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1 Johdanto

 

Opiskelijoilla on oikeus niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti turvalliseen opiskeluym-

päristöön. Turvallinen opiskeluympäristö luo edellytyksiä oppimiselle ja opetukselle. Tässä 

työssä turvallisuutta tarkastellaan työvälineturvallisuuden näkökulmasta. Työvälineillä tarkoi-

tetaan tässä työssä koneita, laitteita ja muita apuvälineitä, jotka ovat ammatillisen oppilai-

toksen kosmetologiosastolla sekä opiskelijoiden että opettajien käytössä. Kosmetologiosastol-

la on käytössä paljon erilaisia työvälineitä, koska kauneudenhoitoalan ammatillisen perustut-

kinnon perusteissa edellytetään opiskelijoilta monien työvälineiden hallintaa.  

 

Työssä on kartoitettu Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston kosmetologiosastolla käytössä 

oleviin työvälineisiin liittyvät riskit ja arvioitu työvälineisiin liittyvien riskien todennäköisyyttä 

ja mahdollisten seurausten vakavuutta. Riskit voivat kohdistua opiskelijoihin, henkilökuntaan 

tai opiston kauneushoitolan ulkopuolisiin asiakkaisiin. Työn tavoitteena on edistää opiston 

kosmetologiosaston työvälineturvallisuutta. 

 

Työhön sisältyy kvalitatiivinen tutkimus, joka toteutetaan haastattelemalla opiston kosmeto-

logiosaston opettajia. Tutkimusongelmat ovat, millaisia riskejä opiston kosmetologiosastolla 

käytössä oleviin työvälineisiin liittyy, miten riskejä voidaan ennaltaehkäistä ja miten työvä-

lineturvallisuutta voidaan edistää. Tutkimuskohteena on opiston kosmetologiosaston työvä-

lineturvallisuus. Työn keskeisimpiä lähteitä ovat opiston ja Opetushallituksen julkaisut sekä 

opetustyön turvallisuutta koskevat säädökset ja määräykset. 

 

2 Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto 

 

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto on Etelä–Pirkanmaalla, Valkeakoskella, toimiva monia-

lainen ammatillinen oppilaitos. Opistoa ylläpitää Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. 

Opistossa voi suorittaa tutkintoja kuudella koulutusalalla, jotka ovat sosiaali-, terveys- ja lii-

kunta-ala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, matkailu-, ravitsemis- ja talo-

usala, luonnontieteiden ala sekä tekniikan ja liikenteen ala. Nuorten koulutuksissa opiskelee 

vuosittain noin 1050 opiskelijaa ja aikuisille suunnatuissa koulutuksissa opiskelee vuosittain 

noin 250 opiskelijaa. Opistolla on käytössä nykyaikaiset tilat ja välineet. Sen tarkoituksena on 

tuottaa yhteistyössä työelämän kanssa laadukasta ammatillista koulutusta sekä palvelutoimin-

taa alueen väestön ja elinkeinoelämän tarpeisiin. (Alarova 2014.) Opiston toiminnan arvoja 

ovat asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys ja vastuullisuus (Yhtymävaltuusto 2013, 10). Pyrkimys 

vastuulliseen toimintaan tuo esiin niin opiskelijoiden, henkilökunnan kuin opistolla asioivien 

ulkopuolisten asiakkaiden turvallisuudesta huolehtimisen tärkeyden.  
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Opiston kosmetologiosastolla on tilat sekä teorian opetukseen että käytännön harjoitteluun. 

Samoissa tiloissa toimii opiston kauneushoitola, jossa opiskelijat tekevät harjoitushoitoja ul-

kopuolisille asiakkaille. Osastolla työskentelee tällä hetkellä kolme opettajaa, joista jokainen 

toimii yhden opiskelijaryhmän ryhmänohjaajana. Lisäksi osastolla työskentelee ohjaaja opis-

kelijoiden ja opettajien apuna vaihtelevasti kahdesta kolmeen päivään viikossa. Osaston hen-

kilökunnan lähin esimies on hius- ja kauneudenhoitoalan koulutuspäällikkö. Nuorten koulutuk-

sessa opiskelee kosmetologiksi samaan aikaan kolme peräkkäisinä syksyinä aloittanutta opis-

kelijaryhmää, joista aikaisimmin aloittanut valmistuu vuosittain keväällä. Siten koulutusaika 

on kolme vuotta. Nuorten koulutusohjelmassa on 20 aloituspaikkaa syksyllä 2014 (Nuorten 

koulutustarjonta 2014, 25). Kosmetologin tutkinto on mahdollista suorittaa syksystä 2014 al-

kaen myös aikuiskoulutuksessa, josta valmistuu opiskelijoita kahden vuoden välein, ja koulu-

tusaika on kaksi vuotta (M. Metsäsalo, henkilökohtainen tiedonanto 22.5.2014). Aikuiskoulu-

tuksen koulutusohjelmassa on 16 aloituspaikkaa syksyllä 2014 (Kosmetologi 2014). 

 

3 Kauneudenhoitoalan ammatillinen perustutkinto, kosmetologin koulutusohjelma 

 

Kauneudenhoitoalan ammatillinen perustutkinto kuuluu koulutusaloista sosiaali-, terveys- ja 

liikunta-alaan ja se on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Opintoviikko tarkoittaa opiskelijan 

viikoittaista noin 40 tunnin työpanosta, joka sisältää sekä lähiopetusta oppilaitoksessa että 

itsenäistä opiskelua (Sanasto). Tutkinnon voi suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena, jol-

loin koulutusaika on kolme vuotta. Vaihtoehtoisesti tutkinnon voi suorittaa näyttötutkintona, 

jolloin koulutusaika on lyhyempi. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista sekä 

ammatillisessa peruskoulutuksessa lisäksi ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista ja va-

paasti valittavista tutkinnon osista. Ammatilliset tutkinnon osat muodostuvat 90 opintoviikos-

ta, ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat muodostuvat 20 opintoviikosta ja vapaasti valit-

tavat tutkinnon osat muodostuvat 10 opintoviikosta. Näihin tutkinnon osiin sisältyy työssäop-

pimista vähintään 20 opintoviikkoa, opinto-ohjausta vähintään puolitoista opintoviikkoa ja 

opinnäytteen osuus on niistä vähintään kaksi opintoviikkoa. (Opetushallitus 2009, 7, 10 - 12.) 

 

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistossa kauneudenhoitoalan ammatillista perustutkintoa 

ammatillisessa peruskoulutuksessa suorittavat opiskelijat antavat ammattiosaamisen näytön 

kaikista ammatillisista tutkinnon osista. Näyttö on työtilanne, jossa arvioidaan opiskelijoiden 

saavuttamaa ammattitaitoa. Se on mahdollista järjestää yhdessä työelämän edustajien kans-

sa, jolloin he ovat mukana opiskelijoiden arvioinnissa. (VAAO, 12 - 13.) Opiskelijat suorittavat 

tutkintoon kuuluvan puolivuotisen työssäoppimisen kauneudenhoitoalan työpaikalla joko ko-

timaassa tai ulkomailla. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 1) on esitetty kosmetologin koulu-

tusohjelman rakenne Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistossa. 
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KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA, 120 OPINTOVIIKKOA (OV) 

Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 

Ihon hoito 

 Jalka- ja käsihoidot 

 Kasvohoidot 

 Vartalohoidot 

 Tuotetuntemus 

 Asiakasyhteistyö 

 Näyttö 

30 ov 

Ihonhoidon ohjaus 

 Asiakasohjaus 

 Asiakas- ja myyntitilaisuudet 

 Näyttö 

10 ov 

Ehostus 

 Perusehostus 

 Juhla- ja kuvausehostukset 

 Ripsien- ja kulmien käsittelyt 

 Näyttö 

5 ov 

Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta 

 Kauneudenhoitoala toimintaympäristönä 

 Sisäinen yrittäjyys 

 Palveluiden ja tuotteiden myynti 

 Liiketoiminta 

 Näyttö 

10 ov 

Täydentävät ihon hoidot 

 Erikoishoidot 

 Karvojenpoistot 

 Kokonaisvaltaiset käsittelyt 

 Näyttö 

20 ov 

Kylpylähoidot 

 Aromahieronta 

 Spa-hoidot 

 Näyttö 

10 ov 

Tyylipalvelut 

 Tyylintulkinta 

 Hiusten hoitaminen ja kampaaminen 

 Näyttö 

5 ov 

Ammattitaitoa täydentävät tutkinnonosat 20 ov 



 9 

Äidinkieli 4 ov 

Ruotsi 1 ov 

Englanti 2 ov 

Matematiikka 3 ov 

Fysiikka ja kemia 2 ov 

Yhteiskunta, yritys ja työelämätieto 1 ov 

Liikunta 1 ov 

Terveystieto 1 ov 

Taide ja kulttuuri  1 ov 

Valinnaiset tutkinnon osat 4 ov 

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 

Kosmetiikkaneuvonta 

Trendityöt 

Rakennekynnet ja kynsikoristelut 

Projektityö 

Erikoisehostus 

Erikoishieronta 

10 ov 

 Yhteensä 120 ov 

Ammatillisiin opintoihin sisältyy:  

Työssäoppiminen 20 ov 

Opinto-ohjaus 1,5 ov 

Opinnäyte 2 ov 

 

Taulukko 1: Kosmetologin koulutusohjelman rakenne Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistos-

sa (Mukaillen VAAO, 30 - 31). 

 

Opetushallitus on määritellyt kauneudenhoitoalan ammatillisen perustutkinnon perusteissa 

tutkinnon tavoitteet. Tavoitteiden mukaan valmistunut kosmetologi muun muassa tietää kau-

neudenhoitoalan työsuojelumääräykset ja -ohjeet sekä noudattaa niitä toiminnassaan, huo-

lehtii omasta työturvallisuudestaan ja -hyvinvoinnistaan sekä asiakkaiden terveydestä valit-

semalla turvalliset tuotteet, työmenetelmät ja -tavat. Lisäksi kosmetologi edistää toiminnal-

laan työyhteisön turvallisuutta, osaa käyttää kauneudenhoitoalan teknisiä laitteita ja välinei-

tä sekä ymmärtää tekniikan kehityksen vaikutuksia oman ammattialansa tulevaisuuteen. 

(Opetushallitus 2009, 9.) Tavoitteiden toteutumiseksi edellä mainittujen asioiden tulee sisäl-

tyä opintoihin, ja niihin tulee kiinnittää huomiota opiskeluaikana, jolloin niistä tulee osa kos-

metologin ammattitaitoa. Putus (2011, 132) huomioi, että opiskelijat hankkivat opiskeluaika-

na osaamisen lisäksi ammatti-identiteetin, ja he omaksuvat silloin myös alalla vallitsevat käy-

tännöt ja asenteet. Lisäksi opiskelijat oppivat työn ohessa ja suurelta osin mallioppimisen se-

kä sisäistämisen kautta työtavat ja -asennot, työturvallisuusmääräysten ja –säädösten noudat-
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tamisen, suojainten käytön ja turvalliset menetelmät (Kunttu, Komulainen, Makkonen & Pyn-

nönen 2011, 132). 

 

4 Turvallinen opiskeluympäristö 

 

Opiskelijoilla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ammatillisesta koulutuksesta anne-

tun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain perusteella (Laki ammatillisesta 

koulutuksesta 1998/630; Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1998/631). Työturvallisuus-

laki, laki nuorista työntekijöistä ja pelastuslaki velvoittavat koulutuksen järjestäjää huoleh-

timaan opiskeluympäristön turvallisuudesta (Työturvallisuuslaki 2002/738; Laki nuorista työn-

tekijöistä 1993/998; Pelastuslaki 379/2011). Opetushallituksen julkaiseman Opetustoimen 

turvallisuusopas -julkaisun (2013) mukaan koulutuksen järjestäjän tulee yhdessä oppilaitoksen 

johdon ja henkilökunnan kanssa huolehtia ympäristön ja olosuhteiden turvallisuudesta. Koulu-

tuksen järjestäjä on Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistossa Valkeakosken seudun koulutus-

kuntayhtymä. Lisäksi laki ammatillisesta koulutuksesta velvoittaa koulutuksen järjestäjää hy-

väksymään järjestyssäännöt, jotka edistävät omalta osaltaan oppilaitosyhteisön turvallisuutta 

(Laki ammatillisesta koulutuksesta 1998/630). Opiston järjestyssäännöissä muun muassa vel-

voitetaan opiskelijoita perehtymään yleisiin ja alakohtaisiin turvallisuussääntöihin ja -

suunnitelmiin sekä noudattamaan niitä ja henkilökunnan antamia ohjeita. Lisäksi opiskelijat 

ovat velvollisia ilmoittamaan henkilökunnalle kaikista opetusvälineissä, työturvallisuudessa ja 

kiinteistössä esiintyvistä puutteista. Järjestyssäännöissä mainitaan myös, että opiskelijoiden 

tulee käsitellä huolellisesti laitteistoa ja muuta yhteisessä opiskelukäytössä olevaa omaisuutta 

sekä käyttää työssään asianmukaisia työ– ja suojavaatteita, työjalkineita sekä muita mahdolli-

sia suojaimia. Järjestyssääntöjen lisäksi opiskelijoiden tulee noudattaa muun muassa työtur-

vallisuuteen, käyttäytymiseen ja ergonomiaan liittyviä ohjeita. (Valkeakosken ammatti- ja 

aikuisopisto 2014.) 

 

Erityisesti ammatillisessa koulutuksessa korostuu se, että opiskelijat ovat myös omalta osal-

taan vastuussa turvallisesta opiskeluympäristöstä. Opiskelijoiden koulutuksen yhteydessä te-

kemään työhön niin oppilaitoksessa kuin sen ulkopuolellakin sovelletaan työturvallisuuslakia 

(Työturvallisuuslaki 2002/738). Koska opiskelijat opiskelevat työtä tekemällä, he ovat verrat-

tavissa työntekijöihin. (Opetustoimen turvallisuusopas 2013; Kunttu ym. 2011, 133.) Työtur-

vallisuuslaki velvoittaa työntekijöitä noudattamaan työnantajan antamia määräyksiä ja ohjei-

ta, jotka voivat olla esimerkiksi yleisiä turvallisuusohjeita tai yksityiskohtaisia ohjeistuksia 

suojainten käytöstä. Työntekijöiden on pidettävä työpaikalla yllä järjestystä ja siisteyttä sekä 

toimittava huolellisesti ja varovaisesti turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi. Työn-

tekijöiden tulee myös tarkkailla työympäristön turvallisuutta ja tarvittaessa ilmoittaa viipy-

mättä työnantajalle tai työsuojeluvaltuutetulle koneissa, laitteissa, työvälineissä tai työolois-

sa havaitsemistaan puutteista, joita he eivät voi itse korjata tai poistaa. Työturvallisuuslaki 
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asettaa siis velvollisuuksia myös työntekijöille, vaikka työturvallisuuslain mukaan vastuu työn-

tekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä on työnantajalla. Koska työturvallisuuslaissa sääde-

tään työntekijöiden oikeudesta turvalliseen työympäristöön, ja lakia sovelletaan sekä työ- 

että virkasuhteissa tehtävään työhön, laki koskee myös oppilaitoksen henkilökuntaa. (Työtur-

vallisuuslaki 2002/738.) 

