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1. JOHDANTO

Koulun varautumissuunnitelma on väline koulun turvallisuustyön jäsentämiseen ja kehittämiseen. 
Se on koulun tietopankki erilaisista turvallisuuteen liittyvistä asioista. Kansion avulla voidaan 
havainnollistaa turvallisuusnäkökulmia henkilökunnan perehdytyksessä sekä edesauttaa tietojen 
vaivatonta ja nopeaa löytymistä myös äkillisissä tilanteissa. Varautumissuunnitelma toimii 
henkilökunnan ja vanhempien apuna koulua koskevissa onnettomuustilanteissa ja 
kuolemantapauksissa. Suunnitelma on Vaasan Rudolf Steiner -koulun opetussuunnitelman osa.

Jokainen kriisitilanne on yksilöllinen, eikä kaikkiin tilanteisiin soveltuvaa yksityiskohtaista 
toimintaohjetta ole mahdollista laatia. Tämä suunnitelma kuitenkin antaa yleisen toimintamallin eri 
tilanteisiin. Koulun henkilökunta perehdytetään suunnitelmaan ja varautumissuunnitelmasta 
tiedotetaan vanhemmille vanhempainilloissa.

2. OPPILAITOSTURVALLISUUDEN LÄHTÖKOHDAT

2.1. Koulun turvallisuusorganisaatio

Koululle nimetään turvallisuuspäällikkö jokaisen lukuvuoden alussa. Hän huolehtii koulun 
varautumissuunnitelman päivittämisestä ja ylläpitämisestä, sekä järjestää säännöllisesti palo-ja 
poistumisharjoituksen koulun oppilaille ja henkilökunnalle yhteistyössä Vaasan kaupungin 
pelastuslaitoksen kanssa.

Koulun kriisiryhmään kuuluvat koulun opettajakunnan varapuheenjohtaja (rehtori) Juhani Mäkinen 
sekä yhteisön hyvinvointiryhmän jäsenet, eurytmiaterapeutti Päivi Aho-Peart, koulukuraattori Mari 
Mäkelä, psykologi  Maarit Renkola, sekä kouluterveydenhoitajat Michaela Suomela ja Katriina 
Högnäsbacka.

Varautumissuunnitelma sekä kriisisuunnitelma ovat löydettävissä turvallisuuskansiosta 
opettajienhuoneessa ja opettajienhuoneen ilmoitustaululla.

2.2. Kriisitilanteiden ennaltaehkäisy

Osa kriisitilanteista on sellaisia, joiden syntymistä voidaan ehkäistä valistus- ja kasvatustyöllä sekä 
valvomalla toimintoja asianmukaisesti. Varautumissuunnitelmaan perehtyminen, koulussa 
annettava liikenne – ja terveyskasvatus sekä ihmissuhdekasvatus edesauttavat kriisitilanteiden 
ennaltaehkäisyä.
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3. OPPILAITOSTA KOHTAAVA VÄKIVALTA- TAI UHKATILANNE

 

      3.1.. Yleisohjeet koulun hätä- ja kriisitilanteisiin             

- tilannearvio
- pelastustoimet
- ensiaputoimet
- avun hälyttäminen 112 
- välittömässä vaarassa olevien varoittaminen
- yhteys koulun johtoon ( opettajakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai 
turvallisuuspäällikkö )

      3.2. Johtovastuu eri tilanteissa

     - pelastusviranomaisilla on johtovastuu onnettomuuksissa
     - poliisilla on johtovastuu rikostilanteissa
     - rehtori vastaa koulun oman turvallisuus- ja kriisihenkilöstön toiminnasta
     - Vaasan kaupungin kriisivalmiusryhmä tukee koulun kriisiryhmää
     - viranomaiset järjestävät kaupungin kriisiryhmän ym. tahojen kriisiapua
    
     3.3. Tiedottaminen

     Opettajakunnan varapuheenjohtaja (rehtori) on vastuussa kriisistä tiedottamisesta.
     Sisäinen tiedottaminen: henkilökunta, oppilaat, kaupungin kouluviranomaiset ja 
     viestintäyksikkö, ulkoinen: omaiset ja media.
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4. PELASTUSSUUNNITELMA

4.1.  Pelastussuunnitelman laatija

Pelastusohjelman on laatinut koulun työsuojeluvaltuutettu ja talouspäällikkö.

4.2. Pelastussuunnitelman tarkoitus

Pelastussuunnitelman tarkoitus on antaa koulun henkilökunnalle toimintaohjeet erilaisten 
turvallisuutta vaarantavien tilanteiden varalle.

4.3. Kohteen yleistiedot

Kohteessa toimii kolme koulua osittain yhteisissä ja osittain erillisissä tiloissa. 

Varsinaisena koulurakennuksena toimii v. 1914 valmistunut nelikerroksinen kivitalo, johon kuuluu 
kellari, vintti ja yksikerroksinen lisäsiipi ruokalaa varten. Rakennukseen on 1. krs:ssa neljä erillistä 
sisäänkäyntiä

Vaasan Rudolf Steiner -koululla on tiloja kaikissa kerroksissa, kuitenkin siten, että luokat ovat 
pääsääntöisesti kerroksissa 2 – 4. Muut käyttävät 1 – 2 kerroksen tiloja.

Rakennuksen pohjakerroksessa sijaitsevat ruokala, teknisen työn tilat, pieniä työhuoneita, 
luokkatiloja ja nykyään koulukäytössä oleva entinen vahtimestarin asunto.

Ylemmät kerrokset jakaantuvat kahteen osaan. Länsipäädyssä on aulan ympärillä luokkatiloja ja 
itäpäädyssä on käytävän varrella luokkatiloja ja kulku saliin. Keskellä rakennusta on väljä 
porraskuilu ja saleista erillinen hätäpoistumistie eteläpäädystä.

Ajoneuvolla ajo koulun pihamaalle on mahdollista Kasarmikadulta palokujaa pitkin tai 
Raastuvankadulta naapurikiinteistön pihankautta.

Rakennus:

Kellari - erillisiä varastotiloja
I kerros - teknisen työn tilat, 5 luokkahuonetta, 2 x opettajainhuone, kanslia, 

keittiö, ruokala
II kerros - opettajainhuone, 5 luokkahuonetta, liikuntasali, kopiointihuone
III kerros -kanslia, 7 luokkahuonetta, juhlasali
IV kerros - 7 luokkahuonetta, 5 työ- / kokoushuonetta
Ullakko - varastotila (lukittu)

Kaikille kiinteistössä toimiville kouluille on laadittu yhteinen turvallisuussuunnitelma.
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4.4. Henkilömäärät

Koulun henkilömäärä vaihtelee suuresti. Myöskään tarkkaa kerroksittaista henkilölukua on  
mahdotonta etukäteen ilmoittaa. Tilanteen selkiyttämiseksi päädyttiin käytäntöön, jossa hälytyksen 
kuultuaan jokainen luokkahuoneessa tms. tilassa oleva opettaja laskee sen hetkisen oppilasmääränsä
ennen käytävälle siirtymistä. Lukumäärä kontrolloidaan välittömästi ulkona sijaitsevalla 
kokoontumispaikalla. Tarkat henkilötiedoin varustetut oppilasluettelot pidetään ajan tasalla ja 
kulloisenkin turvallissuunnitelman liitteenä. Oppilasluettelo sekä henkilökuntatiedot löytyvät 
opettajainhuoneesta puhelimen vierestä. 

