Esihenkilöt kannustavat ja opastavat alai-
siaan turvallisiin työskentelytapoihin.

B. Organisaation johto ja esihenkilöt kiin-
nittävät huomiota turvallisuusasioihin ja 
teemaan liittyvää tiedotusta toteutetaan 
säännöllisesti.

C. Organisaation johto huolehtii, että organi-
saatio täyttää lainsäädännön vähimmäisvaa-
timukset sekä työsuojelun yhteistoimintae-
limet ja -henkilöt toimivat säännöllisesti.

D. Organisaation johdon ja esihenkilöiden 
sitoutumista ei voi todentaa. Työsuoje-
lun yhteistoimintaelimet ja -henkilöt on 
nimetty tai valittu. Muodollista työsuojelun 
yhteistoimintaa toteutetaan jossain mää-
rin. Organisaatio todennäköisesti noudat-
taa turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä.

K4 Turvallisuusvastuut

A. Turvallisuuteen liittyvät vastuut ja 
käytännöt ovat oppilaitoksessa selkeästi 
kuvattu sekä perehdytetty ja tieto niistä 
on kaikkien saatavilla. Opetushenkilöstö 
huomioi turvallisuuden aktiivisena osana 
opetustyötä ja opiskelijat osaavat tehdä 
turvallisuus- ja poikkeamahavaintoja, joista 
annetaan myös palaute toimenpiteiden 
osalta. Turvallisuusvastuiden roolit ja rajat 
käydään läpi työssäoppimispaikkojen opis-
kelijoiden työpaikkaohjaajien kanssa.

B. Vastuut on kuvattu, dokumentoitu, 
perehdytetty ja niiden merkitys tiedoste-
taan jokapäiväisessä toiminnassa opetus-
henkilöstön osalta, myös opiskelijoiden 
työssäoppimisjaksojen osalta. Opiskelijat 
tietävät, miten ja kenelle turvallisuusha-
vainnoista sekä poikkeamista ilmoitetaan 
oppilaitoksessa ja työpaikalla.

C. Turvallisuuteen liittyvät vastuut on 
kirjattu työsuojelun toimintaohjelmaan 
ja muihin dokumentteihin, mutta opetus-
henkilöstö ei ole niistä kaikista selvillä ja 
opiskelijoille ei ole kerrottu niistä.

D. Turvallisuuteen liittyvät vastuut eivät ole 
opetushenkilöstön tiedossa.

Kommentit: Kommentit:
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K6 Resurssit

A. Oppilaitokset henkilö- ja talousresurssit 
mahdollistavat laadukkaan turvallisuuden 
jatkuvan kehittämisen oppilaitoksen kai-
kissa toiminnoissa; johtamisessa, osaa-
misessa, työskentelyssä sekä opetustyön 
sisällöissä.

B. Oppilaitoksen henkilö- ja talousresurssit 
mahdollistavat, että voidaan varmistaa 
turvallisuutta koskevan lainsäädännön ja 
muiden organisaatiota koskevien määräys-
ten noudattaminen. Kehittämishankkeita 
voidaan toteuttaa aika ajoin.

C. Oppilaitoksen henkilö- ja talousresurssit 
mahdollistavat turvallisuutta koskevan 
lainsäädännön ja muiden määräysten 
toteuttamisen.

D. Oppilaitoksen henkilö- ja talousresurs-
sien pienuus vaikeuttaa turvallisuutta kos-
kevan lainsäädännön ja muiden määräysten 
noudattamista

K5 Opetushenkilöstön  
ja opiskelijoiden yhteistyö

A. Organisaation johdon edustajat, esihen-
kilöt, työsuojelun yhteistoimintahenkilöt ja 
opiskelijoiden edustajat käsittelevät sään-
nöllisesti yhdessä oppilaitokseen ja ope-
tukseen liittyviä turvallisuusasioita. Oppi-
laitoksessa on säännöllistä turvallisuuteen 
liittyvää tiedottamista sekä järjestetään 
yhteisiä tilaisuuksia. Oppilaitoksen opetus-
henkilöstö ja opiskelijat tuovat aktiivisesti 
esiin turvallisuuden kehittämisasioita.