 

Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on yleinen huolehtimisvelvoite, mikä tarkoittaa sitä, 

että työnantaja on jatkuvasti velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja ter-

veydestä työssä. Työnantajan on muun muassa huolehdittava työolosuhteista. Työnantajan 

tulee selvittää riittävän järjestelmällisesti työhön liittyvät haitta- ja vaaratekijät ja poistet-

tava ne tai arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Mikäli 

haitta- ja vaaratekijöiden poistaminen ei ole mahdollista, ne tulee korvata vähemmän haital-

lisilla tai vaarallisilla tekijöillä. Olosuhteiden muuttuessa selvitys tulee tehdä uudelleen. Työ-

turvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa myös laatimaan työsuojelun toimintaohjelman, joka 

sisältää työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaiku-

tukset. Työsuojelun toimintaohjelman tarkoituksena on edistää työpaikan turvallisuutta ja 

terveellisyyttä sekä ylläpitää työntekijöiden työkykyä. Lisäksi työturvallisuuslaissa on työnan-

tajalle velvoitteita muun muassa työympäristön ja työn suunnittelusta, työntekijöille annet-

tavasta opetuksesta ja ohjauksesta sekä henkilönsuojainten, apuvälineiden ja muiden laittei-

den varaamisesta työntekijöiden käyttöön. (Työturvallisuuslaki 2002/738.) 

 

Lisäksi työturvallisuuslakiin sisältyy työtä ja työolosuhteita koskevia tarkempia säännöksiä. 

Käytettävät työvälineet on valittava, mitoitettava ja sijoitettava työn luonne ja työntekijöi-

den edellytykset huomioon ottaen ergonomisesti oikealla tavalla. Työpaikan laitteiden tulee 

olla turvallisia ja terveellisiä työntekijöille. Lisäksi laitteiden tulee olla käsiteltävissä, kunnos-

tettavissa ja huollettavissa turvallisesti. Työpaikan ja työskentelypaikkojen kulku- ja pelastus-

teiden, käytävien ja työskentelytasojen tulee olla turvallisia. Työpaikalla tulee olla riittävästi 

kelvollista hengitysilmaa, joten ilmanvaihdon tulee olla riittävän tehokas ja tarkoituksenmu-

kainen. Työpaikalla tulee olla myös riittävästi tilaa työn tekemistä ja työn vaatimaa liikkumis-

ta varten. Lisäksi työpaikalla tulee olla sopiva ja riittävän tehokas valaistus. Työpaikalla on 

huolehdittava järjestyksestä ja siisteydestä siten, kuin turvallisuus ja terveellisyys edellyttä-

vät. Sähkölaitteista, sähkön käytöstä ja staattisesta sähköstä, hankaussähköstä, johtuvan vaa-

ran tulee olla mahdollisimman vähäinen. Työssä käytettävien koneiden, työvälineiden ja mui-

den laitteiden tulee olla niitä koskevien säännösten mukaisia sekä kyseiseen työhön ja työ-

olosuhteisiin sopivia. Lisäksi niiden oikeasta asennuksesta sekä tarpeellisista suojalaitteista ja 

merkinnöistä on huolehdittava. Koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden käyttö ei saa 

aiheuttaa haittaa tai vaaraa niillä työskenteleville työntekijöille eikä työpaikalla oleville muil-

le henkilöille. Koneita, työvälineitä ja muita laitteita on käytettävä, puhdistettava ja huollet-

tava asianmukaisesti. Puhdistus-, säätö-, huolto-, korjaus-, häiriö- ja poikkeustilanteisiin on 
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varauduttava niin, etteivät ne aiheuta vaaraa tai haittaa työntekijöiden turvallisuudelle tai 

terveydelle. (Työturvallisuuslaki 2002/738.) 

 

Lakia nuorista työntekijöistä sovelletaan alle 18-vuotiaan tekemään työhön. Lain mukaan 

työnantajan tulee huolehtia muun muassa siitä, että nuori työntekijä, jolla ei ole työhön tar-

vittavaa ammattitaitoa ja kokemusta, saa opetusta ja ohjausta työhönsä. Nuorelle työnteki-

jälle tulee antaa hänen ikänsä ja muiden ominaisuuksiensa sekä työolojen edellyttämää hen-

kilökohtaista opastusta niin, että työntekijä välttyy aiheuttamasta tapaturman vaaraa itsel-

leen tai muille. Nuorta työntekijää tulee ohjata ja perehdyttää riittävästi työpaikan olosuh-

teisiin, työn oikeaan suorittamiseen ja työhön mahdollisesti liittyviin terveysvaaroihin sekä 

niiden torjuntaan. Lisäksi nuori työntekijä tulee perehdyttää koneiden ja laitteiden toiminta-

tapoihin, käyttöön ja turvallisuusmääräyksiin. Ennen työn aloittamista tulee varmistua siitä, 

että nuori työntekijä on perehtynyt riittävästi työhön ja siihen liittyviin vaaroihin sekä osaa 

noudattaa turvallisuusohjeita. Työn kuluessa tulee kiinnittää erityistä huomiota nuoren työn-

tekijän ohjaukseen ja valvontaan. Työn omaksumisen ajaksi nuori työntekijä tulee sijoittaa 

työskentelemään kokeneen henkilön opastuksen ja valvonnan alaisena. (Laki nuorista työnte-

kijöistä 1993/998; Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaa-

rallisista töistä 2006/475.) 

 

Pelastuslain tavoitteena on parantaa turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia, kuten tulipa-

loja. Lisäksi pelastuslain tavoitteena on pelastaa ihmiset onnettomuuksien uhatessa tai niiden 

jo tapahduttua, turvata tärkeät toiminnot ja rajoittaa onnettomuuksien seurauksia. Pelastus-

lakiin sisältyy huolellisuusvelvollisuus, joka edellyttää huolellisuutta, jotta vältyttäisiin onnet-

tomuuksilta ja niiden mahdollisesti aiheuttamilta vahingoilta. Lisäksi pelastuslakiin sisältyy 

yleinen toimintavelvollisuus, joka velvoittaa toimimaan onnettomuuden uhatessa tai tapahtu-

essa. Pelastuslaki edellyttää rakennuksen käyttäjältä toimintaa, jolla rakennus pidetään tur-

vallisena. Tämä tarkoittaa muun muassa rakennuksessa olevien laitteiden ja välineiden jatku-

vaa kunnossapitoa ja huoltoa. (Pelastuslaki 379/2011; Valtioneuvoston asetus pelastustoimes-

ta 407/2011.) Pelastuslaki ja siihen liittyvä pelastusasetus koskevat sekä opiskelijoita että 

henkilökuntaa onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojan osalta (Merta-

nen 2013, 24). 

 

Turvallinen opiskeluympäristö syntyy turvallisuusasioihin sitoutuneista johtajista, turvallisuu-

teen liittyvien asioiden hyvästä organisoinnista, laadukkaasta turvallisuuskoulutuksesta ja -

opetuksesta sekä siitä, että turvallisuus on osa laadunvarmistusta. Turvallinen opiskeluympä-

ristö edellyttää jokaisen sitoutumista turvallisuuden ylläpitämiseen. Turvallisen opiskeluym-

päristön ylläpitäminen taas edellyttää turvallisuussuunnitelmien jatkuvaa päivittämistä, hen-

kilökunnalle järjestettävää säännöllistä turvallisuuskoulutusta, uusien työntekijöiden pereh-

dyttämistä turvallisuusjärjestelyihin sekä turvallisuudesta vastaavien suorittamaa jatkuvaa 
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valvontaa ja harjoittelua onnettomuustilanteiden varalta. (Opetustoimen turvallisuusopas 

2013). 

 

5 Työvälineturvallisuus 

 

Työvälineitä hankittaessa tulee edellyttää, että ne täyttävät voimassa olevat työturvallisuus-

määräykset. Opetuksen järjestäjän velvollisuutena on hankkia vain vaatimusten mukaisia ko-

neita, vaikka vaatimusten mukaisuus ei itsessään takaakaan koneiden käytön turvallisuutta. 

Koneen käytön turvallisuuteen vaikuttavat myös esimerkiksi koneen soveltuvuus käyttötarkoi-

tukseen, käyttöolosuhteet, käyttäjät ja käyttäjien opastus. Vaatimusten mukaisessa koneessa 

on CE-merkintä. (Inki, Lindfors & Sohlo 2011, 97). Kirjainyhdistelmä CE tulee ranskankielises-

tä ilmaisusta Conformité Européenne, joka tarkoittaa suomeksi Euroopan unionin vaatimusten 

mukaista. Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva CE-merkintä kertoo kuluttajille ja viranomai-

sille, että tuote on Euroopan unionin lainsäädännön mukainen. Lisäksi CE-merkinnän tarkoi-

tuksena on helpottaa tuotteiden vapaata liikkuvuutta Euroopan sisämarkkinoilla. CE-merkintä 

ei ole kuitenkaan laatumerkki eikä yleinen turvallisuusmerkki. (Euroopan komissio 2014; CE-

merkintä 2014.) Vaatimusten mukaisessa koneessa tulee olla myös vaatimustenmukaisuusva-

kuutus sekä suomen- ja tarvittaessa ruotsinkieliset käyttö- ja huolto-ohjeet (Valtioneuvoston 

päätös koneiden turvallisuudesta 1314/1994; Inki ym. 2011, 97). Koneen valmistaja vakuuttaa 

vaatimustenmukaisuusvakuutuksella koneen täyttävän sitä koskevat määräykset ja siitä käy 

ilmi, minkä direktiivin tai direktiivien perusteella CE-merkintä on tehty (Riikonen ym. 2003, 

56). Lisäksi vaatimusten mukaisessa koneessa tulee olla valmistajan nimi ja yhteystiedot, sar-

ja- ja tyyppimerkintä sekä valmistusvuosi (Inki ym. 2011, 98). Seuraavassa kuvassa (Kuva 1) on 

esitetty CE-merkintä. 

 

 

 

Kuva 1: CE-merkintä (CE-merkintä 2014). 

 

Työnantajan tulee valita työntekijöiden käyttöön kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin sopivat 

ja turvalliset työvälineet. Työvälineiden käyttöohjeiden tulee olla työntekijöiden saatavilla ja 

ymmärrettävissä. Työvälineet tulee sijoittaa siten, että niitä voidaan käyttää turvallisesti 
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esimerkiksi niin, että työvälineiden käyttämiseen on riittävästi tilaa. Työntekijöiden työsken-

telypaikka ja työasento sekä ergonomiset periaatteet on otettava huomioon työvälineitä käy-

tettäessä. Työnantajan tulee huolehtia työvälineiden asianmukaisista asennuksista, käytöstä, 

kunnossapidosta ja tarkastuksista. Työvälineet tulee pitää turvallisina koko niiden käyttöiän 

ajan säännöllisillä huolloilla ja kunnossapidolla. Mikäli työvälineellä on huoltokirja, se on pi-

dettävä ajan tasalla. Työnantajan tulee selvittää ja arvioida järjestelmällisesti työvälineiden 

turvallisuutta. Mikäli työvälineiden käyttö aiheuttaa haittaa tai vaaraa, työnantajan on ryh-

dyttävä heti toimiin haitan tai vaaran poistamiseksi. Lisäksi työnantajan tulee huolehtia työ-

välineiden suojalaitteista sekä varoituksista ja merkinnöistä. Varoitusten ja merkintöjen tulee 

olla helposti havaittavissa ja ymmärrettävissä. (Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvalli-

sesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008.)  

 

Koneet ja laitteet tulee sijoittaa oppilaitoksessa niin, että ne voidaan ottaa helposti käyt-

töön. Ennen työskentelyn aloittamista opettajan tulee varmistaa, että käytössä olevat koneet 

ja laitteet ovat kunnossa ja käyttötarkoitukseen sopivia. Opiskelijoille tulee kertoa koneiden 

ja laitteiden käyttökokemuksista sekä mahdollisista ennalta arvattavista poikkeuksellisista 

tilanteista. Ennen kuin opiskelijat voivat työskennellä työvälineillä itsenäisesti, opettajan tu-

lee varmistaa opiskelijoiden kyky ja valmiudet hallita työvälineiden käyttö. Työskentelyn jäl-

keen työpisteiden siistimisestä tulee huolehtia niin, että työpisteet jäävät siistiksi ja toimin-

takuntoisiksi seuraavia käyttäjiä varten. Opiskelijoita tulee ohjata puhdistamaan ja tarvitta-

essa huoltamaan työvälineet työskentelyn jälkeen sekä ilmoittamaan mahdollisista vioista ja 

toimintapuutteista välittömästi opettajalle. (Inki ym. 2011, 98 - 99.) 

 

Työturvallisuuslain (2002/738) mukaan työpaikalla tulee olla työn edellyttämä sekä työnteki-

jöille sopiva ja riittävän tehokas valaistus. Työpaikan valaisimet tulee asentaa siten, että ne 

eivät aiheuta lisävaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle (Valtioneuvoston ase-

tus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista 577/2003). Valoisalla työympäristöllä 

on merkitystä sekä näkömukavuuden että toimintavalppauden näkökulmista. Valon tarve riip-

puu henkilön näkökyvystä, näkökentän kontrasteista ja tehtävän tarkkuusvaatimuksesta. 

Yleisvalon lisäksi erityistä tarkkuutta vaativissa töissä tulisi olla käytössä kohdevalaisin. Jotta 

työskentelytilojen valoteho pysyy mahdollisimman tasaisena, valaisimet tulee pitää toiminta-

kuntoisina ja puhtaina, ja ne tulee huoltaa riittävän usein. Palaneet ja heikkokuntoiset lam-

put tulee vaihtaa välittömästi. (Opetushallitus 2012, 23.)  