Vaasan Rudolf Steiner – koulun oppilasmäärä vaihtelee n.110 - 120 oppilaan välillä. Opettajia on 8 
ja muuta henkilökuntaa 4. Siivoushenkilökunta on ulkopuolista.

Muut talossa toimijat ovat vaihtuva käyttäjä alakerran väistötiloissa ja Hietalahden koulun 
erityisluokat, joissa yhteensä n. 20 oppilasta.

Vaasan Rudolf Steiner -koulun henkilöstö lukuvuonna 2018-2019. Kts. LIITE 1. 
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4.5. Varautuminen häiriöihin

4.5.1.Toimintaohjeet erityistilanteissa

Tulipalo

Vaasan Rudolf Steiner -koulussa on tulipalon syttymistä pyritty ennaltaehkäisemään. Oppilailla ei 
ole lupa pitää tulentekovälineitä hallussaan. Vaarallisten syttyvien aineiden käsittelyä vältetään. 
Kaasu–  ja  tulitöitä tehdään vain niille erikseen varatuissa tiloissa. Kemialliset liuottimet pidetään 
niille varatuissa lukituissa kaapeissa. Juhla- ja erityistilaisuuksissa varaudutaan turvalliseen 
tulenkäsittelyyn ja paikallaolijoiden tiedottamiseen.

Näiden em. yksittäisten toimenpiteiden lisäksi vaaratilanteita ennalta ehkäistään erilaisilla 
opetustilanteisiin liittyvillä tietoiskuilla. Koko koulun yhteisiä tilaisuuksia varten turvallisuusohjeet 
annetaan oman opettajan välityksellä. Niin ikään koulun hälytys- ja sammutuskalustoa on 
ajanmukaistettu.

Tulipalo voi kuitenkin syttyä missä ja milloin tahansa. Mikäli tulipalo saa alkunsa koulupäivän 
aikana, on talon koko henkilöstön oltava tietoisia tilanteen vaatimista toimenpiteistä sekä valmiita 
auttamaan parhaan kykynsä mukaan. Palon syttymisen ensihetket ovat kriittiset ja oikeat 
toimenpiteet oikeassa järjestyksessä voivat estää varsinaisen tulipalon syttymisen ja leviämisen. 
Tärkeimmät tehtävät lankeavat siis palon havaitsijalle, jonka tehtävänä on hälytyksen antaminen 
rakennuksessa sekä alkusammutuksen / soiton palokuntaan (yleinen hätänumero on 112) 
järjestäminen. Palon havaitsijalla tarkoitetaan tässä yhteydessä aina ensimmäistä paikalle sattuvaa 
henkilökuntaan kuuluvaa. Hän suorittaa itse tai määrää tilanteen mukaan muille osan em. tehtävistä.

Jos tuli saa vallan ja leviää rakennuksen ylempiin kerroksiin tai estää muuten (savun kuumuuden 
vuoksi) portaiden käytön oppilaiden evakuoinnissa, on tilanne todella ongelmallinen ja vaarallinen. 
Koulua ympäröiviä, seinässä olevia palotikkaita ei ole. Toisaalta ei voida edes olettaa pienten 
oppilaiden pystyvän paineen alla kiipeämään turvallisesti alas. Tällöin henkilökunnan on pyrittävä 
kaikesta huolimatta rauhoittamaan tilannetta, estämään uhkarohkeat, paniikinomaiset varautumis- ja
piiloutumisyritykset ja luotettava paikalle hälytetyn palokunnan varautumissuunnitelmaan / 
ohjeisiin.

Yleisohjeet tulipalon havaitsijalle

Arvioi             tapahtunut ja ketkä ovat vaarassa; yritä jakaa tehtäviä 

Pelasta            vaarassa olevat ja varoita muita

Hälytä  112     

Sammuta         palonalku sammuttimella, jos voit. Älä hengitä savua !

Rajoita            paloa: sulje ovet ja ikkunat ja vie kaasupullot tms. pois

Poistu             kokoontumispaikalle tai varapaikalle

Opasta            palokunta paikalle, muista ajo-opastus tontille
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Henkilökunnan toimenpiteet hälytyksen sattuessa

Siirry käytävälle

Kuuntele hälytyksen laatu

Sovi työjaosta omassa kerroksessa (pelastus, alkusammutus, evakuointi )

Laske oppilaiden lukumäärä ennen luokasta poistumista

Sulje ovet ja ikkunat

Johdata oppilaat kohti uloskäyntiä

Viimeinen opettaja tarkastaa kerroksen (luokkahuoneet, WC:t, piilopaikat) ja merkitsee tyhjät ja 
tarkistetut tilat rastilla oveen (esim. liitu)

Ilmoitukset evakuoinnin onnistumisesta alhaalla tai kokoontumispaikalla

Johda oppilaat kokoontumispaikalle (ruokalan takana oleva pysäköintialue), laske oppilaiden 
lukumäärä ja ilmoita vahvuus sekä puuttuvat rehtorille / turvallisuuspäällikölle

Auta, rauhoita, suojele oppilaita kokoontumispaikalla

Tiedustele tarvitaanko apuasi vielä muualla

Turvallisuuspäällikkö opastaa pelastusväkeä ja tekee heille tilanneilmoituksen

Loukkuun jääneiden muistilista

1. Ovet kiinni

2. Tuki raot

3. Varaa vettä

4. Hengitä kostean kankaan läpi

5. Happea ikkunasta ja

6. Ilmoita itsestäsi: huuda ikkunasta, soita puhelimella, kolista ovia, putkia, pattereita

Poistumissuunnitelma

Opettajat järjestäytyvät omassa kerroksessa portaiden reunustoille ja auloihin siten, että pystyvät 
ohjaamaan oppilaiden järjestelmällistä siirtymistä kohti alakertaa ja ulospääsyä. Mikäli tilanne 
vaatii, on opettajien myös katkaistava oppilasvirta ja koottava heidät yhteen lisäohjeiden tai 
pelastushenkilökunnan odottelua varten. HUOM! 3. ja 4.kerroksen poistumisteinä käytetään vain 
pääportaikkoa (avaimella pääsee myös juhlasalin kautta). 4.kerroksesta pääsee poistumaan 
3.kerrokseen myös suihkutilan kautta. Tulipalon tai muun vaaratilanteen sattuessa henkilökunta 
kokoaa oppilaat suljettuun tilaan. 

