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Toteutus
• Riskienarviointiharjoitus, havainnointi ja lyhyt haastattelu
• Kolmen oppilaitoksen laboratoriossa prosessinhoitajaopiskelijoille (n=35)

• Kohteena arkkimuotti ja –puristin ja murskaushuone
• Kohde ennestään tuttu kaikille
• Opiskelijoiden ikä vaihteli 16-53 vuoden välillä, keskiarvo 23
• Vanhemmilla opiskelijoilla oli nuoria enemmän työ- ja riskienarviointikokemusta

• Tehtiin ryhmissä (n=15) vuorotellen
• Käytössä etukäteen valmisteltu tarkistuslista (28 kohtaa, 5 eri kategoriassa)
• Vaarojen tunnistus, riskin suuruus (1-3), toimenpiteet

• Vertailun vuoksi myös opettajat (n=9) tekivät arvioinnin
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Vertailu opiskelijoiden ja opettajien välillä
Tunnistettujen vaarojen lukumäärä

Opiskelijat Opettajat
Vaarojen keskiarvo (vaihteluväli) 13 (5–28) 24 (18–30)

Tarkistuslistan kohtien keskiarvo (vaihteluväli) 12 (5–20) 17 (14–20)

Opiskelijat tunnistivat joitakin vaaroja, joita opettajat eivät tunnistaneet ja päinvastoin

Riskin suuruus
Sama suuruus 44%

Opiskelijat määrittivät pienemmän riskin suuruuden 38%

Opiskelijat määrittivät suuremman riskin suuruuden 18%
Toimenpiteet

Pääasiassa samansuuntaisia, opettajilla painottuivat opastus ja ohjeet, opiskelijoilla
oikeat toimintatavat

Tiettyihin
tilanteisiin

liittyvät

Turvattomat
toimintatavat,

poikkeustilanteet

Tapaturman
vaarat

Ilmeisimmät
vaarat

Vaikeuttaa työtä,
turvaton toiminta,

hätätilanteet
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Opiskelijoiden taustan vaikutus

Ikä Nuoremmat opiskelijat * Aikuisopiskelijat *

Tunnistettujen vaarojen keskiarvo/ryhmä <10 Lähes 20

Riskin suuruus Pääasiassa sama suuruus

Toimenpiteet Ei selkeitä eroja

Kohteen tuntemus Työskennellyt kohteessa** Kohde vain esitelty

Tunnistettujen vaarojen keskiarvo/ryhmä <10 Lähes 20

* Nuoremmat (18- vuotiaat tai alle), joilla vähemmän työ- ja riskienarviointikokemusta kuin aikuisopiskelijoilla (yli
18-vuotiaat)

** Pääasiassa nuorempia opiskelijoita, mikä voi selittää tuloksia

Riskienarvioinnin tekeminen: Ryhmät työskentelivät pääasiassa hyvin yhdessä, toiset ryhmät
liikkuivat tilassa aktiivisemmin, kokeilivat laitteita ja muistelivat kuinka työtä tehdään

Opiskelijoiden kokemukset arvioinnista vaihtelivat, osa piti tehtävää vaikeampana kuin toiset,
pääasiassa harjoitus nähtiin hyödyllisenä

Ilmeisimmät vaarat:
Helppo havaita,
esiintyy usein,

vakavat seuraukset

Esim. Työtapoihin
liittyvät vaarat:

huonot työasennot,
suojainten ja käyttö,

suojaukset



Yhteenveto ja päätelmät
• Kaikki ryhmät saivat riskienarvioinnin tehtyä

• Riskienarvioinnin tuloksissa oli huomattavaa vaihtelua ryhmien välillä
• Opiskelijoiden ja opettajien välisessä vertailussa tuli esille

• Opettajien osaaminen näkyi arvioinnissa ja sen tuloksissa siten, että asioita käsiteltiin laajemmin,
systemaattisemmin ja yksityiskohtaisemmin (esim. Vaarojen ja toimenpiteiden kuvaukset)

• Kuitenkin opiskelijat tunnistivat joitakin vaaroja, joita opettajat eivät tunnistaneet ja päinvastoin
• Lisäksi opiskelijoilla oli hyviä ideoita täydentämään opettajien määrittämiä toimenpiteitä

• Aikuisopiskelijat, joilla oli nuorempia enemmän työ- ja riskienarviointikokemusta,
tunnistivat riskejä laaja-alaisemmin
Ø Opiskelijat kannattaa ottaa mukaan oppilaitoksissa ja työpaikoilla tehtäviin

riskienarviointeihin
Ø Riskienarvioinnin tekeminen vaatii osaamista
Ø Riskienarviointia kannattaa harjoitella opintojen eri vaiheissa
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