 

Oppilaitoksessa rehtori vastaa siitä, että opettajilla on tiedossa ja käytettävissä voimassa ole-

vat työturvallisuussäännökset, ja että heidät on perehdytetty oppilaitoksen turvallisuusohjei-

siin. Kun opetustilanteissa käytetään koneita ja laitteita, niiden käyttö- ja turvallisuusohjei-

den tulee olla opettajien käytettävissä. Opettajien tulee huolehtia siitä, että myös opiskeli-

joilla on mahdollisuus tutustua laitteiden käyttö- ja turvallisuusohjeisiin. (Mertanen 2013, 74 - 
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75.) Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston kosmetologiosastolla koneiden ja laitteiden käyt-

tö- ja turvallisuusohjeet on kerätty kansioihin, jotka ovat tarvittaessa opettajien ja pyydettä-

essä myös opiskelijoiden käytettävissä. Esimerkiksi kosmetologiosastolla käytössä oleviin höy-

ryttimiin liittyy käyttöohjeiden lisäksi erilliset turvaohjeet. Mertasen (2013, 74 – 75) mukaan 

opettajilla on vastuu opiskelijoiden ohjauksesta, ja he vastaavat myös työskentelyn valvon-

nasta. Opettajien on varmistuttava siitä, että opiskelijat ovat ymmärtäneet annetut ohjeet. 

Opettajien ohjeiden vastainen ja ohjeista piittaamaton toiminta on aina turvallisuusriski. Työ-

turvallisuusohjauksessa tulee ottaa huomioon opiskelijoiden mahdolliset poissaolot ja huoleh-

dittava siitä, että myös poissaolleet saavat ohjauksen. Opettajien tulee ilmoittaa esimiehel-

leen mahdollisista puutteista työtilassa tai opetuksessa käytettävissä työvälineissä. Turvalli-

suudesta huolehtiminen ja vahinkojen välttäminen on tärkeää sekä turvallisuuden että talou-

dellisuuden näkökulmista. 

 

Oppilaitoksen työvälineturvallisuuteen saattaa vaikuttaa negatiivisesti se, että työvälineitä ei 

käsitellä eikä niistä huolehdita, kuin ne olisivat omia. Lisäksi työvälineiden yleensä korkea 

käyttöaste ja hyvin erilaiset käyttäjät saattavat aiheuttaa turvallisuusriskien lisäksi myös ta-

loudellisia lisäkustannuksia.  

 

6 Sähköturvallisuus 

 

Sähkölaitteiden yhtäläiset turvallisuusvaatimukset Euroopan talousalueella edellyttävät, että 

sähkölaitteet eivät saa aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle, omaisuudelle tai ympäristölle. 

Sähkölaitteiden valmistajat, maahantuojat ja myyjät vastaavat tuotteiden turvallisuudesta. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo Suomessa sähkölaitteiden turvallisuutta ja vaatimus-

tenmukaisuutta. Sähköturvallisuuslaissa on säädetty määräyksiä sähkölaitteista ja niiden tur-

vallisuudesta sekä sähkötyön turvallisuudesta. Määräyksiä tulee noudattaa. (Sähköturvallisuus-

laki 1996/410.) Työturvallisuuslain mukaan sähkölaitteista, sähkön käytöstä ja staattisesta 

sähköstä johtuvan vaaran tulee olla mahdollisimman vähäinen (Työturvallisuuslaki 2002/738). 

Oppilaitoksessa käytössä olevien sähkölaitteiden tulee olla sähköturvallisuuslain ja sen nojalla 

annettujen säädösten ja määräysten mukaisia. Oppilaitoksessa tulee käyttää vain hyväksytty-

jä sähkölaitteita, ja sähkölaitteiden tulee olla käytössä turvallisia. (Inki ym. 2011, 47, 89.) 

Sähköalan töitä tekevän tulee olla sähköalan ammattilainen, jolla on riittävä pätevyys (Sähkö-

turvallisuuslaki 1996/410). Tällaisia töitä ovat muun muassa sähkölaitteiden korjaukseen ja 

kiinteisiin sähköasennuksiin kohdistuvat sähkötyöt (Inki ym. 2011, 47). 

 

Sähkölaitteiden mukana tuleviin käyttöohjeisiin tulee tutustua, ja niitä tulee noudattaa eri-

tyisesti asennus-, huolto- ja turvaohjeiden osalta, koska väärin asennettu ja käytetty sähkö-

laite on aina turvallisuusriski (Sähkönkäytön perussäännöt 2009). Sähkölaitteiden kunnosta 

tulee huolehtia, koska muuten ne voivat aiheuttaa jopa vakavan tapaturman, kuten sähköis-
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kun tai tulipalon. Lisäksi ohjeiden mukainen huolto pidentää sähkölaitteiden käyttöikää ja 

estää sähkölaitteiden ominaisuuksien heikkenemistä (Sähkölaitteen turvallinen käyttö). Sekä 

sähkölaitteet että niiden johdot, myös jatkojohdot, tulee pitää puhtaina, ehjinä, kuivina ja 

poissa kulkuväyliltä siten, etteivät ne häiritse liikkumista eivätkä ole alttiina vahingoittumi-

selle. Mikäli jatkojohdolle on tarvetta, sen tulisi olla tarpeeksi pitkä, jotta ei tarvitse liittää 

useita jatkojohtoja peräkkäin (Sähkölaitteen turvallinen käyttö). Turvallisuuden takaamiseksi 

sähkölaitteita ei tule käyttää vesipisteen lähellä eikä märillä käsillä. Veden joutumista sähkö-

laitteiden päälle tai sähköpistokkeisiin tulee etenkin välttää. Sähkölaitteiden tai lamppujen 

päälle ei pidä laittaa mitään, eikä niitä tule peittää millään, mikä voi syttyä palamaan, koska 

sähkölaitteet ja lamput saattavat kuumentua käytössä. Varsinkaan kuumennettavia sähkölait-

teita ei pidä jättää ilman valvontaa tulipalovaaran vuoksi.  Lisäksi on hyvä varmistaa, että 

sähkölaitteiden päälle ei kerry pölyä. Pöly ei ole suoraan tulipalon aiheuttaja, mutta se hait-

taa sähkölaitteiden tuuletusta, ja se voi tukkia ilmankiertoa sekä aiheuttaa sähkölaitteiden 

ylikuumenemista (Sähkönkäytön perussäännöt 2009). Sähkölaitteen pistotulppa tulee aina ir-

rottaa pistorasiasta pitämällä kiinni sähkölaitteen pistotulpasta, ei vetämällä sähkölaitteen 

johdosta. Viallisesta sähkölaitteesta tulee ilmoittaa heti eteenpäin, ja rikkinäiset sähkölait-

teet tulee korjata tai poistaa käytöstä. (Mertanen 2013, 75 - 76.) 

 

Sähköpääkeskuksessa sijaitsee pääkytkin, jolla saa katkaistua kaikkien sähkölaitteiden virrat 

yhtä aikaa. Oppilaitoksen henkilökunnan tulee olla selvillä sähköpääkeskuksen sijainnista ja 

siitä, miten sähkövirta katkaistaan tarvittaessa kokonaan. (Mertanen 2013, 75 - 76.) Sähkö-

pääkeskuksessa sijaitsevat yleensä myös sulakkeet. Sulake on virtapiirissä oleva turvalaite, 

joka suojaa sähkölaitteen käyttäjää tapaturmavaaralta, jos sähkölaitteeseen tulee käyttäjälle 

vaarallinen vika. Lisäksi sulake suojaa sähkölaitteen sähköjohtoa ylikuormituksen aiheutta-

malta lämpenemiseltä ja estää siten mahdollisen tulipalon. Esimerkiksi liian monen sähkölait-

teen samanaikainen käyttö aiheuttaa johtoihin liikaa virtaa, mikä voisi kuumentaa johdot ja 

aiheuttaa tulipalon vaaran. Liika virta polttaa kuitenkin sulakkeen sulakelangan katkaisten 

virtapiirin, jolloin sähkölaitteet lakkaavat toimimasta. (Mertanen 2013, 75; Sulakkeet ja suo-

jakytkimet.) Palaneen sulakkeen tilalle vaihdetaan samankokoinen ehjä sulake. Uudemmissa 

rakennuksissa voi olla tavallisen, tulppasulakkeen, tilalla automaattisulake, johdonsuojakat-

kaisija. Se vastaa tavallista sulaketta, mutta sitä ei tarvitse vaihtaa sen lauettua, vaan se voi-

daan palauttaa toimintakuntoon sulakkeessa olevan kytkimen avulla. (Sulakkeet ja suojakyt-

kimet.)  

 

Sähkötapaturmilla tarkoitetaan sähköiskuja ja muita suoraan sähkön käyttöön liittyviä vaarati-

lanteita ja onnettomuuksia (Sähkövaarat ja -vahingot 2009). Ihmisen kehon lävitse kulkeva 

vieras sähkövirta aiheuttaa kehon normaalien toimintojen häiriintymisen. Kehon läpi kulkeva 

sähkövirta voi aiheuttaa lievimmillään näpäytyksen, kun ihminen joutuu ulkoisen virtapiirin 

osaksi esimerkiksi käyttäessään viallista sähkölaitetta. Astetta vakavammassa tapauksessa 
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ihminen tarttuu lihaskouristusten vaikutuksesta kiinni sähköjohtoon tai –laitteeseen. Pahim-

massa tapauksessa ihminen on niin kauan kiinni sähkövirtapiirissä, että siitä aiheutuu sydän-

kammiovärinä, joka voi johtaa jopa kuolemaan. Mitä kauemmin ihminen on virtapiirin osana, 

sitä vakavampia vammoja hän saa. Lisäksi suuri virta aiheuttaa ihmisen elimistössä palovam-

moja ja nesteiden kiehumista, mistä seuraa solukuolemia. (Sähköiskut 2009.) Sähköpalo, jon-

ka energianlähde on aina sähkö, voi aiheutua sähkölaitteen väärästä asennuksesta, sähkölait-

teen viasta, sähkölaitteen huolimattomasta käytöstä tai sähkölaitteen kunnossapidon laimin-

lyönnistä (Sähkövaarat ja -vahingot 2009). Yleisin syy sähköpaloon on huolimattomasti käytet-

ty sähkölaite, mutta myös vialliset ja vääriin paikkoihin sijoitetut sähkölaitteet voivat aiheut-

taa sähköisku- tai paloturvallisuusriskin (Sähköpalot 2009). Mikäli sähkölaite syttyy palamaan, 

sähkölaitteen pistotulppa tulee irrottaa ensimmäiseksi pistorasiasta tai vaihtoehtoisesti kat-

kaista virta sähköpääkeskuksen pääkytkimestä. Sen jälkeen tilasta tulee poistua mahdollisten 

myrkyllisten kaasujen takia ja kutsua tarvittaessa palokunta paikalle soittamalla hätänume-

roon. Mikäli sähköpalo on mahdollista sammuttaa itse, se tulee tapahtua tukahduttamalla, ei 

vedellä. Palon tukahduttamiseen sopii esimerkiksi sammutuspeite. (Mertanen 2013, 76; Jos 

sähkölaite syttyy 2009.) Oppilaitoksen paloturvallisuudesta tulee huolehtia palovaroittimilla 

ja alkusammutusvälineillä, kuten sammutuspeitoilla ja jauhesammuttimilla, sekä varmista-

malla, että poistumistiet ovat jatkuvasti vapaina. (Mertanen 2013, 78 - 79.) 

 

7 Riskien arviointi 

 

Työsuojelusanastossa riskin käsitettä kuvaillaan seuraavasti: 

 

”Riski tarkoittaa haitallisen tapahtuman todennäköisyyttä. Riskien arviointi 

puolestaan tarkoittaa vaaran tunnistamisen ja riskitekijöiden perusteella tehtä-

vää arviota haitan vakavuudesta ja todennäköisyydestä.” (Sanastokeskus 2006, 

199 - 200.) 

 

Mertasen (2013, 80) mukaan taas riskien arvioinnilla tarkoitetaan vaarojen arviointia työnteki-

jöiden turvallisuuden ja terveyden näkökulmista. Ennen varsinaista riskien arviointia pitää 

kuitenkin kartoittaa työn vaarat. Vaarojen kartoittamisessa otetaan yleensä huomioon fyysi-

set, ergonomiset, kemialliset, biologiset ja henkiset vaarat sekä tapaturmavaarat. Vielä laa-

jemmassa selvityksessä voidaan ottaa huomioon myös esimerkiksi tietoturvaan ja taloudelli-

siin seikkoihin liittyvät vaarat. Riskien arvioinnilla selvitetään työn vaarat ja vaaratilanteet 

sekä pohditaan niiden merkitystä turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Lisäksi riskien arvioinnis-

sa tulee pohtia riskien mahdollisia seurauksia ja todennäköisyyttä. Mikäli riski on sellainen, 

ettei sitä voida hyväksyä, tulee miettiä keinoja vaaran poistamiseksi. Mikäli vaaraa ei voida 

poistaa, tulee pienentää tapaturman todennäköisyyttä ja seurausten vaarallisuutta. Oppilai-

toksessa riskien arvioinnin avulla tunnistetaan riskejä, määritetään korjausta vaativia kohteita 
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ja korjaavien toimien tärkeysjärjestys sekä seurataan korjausten vaikuttavuutta. Myös oppi-

laitoksen ulkopuolella tapahtuvan opetuksen, kuten opiskelijoiden taksvärkkipäivien ja työs-

säoppimisjaksojen turvallisuusriskit tulee selvittää etukäteen. Lisäksi ammatillisessa oppilai-

toksessa tulee selvittää siellä esiintyvät erityisriskit. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2) on 

esitetty riskien luokittelu niiden seurauksien ja todennäköisyyksien mukaan. Taulukko sopii 

esimerkiksi päätöksenteon tueksi arvioitaessa riskien merkityksiä. (Mertanen 2013, 80 - 82.) 