Kokoontumispaikka

Koulun evakuointipaikkana toimii ruokalan takana oleva pysäköintialue, jossa oppilaiden on 
mahdollista saada tarvittavaa ensiapua. Kokoontumispaikan tehtävänä on myös estää oppilaiden 
pääsy palopaikan läheisyyteen taaten näin sammutushenkilöstölle esteettömän toiminnan.
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Sisäiset hälytykset ja tiedonvälitys

Sisäisen hälytyksen kuultuaan opettajat siirtyvät välittömästi aulaan luokkahuoneiden ovelle 
kuuntelemaan lisäohjeita. Ilmoitukset annetaan keskusradion kautta tai suullisesti. Samassa 
yhteydessä sovitaan kerroskohtaisesta työjaosta paikalla olevan henkilökunnan kesken. Mikäli 
hälytys tulee aikana, jolloin oppitunnit eivät ole käynnissä, tarkastavat luokanopettajat silti oman 
luokkahuoneensa / kerroksensa ohjeen mukaisesti. Hälytyshetkellä ilman oppilasryhmää oleva 
henkilökunta hakeutuu omatoimisesti avustamaan oppilaiden evakuointia rakennuksesta. 

Tapaturmat ja sairauskohtaukset

Kouluaikana sattuneet tapaturmat ja sairauskohtaukset hoidetaan ensiavun osalta opettajien tai 
kouluterveydenhoitajien ( Michaela Suomela puh 040 1862890, Katriina Högnäsbacka puh 040-
4859055) toimesta. Mikäli oppilaan saamat vammat vaativat lääkärihoitoa, oppilas kuljetetaan 
pääterveysasemalle (Sepänkyläntie 14-16 ). Mukaan lähtee saattaja, jolla on mukanaan tarvittavat 
henkilötiedot oppilaasta sekä siitä, mitä on tapahtunut. Vaasan Rudolf Steiner -koulu kuuluu 
Kirkkopuistikon sairaanhoitopiiriin ( puh. 06-325 1660 ). Hätätapauksissa tai muuten epäilyttävissä 
tilanteissa soitetaan ambulanssi (puh. 112 ). Oppilasta kohdanneesta tapaturmasta ilmoitetaan 
välittömästi huoltajalle.

4.5.2. Rikokset

Koulun murtohälytykset on ohjattu suoraan vartiointiliikkeeseen.

Mikäli ilkivaltaa esiintyy, siihen puututaan yhteisvoimin.

4.5.3. Sähkökatkos, vedenjakelu, lämmönjakelu 

Sähkökatkosten sattuessa sekä veden- ja lämmönjakelun häiriytyessä toimintaan ryhtyvät 
ensisijaisesti koulun kiinteistönhoitaja ja vahtimestari. He tietävät, mihin on otettava yhteyttä.

4.6. ATK-turvallisuus

Huolehditaan ATK-laitteiden fyysisestä toiminnollisesta ja tietoturvallisuudesta.

Avainhenkilönä tässä kuten myös viruksentorjunnassa on koulun ATK-vastaava.

4.7. Murtosuojaus ja lukitus

Rakennuksessa on sähköisesti toimiva lukitus- ja murtohälytysjärjestelmä. 

4.8. Paloturvallisuus

4.8.1. Tulityökäytäntö- ja palavat nesteet

Kaasu- ja tulitöitä tehdään vain teknisen työn metallipuolella. Vaarallisten/syttyvien aineiden 
käsittelyä vältetään. Kemialliset liuottimet pidetään niille varatuissa lukituissa kaapeissa.
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4.8.2. Rakennuksen ulkopuoli 

Koulun osoite: Kauppapuistikko 22.

Rakennusten viereen on melko hyvä pääsy.

4.8.3. Merkki- ja turvavalaistus

Poistumistiet rakennuksista on merkitty asianmukaisin merkkivaloin. Merkkivalaistus joka 
kerroksessa. Valaistuksen toiminnasta ja huollosta vastaavat Vaasan kaupungin talotoimi ja koulun 
vahtimestari.

4.8.4. Savunpoisto ja ilmastoinnin pysäytys

Vain ruokalassa ja juhlasalissa on koneellinen ilmastointi. Kummassakin tilassa on katkaisin.

4.8.5. Alkusammutuskalusto

Rakennuksen alkusammutuskalusto koostuu jokaisessa kerroksessa olevista vesipaloposteista ja 
jauhesammuttimista. Lisäksi on hankittu sammutuspeitteitä tulitöiden ja erilaisten juhlatilaisuuksien
paloturvallisuuden lisäämiseksi.

Rakennuksessa on yht. 4 kpl vesipaloposteja, 6 kpl jauhesammuttimia sekä sammutinpeitteitä 3 

4.8.6. Väestönsuoja

Koulun lähin väestönsuoja sijaitsee osoitteessa Raastuvankatu 33.

Koulun käytössä oleva väestönsuojelumateriaali rajoittuu lähinnä säteilyvaaran yhteydessä 
annettaviin joditabletteihin, joita on saatavissa opettajainhuoneesta ja terveydenhoitajan 
vastaanotolta lisärakennuksesta.

4.9. Ympäristönsuojelu

Huolehditaan ympäristön siisteydestä ja hyvinvoinnista parhaalla mahdollisella tavalla.

4.10 . Ulkopuolinen uhka

4.10.1. Yleinen vaaranmerkki tai vaaran havaitseminen

Yleinen vaaranmerkki tarkoittaa uhkaavaa välitöntä vaaraa. Se on 
 yhtäjaksoisesti nouseva ja laskeva äänimerkki
 lyhyitä äänimerkkejä elektronisilla suurtehohälyttimillä annettuna
 viranomaisten kuuluttama varoitus 
 televisioruudussa pyörivä hätätiedotenauha

” Vaara ohi ” – merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se ilmoittaa siitä, että 
uhka tai vaara on ohi.

Koulun toimintaohjeet yleisen vaaranmerkin aikana:
Käyttäydy rauhallisesti ja määrätietoisesti. Puhu selkeästi ja käske kuuluvasti:
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 Tee hätätilannekuulutus sisään suojautumisesta

 Siirtyminen sisätiloihin ja pysyminen siellä
- kaikki koulualueella olevat on haettava sisälle
- ulko-ovilla ja käytävillä on valvottava siirtymistä  

 Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet
 Avaa radio (esim. Pohjanmaan radion Vaasan taajuus 94.8 ) ja odota rauhallisesti 

ohjeita. YLE Teksti-TV sivulla 866 on viranomaistiedotteita
 Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu
 Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan matkalla

4.10.2. Toiminta kaasuvaaratilanteessa

Väestö hälytetään yleisellä hätämerkillä, ja toimitaan sen mukaisesti. Lisäksi annetaan tietoja radion 
välityksellä.

