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Terveys- ja turvallisuuskoulutusta ympäristöalan
työntekijöille
1. Terveys- ja turvallisuusasioihin liittyvät

•Henkilökohtaiseen turvallisuuteen liittyvät ohjeet

kyselylomakkeet jäteveden ja kiinteiden

ja toimintatavat (esim. päivittäisen aikataulun

jätteiden käsittelijöille

ilmoittaminen esimiehelle / työkavereille, säähän /

3988/001-001 allekirjoitettu

Koulutustarpeiden kartoittamiseksi laadittiin

työympäristöön soveltuvan vaatetuksen käyttö)

11/11/2011).

kaksi erillistä kyselylomaketta seuraavien

•Työhön liittyvät vaaratekijät, kuten:

toimialojen työntekijöille:

- tapaturman vaarat liittyen työolosuhteisiin,

a) jäteveden käsittely

-materiaaleihin, -välineisiin jne.

SIGMA Consultants Ltd

b) kiinteiden jätteiden käsittely

- kemialliset vaarat (esim. krooninen myrkytys

Federation of Industries of

Molemmat

Northern Greece

THESEIS-partnereiden

Hellenic Institute for

työturvallisuusasioihin

Occupational Health and

pohjalta, käyttäen apuna kirjallisuuslähteitä ja

- biologiset vaarat (esim. infektiivisten aineiden,

Safety

samantyylisiä,

hyönteisten ja jyrsijöiden aiheuttamat taudit)

PREVENT

työturvallisuusorganisaatioiden

Forschungsinstitut

kyselylomakkeita

ohjelmat innovaatioiden
kehittämiseen .
(Apurahasopimus nro 2011-

www.theseis-training.eu

THESEIS- par tn erit

Betriebliche Bildung
Occupational Safety
Research Institute

kyselylomakkeet

laadittiin

työterveysliittyvän

eri

ja

osaamisen

työterveys-

Euroopassa

ja

ja

Knowledge Centre
Institute Of Environmental
Protection -National
Research Institute
Umweltcluster Bayern

- fysikaaliset vaarat (esim. liialliset melutasot,
tärinä, heikko valaistus)

kehittämiä

- ergonomiset, psykososiaaliset ja organisaatioon

muualla

liittyvät tekijät (esim. ylirasituksesta johtuvat lihas-

maailmassa (USA, Kanada, Australia).

ja

Kyselylomake

psykologiset ongelmat liittyen jätteiden pahaan

jäteveden

käsittelijöille

luustovaivat,

koostui seuraavista kysymyksistä:

hajuun)

•Työpaikan

•suljetuissa

Työterveyslaitos
Swedish TelePedagogic

kemikaalien hengittämisestä tai nielemisestä)

turvallisuus

ja

turvallisuuteen

tiloissa

liittyvät toimintatavat (turvallisuusjärjestelmä,

turvallisuusohjeet

hätätilanteisiin

työolosuhteet)

työskentelytavat)

varautuminen,

turvalliset

epämukavuuden

työskentelyyn

(pääsyluvat

ja

ja

liittyvät
vaaralliset

•vaarallisten aineiden käyttöön ja käsittelyyn
liittyvät turvallisuusohjeet
•paloturvallisuuteen liittyvät ohjeet.

SYNTHOS Kralupy
Regional Development
Foundation

tunne

"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."

Kyselylomakkeiden

yhteydessä

vastaajat

Tšekissä

ja

Bulgariassa,

tiedottivat

heitä

THESEIS- PRO JEKTI

voivat myös ehdottaa muita terveyteen ja

projektista ja pyysivät täyttämään kyselylomakkeet

T H E S E IS - s ä h k ö p o s ti :
info@theseis-training.eu

turvallisuuteen

he

verkkosivulla. Lomake lähetettiin sähköpostitse

ilmoittaa

ja/tai kirjepostitse niille henkilöille, jotka eivät

viimeisen kolmen vuoden aikana saamansa

pystyneet täyttämään sitä elektronisesti. Partnerit

terveys- ja turvallisuuskoulutuksen.

ottivat yhteyttä yhteensä yli 4000 henkilöön, joista

tarvitsevat
T H E S E IS - v e r k k o s i v u :
www.theseis-training.eu

liittyviä

aiheita,

lisäkoulutusta,

Kyselylomake

joista

sekä

kiinteiden

jätteiden

käsittelijöille sisältää samat kysymyssarjat

E-uutiskirjeen
tilaaminen

kuin jäteveden käsittelijöiden kyselylomake.
Erityisesti kysymyksiä työmenetelmiin liittyvistä