 

Seuraus / 

Todennäköisyys 

Vähäinen 

Ohimenevä lievä sai-

raus, nyrjähdys, mus-

telma, epämukavuus, 

ärsytys 

Haitallinen 

Pitkäkestoinen vaka-

va vaikutus, pysyvä 

lievä haitta, murtu-

ma, palovamma, 

ihottuma 

Vakava 

Pysyvä vakava vaiku-

tus, elämää lyhentä-

vä sairaus, syöpä, 

astma 

Epätodennäköinen 

(harvoin) 

Merkityksetön riski 

Ei toimenpiteitä 

Vähäinen riski 

Seuranta 

Kohtalainen riski 

Tarvitaan toimenpi-

teitä 

Mahdollinen 

(usein) 

Vähäinen riski 

Seuranta 

Kohtalainen riski 

Tarvitaan toimenpi-

teitä 

Merkittävä riski 

Toimenpiteet vält-

tämättömiä 

Todennäköinen 

(paljon) 

Kohtalainen riski 

Tarvitaan toimenpi-

teitä 

Merkittävä riski 

Toimenpiteet vält-

tämättömiä 

Sietämätön riski 

Välittömät toimenpi-

teet 

 

Taulukko 2: Riskin luokittelu seurauksen ja toteutumisen todennäköisyyden mukaan (Mertanen 

2013, 82; Pääkkönen, Rantanen & Uitti 2005, 38).  

 

Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi ovat työnantajan vastuulla, koska riskien arvioinnin 

taustalla on työturvallisuuslaki, jonka toteuttaminen on työnantajan vastuulla (Parantainen & 

Soini 2010, 17 ). Työnantajan tulee yhdessä henkilökunnan kanssa selvittää vaarat ja poistaa 

ne. Oppilaitoksessa opiskelijat voisi ottaa mukaan riskien arviointiin, koska opiskelijoita tulee 

rohkaista osallistumaan ja vaikuttamaan oman oppilaitosyhteisönsä turvallisuuden edistämi-

seen (Opetushallitus 2011, 13). Yhteistyö opiskelijoiden kanssa voisi hyödyttää molempia osa-

puolia, koska opiskelijoilla on tietoa ja kokemusta oppilaitoksen arjen sujumisesta. Opiskeli-

joille yhteistyö olisi mahdollisuus oppia turvallisuusajattelua ja vastuullista yhteistoimintaa. 

(Mertanen 2013, 80 - 82.) Terveydenhuoltolain (2010/1326) mukaan opiskeluterveydenhuol-

toon sisältyy ammatillisen oppilaitoksen opiskeluympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden 

edistäminen ja seuranta kolmen vuoden välein. 
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8 Riskien ennaltaehkäisy ja tapaturmien torjunta 

 

Perehdyttäminen työhön ja työhön liittyvistä riskeistä keskusteleminen vähentävät riskejä. 

Opiskelijoiden lisäksi opettajat, erityisesti uudet työntekijät ja opettajien sijaiset, tarvitsevat 

perehdyttämistä työhön ja työpaikan toimintatapoihin. (Mertanen 2013, 10.) Työturvallisuus-

lain mukaan työnantaja vastaa työntekijöiden perehdyttämisestä. Työnantajan on annettava 

työntekijöille riittävät tiedot työolosuhteista, työssä käytettävistä työvälineistä ja niiden oi-

keasta käytöstä, työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä turvallisista työtavoista ottaen 

huomioon työntekijöiden ammatillisen osaamisen ja työkokemuksen. (Työturvallisuuslaki 

2002/738.) Opiskelijat tulee perehdyttää työvälineiden huolelliseen ja oikeaan käyttöön, tur-

valliseen työskentelyyn sekä työturvallisuusohjeiden noudattamiseen. Opiskelijoiden pereh-

dyttäminen tarkoittaa työvälineiden turvallisen käytön kannalta olennaisten asioiden opetta-

mista ja ohjaamista, jotta opiskelijat voivat tehdä työnsä. Ennen työn aloittamista on varmis-

tuttava siitä, että opiskelijoilla on riittävät tiedot ja taidot kyseessä olevasta työstä, työta-

voista sekä niihin liittyvistä vaaroista. Työn kuluessa tulee kiinnittää huomiota opiskelijoiden 

työn seurantaan, jotta he työskentelevät annettujen ohjeiden ja opetuksen mukaisesti. Pitki-

en taukojen, kuten lomien jälkeen tulee kerrata keskeisimmät työturvallisuuteen vaikuttavat 

tekijät. (Inki ym. 2011, 44, 94.) Lisäksi toimiva tiedonkulku on keino vähentää työn kuormi-

tusta ja ennaltaehkäistä riskejä. Työpaikalla tiedottamisen myötä riskit ja epävarmuuden 

tunne vähenevät, koska jokainen on tietoinen sekä työtehtävästään että työpaikan pelisään-

nöistä, ja kaikki työskentelevät niiden mukaan. (Opetushallitus 2012, 28.)  

 

Koneet ja laitteet tulee sijoittaa turvallisesti ja siten, että opettaja voi valvoa työn suoritta-

mista kaikissa työvaiheissa. Esimerkiksi näkemisen katvealueita tulisi välttää. Lisäksi koneiden 

ja laitteiden sijoittamisessa tulee ottaa huomioon, että kulkuväylät pysyvät esteettöminä. 

Koneisiin ja laitteisiin liittyvät johdot tulisi sijoittaa ja suojata siten, ettei niihin voi kompas-

tua tai tarttua tarpeettomasti. Kiintokalusteita, koneita ja laitteita valittaessa, asennettaessa 

ja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota myös ergonomisiin seikkoihin. Niiden tulisi olla sää-

dettävissä erikokoisten käyttäjien mukaan. (Inki ym. 2011, 45.) Opettajan tulee huolehtia 

siitä, että koneet, laitteet ja välineet pidetään puhtaina ja huollettuina. Lisäksi opettajan 

tulee huolehtia siitä, että työvälineiden kunto tarkistetaan säännöllisesti. On tärkeää, että 

opiskelijoita ohjataan ilmoittamaan välittömästi opettajalle työvälineissä havaitsemistaan 

vioista ja puutteista. Mikäli kone tai laite putoaa, tai siihen kohdistuu jokin muu onnetto-

muus, se on tarkistettava. Opettaja vastaa siitä, että työvälineet huolletaan ja toimitetaan 

korjattaviksi asianmukaisesti. (Inki ym. 2011, 99 - 100.) Esimerkiksi opiston kosmetologiosas-

tolla käytössä oleviin höyryttimiin liittyy valmistajien suosittelemia päivittäisiä ja määräaikai-

sia huoltoja. Lisäksi esimerkiksi kosmetologiosastolla käytössä olevia vartalonmuokkauslaittei-

ta suositellaan tarkastettavaksi määräajoin, ja niihin liittyy myös suositeltuja huoltotoimenpi-

teitä. 
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Hoitotuoliin ja -vuoteeseen liittyy putoamisen riski erityisesti niihin mentäessä ja niissä kään-

nyttäessä sekä niistä pois tullessa. Mikäli hoitotuoli- ja vuode eivät ole säädettävissä tarpeeksi 

alas, putoamisen riskiä voi vähentää esimerkiksi ottamalla käyttöön tukevan jakkaran. Hoito-

tuolin- tai vuoteen käyttäjää on myös hyvä auttaa tarvittaessa. Lisäksi olisi hyvä tietää hänen 

mahdollisista sydän- ja verisuonisairauksista, jotka voisivat mahdollisesti aiheuttaa huimausta 

esimerkiksi kosmetologisen hoidon päätyttyä. Lisäksi hoitotuolin ja -vuoteen käyttöä liukkaal-

la ja märällä lattialla tulisi välttää liukastumisvaaran vuoksi. (Schmaling 2009, 69.) Laitteissa, 

joissa on termostaatti, tulee ottaa huomioon termostaatin mahdollinen toimintahäiriö. Esi-

merkiksi parafiinialtaan termostaatin toimintahäiriö voisi mahdollistaa parafiinin liiallisen 

lämpenemisen, mikä voisi aiheuttaa palovamman. Palovamman riskiä voidaan ennaltaehkäistä 

termostaatin toiminnan säännöllisellä testaamisella. (Schmaling 2009, 77 - 78).  

 

Terävien ja leikkaavien työvälineiden, kuten veitsien, saksien ja leikkureiden käytössä tulee 

kiinnittää huomiota turvalliseen ja huolelliseen työskentelytapaan (Inki ym. 2011, 99). Jotta 

terävien ja leikkaavien työvälineiden käyttö olisi sujuvaa ja helppoa, niiden tulee olla tarkoi-

tuksenmukaisia ja teroitettuja. 

 

Vartalonmuokkauslaitteilla tehtävillä kosmetologisilla hoidoilla on mahdollista vahingoittaa 

kehon kudoksia, joten on tärkeää, että hoidot suoritetaan oikein. Laitekohtaisia käyttöohjeita 

ja hoitosuosituksia tulee noudattaa esimerkiksi niin, että hoidettavaa aluetta ei käsitellä lii-

kaa. (Schmaling 2009, 129.) Vartalonmuokkauslaitteilla tehtävillä hoidoilla voi olla myös vas-

ta-aiheita, jolloin hoitoa ei voida tehdä. Tavallisimpia vasta-aiheita ovat esimerkiksi haavat, 

ihotulehdukset sekä sydän- ja verisuonisairaudet. Hoidon tekeminen vasta-aiheista välittä-

mättä voi vaarantaa sekä hoidon tekijän että hoitoa saavan henkilön turvallisuuden ja tervey-

den. Siksi mahdollisten hoidon vasta-aiheiden selvittäminen ennen hoidon tekoa on tärkeää. 

 

Sähkölaitteiden oikeaoppinen käyttö edellyttää osaamista ja ymmärrystä siitä, millaisia vaiku-

tuksia niillä on ihoon ja kehoon. Sähköopillinen tietämys on välttämätöntä, jotta kenenkään 

turvallisuus tai terveys ei vaarantuisi hoitotyössä. (Schmaling 2009, 173.) Käytössä olevien 

sähkölaitteiden tulee täyttää sähköturvallisuusmääräykset, ja niiden tulee olla sekä ehjiä että 

toimivia (Schmaling 2009, 77). Sähkölaitteiden edellyttämä määrä pistorasioita oikein sijoitet-

tuna takaa sen, että ei tarvita työturvallisuutta mahdollisesti vaarantavia jatkojohtoja. Säh-

kölaitteet tulee sijoittaa siten, että vältetään mahdollisen viallisen sähkölaitteen ja metalli-

sen vesi-, lämpö- tai ilmastointilaitteen samanaikaisesta koskettamisesta syntyvä vaaratilan-

ne. Siksi sähkölaitteiden käyttöä esimerkiksi vesipisteen lähellä tulee välttää, sillä se muodos-

taa turvallisuusriskin. Kuumenevia sähkölaitteita, kuten kuumailmasterilaattoria ei tule jättää 

ilman valvontaa. (Inki ym. 2011, 100 – 101; Schmaling 2009, 119.) Paloturvallisuudesta tulee 

huolehtia palovaroittimin ja paloturvallisuusmääräysten mukaisin alkusammutusvälinein, joita 



 21 

ovat esimerkiksi sammutuspeitto ja jauhesammutin. Alkusammutusvälineet tulee sijoittaa 

siten, että ne voidaan ottaa tarvittaessa helposti käyttöön. Oppilaitoksen henkilökunnalla tu-

lee olla ohjeet välineiden käytöstä sekä toimintaohjeet tulipalon ja muiden vaarojen varalta. 

Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan harjoituksia tulee järjestää tarvittaessa. Alkusammu-

tusvälineiden käyttöä ja poistumista vaaratilanteiden varalta tulee harjoitella opetusryhmien 

kanssa. (Inki ym. 2011, 58.) Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston kosmetologiosaston hen-

kilökunnalle on järjestetty esimerkiksi alkusammutuskoulutuksia, jotka edistävät paloturvalli-

suutta. 

 

Epäsiisteys ja huono järjestys lisäävät vaaratilanteita ja tapaturmariskiä (Opetushallitus 2012, 

24). Koska työturvallisuuslain tarkoituksena on ennaltaehkäistä niitä, työturvallisuuslaissa 

määrätään, että työpaikalla on huolehdittava turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä 

järjestyksestä ja siisteydestä (Työturvallisuuslaki 2002/738). Opetustilan siisteyttä ja järjes-

tystä edistää se, että työvälineille on olemassa riittävästi säilytys- ja varastointitilaa. Lisäksi 

tilankäytön esteettömyys edellyttää sitä. Riittävät säilytys- ja varastointitilat mahdollistavat 

myös opetustilan pöytien ja tasojen monipuolisen käytön työskentelyssä. Järjestystä ylläpitä-

vien työtapojen vakiinnuttaminen edistää myös omalta osaltaan siisteyttä ja järjestystä. Li-

säksi ne auttavat opiskelijoita ymmärtämään työnteon järjestelmällisyyden merkityksen ja 

ohjaavat opiskelijoita käyttämään työvälineitä tehokkaasti työskentelyn edetessä sekä huo-

lehtimaan ne käytön jälkeen takaisin omille paikoilleen. (Inki ym. 2011, 47.) 

 

Oppilaitoksen selkeä tavoite turvallisuudelle on tapaturmattomuus. Mertanen kuvailee tapa-

turmaa seuraavasti: 

 

”Tapaturma on psykologisessa mielessä inhimillinen virhe, teknisessä mielessä 

koneen tai laitteen puute ja juridisessa mielessä turvallisuusmääräysten rikko-

minen” (Mertanen 2013, 60). 