B. Oppilaitoksessa kannustetaan tekemään 
aloitteita turvallisuuden parantamiseksi ja 
aloitetoiminnalle on menettelytavat. Aloit-
teita käsitellään ja niistä kerrotaan sisäi-
sellä tiedotuksella. Turvallisuusasioista 
järjestetään silloin tällöin tilaisuuksia.

C. Turvallisuusasioita käsitellään yhtei-
sesti, kun on sattunut tapaturma- tai 
vaaratilanne. Tilanteiden jälkihoitoon ja 
henkilöiden tukeen on ennalta laadittu 
toimintamalli. Kehittämisaloitteisiin on 
mahdollisuus.

D. Turvallisuusasioita käsitellään, kun on 
sattunut vakava tapaturma. Kehittämi-
saloitteisiin ei ole menettelytapoja.

Kommentit: Kommentit:
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2. Turvallisuutta tukevat 
käytännön toimintatavat

K7 Verkostoituminen

A. Oppilaitoksella on säännöllistä tur-
vallisuustiedon ja -osaamisen hankintaa 
ja jakamista muiden oppilaitosten sekä 
tutkimus-, viranomais- ja asiantuntijaorga-
nisaatioiden kanssa.

B. Oppilaitoksella on jonkin verran 
yhteydenpitoa muihin oppilaitoksiin 
ja tietoa haetaan tarvittaessa tut-
kimuslaitoksilta, viranomaisilta ja 
asiantuntijaorganisaatioilta.

C. Oppilaitoksella on tiedossa muita oppi-
laitoksia, tutkimuslaitoksia, viranomaisia, 
asiantuntijaorganisaatioita, joilta voi saada 
turvallisuustietoa, mutta säännöllistä 
yhteydenpitoa ei ole.

D. Oppilaitos keskittyy omaan toimintaansa 
eikä työturvallisuusosaamisen ja -tiedon 
etsimiseen tai jakamiseen ole säännöllisiä 
kontakteja.

K8 Työpaikkojen kanssa tehtävä 
yhteistyö

A. Oppilaitos tekee työpaikkojen kump-
panina pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja 
tavoitteellista yhteistyötä turvallisuusosaa-
misen jakamiseksi ja työssäoppimisjakso-
jen hyödyntämiseksi oppimisen ja opetus-
työn jatkuvan kehittämisen näkökulmasta 
esim. kummitoiminta.

B. Oppilaitoksella on yhteistyötä sellaisten 
työpaikkojen kanssa, joiden toimintaympä-
ristö ja -tavat tukevat työssäoppimisjaksolle 
asetettuja turvallisuusosaamiseen liittyviä 
oppimistavoitteita. Työssäoppimisjaksot 
pyritään aina toteuttamaan näillä työpaikoilla.

C. Oppilaitoksella on satunnaista yhteistyötä 
työpaikkojen kanssa ja opiskelijoita ohjataan 
jossain määrin hakeutumaan niihin työssä-
oppimisjaksoille. Oppilaitos selvittää, että 
työssäoppimispaikan tarjoava työpaikka on 
hoitanut lakisääteiset työturvallisuuteen 
liittyvät perusasiat. Työssäoppimispaikkojen 
kanssa on tehty sopimus.

D. Oppilaitoksella ei ole yhteistyötä työpaik-
kojen kanssa ja työssäoppimispaikkojen han-
kinta jää opiskelijoiden tehtäväksi. Oppilaitos 
ei arvioi työssäoppimispaikkojen työturvalli-
suuden perusasioiden tasoa. Oppimistavoit-
teita harjoittelujaksolle ei aseteta.

Kommentit: Kommentit:
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K9 Edustuksellinen työsuojelun 
yhteistoiminta

A. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöt 
tai -elimet toimivat kiinteästi johdon ja 
päätöksenteon tukena ja yhteistoiminnalle 
laaditaan tavoitteita osana organisaation 
muuta suunnittelua. Viestintä on aktiivista 
ja vuorovaikutteista työsuojeluasioiden 
valmistelussa, käsittelyssä ja päätöksen 
teossa.

B. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöt 
tai -elimet tekevät kehittämisesityksiä 
oppilaitoksen johdolle ja yhteistoiminnalle 
laaditaan vuosittain suunnitelma. Hen-
kilöstölle viestitään yhteistoiminnassa 
käsitellyistä työsuojeluasioista.

C. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöt tai 
-elimet kokoontuvat säännöllisesti käsit-
telemään havaittuja työturvallisuuson-
gelmia. Henkilöstö tietää eri työsuojelun 
yhteistoimintarooleissa toimivat henkilöt 
ja heidän roolinsa.

D. Oppilaitoksella on nimetty tai valittu 
lakisääteiset tai sopimukseen perustuvat 
työsuojelun yhteistoimintahenkilöt ja 
-elimet (työsuojelupäällikkö, työsuoje-
luvaltuutettu, 2 varavaltuutettua ja 
työsuojelutoimikunta).

K10 Työympäristön turvallisuus

A. Oppilaitoksen eri alueille, työskentely- 
ja oleskelutiloille on määritetty siisteys- ja 
turvallisuustasot, joita voidaan selkeästi 
arvioida. Tilannetta seurataan, arvioidaan 
ja raportoidaan sovituilla mittareilla ja 
menettelyillä säännöllisesti osana riski-
enarviointia. Tarvittaessa ryhdytään kor-
jaaviin toimenpiteisiin.

B. Oppilaitoksen eri alueiden, työsken-
tely- ja oleskelutilojen sekä kulkuväylien 
siisteydelle ja kunnossapidolle sekä tur-
vallisuudelle on tiedossa organisaation 
sisäiset tai ulkoiset vastuutahot. Työ-
suojeluorganisaatio seuraa silloin tällöin 
näiden alueiden turvallisuutta

C. Oppilaitoksen eri alueet, työskentely- ja 
oleskelutilat sekä kulkuväylät ovat pääosin 
ja todennäköisesti siistit, järjestyksessä 
ja turvalliset. Tähän ei olekuitenkaan 
säännöllistä havainnointi- ja raportointi-
menettelyä. Puutteista on kuitenkin saatu 
havaintoja ja tietoja.

D. Oppilaitoksen eri alueilla, työskentely- 
ja oleskelutiloissa esiintyy usein siisteys ja 
järjestyspuutteita sekä kulkuväylillä sinne 
kuulumattomia tavaroita. Siisteyden ja 
järjestyksen valvontamenettelyjä ei ole.

Kommentit: Kommentit:
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3. Turvallisuus opetus- 
suunnitelmissa ja -sisällöissä

K11 Tutkinnon perusteet

A. Tutkinnon perusteissa on hyvin kuvatut 
työturvallisuuteen liittyvät ammattitai-
to- ja/ tai osaamisvaatimukset tutkinnon 
suorittajalle ja ne korostavat ennakoivan 
työturvallisuuden osaamisen merkitys-
tä. Arvioinnin kohteet ja kriteerit ovat 
realistiset.

B. Tutkinnon perusteissa on mainittu joita-
kin osaamis- ja/tai ammattitaitovaatimuk-
sia, mutta osaa niistä on vaikea soveltaa 
opetuksessa niiden epämääräisyyden tai 
laajuuden takia. Arvioinnin kohteet ja kri-
teerit eivät kohtaa osaamisen arvioinnissa.

C. Tutkinnon perusteissa työsuojelu on 
kuvattu osana kaikkea toimintaa, eikä sille 
ole määritelty lainkaan yksilöityjä osaamis- 
tai ammattitaitovaatimuksia. Tutkintoon 
sisältyy esim. Ensiapu- tai Työturvallisuus-
kortin suorittaminen.

D. Tutkinnon perusteet eivät anna 
mitään mitattavia vaatimuksia 
työsuojeluosaamiselle.

K12 Opetussuunnitelma

A. Opetussuunnitelmassa on huomioitu 
laajasti ja tavoitteellisesti työsuojelu- ja 
turvallisuusosaamisen kehittäminen osana 
koulutusta, vaikka tutkinnon perusteet eivät 
siihen täsmällisiä vaatimuksia antaisikaan. 
Työsuojeluopetuksen tukena käytetään 
asiantuntijoita esim. työpaikoilta, yrityksistä 
ja viranomaisista. Tavoitteena on kouluttaa 
myönteisesti työsuojeluun suhtautuvia 
ammattilaisia, joilla on ajantasaiset tiedot 
työelämän työturvallisuuteen liittyvistä 
hyvistä toimintatavoista ja -käytännöistä.