Tilaa

THESEIS-e-uutiskirje

saadaksesi kattavaa tietoa
projektin

etenemisestä.

vaaroista

(tapaturmaiset,

fysikaaliset,

kemialliset,

biologiset,

analysoitu

saadut

kussakin

vastaukset

maassa,

on

jäteveden

ja

kiinteiden jätteiden käsittelijöiden työterveys- ja
työturvallisuusasioihin liittyvien koulutustarpeiden

vasemmassa

työolosuhteisiin ja -menetelmiin seuraavissa

oppimispalvelujen kehittämiseksi

ammateissa:

Lyhyt kuvaus ehdotetuista kehitysmalleista ja

a) jätteenkerääjät

suunnittelutyökaluista, joita on esitetty ja joita

haluat

peruuttaa

uutiskirjeen

tilauksen,

hyvä

lähetä

ja

ole
viesti

seuraavaan osoitteeseen:
news-unsubscribe@theseistraining.eu

erilaisiin

mennessä

tekijät)

Jos

perustuen

Tähän

THESEIS-verkkosivun

”Subscribe”.

liittyvät

muilta asiasta kiinnostuneilta sidosryhmiltä.

psykososiaaliset

olevaan kenttään ja klikkaa

organisaatioon

mennessä. Sen jälkeen vastauksia on saatu myös

Kirjoita sähköpostiosoitteesi
alakulmassa

ja

ergonomiset,

yli 800 vastasi kyselyyn elokuun 2012 loppuun

laajennettiin,

b) jätteenpolttouunin käyttäjät

Voit

lähettää

liittyen

kysymyksesi

ja/tai muuhun työterveys- ja
työturvalllisuuskoulutukseen,
ammatilliseen
tms.

koulutukseen

ottamalla

seuraavaan

yhteyttä

osoitteeseen:

info@thesei-training.eu.

ja

käännettiin
toimesta

sitten
kreikan,

verkkosivun

THESEISUsein

kysymykset -sivulle.

kysytyt

THESEIS-e-

englanninkielisessä

artikkelissa THESEIS-projektin verkkosivulla.
THESEIS-projektin

sekä

keräys-

ja

keskeisimpien

osa-

alueiden

projektin

varten projektin vastuuhenkilöt voivat esittää

verkkosivulla,

missä

sidosryhmät

ja

datan

Kyselylomakkeet ovat saatavilla THESEIS-

(jätealalla ja työterveys- ja turvallisuusalalla

ehdotuksiaan

työskentelevät

henkilöt)

sähköisessä

täyttämässä

lomakkeet.

voivat

käydä

Esimerkiksi

oppimistavoitteiden

ja

näkemyksiään

muodossa

tietokannassa.

suunnittelua

tai

Lisää

painetussa/

suoraan

suunnitteluprosessista

terveys-

uutiskirjeeseen liittyvässä artikkelissa.

ja

kunnallisille

turvallisuusalan

jäteveden
ao.

palveluja

puhdistamoille,

kyselylomakkeen
koulutukselliset

toteuttamiseksi

ja

on

kerrottu

tähän

voi

avulla
puutteet

3.

Terveys

jätealan

ja

turvallisuus

vihreässä

taloudessa
Artikkelissa käsitellään keskeisimpiä terveys- ja
turvallisuusasioita

Kyselyn

online-

oppimispalveluiden

kreikkalainen yksityinen yritys, joka tarjoaa

tekemällä koosteen vastauksista.

ne

liittyvässä

analysointivaiheita

kysymyksiin
lisää

liittyvien

aiheeseen

kielellä

työntekijöidensä

ja

THESEIS-e-

englannin

asiantuntija tulee laatimaan
vastaukset

työkalut

oppimispalveluiden kehittämiseksi, on esitetty

tunnistaa

THESEIS-työryhmän

ja

Molemmat kyselylomakkeet laadittiin aluksi

kielelle.

THESEIS-projektiin

Mallit

työturvallisuusasioihin

saksan, suomen, bulgarian, puolan ja tšekin

kysymykset

2.

tullaan käyttämään projektin aikana työterveys- ja

c) kaatopaikkatyöntekijät

THESEIS-partnereiden

Usein kysytyt

tunnistamiseksi.

