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materiaalia käyttäjien kesken. Viimeisimpien

kehittämiseen .

THESEIS-projektin tarkoituksena on kehittää,

tutkimusten

(Apurahasopimus nro 2011-

testata,

3988/001-001 allekirjoitettu

harjoitusohjelmaa

11/11/2011).

turvallisuusalan

Koulutuksellisena

mukaan

oppiminen sekä terveys- ja turvallisuusasioihin

terveys-

ja

liittyvä osaaminen ovat etusijalla Euroopan

työntekijöille,

jotka

ympäristöalan koulutustarpeiden edistämisessä.
Sen vuoksi opetusmenetelmien kehittäminen

tavoitteena

on

luoda

tulee perustumaan erityisesti koulutustarpeisiin,

yhteinen

joita tullaan kartoittamaan lisää kyselyllä sekä

koulutustarpeiden

Federation of Industries of

terveys- ja turvallisuusasioihin painottuva

tarkastelemalla

Northern Greece

oppimisympäristö itsenäistä opiskelua varten.

viitekehystä

Occupational Health and
Safety

mukainen

Harjoitusohjelmaa

kehitetään

käytännöllistetään
laajaa

taitojen

uutta

ja

SIGMA Consultants Ltd

Hellenic Institute for

ammatillisten

välittää

validoida

työskentelevät jätealalla.

THESEIS- par tn erit

2.

Terveys- ja turvallisuuskoulutusta ympäristöalan
työntekijöille

rahoittanut Lifelong-

ohjelmat innovaatioiden

THESEIS-projekti

THESEIS-projektin merkitys

THESEIS-projektin on

DA VINCI Monikansalliset

1.

vaiheittain,

interaktiivista

ja

eurooppalaisten
(EQF)

tutkintojen

ympäristöalan

osalta

ja

kahdeksassa projektiin osallistuvassa Euroopan

käyttäen

jäsenmaassa (Belgia, Bulgaria, Tšekki, Suomi,

yhteisöllistä

PREVENT

Saksa, Kreikka, Puola, Iso-Britannia).

lähestymistapaa, yhdistäen eri sidosryhmien

Uuden

suunnittelemia oppimiseen ja opettamiseen

useita

liittyviä

hyödyntäen

kehittyminen, onnettomuusvaarojen ja -riskien

ammatillisen harjoitusmateriaalin analysointi-

väheneminen) sekä ympäristöalan yrityksille

Työterveyslaitos

ja suunnitteluvaiheissa käytettäviä graafisia

että työntekijöille. Lisäksi harjoitusohjelma antaa

Swedish TelePedagogic

menetelmiä.

yrityksille

Knowledge Centre

verkkopohjaiseen

Institute Of Environmental

(Virtual Community Platform, VCP), joka

kartuttamiseen,

Protection -National

tarjoaa

edistämiseen sekä alan uusien työntekijöiden

Research Institute

informaatiota, monikielistä vuorovaikutusta,

kouluttamiseen

Umweltcluster Bayern

verkostoitumismahdollisuuden muiden alan

menetelmiä terveellisemmän ja turvallisemman

SYNTHOS Kralupy

toimihenkilöiden ja asiantuntijoiden kanssa

työympäristön kehittämiseen, pätevyyden ja

Regional Development

sekä mahdollisuuden jakaa yhteistä

taitojen hankkimiseen ja siten helpottaen

Forschungsinstitut
Betriebliche Bildung
Occupational Safety
Research Institute

näkökulmia

sekä

Harjoitusohjelma

perustuu

virtuaaliyhteisöalustaan

tehokasta

ja

monipuolista

harjoitusohjelman
suoria

ja

oletetaan

hyötyjä

tuovan

(työolosuhteiden

työntekijöille

mahdollisuuden

osallistua jatkuvaan ammatillisen osaamisen
uran

ja

suunnitteluun

tukemiseen,

Foundation
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ja

tarjoten

työllistymistä
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ja turvallisuus
THESEIS-projektin on

ympäristöalalla.

THESEIS-

projektin hanke-esitys lähetettiin Leonardo da

osallistuvien pk-yritysten kanssa.

Vinci

EU:n

(LdV)

-nimiseen

Euroopan

ja

sen

toteuttaminen

jotka

on 2 vuotta ja sen kokonaisbudjetti on 533 264

kanssa. Vuonna 2008 ala työllisti n. 3,4 miljoonaa

euroa.

henkilöä. Kokonaisliikevaihdon arvioitiin olevan yli

osuus

hankkeen

taas uuden raportin mukaan se oli noin 7–8 %.

THESEIS-projektin merkitys

DA VINCI Monikansalliset

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

11/11/2011).

numeroita

(Organisation

operation

and Economic
yhteisöjen

määritelmän

Euroopan

mukaan

of

Economic

Co-

Development)

tilitoimisto

ja

Eurostatin

ympäristöala

kuuluu

”sektoreihin, joissa suuri – tai merkittävä osa –
aktiviteeteista tehdään pääasiassa tavaroiden
tai

THESEIS- par tn erit

palvelujen

tuottamiseksi,

jotta

voidaan

mitata, torjua, rajoittaa, minimoida tai korjata

SIGMA Consultants Ltd

veteen,

Federation of Industries of

ympäristövahinkoja sekä jätteisiin, meluun ja

Northern Greece

ekosysteemeihin liittyviä ongelmia.”