B. Opetussuunnitelmassa huomioidaan työ-
turvallisuutta mahdollisimman paljon ope-
tuksessa ja mahdollisilla työssäoppimisjak-
soilla. Ennakoivaan työsuojeluosaamiseen 
ja myönteiseen turvallisuusasenteeseen 
panostetaan opetuksessa.

C. Työsuojeluopetuksessa huomioidaan 
joitakin alakohtaisia työturvallisuuden eri-
tyispiirteitä. Tarvittavat pätevyydet ja luvat, 
esim. Työturvallisuuskortti, saadaan koulu-
tuksen aikana.

D. Opetussuunnitelmassa työturvallisuus 
on osa pakollista koulutuksen yleistä sisäl-
töä ilman erityistä painotusta.

Kommentit: Kommentit:
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4. Opetushenkilöstön turvallisuus- 
osaaminen ja sen kehittäminen

K13 Turvallisuusasenteet

A. Opetushenkilöstö ymmärtää turvallisuu-
den kuuluvan kaikkeen oppilaitoksen toi-
mintaan ja opetukseen. He pyrkivät olemaan 
esimerkinnäyttäjiä ja tarttuvat turvallisuus-
asioihin muulloinkin kuin opetustöissä. Tur-
vallisuusasenne on vastuullinen ja aktiivinen.

B. Opetushenkilöstö kertoo turvallisuus-
asioista ja huomioi sen opetuksen eri vai-
heissa. He huolehtivat ennakkoon, että har-
joitustöiden työskentely-ympäristö ja laitteet 
ovat turvalliset. Suojainten käyttö varmiste-
taan. Turvallisuusasenne on aktiivinen.

C. Opetushenkilöstö puhuu turvallisuudesta, 
kun se kuuluu opetussisältöön. He huolehti-
vat, että harjoitustöiden työskentely-ympä-
ristö ja laitteet ovat turvalliset. Suojainten 
käytön tarpeellisuudesta kerrotaan. Turvalli-
suusasenne on määräyksiä noudattava.

D. Opetushenkilöstö katsoo pääsääntöisesti 
turvallisuusasioista huolehtimisen kuuluvan 
oppilaitoksen johdolle ja esihenkilöille. Tur-
vallisuudesta puhutaan, kun se kuuluu ope-
tussisältöön. Opetushenkilöstö ei koe olevan-
sa esimerkinnäyttäjä turvallisuusasioissa. 
Turvallisuusasenne on passiivinen.

K14 Turvallisuusosaaminen

A. Opetushenkilöstöllä on hyvät perustie-
dot turvallisuudesta, työturvallisuuslain-
säädännöstä, opetusalaa ja alan haitta- tai 
vaaratekijöitä (esim. koneet, kemikaalit) 
koskevista erityismääräyksistä. Opetus-
henkilöstö myös tuntee turvallisuuden 
hyviä käytäntöjä ja he osallistuvat työelä-
mä- tms. jaksoille ylläpitääkseen käytän-
nön työsuojeluosaamistaan.

B. Opetushenkilöstöllä on hyvät perustie-
dot turvallisuudesta, työturvallisuuslain-
säädännöstä ja oman opetusalan erityis-
määräyksistä. Opetushenkilöstö ylläpitää 
työsuojeluosaamistaan täydentävällä 
koulutuksella, myös alakohtaisesti.

C. Opetushenkilöstöllä on perustiedot tur-
vallisuudesta, työturvallisuuslainsäädän-
nöstä ja oman opetusalan turvallisuuden 
erityismääräyksistä. Henkilöstö on saanut 
peruskoulutuksen työsuojelusta, esim. työ-
suojelun peruskurssi.

D. Opetushenkilöstöllä on pääsääntöi-
sesti vain perustiedot turvallisuudesta ja 
työturvallisuuslainsäädännöstä. Erityistä 
työsuojelukoulutusta ei ole.