 

Tapaturmat eivät ole kuitenkaan yksittäisiä tapahtumia, vaan niissä on kyse syiden ja seura-

uksien ketjusta. Siksi tapaturmien ehkäisemiseksi on kyettävä hallitsemaan koko tapahtuma-

ketjua. Oppilaitoksen turvallisuusmyönteinen kulttuuri, jolla tarkoitetaan turvallisuuden ja 

terveyden ylläpitämiseen ja kehittämiseen tähtäävää toimintaa, on tässä avainasemassa. Esi-

merkiksi, jos opiskelija tippuu rikkoutuneesta hoitotuolista, pelkästään rikkoutuneen hoito-

tuolin korjaaminen ei riitä. Sen sijaan tapahtumaketjun hallitsemiseksi tulee kysyä esimerkik-

si miksi rikkoutunutta hoitotuolia ei ole havaittu, tiesikö loukkaantunut opiskelija tai vastuus-

sa oleva opettaja viallisesta hoitotuolista, miten opiskelijaa on opastettu, ja onko muita rik-

koutuneita hoitotuoleja. Lisäkysymykset paljastavat vastuut ja pelkän hoitotuolin korjaamisen 

sijaan muut mahdolliset seikat, jotka tulee korjata. (Mertanen 2013, 60.) 
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Koska jokaista vakavaa tapaturmaa kohden sattuu keskimäärin 600 vaaratilannetta, joista ei 

aiheudu henkilö- tai materiaalivahinkoja, vaaratilanteiden vähentäminen vähentää myös va-

kavia tapaturmia. Ohjeiden noudattaminen, suojainten käyttö, vaarojen välttäminen ja ha-

vaittuihin epäkohtiin puuttuminen ennalta vähentävät tapaturmien vaaraa. Koneiden ja lait-

teiden käyttö edellyttää lisäksi opastusta ja valvontaa niihin liittyvien vaarojen takia. Lisäksi 

koneisiin ja laitteisiin liittyviä vaaroja voidaan ennaltaehkäistä hankkimalla vain CE-

merkittyjä ja vaatimusten mukaisia koneita ja laitteita, korjaamalla käytössä olleissa koneissa 

ja laitteissa esiintyvät puutteet sekä opettamalla koneiden ja laitteiden käyttäjät käyttämään 

niitä turvallisesti. Työtasot ja kulkutiet ovat myös tärkeitä tapaturmien ehkäisemisessä. Ne on 

pidettävä kunnossa, eikä niissä saa olla rakenteita tai esteitä, jotka estävät liikkumista. Lisäk-

si pelastustiet tulee merkitä ja pitää vapaina. (Pääkkönen ym. 2005, 40.) 

 

Opetustilojen tarkoituksenmukaisella käytöllä ja ylläpidolla sekä opetuksen suunnittelulla ja 

toteutuksella voidaan edistää työturvallisuutta ja ennaltaehkäistä tapaturmia. Työpisteet tu-

lee sijoittaa siten, että opettaja voi valvoa helposti opiskelijoiden työskentelyä. Opetustila 

tulee suunnitella ja kalusteet tulee sijoittaa siten, että työskentelypaikkojen ja säilytystilojen 

välille ei synny tarpeetonta kulkemista. (Inki ym. 2011, 107.) Lisäksi opetustyössä opetusryh-

män koko vaikuttaa merkittävästi työturvallisuuteen. Opettajan tulee varmistua siitä, että 

opetussuunnitelman mukaista opetusta voidaan antaa kyseessä olevassa tilassa turvallisesti. 

Opetusryhmän koossa tulee ottaa huomioon opiskelijoiden mahdolliset erityistarpeet ja erilai-

set lähtövalmiudet. Mikäli kyseessä on esimerkiksi erityisopetus tai opiskelijoilla on kovin eri-

laiset lähtövalmiudet, ryhmäkoon tulisi olla pienempi, jotta työturvallisuus ei vaarantuisi. 

(Inki ym. 2011, 107.) Lisäksi työturvallisuutta opetustilassa edistäviä tekijöitä ovat toisten 

huomioon ottaminen ja rauhallinen työskentely (Inki ym. 2011, 44). Tiukka taloudellinen ti-

lanne saattaa aiheuttaa painetta ryhmäkokojen suurentamiseen ja esimerkiksi työvälineiden 

korjauksien tai hankintojen siirtämiseen tulevaisuuteen. Ne taas saattavat vaikuttaa negatii-

visesti työvälineturvallisuuteen. 

 

Tapaturmien torjumiseksi on tärkeää ilmoittaa vaaratilanteista ja tutkia tilanteet. Sitä varten 

on olemassa Tilanneilmoituslomake (Liite 1) (Inki ym. 2011, 146). Lomakkeeseen kirjataan, 

mitä tapahtui, miksi ja miten vaaran toistuminen estetään. Lisäksi sattuneet tapaturmat tulee 

kirjata ja tutkia, jotta niistä voidaan tunnistaa tapaturmien vaaroja ja ottaa opiksi. Sattunei-

ta tapaturmia varten on olemassa Ilmoitus koulutapaturmasta –lomake (Liite 2), johon kirja-

taan edellä mainittujen tietojen lisäksi syntyneet vammat ja toteutetut hoidot (Terveyden ja 

hyvinvoinninlaitos 2014). Vakavat tapaturmat tulee ilmoittaa lisäksi työsuojeluviranomaisille 

ja poliisille. (Mertanen 2013, 60 - 62.) Työtapaturma määritellään vakavaksi, kun sen seuraus 

on vaikeanlaatuinen vamma tai kuolema (Riikonen ym. 2003, 45). 
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Opetushallituksen mukaan koulutuksen järjestäjällä tulee olla suunnitelma tapaturmien, on-

nettomuuksien ja kuolemantapausten varalta (Opetushallitus 2011, 13). Oppilaitoksen henki-

lökunnan osaaminen on tärkeässä asemassa tapaturmien ehkäisemisessä. Esimiesten valvonta 

ja esimerkki kuuluvat osana tapaturmien torjuntaan, ja hyvä johtaminen ehkäisee tapaturmia 

(Pääkkönen ym. 2005, 40). Mikäli tapaturmilta ei kuitenkaan pystytä välttymään, rehtori, ter-

veydenhoitaja ja opiskelijahuoltoryhmä ovat merkittävässä asemassa tapaturmien torjunnan 

kehittämisessä ja tapaturmien jälkihoidossa. (Mertanen 2013, 60.) 

 

9 Kosmetologiosaston työvälineiden riskien arviointi 

 

Kirjoittaja on kartoittanut Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston kosmetologiosastolla käy-

tössä oleviin työvälineisiin liittyvät riskit seuraavaan taulukkoon (Taulukko 3). Lisäksi tauluk-

koon on arvioitu työvälineisiin liittyvien riskien todennäköisyydet asteikolla yhdestä kolmeen 

ja mahdollisten seurausten vakavuudet myös asteikolla yhdestä kolmeen. Seurausten vakavuus 

-asteikon kuvaukset on esitetty edellisessä taulukossa (Taulukko 2). Seurausten vakavuus on 

arvioitu taulukkoon todennäköisimmän vakavuusasteen mukaan. Työvälineet on luokiteltu 

taulukossa kalusteisiin, kasvo-, käsi-, jalka- ja vartalohoidoissa käytettäviin työvälineisiin sekä 

välinehuoltolaitteisiin. Joitakin työvälineitä käytetään tosin muissakin luokissa, mutta edellä 

esitetty luokittelu edistää taulukon selkeyttä.  

 

Työvälineet 

 riskit 

Riskin todennäköisyys 

asteikolla 1–3 

1=epätodennäköinen 

(harvoin) 

2=mahdollinen (usein) 

3=todennäköinen (paljon) 

Seurauksen vakavuus  

asteikolla 1–3 

1=vähäinen 

2=haitallinen 

3=vakava 

Kalusteet 

Hoitotuoli ja -vuode 

 putoaminen tuolista 

 sähköisku 

 

1 

1 

 

1 

1 

Meikkituoli 

 kaatuminen tuolilla 

 

1 

 

1 

Jalallinen suurennuslamppu 

sekä infrapuna- ja lämpö-

lamput 

 sähköisku 

 päälle tippuminen 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

Poreamme   
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 hukkuminen 

 sähköisku 

1 

1 

3 

1 

Sukkula 

 hukkuminen 

 sähköisku 

 

1 

1 

 

3 

1 

Kasvohoidoissa käytettävät työvälineet 

Kasvoanalyysikone 

 sähköisku 

 

1 

 

1 

Kompressilämmitin 

 palovamma 

 sähköisku 

 

1 

1 

 

2 

1 

Höyrytin 

 palovamma 

 sähköisku 

 

1 

1 

 

2 

1 

Mikrovirtahoitolaite 

 sähköisku 

 

1 

 

1 

Timanttihiontalaite 

 sähköisku 

 

1 

 

1 

Ultraäänikuorintalaite 

 sähköisku 

 

1 

 

1 

Käsihoidoissa käytettävät työvälineet 

Parafiiniallas (lämmitin) 

 palovamma 

 

1 

 

2 

Rakennekynsipöydän imuri 

 sähköisku 

 

1 

 

1 

UV-kynsiuuni 

 palovamma 

 sähköisku 

 

1 

1 

 

2 

1 

Jalkahoidoissa käytettävät työvälineet 

Jalkapeili 

 haava, mikäli lasi 

rikkoutuu 

 sähköisku 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

Terävät instrumentit, kuten 

veitset, iho- ja kynsileikkurit 

sekä sakset 

 haava 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Vesi- ja kuivapora   
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 haava 

 palovamma 

 sähköisku 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

Vartalohoidoissa käytettävät työvälineet 

Kehonkoostumuksen mitta-

laite 

 sähköisku 

 

 

1 

 

 

1 

Vaha- ja sokerilämmittimet 

 palovamma 

 sähköisku 

 

1 

1 

 

2 

1 

Kuumakivilämmitin ja kivet 

 palovamma 

 sähköisku 

 

1 

1 

 

2 

1 

Vartalonmuokkauslaitteet 

 liian voimakas hoito, 

joka vaurioittaa ku-

doksia 

 palovamma 

 sähköisku 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

2 

1 

Välinehuoltolaitteet   

Instrumenttipesukone 

 sähköisku 

 tulipalo 

 

1 

1 

 

1 

1 

Ultraäänipesukone 

 sähköisku 

 

1 

 

1 

Kuumailmasterilaattori 

 palovamma 

 sähköisku 

 tulipalo 

 

1 

1 

1 

 

2 

1 

1 

Otsonaattori 

 sähköisku 

 

1 

 

1 

 

Taulukko 3: Kosmetologiosaston työvälineiden riskien arviointi 

 

10 Tutkimus 

 

Tutkimusongelmat olivat, millaisia riskejä Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston kosmetolo-

giosastolla käytössä oleviin työvälineisiin liittyy, miten riskejä voidaan ennaltaehkäistä ja mi-
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ten työvälineturvallisuutta voidaan edistää. Tutkimuskohteena oli kosmetologiosaston työvä-

lineturvallisuus. Tutkimuksen perusjoukkoa olivat kosmetologiosastolla tutkimuksen teon ai-

kaan työskennelleet opettajat. Kaikki kolme opettajaa suostuivat henkilökohtaisesti haasta-

teltaviksi.   

 

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui tutkimushaastattelu, koska sen avulla 

voidaan saada syvällistä tietoa, ja se mahdollistaa saatavien vastausten selventämisen. Tut-

kimushaastattelu mahdollistaa aineiston keruun säätelemisen joustavasti tilannetta ja haasta-

teltavaa myötäillen. Lisäksi se antaa haastateltavalle mahdollisuuden tuoda vapaasti esille 

ajatuksiaan ja esimerkiksi kehittämisideoitaan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 200.)  

 

Haastattelulajina oli teemahaastattelu, joka on strukturoidun ja avoimen haastattelun väli-

muoto. Teemahaastattelussa kysymyksillä ei ole tarkkaa muotoa eikä järjestystä niin kuin 

strukturoidussa haastattelussa, mutta toisaalta se ei ole myöskään täysin vapaa niin kuin 

avoin haastattelu. Teemahaastattelun ominaisin piirre on se, että haastattelun teemat, aihe-

piirit, ovat kaikille haastateltaville samat. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47 – 48.) Haastattelut 

toteutettiin yksilöhaastatteluina yhden päivän aikana opiston kosmetologiosaston tilassa. 

Haastattelumenettelyksi valikoitui yksilöhaastattelu haastateltavien perusteella. Lisäksi yksi-

löhaastatteluilla haluttiin taata mahdollisimman vapautuneet ja luontevat keskustelut (Hirs-

järvi ym. 1997, 205). Haastattelukysymyksiä oli seitsemän (Liite 3). Tarkentavia kysymyksiä 

esitettiin tilanteen ja haastateltavan mukaan. Haastattelut tallennettiin, ja kerätty aineisto 

litteroitiin kokonaisuudessaan jälkeenpäin.  

 

Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin teemoittelua. Sillä tarkoitetaan sitä, että analyysis-

sä tarkastellaan aineistosta esiin nousevia piirteitä, jotka ovat yhteisiä usealle haastateltaval-

le (Hirsjärvi & Hurme 2001, 173). Haastatteluvastaukset käytiin läpi kysymys kerrallaan ja 

teemoiteltiin tutkimuskysymysten teemojen mukaan, jotka olivat riskit, riskien ennaltaehkäi-

sy ja työvälineturvallisuuden edistäminen. 

 

11 Tutkimustulokset 

 

Kaikki haastateltavat olivat Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston kosmetologiosastolla pää-

toimisesti työskenteleviä naisopettajia. Kaikki haastateltavat olivat suorittaneet kosmetologin 

tutkinnon, ja kaksi haastateltavaa oli suorittanut estenomin ammattikorkeakoulututkinnon. 

Yksi haastateltava oli suorittanut opettajan pedagogiset opinnot, ja yksi haastateltava oli suo-

rittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Lisäksi yksi haastateltava oli suorittanut 

näyttötutkintomestarikoulutuksen. Haastateltavilla oli vaihtelevasti muutamasta vuodesta 

moneen kymmeneen vuoteen kokemusta opettajantyöstä. 
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11.1 Työvälineisiin liittyvät riskit 

 

Haastateltavat huomioivat teräviin instrumentteihin, esimerkiksi veitsiin, leikkureihin ja neu-

loihin liittyviä riskejä, kuten pieniä naarmuja ja haavoja. Niitä kerrottiin tulevan sekä opiske-

lijoille että asiakkaille. 

 

”Siinä voi tulla isokin vahinko, jos käyttää sitä veistä varomattomasti.” 

 

Neulojen käyttöön, esimerkiksi poistettaessa miliumeja kasvoista, mainittiin liittyvän verikon-

taktin vaara, koska ihosta saattaa vuotaa toimenpiteen takia muutama tippa verta. Silloin 

täytyy olla erityisen huolellinen ja varoa verikontaktia. Terävien instrumenttien lisäksi jalka-

poran käyttöön liittyen mainittiin nirhamat. 

 

Koneisiin ja laitteisiin huomioitiin liittyvän aina omat riskinsä. Lisäksi niiden rikkoutuminen 

nähtiin riskinä. 

 

Laitteisiin, joissa on pyörimistekniikkaa, mainittiin liittyvän riski, että esimerkiksi laitteen 

käyttäjän kädessä oleva suojakäsine tai hänen pitkät avoinna olevat hiuksensa jäävät pyöri-

vään poranterään kiinni. Vesi- ja kuivaporiin liittyen riskinä nähtiin myös viallisen poranterän 

käyttäminen. 