Hellenic Institute for

Verrattuna muihin aloihin, tyypillistä Euroopan

Occupational Health and

ympäristöalalle

Safety

Toiminnot vaihtelevat huipputeknologiasta ja

PREVENT

erilaisista

Forschungsinstitut

ilmansaasteiden torjuntaan liittyvistä palveluista

Betriebliche Bildung

kehittyneisiin

Occupational Safety
Research Institute
Työterveyslaitos

ilmaan

ja

on

maaperään

sen

uusiutuvaan

kierrätyksen

liittyviä

ja

monipuolisuus.

energiaan

ja

ja

jätehuollon

mahdollisuutta

investoida

teknologiaan uusien ratkaisujen löytämiseksi ja

Swedish TelePedagogic
Knowledge Centre
Institute Of Environmental
Protection-National
Research Institute

käyttöön ottamiseksi. Pk-yritykset ovat mukana
ns.

säännöstellyillä

ilmansaasteiden

markkinoilla,

kuten

torjunnassa

ja

ekorakentamisessa. Suuret ja monikansalliset

Umweltcluster Bayern

yritykset ovat kuitenkin merkittävimpiä toimijoita

SYNTHOS Kralupy

vanhemmilla

Regional Development

käsittelyssä ja keräyksessä. Kierrätys on tärkeä

Foundation

osa-alue,

osa-alueilla,

jossa

kattavat noin 3/4

suuret

kuten

%), jätevedenhuolto (13 %) ja kierrätysmateriaalit
(13 %).
THESEIS-projektin tarpeellisuus
Jätealalla

jätteiden

yritykset

keskeisimmässä roolissa tehden yhteistyötä

ovat

työskenteleville

henkilöille

on

aiemminkin pyritty laatimaan harjoitusohjelmia,
joiden tarkoituksena on kehittää työntekijöiden
pätevyyttä erityisesti teknisestä näkökulmasta.
Työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvien taitojen
ja

pätevyyksien

tärkeimmäksi
tehdyn

hankkiminen

ja

opiskeluun

EU:n

Jäsenmaissa

työterveys-

liittyvä

kouluttamiseen
soveltuva

todettu

organisaatioiden

perusteella

työturvallisuusasioihin
työntekijöiden

on

koulutusteemaksi.

selvityksen

julkaisujen

sovelluksiin. Tämä edellyttää yrityksiltä erilaisia
innovaatioita

[1]

Neljä suurinta sektoria

ympäristöalasta: jätehuolto (30 %), vesihuolto (21

OECD:n

Euroopan

tutkimusten

kasvu oli aiemmissa raporteissa noin 2 %, kun

2. Ympäristöala Euroopassa ja

ympäristöalasta [1]

3988/001-001 allekirjoitettu

aiempien

300 miljardia euroa. Keskimääräinen vuotuinen

rahoituksesta on 75 %.

ja

yhtenäisiä

perustuvat

aloitettiin 1. marraskuuta 2011. Projektin kesto

LdV-ohjelman

ovat

jotka

arvioitu

ympäristönsuojelun kuluihin liittyvään dataan ja

2011

menetelmiä,

on

heinäkuussa

opetusohjelma, LEONARDO

(Apurahasopimus nro 2011-

suuruutta

käyttäen

Faktoja

kehittämiseen .

ympäristöalan

ammattikoulutusohjelmaan, esitys hyväksyttiin

rahoittanut Lifelong-

ohjelmat innovaatioiden

jätteiden keräykseen, lajitteluun ja prosessointiin

ja

ympäristöalan
ja

itsenäiseen

harjoitusmateriaali

on

kuitenkin puutteellista. On olemassa muutamia
harjoitusmateriaaleja, mutta

niissä käsiteltävä

aktiviteettien määrä on hyvin rajallinen. Lisäksi ne
perustuvat tavallisiin harjoitusmenetelmiin, eivätkä
ole

suunniteltu

opiskelijan

kehittymisen

arvioimiseen ja seuraamiseen koulutustavoitteiden
saavuttamiseksi.
On arvioitu, että työterveys-, työturvallisuus- ja
jätealan ammattilaisten osallistuminen sekä EUohjelmien toimet kestävää kehitystä ja vihreää
taloutta kohtaan, yhdistettynä THESEIS-projektin
korostamaan yhteistyöhön ja verkostoitumiseen,
ovat keskeisimpiä tekijöitä THESEIS-projektin
tulosten ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

"Tämä projekti on rahoitettu Euroopan komission tuella. Julkaisu [tiedote]
perustuu vain tekijöiden näkökulmiin, ja komissio ei ole vastuussa mistään
julkaisussa olevan informaation perusteella tehdyistä toimenpiteistä."

