
TURVALLISUUS 
 
Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa halutaan panostaa turvallisuuteen. Turvallisuudesta huolehtiminen on 
jokaisen työtekijän vastuulla. Esim. jokaisen opettajan tulee perehtyä tilojensa turvallisuusasioihin ja hänen 
tulee kertoa näistä myös opiskelijoille. Vanajaveden Opiston kursseja järjestetään yli 100:ssa eri 
toimipisteessä, joten yksityiskohtaisten ohjeiden antaminen keskitetysti opistolta on lähes mahdotonta. 
Tämän takia opettajien vastuu korostuu tässä asiassa. 
 
Opettajan on syytä tarkistaa ainakin seuraavat asiat suorittamalla ns. 
turvallisuuskävely opiskelijoiden kanssa: 

1. Turvallisuusasiatkin huomioiden tutustu opetustiloihin ja mahd. alueen asema- ja pohjapiirrokseen 
2. Selvitä tilojen poistumisreitit ja tarkista poistumisvalojen toiminta   
3. Selvitä käsisammuttimien sijainti 
4. Selvitä pikapalopostin sijainti 
5. Tarkista, että tiloissa mahd. olevat palo-ovet ovat toimintakunnossa 
6. Varmista, että osaat tehdä hätäilmoituksen 

 

HÄTÄILMOITUS 
Näin teet hätäilmoituksen 

1. Soita hätäkeskukseen 112 
2. Kerro, kuka olet ja mistä soitat.  
3. Kerro, mitä ja missä on tapahtunut. 

* Kerro tapahtumapaikka mahdollisimman tarkkaan; eli mikä rakennus on kyseessä (esim. 
Hattelmalantie 8, B-rakennus). Hätäkeskus ei välttämättä osaa kysyä tarkentavia kysymyksiä 
rakennuksiin liittyen. 

4. Kerro, onko ihmisiä vaarassa. 
5. Vastaa kysymyksiin ja noudata hätäkeskuksen ohjeita. 
6. Älä sulje puhelinta, ennen kuin saat luvan. 
7. Järjestä näkyvälle paikalle opastus ensihoitohenkilökuntaa varten. 

 
Hätäkeskuksesta 112 saat aina välittömän avun. Hälytys välittyy hätäkeskuksesta myös poliisille. 
 

TURVALLISUUSHAVAINNON JA LÄHELTÄ PITI -TILANTEEN 
ILMOITTAMINEN 
Ilmoita ao. linkistä avautuvalla lomakkeella tekemästäsi turvallisuushavainnosta ja sattuneesta läheltä 
piti -tilanteista. Lomakkeen täyttämisen lisäksi raportoi aina työturvallisuuden epäkohdista ja puutteista 
lähimmälle esimiehellesi ja tee kirjallinen esitys niiden korjaustoimenpiteiksi. Mikäli havaitset 
epäkuntoisen koneen tai laitteen, merkitse se näkyvällä merkillä, jotta estät viallisten laitteiden käytön. 
Jos havaitset jonkun laiminlyövän suojavälineiden käytön, puutu siihen. 
Turvallisuushavaintojen ja läheltä piti -tilanteiden ilmoittamisen tarkoituksena on, että 

• kehittämistarpeet ja vaaratilanteet havaitaan työpaikalla jo ennen kuin mitään vakavaa sattuu 
• ilmoitusten perusteella toteutetaan toimenpiteitä vaaratekijöiden korjaamiseksi 
• sattuneista läheltä piti -tilanteista opitaan 
• työtapaturmat vähentyvät 
• työpaikan turvallisuuskulttuuri lisääntyy. 

Turvallisuushavainnot ja läheltä piti -tilanteet ohjataan sisällöstä riippuen joko työsuojelujaoksen tai 
turvallisuusvalmiusryhmän (esim. uhkaavasti käyttäytyvä henkilö) käsiteltäviksi. 
Työsuojelujaos palkitsee kahdella Smartum-kulttuuri- ja liikuntasetelillä erityisen merkityksellisinä 
pitämänsä turvallisuushavainnot. 
 
Turvallisuushavainto voidaan ilmoittaa seuraavan linkin avulla: 
http://bot.fi/2rx2 

http://bot.fi/2rx2