 

Opiskelijoiden avoinna olevien pitkien hiusten lisäksi isot korut ja huivit nähtiin riskinä, koska 

sen lisäksi, että ne voivat jäädä laitteiden pyöriviin osiin kiinni, ne voivat haitata näkemistä. 

Siihen mainittiin liittyvän se, että opiskelijat eivät välttämättä ymmärrä täysin hygieniavaa-

timuksia eivätkä hygienian merkitystä työssä. Tämä näkyy esimerkiksi siten, että opiskelijan 

hiukset laskeutuvat hoitoa tehdessä asiakkaan päälle tai siten, että opiskelija koskee omia 

hiuksiaan hoidon aikana esimerkiksi siirtäessään hiuksiaan pois edestä. Tällöin hygienia ja 

aseptinen toiminta kärsivät hoitotilanteissa. 

 

Kuumeneviin laitteisiin, kuten kuumailmasterilaattoriin liittyen mainittiin palovamman riski, 

mikä tuli esiin esimerkiksi tässä kommentista: 

 

”Ja sitten tuolla välinehuollossa niin tavallaan se, että nehän on kuumia, kun otetaan, niin 

se asia hämärtyy. Sitä mennään sörkkimään sitä kauheen kuumaa.” 

 

Kuumailmasterilaattorissa hyödynnetään lämpöä instrumenttien steriloinnissa. Palovamman 

riski aiheutuu kuumentuneista instrumenteista, jos niiden ei anneta jäähtyä ennen niiden kos-

kettamista. Palovamman riski mainittiin liittyvän myös kuumennettuihin aineisiin, kuten vaha-
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lämmittimessä kuumentuneeseen karvanpoistovahaan. Lisäksi höyryttimiin mainittiin liittyvän 

palovamman riski. 

 

Haastateltavat toivat esiin myös sähkölaitteisiin liittyviä riskejä ja huomioivat sähköturvalli-

suuden merkityksen. Sähkölaitteisiin liittyvänä riskinä nähtiin se, että nimenomaan naiset ei-

vät välttämättä ymmärrä sähkölaitteisiin liittyviä riskejä. Sähkölaitteiden huolimaton käyttö 

nähtiin myös riskinä. Sillä tarkoitettiin esimerkiksi sähkölaitteiden pudottamista ja poranteri-

en laittamista huolimattomasti poran käsikappaleeseen. Lisäksi sähkölaitteisiin liittyvät säh-

köjohdot koettiin riskiksi esimerkiksi seuraavan kommentin perusteella: 

 

”Et mikä nyt ite näkisin lähinnä sitten on noi sähköjohdot, että kun kaikissa laitteissa on joh-

toja ja sitten, kun niitä menee pitkin poikin niin se on se turvallisuusongelma.” 

 

Sähköturvallisuuteen liittyvänä riskinä nähtiin sähkölaitteen käyttö tilanteessa, jossa on mah-

dollista, että sähkölaite tai sen osa joutuu veteen, kuten jalkaporan käsikappaleen putoami-

nen vahingossa jalkahoidossa käytettävään, siirrettävään jalkakylpyaltaaseen. 

 

Ultraäänipesurissa käytetään voimakkaita desinfiointiliuoksia esimerkiksi instrumenttien des-

infioimiseksi. Ultraäänipesuriin mainittiin liittyvän riski, että voimakkaaseen desinfiointines-

teeseen kosketaan paljain käsin.  

 

Vesien, kuten jalkojen kylvetysveden, kaatumisessa ja veden loiskumisessa lattialle nähtiin 

liukastumisvaara. Lisäksi riskinä mainittiin se, että opiskelijat eivät välttämättä ymmärrä 

esimerkiksi lattialle tippuneen veden tai rasvan vaikuttavan negatiivisesti työolosuhteisiin ja 

siten heikentävän myös työturvallisuutta. 

 

Vanhempiin hoitotuoleihin mainittiin liittyvän riski, että ne saattavat keikahtaa etenkin sil-

loin, kun isokokoinen asiakas liikkuu niissä. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun asiakas ha-

luaa äkkinäisesti näyttää esimerkiksi hoidon tekijälle jotakin jaloissaan olevaa. Korkealla 

meikkituolilla kaatuminen mainittiin myös riskinä. Samoin riskeinä mainittiin erilaiset kolhai-

sut ja pään lyömiset esimerkiksi tilanteessa, jossa lyödään pää nopeasti ylös noustessa esi-

merkiksi yllä olevaan kaappiin. Lisäksi riskinä mainittiin saksien päälle istuminen. 

 

Lisäksi haastateltavat huomioivat, että opiskelijoiden vastaanottokyvyn puute ja väärä asen-

noituminen työvälineturvallisuutta kohtaan voivat aiheuttaa riskejä, mikä tuli esiin näin: 

 

”Siinähän voisi olla riski suuremmallekin elikkä, että esimerkiksi työotteitten eli millä taval-

la kuunnellaan ja asennoidutaan työotteisiin elikkä esimerkiks veitsen kanssa. Missä se on se 

tukikäsi ja muuten.” 
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11.2 Riskien ennaltaehkäisy 

 

Haastateltavat kertoivat, että he perehdyttävät opiskelijat aina uuden työvälineen ominai-

suuksiin ja käyttöön. He kertoivat huomioivansa sekä työvälineen mahdolliset käyttö- että 

turvallisuusohjeet. Perehdyttämiseen kuului työturvallisuuden huomioon ottaminen ja työvä-

lineisiin liittyvistä riskeistä kertominen opiskelijoille. Lisäksi riskejä ennaltaehkäisevinä kei-

noina mainittiin opiskelijoiden työskentelyn valvominen, ohjeiden vastaiseen toimintaan 

puuttuminen ja opiskelijoiden neuvominen työskentelyn aikana esimerkiksi työotteiden suh-

teen. Yksi haastateltava kertoi asiasta näin: 

 

”Aina kun joku laite tai muu otetaan käyttöön, niin siinä käydään sen ohjeet, käyttö ja tur-

vallisuusohjeet läpi. Ja sama välineillä, kun opetellaan käyttään. Ja koko ajan niitä opiskeli-

joita vahditaan, kun ne tekee ja neuvotaan, että sormet pois tieltä, kun veistelee. Kyllä se 

välillä aika välillä silloin on isossa osassa ja, että siihen kiinnitetään koko ajan huomiota.” 

 

Riskien ennaltaehkäisynä mainittiin toiminnan ja työvälineturvallisuuden tärkeyden peruste-

leminen opiskelijoille. Lisäksi haastateltavat huomioivat, että opiskelijoiden asenne vaikuttaa 

työvälineturvallisuuteen. Yksi haastateltava kertoi asiasta näin: 

 

”Koska, kun periaatteessa minä olen sitä mieltä, että opiskelijoiden kanssa kaikkien näiden 

asioiden tiedostaminen, et miksi näitä käydään läpi esimerkiksi veitsen käyttöä ja sitten 

esimerkiksi asennoitumistakin, sehän on sitä ennaltaehkäisyä. Et se heidän liittyy niin kun 

käytäntöön, miksi näin toimitaan, mitä voi tapahtua.” 

 

Työvälineturvallisuuteen liittyvien asioiden kertaaminen tarvittaessa mainittiin riskejä ennal-

taehkäisevänä keinona, mikä tuli esille esimerkiksi tässä kommentista: 

 

”Sitä painotetaan matkan varrella myöskin, et, jos huomataan, et joku asia ei niinku tahdo 

jäädä mieleen, niin siihen palataan uudestaan.”  

 

Ennaltaehkäisevänä keinona mainittiin myös opiskelijoiden ohjeistaminen siihen, että he 

käyttävät vain täysin ehjiä ja toimintakuntoisia työvälineitä. Lisäksi opiskelijat on ohjeistettu 

kertomaan opettajille, jos he huomaavat osastolla rikkoutuneen työvälineen. Siten rikkoutu-

neet työvälineet voidaan toimittaa opettajien toimesta esimerkiksi korjattaviksi. Haastatelta-

vat huomioivat myös opiskelijoiden kannustamisen ohjeidenmukaiseen toimintaan, mikä edis-

tää omalta osaltaan työvälineturvallisuutta. Yksi haastateltava toi asian esiin näin:  
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”Ja sitte myöskin huomioidaan, että hei, että hyvä, että tulit ilmoittamaan, että just oikeen 

toimittu, että kannustetaan siihen myöskin.” 

 

Riskejä ennaltaehkäisevänä keinona mainittiin myös vikavirtakytkimet, jotka estävät esimer-

kiksi ohjeidenvastaisesta toiminnasta mahdollisesti muuten aiheutuvan sähköiskun. 

 

Haastateltavat toivat esiin toimenpiteen, jolla on parannettu osaston työvälineturvallisuutta. 

Kyseessä olivat kynsileikkurit, joilla aloitteleva kynsienleikkaaja voi leikata vahingossa myös 

viereistä varvasta, mikäli kynsileikkureiden leikkuuosa on pitkä. Siksi osastolla on siirrytty 

täysin ”hännättömiin” kynsileikkureihin, joissa leikkuuosa on lyhyempi. Yksi haastateltava toi 

asian esiin näin: 

 

”Sitten myös esimerkiksi kynsileikkurit, siinähän me ollaan siirrytty ihan täysin hännättömiin 

ihan sen takia, että, kun niitä alkaa olla 20 opiskelijaa, opettaja ei pysty vahtimaan joka 

ikistä silloin, kun alotellaan leikkaamista, nii hännättömyydellä saadaan se, että sen toisen 

varpaan leikkaus ainakin on jääny pois.” 

 

Riskien ennaltaehkäisemiseksi ja työvälineturvallisuuden ylläpitämiseksi osastolla käytössä 

olevat työvälineet on jaettu opettajien kesken niin, että jokainen opettaja on vastuussa tiet-

tyjen työvälineiden toimintakunnosta ja -varmuudesta. Esimerkiksi, kun opettajan vastuualu-

eeseen kuuluva työväline menee rikki, ja hän saa siitä tiedon, on hänen vastuullaan viedä asia 

eteenpäin. Haastateltavat toivat esiin rikkoutuneiden työvälineiden yhteydessä yhteistyön 

opiston talonmiesten kanssa, jotka ovat korjanneet rikkoutuneita työvälineitä. 

 

Riskejä ennaltaehkäisevänä keinona mainittiin myös laajat riskikartoitukset, joita on tehty 

opistolla osastokohtaisesti. Kosmetologiosastolla tehdyssä kartoituksessa oli huomioitu myös 

työvälineisiin liittyviä riskejä. Mikäli kartoituksessa on tullut esille riski, jota ei ole voitu hy-

väksyä, siihen on puututtu. 

 

Haastateltavat huomioivat, että työasut ja -kengät sekä muut suojaimet ovat osa turvallista 

työympäristöä ja ennaltaehkäisevät omalta osaltaan riskejä edistämällä työturvallisuutta. Se 

tuli esiin tässä kommentissa: 

 

”Tietty se, että meillä täällä pitää olla ne työvaatteet ja työhön sopivat kengät ja kaikki 

muu, mikä kuuluu ja on järjestyssäännöissä.” 

 

Riskien ennaltaehkäisemisenä mainittiin myös turvallisiin ja ergonomisiin kalusteisiin ja työvä-

lineisiin panostaminen. Lisäksi haastateltavat toivat esiin siistin, toimivan, ajanmukaisen ja 

puitteiltaan turvallisen opiskeluympäristön merkityksen riskien ennaltaehkäisemisessä. He 
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mainitsivat erikseen muun muassa, että sähkölaitteet ovat toimintakuntoisia ja, että tilaa on 

tarpeeksi. 

 

Lisäksi haastateltavat kertoivat koko opiston henkilökunnalle järjestettävistä turvallisuuskou-

lutuksista, joissa tosin keskitytään enemmän koko opiston laajempaan turvallisuuteen. Niiden 

kerrottiin kuitenkin luovan pohjan sille, miten osastolla toimitaan. Koko opiston henkilökun-

nalla, johon haastateltavat kuuluvat, tulee olla myös ensiapukoulutus suoritettuna. Siten taa-

taan heidän auttamiskykynsä onnettomuustilanteissa ja sairauskohtauksissa. Lisäksi haastatel-

tavat kertoivat pelastuslaitoksen säännöllisesti suorittamista palotarkastuksista. 

 

11.3 Työvälineturvallisuuden edistäminen 

 

Haastateltavat kokivat työvälineturvallisuuden valvomisen haasteelliseksi erityisesti silloin, 

kun tehdään opiskelijoiden kanssa ensimmäisiä kertoja jotakin uutta ja tilanteessa, jossa 

opiskelijat tekevät hoitoja ulkopuolisille asiakkaille opiston kauneushoitolassa. Jälkimmäises-

sä tapauksessa sanotaan, että opiskelijoilla on asiakaspalvelua. Haastateltavat kokivat, ettei-

vät he pysty valvomaan jokaisen opiskelijan työskentelyä, koska valvottavia opiskelijoita on 

opetusryhmässä paljon. Yksi haastateltava kertoi asiasta näin: 

 

”Sitteku on vaikka asiakaspalvelua, sitte on aika monta työpistettä ja aika monta tekijää ja 

liikkuvaa osaa, että kaikkia ei pysty koko ajan valvomaan. Että valvovia silmiä ehkä enem-

män.” 

 

Haastateltavat ehdottivat ratkaisuksi enemmän ”valvovia silmiä”, kuten ohjaajan paikalla 

oloa. Opiston kosmetologiosastolla työskentelee ohjaaja, mutta kuten seuraavasta kommen-

tista tulee ilmi, haastateltavat hyödyntäisivät häntä useammin: 

 

”Toki silleen, että kun alotellaan veitsellä ja muilla ja tehdään ensimmäisiä näitä, niin py-

rimme, jos on mahdollista ottaa sitä ohjaajaakin mukaan, mutta kun se on nykyään jaettu 

sitten kolmelle osastolle, niin ei senkään resurssi riitä.” 

 

Jakotuntien järjestäminen mainittiin käytössä olleena ratkaisuna. Jakotuntien aikaan paikalla 

on yleensä vain puolet opetusryhmästä, jolloin valvottavia opiskelijoita on kerralla vähem-

män. Jakotuntien aikana puolet opiskelijoista tekee esimerkiksi käytännön harjoituksia ja toi-

nen puoli tekee annettuja kirjallisia tehtäviä. 