  Pysy SISÄLLÄ, älä mene kellariin

  Hengitä kostean, ilmavan kankaan läpi, jos tunnet kaasun hajua

  ULKONA poistu kaasun alta sivutuuleen, vältä hengästymistä

  Pyri korkeampaan mastokohtaan, vältä alavia paikkoja

  Suojaa hengitystä, silmiä ja ihoa kostealla vaatteella, sammaleella tms. 

Mikäli sisälle suojautuminen ei riitä, voivat viranomaiset kehottaa asukkaita siirtymään pois vaara-
alueelta.  Jos  on  pakko  mennä  ulos,  suojataan  silmät  ja  hengitys  sekä  käytetään  tiivispintaista
vaatetusta. 

4.10.3.  Toiminta säteilytilanteessa

Väestö hälytetään yleisellä hälytysmerkillä, ja toimitaan sen mukaisesti. Lisäksi annetaan tietoja 
radion välityksellä.

  Parhaan suojan saat kellarikerroksessa tai rakennuksen keskiosassa

  Nauti joditabletit vasta viranomaisten kehottaessa

  Suojaa ruokatavarat pölytiiviisti ja varastoi juomavettä suljettaviin astioihin

  Jos on pakko mennä ulos, käytä hengityssuojainta ja tiivispintaista pukua
Väestönsuojaan tai tilapäissuojaan suojaudutaan viranomaisen niin kehoittaessa.

4.10.4. Poikkeusolot

Mikäli kouluaikana joudutaan poikkeusoloihin esim. säteilyvaaran uhatessa, on rakennuksen 
käyttäjille pyrittävä järjestämään tilapäissuoja rakennuksen kellaritiloissa. Kellarikerrosta on 
mahdollisuuksien mukaan vahvistettava, suojattava ja tiivistettävä ulkoapäin. Tarvittaessa on lisätilaa 
tiedusteltava lähellä sijaitsevista kouluista sekä viranomaisten osoittamista paikoista.

4.11. Laajamittainen ilkivalta

Pommiuhkaan ja muuhun ilkivaltaan suhtaudutaan vakavasti. Sisäinen tiedotus hoidetaan kohdassa 
4.1. kuvatulla tavalla.
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4.12. Pelastussuunnitelman liittyminen kunnan pelastuspalveluun

Koulun Pelastussuunnitelma nivelletään kaupungin riskienhallinnan ja Vaasan pelastuslaitoksen 
toimintaan. Vuosittain valitaan turvallisuusasioista huolehtiva yhteyshenkilö.

4.13. Pelastuskoulutus

Henkilökunnan koulutussuunnitelma

Koulun henkilökunta on perehdytettävä turvallisuusjärjestelyihin säännöllisesti pidettävien käytännön 
palo- ja pelastusharjoituksen avulla siten, että jokainen

- osaa tehdä tilanteen mukaisen hätäilmoituksen
- pystyy antamaan ensiapua
- tietää alkusammuttimien sijainnin ja osaa käyttää niitä
- tuntee rakennuksen kaikki poistumistiet
- tuntee muut rakennuksen turvallisuusjärjestelyt ja niiden edellyttämät toimenpiteet
- tuntee vastuunsa huolehtia oppilaista ja heidän poistumisestaan tulipalon uhatessa
- tietää, miten ja minne suojaudutaan säteily- tai kaasuonnettomuuden uhatessa
- puuttuu omatoimisesti koulun turvallisuutta haittaaviin epäkohtiin niitä havaitessaan
- käyttäytyy itse toimissaan esimerkillisesti ja turvallisuusohjeiden mukaisesti

Poistumisharjoitukset

Poistumisharjoituksia on järjestetty seuraavasti:

21.2.2007
13.5.2014
8.12.2017
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4.15. Tärkeitä puhelinnumeroita

Yleinen hätänumero                                        112 

Myrkytyskeskus                                     (09) 471 977

Terveysasema Kirkkopuistikko                         (06) 325 1666

Vaasan keskussairaalan päivystyspoliklinikka (06)2131001

Sosiaalityön / lastensuojelu
päivystys ja –ilmoitus 24h, Vaasa                       (06) 3252347

Kasvatus- ja opetusviraston kriisivalmiusryhmä  
                                                                              
koulutoimenjohtaja Jukka-Pekka Lehmus                       040 197 9149

Kaupungin viestintäyksikkö / tiedotuspäällikkö  (06) 325 1045

Kaupungin puhelinvaihde                                     (06) 325 1111

Kansalaisinfo                                                           (06) 325 1550

Vesilaitoksen vikailmoitukset
          työaikana                                                 (06) 325 1111
          työajan jälkeen                                        (06) 325 4151 

Huolto työaikana   040 841 8488
työajan jälkeen 040 592 4610
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5. KRIISITILANTEET

5.1.Onnettomuus koulussa – oppilas

5.1.1. Välittömät toimet

 anna potilaalle ensiapu ja estä uusien vaaratilanteiden syntyminen
 hälytä paikalle ambulanssi
 hälytä paikalle tarvittaessa terveydenhoitaja tai turvallisuuspäällikkö
 pyri pitämään muut oppilaat poissa paikalta
 huolehdi, että muu opettaja valvoo muita oppilaitasi
 kysytään tapahtumien kulku silminnäkijöiltä, mikäli tiedoista on apua hoitotoimenpiteissä 

tai uusien vaaratilanteiden ehkäisemisessä (muussa tapauksessa myöhemmin)
 luokanopettaja tai luokanvalvoja tiedottaa oppilaan kotiin onnettomuudesta ja 

toimenpiteistä, joihin on ryhdytty (terveydenhoitohenkilöstö antaa tiedot potilaasta)

5.1.2. Tiedottaminen

 opettajakunnan edustaja tiedottaa onnettomuudesta henkilökunnalle
 oppilaille tapahtuneesta tiedottaa luokanopettaja opettajakunnan päätöksen perusteella
 tarvittaessa onnettomuudesta tiedotetaan yhteisesti koko koululle
 luokassa keskustellaan onnettomuudesta (oppilaiden reaktiot ja tuntemukset)
 oppilaille kerrotaan etukäteen sovitut tosiasiat (huhujen ja väärien tietojen leviämisen 

ehkäiseminen)
 kartoitetaan mahdolliset silminnäkijätiedot
 varmistetaan oppilaiden turvallinen kotimatka (fyysisesti ja henkisesti)
 opettajakunnan puheenjohtaja tiedottaa tarvittaessa tapahtuneesta muihin koteihin
 opettajakunnan puheenjohtaja tiedottaa onnettomuudesta oppilashuoltoryhmälle ja 

tarvittaessa koulutoimenjohtajalle 
 tiedotusvälineille tiedotetaan tarvittaessa kunnan tiedotusohjeen mukaisesti