Kommentit: Kommentit:
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K15 Turvallisuusosaamisen 
kehittäminen ja tuki

A. Turvallisuusosaamisen kehittäminen 
on osa kaikkea opetushenkilöstön tietojen 
ja taitojen kehittämistä päivittäisessä 
toiminnassa, henkilöstön koulutuksessa ja 
yhteistyössä työpaikkojen ja erilaisten ver-
kostojen kanssa. Osaamistarpeista seura-
taan ja niistä keskustellaan säännöllisesti. 
Kehittymistä seurataan säännöllisesti.

B. Oppilaitoksella on menettelyjä, joilla 
opetushenkilöstön turvallisuusosaamista 
ja sen kehittämistä voidaan seurata. Tarvit-
taessa henkilöstöä ohjataan sopivaan kou-
lutukseen. Opetushenkilöstön pätevyyksien 
voimassaolosta huolehditaan keskitetysti.

C. Opetushenkilöstö voi osallistua vuosit-
tain joihinkin koulutustilaisuuksiin, jotka 
edistävät heidän turvallisuusosaamistaan. 
Opetushenkilöstö huolehtii itse pätevyyk-
siensä voimassaolosta.

D. Opetushenkilöstön turvallisuusosaami-
sen kehittyminen on heidän omalla vastuul-
laan ja sitä ei seurata.

5. Opetusmenetelmät, -aineisto, 
-välineet ja -ympäristö

K16 Menetelmät

A. Opetuksessa käytetään monipuolisesti 
erilaisia menetelmiä ja tehtäviä, joilla 
oppimisesta pyritään tekemään mielen-
kiintoista. Erilaiset oppimisvalmiudet 
sekä osaamisen taso huomioidaan aina 
opetuksen suunnittelussa. Menetelmiä 
valittaessa pyritään toiminnallisuuteen 
erilaisia välineitä, oppimisympäristöjä 
sekä työpaikkojen tarjoamia mahdolli-
suuksia hyödyntäen.

B. Monimuoto-opetusta ja aktivoivia ryh-
mätöitä hyödynnetään oppimisen tukena.

C. Vuorovaikutteisen luokkaopetuksen 
lisäksi tehdään erilaisia tehtäviä ja hyödyn-
netään sähköisiä oppimisalustoja.

D. Opetus toteutetaan perinteisenä luokka-
opetuksena luennoiden.

Kommentit: Kommentit:
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K17 Aineisto

A. Käytössä on runsaasti alakohtaista 
painettua ja sähköistä aineistoa työtur-
vallisuudesta. Opetuksessa hyödynnetään 
simulaattoreita sekä oppimista tukevia 
pelejä, tehtäviä ja tekniikkaa säännöllisesti 
ja monipuolisesti. Työsuojeluoppimisen 
tukena hyödynnetään myös työsuojeluvi-
ranomaisen ja Työturvallisuuskeskuksen 
aihe- ja alakohtaisia aineistoja. Alan 
yrityskohtaista aineistoa ja malleja on 
käytettävissä.

B. Opetuksen tukena käytetään alakohtais-
ta opetusmateriaalia, jossa työturvallisuus 
on huomioitu hyvin. Työturvallisuuteen 
liittyviä oppimistehtäviä ja -harjoituksia 
tehdään.

C. Oppikirjoissa ja -materiaaleissa on huo-
mioitu työturvallisuus yleisellä tasolla.

D. Erityistä oppimateriaalia työturvallisuus-
opetuksen tueksi ei ole käytössä.

K18 Välineet

A. Työvälineet edustavat työelämässä käy-
tössä olevaa uusinta teknologiaa. Tekniset 
suojaustoimenpiteet minimoivat henkilön-
suojainten käyttötarpeen. Työvälineiden 
käyttöohjeet ovat helposti saatavilla työ-
pisteissä esim. QR-koodin avulla.

B. Työvälineet ovat hyväkuntoisia, niiden 
kunnon seuranta ja käytön opastus on 
dokumentoitu. Työvälineet edustavat hyvää 
tasoa alan työpaikkoihin verrattuna. Henki-
lönsuojaimia tarvitaan jonkin verran.