 

Yksi keino työvälineturvallisuuden edistämiseksi oli se, että epävarmat opiskelijat eivät saa 

harjoitella itsenäisesti ennen kuin opettaja ehtii paikalle. Esimerkiksi, kun harjoitellaan jota-
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kin uutta asiaa ja opettaja havaitsee opiskelijan, joka ei vielä hallitse työskentelyä. Opiskeli-

ja saa harjoitella esimerkiksi veitsen käyttöä aluksi vain opettajan välittömässä ohjauksessa. 

 

Haastateltavat toivat esiin työvälineisiin lisättävien suojavarusteiden käytön, mutta vaikka ne 

edistäisivätkin työvälineturvallisuutta, niiden käytöllä olisi myös toinen puoli. Se tuli esiin 

tässä kommentissa:  

 

”Ainahan suojavarusteita esimerkiks just siihen veitsen käyttöön, on sellaisia suojia, mitä 

siihen voi lisätä. Taas toisaalta, jos tuudittautuu siihen liialliseen ”suojaamiseen”, osaako 

sitä sitten oikealla kunnioituksella sitten työelämässä käsitellä niitä. Että siellä ei sitten ru-

pee tuleen niitä huteja. Et se on vähän kakspiippunen asia siinä kohtaa.” 

 

Kehittämiskohteena nähtiin se, että kaikki, niin opiskelijat kuin opettajat, veisivät tiedon rik-

koutuneesta työvälineestä eteenpäin, ja asia tulisi hoidetuksi. Yksi haastateltava toi asian 

esiin näin:  

 

”Että kaikki aina muistais ilmoittaa, jos joku huomaa, että joku on rikki. Opiskelijat ja opet-

tajat, kuka ikinä, kun huomaa, et joku on rikki, ei vain työnnetä sivuun sinne jonnekin kaapin 

perälle, että tää ei toimi ja oteta seuraavaa. Semmonen just, et enemmän se ehkä on siitä, 

että ei viitti ottaa vastuuta tai nähdä sitä vaivaa, että kerron, että näin kävi.” 

 

Työvälineturvallisuuden edistämiseksi ehdotettiin yksinkertaisia kuvallisia ohjetauluja työväli-

neistä. Ohjetaulut olisivat työvälineiden yhteydessä tai esimerkiksi työskentelytilojen seiniin 

ripustettuina. Niiden tarkoitus olisi muistuttaa opiskelijoita keskeisimmistä työvälineisiin liit-

tyvistä turvallisuusseikoista. Lisäksi opiskelijat voisivat käyttää niitä työvälineisiin liittyvien 

turvallisuusseikkojen kertaamiseen. Tällaisten yksinkertaisten ohjetaulujen ajateltiin toimi-

van nopeassa käytännön elämässä paremmin kuin kansioiden, joista löytyvät työvälineiden 

käyttö- ja turvallisuusohjeet. Toisaalta sekin otettiin huomioon, että, jos ohjetauluja on esillä 

liian paljon, opiskelijat eivät välttämättä enää noteeraa niitä. 

 

Haastateltavat pohtivat, kannattaisiko nimenomaan työvälineturvallisuuden kertaamista var-

ten varata aikaa. Tällä hetkellä he kertaavat työvälineisiin liittyviä turvallisuusseikkoja tar-

peen mukaan esimerkiksi, kun työväline otetaan jälleen käyttöön. Yksi haastateltava pohti 

asiaa näin:  

 

”No voi olla, että tämä on nyt vähän kaukaa haettua, koska mun mielestä se turvallisuudesta 

kertominen tulee siellä tunneilla, kun sille vaan ottaa ajan. Jos olis esimerkiksi määrätty 

ihan tietyt tunnit, olis kerta kaikkiaan suunniteltu, että nämä ja nämä tunnit on sitten ihan 

turvallisuusasioiden kertaamista, et mennää kädestä pitäen, että poran kanssa näin ja jos 
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tulee ongelma niin näin, ultraäänilaitteen kanssa näin ja mitä sitten, jos tulee ongelma. 

Mutta käytännössä niin mää ainakin ja mielestäni muutkin opet kertailee niitä aina siinä 

matkanvarrella sillon, ku joku kyseinen laite tai menetelmä on käytössä.” 

 

Haastateltavat kokivat epäselväksi sen, että työvälineturvallisuuden opettamista ei ole täysin 

määritelty, ja lisäksi oli epäselvää, kuka siitä on vastuussa. Lisäksi oli epäselvää, mihin opin-

tokokonaisuuteen työvälineturvallisuuden opettaminen pitäisi sisällyttää, ja milloin sitä pitäisi 

opettaa. Haastateltavat tiedostivat, että työvälineturvallisuus ei ole oma oppiaineensa, ja 

tällä hetkellä jokainen opettaja opettaa työvälineturvallisuutta parhaalla katsomallaan taval-

la. Haastateltavat korostivat kuitenkin opettajan omaa vastuuta asiassa, mikä tulee esiin esi-

merkiksi tässä kommentissa:  

 

”Se on opettajasta ittestänsä kiinni, että ottaa siihen aikaa ja kertoo siitä turvallisuudesta 

ja kertoo miksi se on tärkeetä.”   

 

Toisaalta taas oli selvää, että työvälineturvallisuuteen liittyvät asiat käydään opiskelijoiden 

kanssa läpi, kun käytetään kyseistä työvälinettä ensimmäisen kerran. Se tuli esiin esimerkiksi 

tässä kommentissa:  

 

”Ja sitten aina, kun opettaja opettaa jonkun uuden laitteen tai välineen niin sen, kun tietää, 

että tämä on uus tälle, niin kyllähän se hänen vastuulle kuuluu opettaa työturvallisuus elikkä 

niin tota sen käyttäminen ja siihen liittyvät riskit.” 

 

Työvälineturvallisuuden opettamiseen kaivattiin kuitenkin yhteisiä pelisääntöjä. Koska opiston 

kosmetologiosastolla työskentelee monta opettajaa, ehdotettiin, että osastolla keskusteltai-

siin siitä, mitkä asiat työvälineturvallisuuteen sisältyy, ja kuka sen opettamisesta on vastuus-

sa. Siten varmistettaisiin, että kaikille opetusryhmille opetettaisiin samat asiat työvälinetur-

vallisuudesta. Vaihtoehtoisesti ehdotettiin, että työvälineturvallisuuden opettaminen olisi 

yhden opettajan vastuulla, ja hän kävisi läpi jokaisen opiskelijaryhmän kanssa työvälinetur-

vallisuuteen liittyvät asiat. Yksi haastateltava pohti asiaa näin: 

 

”Mun mielestä tässä työturvallisuudessakin jotenkin vastuutetaan tai käydään tietyt asiat 

läpi yhdessä, et mikkä käydään ja kuka käy kenen kanssa. Ettei tulis sitä, että, jos meillä 

heitellään ryhmiä opettajalta toiselta niin aina aatellaan, et joku muu sen hoitaa. Se mun 

mielestä on siinä semmonen puute.” 

 

Yhtenä kehittämisehdotuksena mainittiin myös suunnitelman teko siitä, mihin kokonaisuuteen 

työvälineturvallisuuden opettaminen sisältyy, ja milloin sitä tulisi opettaa opiskelijoille. Li-
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säksi ehdotettiin esimerkiksi kerran vuodessa työvälineturvallisuuteen liittyvien asioiden tar-

kistusta ja samalla keskustelua aiheesta. 

 

Haastateltavat kokivat puutteena sen, että kauneudenhoitoalan työvälineturvallisuudesta ei 

ole valmista opetusmateriaalia. Koska valmista opetusmateriaalia ei ole, haastateltavat ar-

vioivat, että jokaisella opettajalla lienee oman näköiset opetusmateriaalit. Valmiin opetus-

materiaalin puute ja työvälineturvallisuuden opettamiseen liittyvä epätietoisuus vaikuttivat 

siihen, että haastateltavien oli vaikea arvioida, miten hyvin he pystyvät opettamaan työvä-

lineturvallisuutta. Se tulee esiin tässä kommentissa: 

 

”Mulla on aika kattava materiaali itellä mielestäni, mutta toki siellä voi olla aukkoja, ku ei 

oo olemassa yhtä, että kaikki nää pitäs käydä.” 

 

Lisäksi työvälineturvallisuuden edistämiseksi ehdotettiin työturvallisuusopasta, joka olisi ni-

menomaan kauneudenhoitoalalle suunniteltu, koska sellaista ei ole olemassa. 

 

12 Tulosten tulkinta ja johtopäätökset 

 

Opiston kosmetologiosastolla käytössä oleviin työvälineisiin liittyy ymmärrettävästi riskejä. 

Verrattuna kirjoittajan tähän työhön tekemään taulukkoon (Taulukko 3) kosmetologiosastolla 

käytössä oleviin työvälineisiin liittyvistä riskeistä, tutkimuksessa tuli esiin vielä joitakin riske-

jä, kuten neuloihin liittyvä verikontaktin vaara. Vesi- ja kuivaporiin liittyen tuli esiin riski, 

että jokin ylimääräinen asia jää laitteen pyörivään osaan kiinni. Yleensä suojakäsineen kiinni 

jääminen johtuu siitä, että suojakäsine on liian iso käyttäjän käteen. Ultraäänipesuriin liitty-

vänä riskinä tuli esiin se, että ultraäänipesurissa käytettävään voimakkaaseen desinfiointiliu-

okseen kosketaan paljain käsin. Tutkimuksessa tuli esiin myös se, että vanhempiin hoito-

tuoleihin liittyy riski, että ne saattavat keikata tietyissä tilanteissa. Lisäksi tutkimuksessa tuli 

esiin mahdollisten riskien aiheutumiseen liittyvä seikka. Kyseessä olivat opiskelijoiden pitkät 

avoinna olevat hiukset sekä isot korut ja huivit, jotka voivat esimerkiksi haitata työskennel-

lessä opiskelijoiden näkemistä. Niitä voidaan sanoa ohjeiden vastaisiksi, koska opiskelijoiden 

pitkät hiukset tulisi olla kiinni sekä isot korut ja huivit ovat kiellettyjä hoitotyötä tehdessä. 

Niin kuin Mertanen (2013, 74 - 75) totesi, ohjeiden vastainen ja ohjeista piittaamaton toimin-

ta on aina turvallisuusriski. 

 

Tutkimuksessa tuli esiin paljon koneisiin ja laitteisiin liittyviä riskejä, mikä on ymmärrettä-

vää, koska opiston kosmetologiosastolla on niitä paljon käytössä. Kuumeneviin laitteisiin ja 

aineisiin huomioitiin liittyvän palovamman riski. Monet koneet ja laitteet ovat sähköisiä, jo-

ten sähköturvallisuuden merkitystä ei voi aliarvioida. Kuten Schmaling (2009, 173) totesi, säh-

köopillinen tietämys on tärkeää, jotta kenenkään turvallisuus tai terveys ei vaarantuisi hoito-
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työssä. Tutkimuksen perusteella todennäköisimmiksi riskeiksi voidaan sanoa teräviin instru-

mentteihin liittyviä riskejä, kuten naarmuja ja haavoja. Riskit ovat kuitenkin hyväksyttävissä, 

koska ne ovat epätodennäköisiä ja seurauksiltaan pääosin vähäisiä. Opiskeluympäristöä voi-

daan siten sanoa turvalliseksi, mikä on toiminnan edellytys. 

 

Työvälineisiin liittyvien riskien yhteydessä tuli esiin työolosuhteiden merkitys ja se, että opis-

kelijat eivät välttämättä ymmärrä, miksi turvallisista työolosuhteista tulee huolehtia. Lisäksi 

tutkimuksessa tuli esiin se, että opiskelijoiden vastaanottokyvyn puute ja väärä asennoitumi-

nen työvälineturvallisuutta kohtaan voivat olla riskejä aiheuttavia tekijöitä. Putus (2011, 132) 

huomioi, että opiskelijat omaksuvat opiskeluaikana alalla vallitsevat käytännöt ja asenteet. 

Siksi on tärkeää, että kaikki oppilaitosyhteisön jäsenet suhtautuvat työvälineturvallisuuteen 

myönteisesti. Jokainen opiston kosmetologiosastolla opiskeleva tai työskentelevä voi vaikut-

taa työvälineturvallisuuteen kiinnittämällä huomiota riskeihin ja asennoitumalla turvallisuutta 

edistävästi. Haastateltavat suhtautuivat sekä tutkimukseen että työvälineturvallisuuden edis-

tämiseen avoimesti ja positiivisesti. Ainakin heidän toiminnastaan voidaan sanoa, että se on 

turvallisuusmyönteisen kulttuurin mukaista eli oppilaitoksen turvallisuuden ja terveyden yllä-

pitämiseen ja kehittämiseen tähtäävää (Mertanen 2013, 60). 

 

Työvälineisiin liittyviä riskejä pyritään ennaltaehkäisemään opiston kosmetologiosastolla mo-

nipuolisesti. Ennaltaehkäiseviä keinoja olivat opiskelijoiden perehdyttäminen, opiskelijoiden 

työskentelyn valvominen, ohjeiden vastaiseen toimintaan puuttuminen ja opiskelijoiden neu-

vominen työskentelyn aikana. Turvallisuusnäkökulmat otetaan huomioon, ja opiskelijoille ker-

rotaan työvälineisiin liittyvistä riskeistä. Riskejä ennaltaehkäisevä keino oli myös toiminnan ja 

työvälineturvallisuuden tärkeyden perusteleminen opiskelijoille. Riskejä ennaltaehkäiseviä 

keinoja olivat myös työvälineturvallisuuteen liittyvien asioiden kertaaminen tarvittaessa ja 

opiskelijoiden ohjeistaminen siihen, että he käyttävät vain ehjiä ja toimintakuntoisia työväli-

neitä. Lisäksi riskejä ennaltaehkäisevä keino oli opiskelijoiden ohjeistaminen siihen, että he 

ilmoittavat opettajille, jos he huomaavat osastolla rikkoutuneen työvälineen. Siten rikkoutu-

neet työvälineet voidaan toimittaa opettajien toimesta esimerkiksi huoltoon. Lisäksi tutki-

muksessa tuli esiin opiskelijoiden kannustaminen ohjeidenmukaiseen toimintaan, mikä ennal-

taehkäisee myös riskejä ja edistää työvälineturvallisuutta. 