5.1.3. Jälkityö

 äkillisissä kuolemantapauksissa henkilökunnalle 1-3 vrk:n kuluessa jälkipuintitilaisuus
 asianmukaiset vahinkoilmoitukset ja mahdolliset korvaushakemukset
 koulukyytijärjestelyt
 jälkikeskustelut luokissa oppilaiden kanssa
 poissaolijoiden huomioiminen ja kouluun paluu
 oppilaiden mahdollisten jälkireaktioiden tarkkailu
 myöhemmin ilmenevien lisätietojen kartoittamien
 tarvittaessa oppilashuoltoryhmässä käsittely
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5.2. Onnettomuus koulussa - henkilökunta

5.2.1. Välittömät toimet

 anna potilaalle ensiapu ja estä uusien vaaratilanteiden syntyminen
 hälytä tarvittaessa ambulanssi
 hälytä tarvittaessa paikalle terveydenhoitaja tai turvallisuuspäällikkö
 pyri pitämään oppilaat poissa paikalta
 kysytään tapahtumien kulku silminnäkijöiltä, mikäli tiedoista on apua hoitotoimenpiteissä 

tai uusien vaaratilanteiden ehkäisemisessä (muussa tapauksessa myöhemmin)
 turvallisuuspäällikkö järjestää onnettomuuteen joutuneen ja auttamistoimeen osallistuvien 

työtehtävien hoidon
 opettajakunnan varapuheenjohtaja tiedottaa tarvittaessa lähiomaisille onnettomuudesta ja 

toimenpiteistä, joihin on ryhdytty (terveydenhoitohenkilöstö antaa tiedot potilaasta)

5.2.2. Tiedottaminen

 opettajakunnan edustaja tiedottaa onnettomuudesta henkilökunnalle
 oppilaille tapahtuneesta tiedottaa luokanopettaja opettajakunnan päätöksen perusteella
 tarvittaessa onnettomuudesta tiedotetaan yhteisesti koko koululle
 luokassa keskustellaan onnettomuudesta (oppilaiden reaktiot ja tuntemukset)
 oppilaille kerrotaan etukäteen sovitut tosiasiat (huhujen ja väärien tietojen leviämisen 

ehkäiseminen)
 kartoitetaan mahdolliset silminnäkijätiedot
 varmistetaan oppilaiden turvallinen kotimatka (fyysisesti ja henkisesti)
 opettajakunnan puheenjohtaja tiedottaa tarvittaessa tapahtuneesta muihin koteihin
 opettajakunnan puheenjohtaja tiedottaa onnettomuudesta oppilashuoltoryhmälle ja 

tarvittaessa koulutoimenjohtajalle 
 tiedotusvälineille tiedotetaan tarvittaessa kunnan tiedotusohjeen mukaisesti

5.2.3. Jälkityö 

 äkillisissä kuolemantapauksissa henkilökunnalle 1-3 vrk:n kuluessa jälkipuintitilaisuus
 asianmukaiset vahinkoilmoitukset ja mahdolliset korvaushakemukset
 koulukyytijärjestelyt
 jälkikeskustelut luokissa oppilaiden kanssa
 poissaolijoiden huomioiminen ja kouluun paluu
 oppilaiden mahdollisten jälkireaktioiden tarkkailu
 myöhemmin ilmenevien lisätietojen kartoittamien
 tarvittaessa oppilashuoltoryhmässä käsittely
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5.3. Kuolemantapaus - oppilas

5.3.1. Välittömät toimet ja tiedottaminen

     

 ensiksi tiedon saanut ilmoittaa luokanopettajalle tai luokanvalvojalle
 mikäli kuolemantapaus on sattunut koulussa, luokanopettaja tai terveydenhoitaja vie tiedon 

kotiin henkilökohtaisesti
 oppilaan opettaja tiedustelee kodista, mitä tapahtuneesta voi kertoa koulussa
 opettajakunnan puheenjohtaja tiedottaa tapahtuneesta henkilökunnalle ja päätetään, mitä 

oppilaille ja työyhteisön ulkopuolelle kerrotaan
 oppilaille tapahtuneesta tiedottaa luokanopettaja opettajakunnan päätöksen perusteella
 luokassa keskustellaan tapahtuneesta (oppilaiden reaktiot ja tuntemukset)
 oppilaille kerrotaan etukäteen sovitut tosiasiat (huhujen ja väärien tietojen leviämisen 

estäminen)
 varmistetaan oppilaiden turvallinen kotimatka (fyysisesti ja henkisesti)
 muissa luokissa kerrotaan yhdessä sovitut asiat
 suruliputukseen ja muihin näkyviin toimiin ryhdytään vasta, kun kaikki oppilaat tietävät 

tapahtuneesta
 tarvittaessa yhteys ammattilaisiin (terveyskeskus, seurakunta yms.)
 kuolleen oppilaan luokkatovereiden ja ystävien kotiin tarvittaessa kirjallinen tieto

5.3.2. Muistotilaisuus ja hautajaiset

 muistotilaisuus koululla kahden, kolmen päivän sisällä (seurakunta avustaa tarvittaessa)
 mahdollisesti vanhempaintilaisuus
 hautajaisiin osallistutaan kodin toivomusten mukaisesti, adressi
 jos oppilaat osallistuvat, kirjallinen tieto ja kysely koteihin
 etukäteen valmistaudutaan hautajaisiin (käyttäytyminen, siunaustilaisuuden ohjelma, 

muistotilaisuus jne.)