C. Työvälineet ovat kunnossa olevia, 
CE-merkittyjä ja ne vastaavat melko hyvin 
työpaikoilla käytettäviä. Käyttöohjeet ovat 
ajan tasalla ja käytettävissä. Työvälineiden 
käyttö opastetaan aina. Työvälineiden 
turvallisuutta parannetaan suojauksia 
parantaen, mutta myös henkilönsuojaimia 
ja apuvälineitä tarvitaan runsaasti.

D. Työvälineet ovat vanhoja ja ne eivät vas-
taa välttämättä työpaikkojen yleistä tasoa. 
Kaikkiin työvälineisiin ei ole käyttöohjeita 
eikä niitä ole CE-merkitty. Käytön opastus 
on satunnaista.

Kommentit: Kommentit:
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K19 Oppimisympäristöt

A. Oppimisympäristöt ovat ajantasaisia ja 
edustavat parasta työpaikkatasoa. Käytet-
tävissä on esimerkiksi oppimissimulaatto-
reita tai -pienoisprosesseja, joilla voidaan 
harjoitella turvallisessa ja todentuntuisessa 
ympäristössä. Työssäoppimisessa hyödyn-
netään työpaikkojen turvallisuusosaamista 
laajasti. Oppimista tukevia muita ympäris-
töjä hyödynnetään, esim. Turvapuistoja.

B. Työturvallisuus on näkyvä osa oppi-
misympäristöä ja sen kehittämistä. 
Oppimisympäristö ohjaa käyttäytymään 
turvallisesti ja ymmärtämään turvallisen 
toiminnan merkityksen. Työssäoppimis-
paikkojen valinnassa turvallisuudella on 
suuri merkitys.

C. Opetusympäristössä ja sen kehittämi-
sessä, sekä työssäoppimispaikkojen valin-
nassa pyritään kiinnittämään huomiota 
työturvallisuuden tasoon. Tiloissa työtur-
vallisuuteen vaikuttavat asiat on merkitty 
varoitusmerkinnöin.

D. Oppimisessa käytetään vain oppilaitok-
sen omia työtiloja, jotka eivät ole ajanmu-
kaisia, sekä satunnaisesti valikoituneita 
työssäoppimispaikkoja. Työturvallisuus ei 
ole näkyvää.

Kommentit:
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Tuloskortti

0 p

4 p

4 p

4 p

4 p

4 p

Toimipaikka: 

Arvioijat: 

Merkitse rastilla (X) kunkin kysymyksen kohdalla valittu vaihtoehto

Kysymys A B C D

K1 Toiminnan arvot ja periaatteet

K2 Toiminnan suunnittelu

K3 Johdon sitoutuminen

K4 Turvallisuusvastuut

K5 Opetushenkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyö

K6 Resurssit

K7 Verkostoituminen

K8 Työpaikkojen kanssa tehtävä yhteistyö

K9 Edustuksellinen työsuojelun yhteistoiminta

K10 Työympäristön turvallisuus

K11 Tutkinnon perusteet

K12 Opetussuunnitelma

K13 Turvallisuusasenteet

K14 Turvallisuusosaaminen

K15 Turvallisuusosaamisen kehittäminen ja tuki

K16 Menetelmät

K17 Aineisto

K18 Välineet

K19 Oppimisympäristöt

Tasopisteet: A = 4p B = 3p C = 2p D = 1p

 Oppilaitoksen turvallisuuskulttuuri ja asenteet
 Turvallisuutta tukevat käytännön toimintatavat
 Turvallisuus opetussuunnitelmissa ja sisällöissä
 Opetushenkilöstön turvallisuusosaaminen ja sen kehittäminen
 Opetusmenetelmät, -aineisto, -välineet ja -ympäristö
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Toimenpidesuunnitelma
Arvioinnin yhteenveto, sovitut kehittämiskohteet ja vastuuhenkilöt:

Kysymys Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Aikataulu
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Itsearviointityökalu oppilaitoksille

Tämän työkalun avulla oppilaitoksessa voidaan arvioida työturvallisuuskulttuuria, 
johtamista, toimintatapoja, resursseja, osaamista ja työkaluja eli 
toimintajärjestelmää, joka vaikuttaa valmistuvien opiskelijoiden 
työsuojeluasenteisiin ja -taitoihin.
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