“vihreissä

työpaikoissa”

työskentelevien henkilöiden kannalta, ja artikkeli

työntekijöiden (jäteveden ja kiinteiden jätteiden
käsittelijät) työterveyteen ja -turvallisuuteen
liittyvien

koulutustarpeiden

kartoittamiseksi

on

saatavilla

englanninkielisenä

verkkosivulta.

kaikki projektin partnerit ottivat yhteyttä alan
kohde- ja sidosryhmiin Kreikassa, Saksassa,
Suomessa, Ruotsissa, Belgiassa, Puolassa,
"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."

THESEIS-

4. Biologiset vaarat ympäristöalalla

perustuivat

Jätealalla esiintyviä biologisia vaaroja ja niille

kahteen tutkimukseen.

altistumista on käsitelty aiheeseen liittyvässä

Ensimmäisessä

artikkelissa,

työterveys-

joka

on

saatavilla

THESEIS-projekti
Koulutusta
ympäristöalan
työntekijöille,
teemoina terveys
turvallisuus

englanninkielisenä THESEIS-verkkosivulta.

THESEIS-projektin on

eurooppalainen siirtojärjestelmä (the European

rahoittanut Lifelong-

Credit System for Vocational Education and

opetusohjelma, LEONARDO

Training, ECVET) ovat tarkastelun kohteena

DA VINCI Monikansalliset

tässä

ohjelmat innovaatioiden

englanninkielisenä THESEIS-verkkosivulta.

kehittämiseen .
(Apurahasopimus nro 20113988/001-001 allekirjoitettu
11/11/2011).
www.theseis-training.eu

5.

EQF

ja

ECVET

–

tutkintojen

Euroopan

koulutuksen

artikkelissa,

viitekehys

(the

opintosuoritusten

joka

on

saatavilla

THESEIS-projektin aikana koulutustarpeisiin
perustuvan

harjoitusmateriaalin

keräämistä

ja/tai kehittämistä varten tullaan ottamaan
huomioon erilaiset oppimistavoitteet. Tämä
tulee

edistämään

projektiin

osallistuvien

jäsenmaiden oppimisyksiköiden näkyvyyttä ja

THESEIS- par tn erit
SIGMA Consultants Ltd
Federation of Industries of

vertailtavuutta.

THESEIS-projektin 2. yhteistyökokous pidettiin
Prahassa 7.–8. kesäkuuta 2012. Kokouksen

PREVENT

järjesti Czech Occupational Safety Research

Kokouksen aikana käsiteltiin projektiin liittyviä
organisatorisia, teknisiä ja taloudellisia asioita.

Betriebliche Bildung

Kokouksessa

Occupational Safety

kyselylomakkeiden sisällöstä, maakohtaisista

Research Institute

raporteista ja synteesiraportista. Yksityiskohdat

Työterveyslaitos

kokouksen

Swedish TelePedagogic

keskusteluista ja näkemyksistä on esitetty

Knowledge Centre

kokouspöytäkirjassa. Osallistujalista, agenda ja

Institute Of Environmental

valokuvat

Protection-National

verkkosivulla.

keskusteltiin

tavoitteista

ovat

sekä

näkyvillä

myös

partnereiden

THESEIS-

avulla.

Toisessa

ympäristöalan

tutkimuksessa

tarkasteltiin

osalta.

Tuloksista

tullaan

tekemään synteesiraportti.
8. Tulevat tapahtumat
Harjoitusmateriaali
Kun

synteesiraportti

on

saatu

valmiiksi,

THESEIS-projektin jäsenmaiden (Kreikka, Saksa,
Suomi,

Tšekki,

Puola,

Ruotsi

ja

Bulgaria)

seuraavia tehtäviä ovat:
a)

Jäteveden

ja

kiinteiden

jätteiden

käsittelijöiden terveys- ja turvallisuusasioihin
liittyvien oppimistavoitteiden suunnittelu
Oppimistavoitteet tullaan määrittämään kyselyjen
vastausten

perusteella

sekä

tarkastelemalla

eurooppalaisten tutkintojen viitekehystä (EQF) ja

hyödyntämään

projektin

harjoitusmateriaalin

keräämisessä ja kehittämisessä.
b) Oppimistavoitteiden ryhmittely erillisiin

ja pätevyyksien mukaan
Oppimistavoitteet tullaan myös ryhmittämään
erillisiin

oppimisyksiköihin

7. Maakohtaiset raportit

SYNTHOS Kralupy

Kaikki

maakohtaiset

raportit,

kuvailemaan

ECVET).
c) VCP-koulutuspalvelujen kehittäminen
Swedish TelePedagogic Knowledge Center tulee
kehittämään

synteesiraportin

(koulutustarpeet,

perusteella

Umweltcluster Bayern

ja

tietojen, taitojen ja pätevyyksien mukaan (EQF,

suunnitellun

Research Institute

Foundation

liittyviä

oppimisyksiköihin ja kuvailu tietojen, taitojen

Institute (VUBP).