5.3.3. Jälkityö

 luokan surutyö: apua muilta opettajilta ja ammattiauttajilta
 keskustelut luokassa, kirjallisuuden, musiikin ja muiden tunnetiloja tukevien työtapojen 

käyttäminen
 oppilaan muistotaulu tai – paikka luokassa (suruajan)
 haudalla käynti sopivassa yhteydessä

20



5.4. Kuolemantapaus- henkilökunta

5.4.1. Välittömät toimet ja tiedottaminen

 opettajakunnan puheenjohtaja on yhteydessä lähiomaisiin ja selvittää, mitä 
kuolintapauksissa voidaan kertoa koulussa

 opettajakunnan puheenjohtaja tiedottaa tapahtuneesta henkilökunnalle ja sovitaan, mitä 
luokissa ja työyhteisön ulkopuolella kerrotaan

 jos kyseessä on luokanopettaja, opettajakunnan puheenjohtaja tai luokkaa opettava opettaja 
kertoo luokalle

 luokassa keskustellaan tapahtuneesta
 (oppilaiden reaktiot ja tuntemukset)
 oppilaille kerrotaan etukäteen sovitut tosiasiat (huhujen ja väärien tietojen leviämisen 

estäminen)
 varmistetaan oppilaiden turvallinen kotimatka (fyysisesti ja henkisesti)
 suruliputus vasta, kun kaikki tietävät
 tarvittaessa ammattiauttajien apu
 viesti koteihin tarvittaessa
 eläkkeellä olevan työntekijän kohdalla menetellään tapauskohtaisesti, omaisten toiveiden 

mukaisesti

5.4.2. Muistotilaisuus ja hautajaiset

 muistotilaisuus koululla kahden, kolmen päivän sisällä (seurakunta avustaa tarvittaessa)
 hautajaisiin osallistutaan kodin toivomusten mukaisesti, adressi
 jos oppilaat osallistuvat, kirjallinen tieto ja kysely koteihin
 etukäteen valmistaudutaan hautajaisiin (käyttäytyminen, siunaustilaisuuden ohjelma, 

muistotilaisuus jne)
 koulun mahdollinen apu hautajaisvalmisteluissa, ohjelmassa ja käytännön järjestelyissä

5.4.3. Jälkityö

 työyhteisön surutyö: työtovereiden tuki toisilleen ja ammattiauttajien apu
 keskustelut luokassa, kirjallisuuden, musiikin ja muiden tunnetiloja tukevien työtapojen 

käyttäminen
 opettajan kuva muistopaikalla (suruajan)
 haudalla käynti sopivassa yhteydessä
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5.5. Läheisen kuolema – oppilas
 

5.5.1. Välittömät toimet

 jos tieto kuolemantapauksesta tulee koulupäivän aikana, menetellään kodin toiveiden 
mukaisesti

 oppilasta ei saa päästää yksin kotiin
 muuna aikana tietoon tulleen kuolemantapauksen kanssa menetellään myös kodin 

toiveiden mukaisesti
 luokassa kerrotaan kodin kanssa sovitut asiat
 oppilaan poissa ollessa käsitellään kuolemantapaus ja siihen liittyvät siat
 neuvotaan oikea suhtautuminen läheisensä menettäneeseen oppilaaseen
 tarvittaessa surunvalittelu / kukat / käynti

5.5.2. Tiedottaminen

 luokanopettaja tiedottaa kuolemantapauksesta opettajakunnalla ja henkilökunnalle

      mahdolliset väärät tiedot ja huhut oikaistaan

5.5.3. Jälkityö

 opettajat seuraavat oppilaan reaktioita ja tukevat oppilaan palautumista normaaliin 
koulunkäyntiin

 tarvittaessa terveydenhoitajan tai muun ammatti-ihmisen apu

 oppilaan luokkatovereita ja ystäviä opastetaan auttamaan ja tukemaan
 tarkkaillaan muiden oppilaiden mahdollisia reaktioita ja pelkotiloja
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5.6. Läheisen kuolema – henkilökunta

5.6.1.
 jos tieto saadaan kesken koulupäivän, opettajakunnan puheenjohtaja kertoo asiasta 

asianomaiselle, ellei tietoa ole välitetty hänelle suoraan
 järjestetään työntekijän tehtävien hoito ja tarvittaessa saatetaan hänet kotiin
 työtoverit tukevat ja auttavat läheisensä menettänyttä (harkinta, miten)
 surunvalittelutoimet harkitaan tilanteen mukaan
 mahdollisesti avun tarjoaminen hautajaisjärjestelyihin

5.6.2. Tiedottaminen

 opettajakunnan puheenjohtaja tiedottaa niille, jotka työntekijän kanssa on sovittu

5.6.3. Jälkityö

 työyhteisön tuki työtoverille

 tarvittaessa ammattiauttajien apu

5.7. Itsemurhat

 itsemurhauhka tulisi aavistaa jo ennalta ja ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin

5.7.1. Oppilaan itsemurha

 kun tieto saadaan, menetellään samoin kuin oppilaan kuolemantapauksessa

 itsemurha kuolinsyynä kerrotaan vain kodin suostumuksella

 mikäli asia on ”yleisesti tiedossa”, kerrotaan tiedossa olevat tosiasiat ja oikaistaan väärät
tiedot ja huhut
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LIITE 1

Opettajat ja muu henkilökunta lukuvuonna 2018-2019 

opettajainhuone puh. 040 6725272

luokanopettajat

1.luokka
Marita LoGiudice   
marita.logiudice@vaasa.fi 040 7484073 

2.-3.luokka         
Seija Alanen    
seija.alanen@vaasa.fi 044 0404816

4.luokka      
Sari Väätäinen      
sari.vaatainen@vaasa.fi 050 5547141   

5.luokka      
Ilkka Franssila-Siitonen    
ilkkafs@gmail.com 044 3450223 

6.luokka        
Juhani Mäkinen 
juhani.makinen@vaasa.fi 050 3585238 

 
7.-8.luokka     
Jael Lehtinen   
jael.lehtinen@vaasa.fi 050 5188687 

 
luokanvalvoja 

9.luokka    
Ahtola Taina, englanti, äidinkieli ja kirjallisuus 
taina.ahtola@vaasa.fi 

aineenopettajat

Aho-Peart Päivi, eurytmia, uskonto, käsityö, liikunta  
paivi.aho-peart@vaasa.fi   050 3388786 

Ahtola Taina, englanti, äidinkieli ja kirjallisuus, opintojen ohjaus 
 

24

mailto:paivi.aho-peart@vaasa.fi
mailto:taina.ahtola@vaasa.fi
mailto:jael.lehtinen@vaasa.fi
mailto:juhani.makinen@vaasa.fi
mailto:ilkkafs@gmail.com
mailto:sari.vaatainen@vaasa.fi
mailto:seija.alanen@vaasa.fi
mailto:marita.logiudice@vaasa.fi


Alanen Seija, käsityö 

Bergsten Christer, eurytmiasäestys   040 8612663 

Franssila-Siitonen Ilkka, musiikki, fysiikka, kemia, veisto 

Mäkinen Juhani, taidehistoria, historia, kuvataide, tekninen työ 

opettajia yhteensä 8

Muu henkilökunta 

Toimisto 
Talouspäällikkö
Mari Kuoppa 
mari.kuoppa@vaasa.fi 040 5859953 

Keittiö 
Emäntä 
Pirjo Viitanen 
pirjo.viitanen@vaasa.fi 06 3128293 

Keittäjä 
Sari Vuorenmaa 
sari.vuorenmaa@gmail.com 

Iltapäivähoito 
Iltapäivähoidon ohjaaja 
Rimma Klinkmann 
rimmaklinkmann@hotmail.com   050 4039359
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RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU 

Yritys/osasto: Vaasan Rudolf Steiner –koulu, Kauppapuistikko 22, 65100 Vaasa 

Suunnitelman tekijät: työsuojeluvaltuutettu ja vuosirehtori Päiväys: 2/2018

Selvitettävät asiat

Lähtötiedot Aiemmin tehdyt selvitykset, mittaukset, kartoitukset, niiden dokumentit, 
                                           vastuuhenkilöt 

Työturvallisuusselvitykset vuodelta 2010 ja 2014, lakisääteinen tehdään 
                                            joka kolmas vuosi, seuraava selvitys tehtävä vuonna 2017 

Johdon sitoutuminen Miten varmistetaan ylimmän johdon sitoutuminen riskien arviointiin? 