Kun ympäristöystävälliset ja kestävät käytännöt

4. THESEIS-verkkosivut

yleistyvät Euroopassa ja muualla maailmassa,
työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä voidaan
korostaa olennaisena kestävyyden osatekijänä.
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THESEIS-projektin on
rahoittanut Lifelongopetusohjelma, LEONARDO
DA VINCI Monikansalliset

Kestävä tuote, prosessi tai teknologia ei
suojele pelkästään ympäristöä ja kuluttajaa
vaan myös työntekijää. Vihreiden työpaikkojen

testata,

säännöllisesti

validoida

ja

välittää

uutta

tekemään

päivityksiä

projektin

edistymisestä, tuloksista ja saavutuksista. Sivu

työntekijöille, jotka työskentelevät jätealalla.

tullaan

[1].

Tutkimus EU:n ympäristöalan kilpailukyvystä

kääntämään

jäsenmaiden kielelle.
Verkkosivuilla

tullaan

informoimaan

liittyvistä

koulutukseen

liittyvän

tapahtumista,

5. THESEIS-aloituskokous

harjoitusohjelman (VET-ohjelma) esittely- eli

THESEIS-projektin

demoversio

Brysselissä 17.–18. tammikuuta 2012, juuri

tulee

perustumaan

yhteiseen

aloituskokous

ennen Leonardo da Vinci -projekteihin liittyvää
EACEA-kokousta.

Kokouksen

saataville

virtuaaliseen

Kokouksen

aikana

kuvailtiin

projektin

harjoituskurssien

työvaiheita

ja

esiteltiin

VCP-

THESEIS-projektin

Occupational Health and

THESEIS-projektin

Safety

selaimen kautta tutustumaan muiden jäsenten

PREVENT

laatimiin materiaaleihin. Jokaisella materiaalilla

Forschungsinstitut

on

Betriebliche Bildung

informaation

harjoitusympäristön käyttöä. ELINYAE myös

jäsenet

tärkeä merkitys

pääsevät

tiedonvälityksen

tuottamisen,

jakamisen

web-

sekä
ja

julkaisemisen kannalta.
Harjoitusohjelman

esitteli

erityyppisiä

harjoitusmateriaaleja

(videoita, luentoja, esitelmiä), joita voidaan
käyttää web-pohjaisiin kursseihin.
6. Tulevat tapahtumat
Seuraava suunniteltu THESEIS-partnereiden
kokous (2. yhteistyökokous) pidetään Prahassa
7.–8. kesäkuuta 2012. Sen tulee järjestämään
Czech Occupational Safety Research Institute

demoversiota

pääsevät

(VUBP).

käsittelemään vain projektin vastuuhenkilöt,

Swedish TelePedagogic

Research Institute

järjesti

PREVENT (belgialainen partneri).

THESEIS-VCP on online-ohjelma, jonka kautta

Protection -National

pidettiin

tarpeellisia harjoitusmateriaaleja, jotka tulevat

Hellenic Institute for

Institute Of Environmental

myös

seminaarien ja konferenssien ajankohdista.

valmistelua varten.

Knowledge Centre

kaikkien

esim. ammatillisten koulutustilaisuuksien, kuten

3. VCP-harjoitusympäristö
Ammatilliseen

myös

THESEIS-projektiin

Northern Greece

Työterveyslaitos

tullaan

harjoitusohjelmaa terveys- ja turvallisuusalan

VCP-harjoitusympäristöön

Research Institute

tullaan

THESEIS-verkkosivulle

Federation of Industries of

Occupational Safety

liittyvää materiaalia

kehittämään ja jakamaan, on lisätty sivulle.

THESEIS-projektin tarkoituksena on kehittää,

opetussuunnitelmaan ja käyttämään kaikkia

SIGMA Consultants Ltd

-turvallisuuteen

harjoitusympäristön käytöstä.

Group, Bryssel, 9. lokakuuta 2009.

THESEIS- par tn erit

harjoitusympäristöön, jossa työterveyteen ja

voi olla suunnannäyttäjänä asiassa.

kehittämiseen .

11/11/2011).

esitetty verkkosivulla. Lisäksi suora linkki VCP-

Kiinnostuneita käyttäjiä voidaan informoida

– Loppuraportti – Osa 1 – ECORYS SCS

3988/001-001 allekirjoitettu

Tarkempi kuvaus projektista ja sen jäsenistä on

tulee olla turvallisia työpaikkoja ja ympäristöala

ohjelmat innovaatioiden
(Apurahasopimus nro 2011-

THESEIS-projektille on perustettu verkkosivu.

jotka testaavat ohjelman toimivuutta sekä
kehittävät ja suunnittelevat ohjelman lopullisen
version.
Lopullinen

VET-ohjelman
kaikki

versio

projektiin

tulee

Umweltcluster Bayern

sisältämään

kuuluvat

SYNTHOS Kralupy

harjoitusmateriaalit (30. huhtikuuta 2013).

Regional Development
Foundation

"Tämä projekti on rahoitettu Euroopan komission tuella. Julkaisu [tiedote]
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