 

Työvälineturvallisuus otetaan opiston kosmetologiosastolla vakavasti, ja riskejä pyritään en-

naltaehkäisemään aktiivisesti. Kosmetologiosastolla käytössä olevat työvälineet on jaettu 

opettajien kesken niin, että jokainen opettaja on vastuussa tiettyjen työvälineiden toiminta-

kunnosta ja -varmuudesta. Kosmetologiosastolla on siirrytty käyttämään vain turvallisempia 

kynsileikkureita, joilla aloittelevan opiskelijan on epätodennäköisempää aiheuttaa vahinkoa. 

Kosmetologiosastolla käytetään työasuja ja -kenkiä sekä muita suojaimia, jotka ennaltaeh-

käisevät riskejä. Opistolla tehdyt laajat riskikartoitukset kertovat myös pyrkimyksestä ennal-
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taehkäistä riskejä ja edistää työvälineturvallisuutta. Lisäksi tutkimuksessa tuli esiin, että 

kosmetologiosastolla oli otettu huomioon puitteiltaan turvallisen opiskeluympäristön sekä tur-

vallisten ja ergonomisten kalusteiden ja työvälineiden merkitys. 

 

Haastateltavat kokivat opiskelijoiden työskentelyn valvomisen haastavaksi tilanteissa, joissa 

tehdään opiskelijoiden kanssa ensimmäisiä kertoja jotain uutta tai opiskelijoilla on asiakas-

palvelua. Tilanteista tekee haasteellisia se, että ryhmäkoot ovat suuria. Ryhmäkoko on huo-

mionarvoinen tekijä, koska opetustyössä opetusryhmän koko vaikuttaa merkittävästi työtur-

vallisuuteen (Inki ym. 2011, 107). Tutkimuksessa tuli esiin, että opiston työvälineturvallisuut-

ta voidaan edistää jakotuntien järjestämisellä. Jakotuntien järjestäminen vaatinee tosin 

opettajalta enemmän tuntien suunnittelua ja valmistautumista. Lisäksi esimerkiksi käytännön 

harjoitteluun pitää varata enemmän aikaa, koska paikalla on kerralla vain puolet opetusryh-

mästä. Toinen tutkimuksessa esiin tullut keino työvälineturvallisuuden edistämiseksi oli se, 

että epävarmojen opiskelijoiden ei anneta harjoitella aluksi itsenäisesti, vaan vain opettajan 

välittömässä ohjauksessa. Tätä tukee toteamus, että ennen kuin opiskelijat voivat työskennel-

lä työvälineillä itsenäisesti, opettajan tulee varmistaa opiskelijoiden kyky ja valmiudet hallita 

työvälineiden käyttö (Inki ym. 2011, 98 - 99). Työvälineturvallisuutta voidaan edistää siten, 

että ohjaaja olisi useammin kosmetologiosastolla paikalla, jolloin hän voisi valvoa opettajien 

kanssa opiskelijoiden työskentelyä. Taloudelliset resurssit huomioon ottaen se voi kuitenkin 

olla mahdotonta. Ryhmäkokojen pienentäminen tuntuu myös epätodennäköiseltä. 

 

Opiston kosmetologiosaston työvälineturvallisuutta voidaan edistää parantamalla tiedonkulkua 

rikkoutuneista tai muuten epäkunnossa olevista työvälineistä. Tarkoittaen sitä, että kaikki, 

niin opiskelijat kuin opettajat, veisivät tiedon työvälineestä eteenpäin. Kaikki ovat kuitenkin 

ilmoitusvelvollisia. Opiston järjestyssääntöjen (Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto 2014) 

ja työturvallisuuslain (2002/738) mukaan opiskelijat ovat velvollisia ilmoittamaan henkilökun-

nalle kaikista työvälineissä havaitsemistaan puutteista. Työturvallisuuslaki koskee myös opet-

tajia (Työturvallisuuslaki 2002/738). Lisäksi opettajien tulee ilmoittaa esimiehelleen mahdol-

lisista puutteista opetuksessa käytettävissä työvälineissä (Mertanen 2013, 74 – 75). Haastatel-

tavat pohtivat työvälineturvallisuuden edistämistä ohjetauluilla. Ohjetauluilla voisi korostaa 

turvallisuuteen liittyvien seikkojen tärkeyttä, kunhan niitä ei ole liikaa esillä kosmetologiosas-

tolla. Opiskelijoiden olisi helppo kerrata niistä tärkeimpiä turvallisuuteen liittyviä seikkoja, 

mikä voisi edistää osaltaan kosmetologiosaston työvälineturvallisuutta. Ohjetaulujen tekemi-

nen vaatii tietysti oman aikansa, mutta niiden teossa voisi hyödyntää myös opiskelijoita. 

 

Työvälineturvallisuuden opettamista voidaan edistää laatimalla siitä yhteiset pelisäännöt. 

Opiston kosmetologiosastolla tulee selvittää, mitä työvälineturvallisuuteen sisältyy, kuka sen 

opettamisesta on vastuussa, mihin kokonaisuuteen työvälineturvallisuuden opettaminen kuu-

luu ja milloin sitä pitää opettaa. Siten työvälineturvallisuuden opettamisesta tulee myös tasa-
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laatuisempaa, kun kaikille opetusryhmille opetetaan samat asiat työvälineturvallisuudesta. 

Lisäksi työvälineturvallisuuden opettamista ja työvälineturvallisuutta voidaan edistää kauneu-

denhoitoalalle suunnatulla työvälineturvallisuuden opetusmateriaalilla. Toinen tutkimuksessa 

esiin tullut puute on kauneudenhoitoalalle suunnattu työturvallisuusopas, joka tukisi myös 

työvälineturvallisuutta. Opetusmateriaalin ja työturvallisuusoppaan tekeminen vaatii tietysti 

omat resurssinsa.  

 

13 Pohdinta 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa ja tutkia Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston 

kosmetologiosastolla käytössä oleviin työvälineisiin liittyviä riskejä, riskien ennaltaehkäisyä, 

ja työvälineturvallisuuden edistämistä. Tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset ja työlle ase-

tettu tavoite, joka oli edistää opiston kosmetologiosaston työvälineturvallisuutta, toteutui. 

Tutkimustulokset tuovat uutta tietoa uudesta näkökulmasta opiston kosmetologiosaston työ-

välineturvallisuudesta. Tutkimustuloksia hyödynnetään opetuksen suunnittelussa. Työn lopus-

sa (Liite 4) on täydennetty taulukko opiston kosmetologiosaston työvälineiden riskien arvioin-

nista. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston lisäksi 

muiden ammatillisten oppilaitosten kosmetologiosastojen riskien arvioinnissa ja työvälinetur-

vallisuuden edistämisessä. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta edistää tarkka kuvaus kaikista tutkimuksen vaiheista. Kerätyn 

aineiston laajuus korreloi tutkimuksen luotettavuuden kanssa. Tätä tutkimusta ei olisi kuiten-

kaan voitu toteuttaa suuremmalla tutkimuksen perusjoukolla, koska opiston kosmetologiosas-

tolla työskenteli tutkimuksen teon aikaan vain tutkimukseen osallistuneet kolme opettajaa. 

Tutkimustulosten luotettavuutta lisää se, että aineisto kyllääntyi, vaikka haastateltavia opet-

tajia oli kolme. Haastattelukysymysten osittaisella päällekkäisyydellä pyrittiin luotettaviin 

vastauksiin. Lisäksi tutkimustulosten luotettavuutta lisää se, että työn teoriapohja tukee tut-

kimustuloksia.  

 

Jatkotutkimuksena voitaisiin tutkia samoilla metodeilla myös muiden ammatillisten oppilai-

tosten kosmetologiosastojen työvälineturvallisuutta. Koska haastatteluaineistot ovat aina kon-

teksti- ja tilannesidonnaisia, kosmetologiosastojen työvälineturvallisuutta voitaisiin tutkia 

myös havainnoimalla. Siten saataisiin tietoa, toimivatko ihmiset todella niin kuin he sanovat 

toimivansa. Tutkimus voitaisiin myös toistaa esimerkiksi kolmen vuoden päästä, jolloin voitai-

siin tehdä seurantaa opiston kosmetologiosaston työvälineturvallisuuden edistymisestä. Lisäksi 

työvälineturvallisuutta voitaisiin tutkia samoilla metodeilla, mutta siten, että opiskelijat oli-

sivat tutkimuksen perusjoukkoa, jolloin opiskelijoiden näkökulmat ja ”äänet” pääsisivät esil-

le. 
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 Liite 1 

Liite 1 Tilanneilmoituslomake 
 
TILANNEILMOITUS 

Väkivalta‐/Vaara/Lähes tapaturma 

Toimitetaan: Työsuojelupäällikkö/‐valtuutettu/lähiesimies (työpaikalla sovitun mukaisesti) 

Täytetään tekstaamalla! 

Työpaikka                                                      Puhelin

Osoite 

Opettajan nimi (ja silminnäkijät)

Rakennus/huone 

Kuvaus tilanteesta (työvaihe/kone/laite/työkalu)

 

Mitä tapahtui 

 

Mitä olisi voinut tapahtua 

 

Noudatettiinko turvallisuusohjeita?                                                Kyllä □                       Ei □ 
Muuta huomioitavaa 

Tarvittavat jatkotoimenpiteet (korjaus/muutos/opastus/tiedotus)

 

Päiväys                                                           Allekirjoitus
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 Liite 2 

Liite 2 Ilmoitus koulutapaturmasta 
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 Liite 3 

Liite 3 Haastattelukysymykset 
 

Haastattelukysymykset 11/2014 

 

Taustatiedot: koulutustausta ja työssäolovuodet opettajana  

 

Työvälineillä tarkoitetaan koneita, laitteita ja muita apuvälineitä, jotka ovat opiston kosme-

tologiosastolla sekä opiskelijoiden että opettajien käytössä. 

 

1. Minkälaisia riskejä osastolla käytössä oleviin työvälineisiin mielestäsi liittyy? 

 

2. Oletko havainnut työvälineisiin liittyviä riskejä työssäsi osastolla?  

-Läheltä piti -tilanteita? 

-Vaaratilanteita? 

 -Tapaturmia? 

 

3. Miten työvälineturvallisuuteen kiinnitetään huomiota osastolla?  

-Miten huomioit itse työvälineturvallisuuden opetuksessa?  

-Entä esimiesten puolesta? 

-Entä muun opiston henkilökunnan/johdon puolesta? 

 

4. Voitaisiinko riskejä mielestäsi ennalta ehkäistä vielä jotenkin? 

 

5. Miten hyvin pystyt työssäsi opettamaan ja valvomaan työvälineturvallisuutta? 

 -Ajan riittävyys? 

 -Muiden resurssien riittävyys? 

 

6. Miten osaston työvälineturvallisuutta voisi mielestäsi edistää? 

 -Hankinnoilla? 

 -Toimenpiteillä? 

 

7. Miten työvälineturvallisuuden opettamista ja valvomista voisi mielestäsi edistää? 

 -Lisäkoulutuksella tai ohjauksella? Millaisilla? 
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Liite 4 Kosmetologiosaston työvälineiden riskien arviointi 
 

Työvälineet 

 riskit 

Riskin todennäköisyys 

asteikolla 1–3 

1=epätodennäköinen 

(harvoin) 

2=mahdollinen (usein) 

3=todennäköinen (paljon) 

Seurauksen vakavuus  

asteikolla 1–3 

1=vähäinen 

2=haitallinen 

3=vakava 

Kalusteet 

Hoitotuoli ja -vuode 

 putoaminen tuolista 

 tuolin keikkaaminen 

 sähköisku 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Meikkituoli 

 tuolin kaatuminen 

 

1 

 

1 

Jalallinen suurennuslamppu 

sekä infrapuna- ja lämpö-

lamput 

 sähköisku 

 päälle tippuminen 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

Poreamme 

 hukkuminen 

 sähköisku 

 

1 

1 

 

3 

1 

Sukkula 

 hukkuminen 

 sähköisku 

 

1 

1 

 

3 

1 

Kasvohoidoissa käytettävät työvälineet 

Kasvoanalyysikone 

 sähköisku 

 

1 

 

1 

Kompressilämmitin 

 palovamma 

 sähköisku 

 

1 

1 

 

2 

1 

Höyrytin 

 palovamma 

 sähköisku 

 

1 

1 

 

2 

1 

Mikrovirtahoitolaite 

 sähköisku 

 

1 

 

1 

Timanttihiontalaite   
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 sähköisku 1 1 

Ultraäänikuorintalaite 

 sähköisku 

 

1 

 

1 

Neulat 

 verikontakti 

 

1 

 

1 

Käsihoidoissa käytettävät työvälineet 

Parafiiniallas (lämmitin) 

 palovamma 

 

1 

 

2 

Rakennekynsipöydän imuri 

 sähköisku 

 

1 

 

1 

UV-kynsiuuni 

 palovamma 

 sähköisku 

 

1 

1 

 

2 

1 

Jalkahoidoissa käytettävät työvälineet 

Jalkapeili 

 haava, mikäli lasi 

rikkoutuu 

 sähköisku 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

Terävät instrumentit, kuten 

veitset, iho- ja kynsileikkurit 

sekä sakset 

 haava 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Vesi- ja kuivapora 

 haava 

 palovamma 

 sähköisku 

 jonkin asian kiinni 

jääminen poran pyö-

rivään osaan 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

2 

1 

 

 

1 

Vartalohoidoissa käytettävät työvälineet 

Kehonkoostumuksen mitta-

laite 

 sähköisku 

 

 

1 

 

 

1 

Vaha- ja sokerilämmittimet 

 palovamma 

 sähköisku 

 

1 

1 

 

2 

1 

Kuumakivilämmitin ja kivet 

 palovamma 

 

1 

 

2 



 50 
 Liite 4 

 sähköisku 1 1 

Vartalonmuokkauslaitteet 

 liian voimakas hoito, 

joka vaurioittaa ku-

doksia 

 palovamma 

 sähköisku 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

2 

1 

Välinehuoltolaitteet   

Instrumenttipesukone 

 sähköisku 

 tulipalo 

 

1 

1 

 

1 

1 

Ultraäänipesukone 

 sähköisku 

 desinfiointiliuokseen 

koskeminen paljain 

käsin  

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Kuumailmasterilaattori 

 palovamma 

 sähköisku 

 tulipalo 

 

1 

1 

1 

 

2 

1 

1 

Otsonaattori 

 sähköisku 

 

1 

 

1 

 