Kuuluvat työnkuvaan/lakisääteisyys 

Arvioinnin kohteet Osastokohtainen jako tai jako työpisteisiin, työryhmiin, työtehtäviin tai 
                                            ammattinimikkeisiin

Kts. liitteet

Arviointiryhmä Kokoonkutsuja, arviointiryhmän jäsenet

Arviointiryhmän jäsenet: 
Veistosali, kemian luokka/Ilkka Franssila-Siitonen
Keittiö/Pirjo Viitanen ja Sari Vuorenmaa
työsuojeluasiamies Taina Ahtola
rehtori Juhani Mäkinen, myös koollekutsujana 

Koulutus Koulutustarve, kouluttajat, aikataulu, vastuuhenkilö 

Henkilökunta osallistuu järjestettäviin koulutuksiin mahdollisuuksien 
                                            mukaan 

Henkilöstön 
osallistuminen Miten henkilöstön osallistuminen riskien arviointiin varmistetaan? 

Asiasta tiedotetaan opettajakunnan kokouksissa

Käytettävät menetelmät Eri kohteissa käytettävät menetelmät, vastuuhenkilö 

Arvioitavista kohteista tiedottavat vuosirehtori ja työsuojeluasiamies 
                                            sekä koulun kiinteistön eri kohteita varten nimetyt asiantuntijat 

Tiedottaminen Miten riskien arvioinnista tiedotetaan työpaikalla arvioinnin alussa, 
                                            arvioinnin aikana ja arvioinnin valmistuttua? Vastuuhenkilö
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Opettajakunnalle opettajakunnan kokouksissa ja muulle henkilöstölle 
                                            työjaostossa. Vastuuhenkilöinä rehtori ja työsuojeluasiamies.

Raportointi Miten arvioinnin tulokset dokumentoidaan ja raportoidaan yrityksen 
                                            johdolle? Vastuuhenkilö, kirjallinen raportointi

Vastuuhenkilöinä rehtori ja työsuojeluasiamies 

Toimenpiteiden 
toteuttaminen Miten varmistetaan toimenpiteiden vieminen käytäntöön? Vastuutahot 

Vastuutahoina Vaasan Rudolf Steiner –koulusta ovat rehtori ja 
                                            työsuojeluasiamies. Käytännön toimeenpanevana tahona on Vaasan 
                                            kaupungin talotoimi 

Seuranta Miten riskien arvioinnin tuloksia seurataan? Arvioinnin ylläpito ja 
  vastuutahot 

Vuosittainen arviointi, arviointiryhmä
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RISKIEN ARVIOINTIKOHTEIDEN VALINTA 

Yritys tai organisaatio: Vaasan Rudolf Steiner –koulu Päiväys: 2/2018

Osasto: Suunnitelman tekijät: rehtori, 
työsuojeluasiamies

Arvioinnin kohde Tarkennuksia (esim. kohteen tarkempi kuvaus, arviointiin              Aikataulu
osallistuvat henkilöt, vastuuhenkilö, erityisriskit tms.) 

1.        Puutyö- ja metallityöluokka; arviointiin osallistuvat henkilöt: puu- ja       2018 
metallityön opettajat 

2.     Kemian luokka, fysiikan luokka, varasto; arviointiin osallistuvat hen-       2018 
   kilöt: kemian ja fysiikan opettajat 

3.        Keittiö; arviointiin osallistuvat henkilöt: keittiöhenkilökunta                     2018 
4.      Poistumistiet; arviointiin osallistuvat henkilöt: toiminnanjohtaja, reh-       2018 

     tori ja työsuojeluasiamies. Oppilaille vapaat poistumistiet ovat ainoas- 
 taan pääovi ja 2.kerroksen kautta kulkeva portaikko (torni). 

5.     Lattioiden ja portaiden pinnat; arviointiin osallistuvat henkilöt: rehtori     2018 
  ja työsuojeluasiamies, tarvittaessa siistijät (sekä määrävuosina tervey- 

dellisten työolosuhteiden tarkastajat). Lattiat ovat erittäin liukkaat, kun 
lunta on lattioilla. 

6.    Koulun sisäpiha; arviointiin osallistuvat henkilöt: rehtori ja työsuojelu-    2018 
   asiamies. Vaarana tippuva lumi katolta, mahdolliset huumepiikit sisä- 

pihan portaikossa. 
7.    WC-tilojen kunto ja riittämätön määrä, kartoitus kerroskohtaisesti,           2018 

 arviointiin osallistuvat henkilöt: rehtori ja työsuojeluasiamies (sekä 
määrävuosina terveydellisten olojen tarkastajat) 

8.     Opettajainhuone ja opettajien keittiö, arviointiin osallistuvat henkilöt:      2018 
   toiminnanjohtaja ja työsuojeluasiamies. Huomioitava mahdolliset 

vaaratilanteet/riskit: astianpesukone (vesivahinko), hella, lavuaarit. 
Opettajainhuoneen tietokone on sammutettava päivän päätteeksi ja 
viikonloppuisin. 

9.     Ulko-ovi; arviointiin osallistuvat henkilöt: toiminnanjohtaja ja                  2018 
  työsuojeluasiamies. Ulko-ovi on pidettävä lukittuna kouluajan ulkopuolella. 

Poikkeus: ovi voi valvotusti olla auki tarpeen mukaan. 
10.           Poistumistiet: 4.kerroksesta poistutaan pääportaiden tai suihkutilan           2018 

kautta
11.                
12.           

Muita kommentteja riskien arvioinnin toteuttamisesta  

Vastuuhenkilöinä vuosittaisen arvioinnin toteuttamisessa ovat rehtori ja työsuojeluasiamies. Poistumisharjoitus tehty 
2017. Harjoitus toteutui onnistuneesti. 
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RISKIEN KARTOITUS

Puu- ja metallityöluokka: Tyypilliset riskit 

Puun- ja metallintyöstöön tarkoitettujen työvälineiden huolimattomasta käsittelystä aiheutuvat haavat. 

