
      29.11.2006 
 
Elevernas vårdnadshavare till kännedom 
 
Enligt den grundläggande utbildningens läroplan har elever under 16 år i skolorna kunnat enligt lag ut-
föra arbeten som klassificerats farliga eller kunnat använda farliga maskiner, apparatur eller kemikalier 
(lag 998/1993). 
 
På föredragning från social- och hälsovårdsministeriet ville man stadga ärendet i enlighet med den nu-
varande arbetarskyddslagstiftningen, och statsrådet utfärdade den 15.6.2006 en preciserande förordning 
475/2006 om skydd för unga arbetstagare samt om utförandet av särskilt skadliga och farliga arbeten. 
Föreskriften gäller särskilt undervisningen i teknisk slöjd samt övningsarbeten i fysik och kemi inom 
den grundläggande utbildningen. 
 
Enligt förordningen bör vårdnadshavarna meddelas på förhand om utförandet av farliga arbeten.  
(http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2006/20060475). 
 
Den grundläggande utbildningens elever 
 

• kan fr. o. m. grundskolans sjunde klass under en lärares ledning och omedelbara tillsyn utföra 
farliga arbeten om de är nödvändiga för genomförande av utbildningen och sker på ett säkert 
sätt. Skydden bör vara lämpliga för unga arbetstagare och säkra att använda. 

 
• inom årskurserna 1-6 får inte utföra arbeten vid farliga maskiner och anordningar 

 
Elevernas säkerhet i skolorna framhävs och vid anordnandet av undervisningen fästs uppmärksamhet 
vid förordningens krav. 
 

Mekaniska riskfaktorer  
Särskild risk som åsamkas av mekaniska riskfaktorer kan föreligga vid arbete med följande 
maskiner, anordningar och arbetsredskap: 

laseranläggningar som tillhör klasserna 3 A, 3 B och 4, cirkelsågar, klingsågar, bandsågar, 
hyvelmaskiner, motorsågar, fräsmaskiner, kantpressar och andra saxar som drivs med mot-
svarande maskinkraft, krossmaskiner med öppna svalg, sandspridare, pelarborrmaskiner, 
vinkelslipmaskiner, metallsvarvar, gassvetsningsanordningar och gasskärvningsanordningar, 
spikpistoler som drivs med tryckluft eller motsvarande. (Social- och hälsovårdsministeriets 
förordning om en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare - 
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2002/20020128 
 
Kemiska riskfaktorer  
I arbetet kan föreligga särskild kemisk risk när man i riskabel mängd exponeras för ämnen 
och preparat som klassificeras farliga enligt kemikalielagens (744/1989) förteckning, eller 
för ämnen eller preparat, som medför risk för cancersjukdom (716/2000) t.ex. bly och dess 
föreningar, för asbest samt även för tobaksrök i omgivningen. 

Tilläggsuppgifter ger förutom skolornas rektorer även vid behov de ifrågavarande lärarna. 
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