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Aleksis Kiven koulu

ILMOITUS 7. – 9. VUOSILUOKKIEN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE
VAARALLISEN TYÖN TEKEMISESTÄ JA SEN PERUSTEISTA

Sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä valtioneuvosto on
antanut 15.6.2006 asetuksen (475/2006) nuorille työntekijöille
erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä. Asetus tuli voimaan
1.8.2006.
Asetuksessa säädetään muun muassa perusopetukseen
liittyvästä työstä.
Asetuksen mukaan peruskoulun seitsemännestä luokasta lähtien
oppilaat voivat iästään riippumatta opettajan johdolla ja
välittömässä valvonnassa tehdä asetuksessa tarkoitettua
vaarallista työtä, jos se on opetuksen toteuttamiseksi
välttämätöntä ja voidaan tehdä turvallisesti.
Erityistä huomiota on lisäksi kiinnitettävä siihen, että työvälineet ja
suojaimet ovat oppilaille sopivat ja turvalliset käyttää.
Asetus edellyttää, että perusopetuksen 7 – 9 vuosiluokan
oppilaan huoltajalle ilmoitetaan etukäteen vaarallisen työn
tekemisestä ja sen perusteista.
Vaarallinen työ on vahvistettu sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksen (128/2002) esimerkkiluettelossa. Esimerkkiluettelossa
vaarallinen työ on luokiteltu mekaanisiin, kemiallisiin, fysikaalisiin,
sähköisiin ja biologisiin vaaratekijöihin sekä ruumiilliseen
liikarasitukseen.
Perusopetuksen 7-9 vuosiluokilla Opetushallituksen vahvistamien
opetus- suunnitelman perusteiden mukaisessa teknisen työn
opetuksessa sekä fysiikan ja kemian (ja mahdollisesti myös
biologian ja kuvataiteen) käytännön harjoitustöissä käytetään
vaarallista työtä koskevan asetuksen esimerkkiluettelossa
mainittuja mekaanisia koneita, laitteita ja työvälineitä kuten
esimerkiksi vannesahaa, höyläkonetta ja pyörösahaa sekä
kemiallisia aineita ja valmisteita kuten esimerkiksi laimeita
happoja sekä sähköisiä laitteita.

Valtaosa käytetyistä kemikaaleista on tavallisia, ilman erityisiä
terveysvaikutuksia olevia ja kotitalouksissa käytettäviä aineita;
jopa ravintoaineita. Haitallisista kemikaaleista osa on
kodeissakin yleisesti käytettäviä aineita, jolloin erityisesti pyritään
valistamaan tuoteselosteiden sisällön tarkkaa tutkimista vaaran
välttämiseksi.
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Kaikkia kemikaaleja pyritään käyttämään mahdollisimman pieniä
määriä, jotta oppilaat olisivat mahdollisimman vähän tekemisissä
vaarallisten aineiden kanssa ja ongelmajätettä syntyisi
mahdollisimman vähän, mutta opetussuunnitelman mukaista
kemianopiskelua voisi tapahtua.
Vaarallisimmilla kemikaaleilla tehtävät demonstraatiot ja
vaarallisimpia reaktiotuotteita tuottavat tutkimukset tehdään
vetokaapissa. Tarkemmat kemikaalien luokitukset löytyvät
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta nuorille työntekijöille
vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta 128/172

Koulullamme fysiikan opetuksessa käytetään alle 25 voltin
jännitteellä toimivia komponentteja ja verkkojännitteellä toimivat
vain oppilasjännitelähteet, joilla jännite muunnetaan alle 25 voltin
suuruiseksi.

Lisätietoja asiasta antavat koulun rehtori ja asianomaisten
aineiden opettajat.
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