Ennaltaehkäisy: Työvälineiden käytön ja työskentelytapojen riittävä ja tarkoituksenmukainen 
                        opetus ja jatkuva ohjaaminen. Suojavaatteiden käyttö. Ensiapuvälineistön riittävä varustus ja 
                        siitä huolehtiminen. 

Puujätteen ja palavan roskan kertyminen opetustiloihin ja niiden välittömään läheisyyteen sekä jätteen ja 
roskan aiheuttama tulipaloriski. 

Ennaltaehkäisy: Puruimurin käyttö ja tilojen käytön jälkeinen siivous. 

Työkoneisiin kertyvä purupöly ja sen aiheuttamat toimintahäiriöt ja tulipaloriski. 

Ennaltaehkäisy: Säännöllinen koneiden tarkistus. 

Sähkökoneisiin liittyvä onnettomuus- ja tulipaloriski. 

Ennaltaehkäisy: Toiminnan säännöllinen tarkistaminen. 

Opetustilan ahtaus suurilla opetusryhmillä. 

Ennaltaehkäisy: Opetusryhmien koko pidetään alle 16 oppilaassa. 

Koneiden ja metallistyöskentelyn aiheuttama metelin äänihaitta. 

Ennaltaehkäisy: Opetustilassa käytettävä tarvittaessa kuulosuojaimia. 

Erityisesti puutyöluokka lämpenee loppukeväällä ja alkukesällä auringon vaikutuksesta. 

Ennaltaehkäisy: Riittävä tuuletus. 
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RISKIEN KARTOITUS

Kemian ja fysiikan luokka / varasto 

Kemian opetuksessa käytettävien aineiden turvallinen käsittely. 

Ennaltaehkäisy: Kaikki kemikaalit on luetteloitu erilliseen kemikaalirekisteriin, joka on 
                        opettajainhuoneessa. 
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RISKIEN KARTOITUS 

Keittiö

Kaatumiset, liukastumiset ja kompastumiset

Ennaltaehkäisy: Siisti työympäristö, tahrat pyyhittävä heti lattialta, oikeanlaiset työkengät. 
                        Lattiamateriaalit soveltuvat keittiötyöhön.

Kuumien pintojen, nesteiden tai höyryjen aiheuttamat palohaavat 

Ennaltaehkäisy: Kädet ja kyynärvarret suojattava (pitkävartiset uunikintaat). Uunit ja ylin 
                        paistotaso sopivalla korkeudella, kuuman ja kiehuvan tuotteen poistaminen korkealta on 
                        vaarallista eikä apuportaiden käyttöä voida suosittaa.

Veitsien tai terävien koneiden osien aiheuttamat viiltohaavat 

Ennaltaehkäisy: Oikea veitsenkäsittelytekniikka sekä huonokuntoiset veitset pois käytöstä. 
                        Pidä veitset terävinä. 

Liian raskaiden taakkojen nostojen aiheuttamat selkävaivat 

Ennaltaehkäisy: Oikeat nostoliikkeet, raskaiden tavaroiden kuljetus kärryillä. 

Toistuvien huonojen työasentojen aiheuttamat rasitusvammat 

Ennaltaehkäisy: Hyvä ergonomia.

Putoavien esineiden aiheuttamat vammat

Ennaltaehkäisy: Siisteys keittiössä, ylimääräiset tavarat hyllyiltä ja työtasoilta pois. 

Itsensä satuttaminen kalusteisiin tai esineisiin 

Ennaltaehkäisy: Riittävän tilavat työtilat ja siisteys, lattialla ei saa säilyttää mitään 
                        ylimääräisiä laatikoita, yms. 

Veden ja pesuaineiden aiheuttamat ihoärsytykset ja ihottumat

Ennaltaehkäisy: Pesuaineiden ohjeiden noudattaminen, ohjeet ovat näkyvillä ja luettavissa, ja 
                        suojavaatetus ajan tasalla.

Sähkötapaturmat

Ennaltaehkäisy: Laitteiden huolto ja oikeanlainen käyttötapa sekä pistorasiat, jotka soveltuvat 
                        märkätiloihin ja niitä on riittävästi.
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RISKIEN KARTOITUS 

Poistumistiet 

Kaikki rakennuksen lattiapinnat ja rappuset ovat kuluneita ja erityisen liukkaita märkänä. Varsinkin 
pääpoistumisreitti on hyvin kulunut. 

Ennaltaehkäisy: Tiloissa tehdään vuosihuolto kesäisin. 

Varapoistumistiet eivät ole päivittäisessä käytössä, eivätkä kaikilta osin kuulu viikottaisenkaan siivouksen 
piiriin, jolloin niihin voi kertyä pölyä ja roskia, mikä saattaa aiheuttaa liukastumis- ja paloturvallisuusriskin. 
Myös valaistuksen puutteet voivat jäädä arkikäytössä huomiotta. 

Ennaltaehkäisy: Rehtori tai työsuojeluasiamies tarkastavat varapoistumistiet joka viikko. 

Poistumisreittien ovet ovat yksiovisia, eivät palo-ovia, jolloin suuren ihmismäärän siirtyminen ulos 
rakennuksesta voi olla ongelmallista. 

Ennaltaehkäisy: Henkilökunta ja oppilaat harjoittelevat säännöllisesti rakennuksesta hallitusti 
                        poistumista. 
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RISKIEN KARTOITUS

Lattiat ja portaiden pinnat 

Kaikki rakennuksen lattiapinnat ja rappuset ovat kuluneita ja erityisen liukkaita märkänä. 

Ennaltaehkäisy: Tiloissa tehdään vuosihuolto kesäisin. Henkilökunta kiinnittää erityisesti 
                        huomiota oppilaiden liikkumiseen käytävissä ja rappusissa. 
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RISKIEN KARTOITUS

Koulun sisäpiha

Koulun sisäpihalle saattaa tippua suuriakin määriä lunta rakennuksen katolta. Sisäpihan portaikosta saattaa 
löytyä huumepiikkejä, yms.

Ennaltaehkäisy: Liiallisesta lumimäärästä ilmoitetaan Vaasan kaupungille tarvittaessa. 
                        Välituntivalvojat tarkistavat sisäpihan portaikon säännöllisesti.
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RISKIEN KARTOITUS 

WC-tilat

Tautiepidemian aikana riittämätön wc-tilojen määrä. 

Ennaltaehkäisy: Oppilaiden ja henkilökunnan tulee pitää huolta käsihygieniasta. WC-tilojen 
                        lisärakentaminen.

Vesivahinko. 

Ennaltaehkäisy: Ehjät ja toimivat lavuaarit ja wc-istuimet sekä wc-tilaan johtavat putkistot. 
                        Lavuaarien toimivuus huomioitava myös luokkatilojen osalta.  
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