Forschungsinstitut

Regional Development

työturvallisuusasioihin

projektin jäsenmaissa. Oppimistavoitteita tullaan

6. 2. yhteistyökokous

Hellenic Institute for

Safety

kartoitettiin

jätealan työntekijöiden työnkuvauksia THESEIS-

Northern Greece

Occupational Health and

tutkimuksessa

tehtyyn

eurooppalaisten tutkintojen viitekehystä (EQF)

European Qualification Framework, EQF) ja
ammatillisen

ja

jäsenmaassa

tietoja, taitoja ja pätevyyksiä kyselylomakkeiden

koulutuspolitiikan perusta
Eurooppalaisten

kussakin

tulosten

oppimistavoitteet)

ammatillisen

harjoitusohjelman

koulutuspalveluja,

jotka

saataville VCP-harjoitusympäristöön.
jotka

ja

tehtiin

projektin jäsenmaissa (Kreikka, Saksa, Suomi,
Tšekki, Puola, Ruotsi ja Bulgaria) on saatu
valmiiksi. Maakohtaisten raporttien tulokset
"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."

tulevat

THESEIS- PRO JEKTI
T H E S E IS - s ä h k ö p o s ti :
info@theseis-training.eu
T H E S E IS - v e r k k o s i v u :
www.theseis-training.eu

Artikkeli kansallisiin lehtiin – Esitelmät

9. Muut projektit

seminaareihin

Muista käynnissä olevista, THESEIS-projektin

Kaikki partnerit kirjoittavat yhden artikkelin

kanssa samaan aihepiiriin liittyvistä projekteista

kansalliseen lehteen kussakin jäsenmaassa.

on saatavilla lisätietoa projektin verkkosivulta;

Artikkeleissa tullaan esittelemään projektia ja

ks. Muut projektit -linkki.

tähän

tuloksia.

Jos haluat lisätä projekteja projektilistaan, ole

kuuluvat

myös

hyvä ja lähetä ehdottamasi projektit seuraavaan

kansallisella

ja

mennessä

Tiedotuksellisiin

Lisäksi
THESEIS-e-uutiskirje

saadaksesi kattavaa tietoa
etenemisestä.

Kirjoita sähköpostiosoitteesi

maakohtaisten

kiinnostuneille

sidosryhmille.

vasemmassa

Projektin väliraportti

”Subscribe”.
Jos

haluat

peruuttaa

uutiskirjeen

tilauksen,

hyvä

lähetä

ja

ole
viesti

THESEIS-projektin

THESEIS-

Consultants,

koordinaattori

Kreikka)

tulee

(SIGMA

laatimaan

ja

lähettämään projektin väliraportin EACEA:lle.
Väliraportin ohella laaditaan myös väliajan

seuraavaan osoitteeseen:

laaturaportti.

Väliajan

news-unsubscribe@theseis-

sisältämään

katsauksen

training.eu

ja

projektin tulokset tullaan siirtämään ADAMalustaan.

olevaan kenttään ja klikkaa

raporttien

synteesiraportin tuloksia tullaan välittämään

THESEIS-verkkosivun
alakulmassa

osoitteeseen:
info@theseis-training.eu.

kansainvälisellä tasolla.

tilaaminen

projektin

tehtäviin

seminaariesitelmät

E-uutiskirjeen

Tilaa

saatuja

laaturaportti

tulee

laadunhallinnasta

projektin alusta projektin puoliväliin (30-102012) asti.
Seuraava yhteistyökokous

Usein kysytyt

Seuraava THESEIS-partnereiden kokous (3.

kysymykset

yhteistyökokous)
Saksassa,

Voit

lähettää

liittyen

kysymyksesi

THESEIS-projektiin

pidetään

joulukuussa

Bildung

työturvalllisuuskoulutukseen,

tutkimusinstituutti).

tms.

tulee

(f-bb

–

ammatillisen

koulutuksen

koulutukseen

ottamalla

seuraavaan

Sen

järjestämään Forschungsinstitut Betriebliche

ja/tai muuhun työterveys- ja
ammatilliseen

2012.

Nürnbergissä,

yhteyttä

osoitteeseen:

info@thesei-training.eu.
THESEIS-työryhmän
asiantuntija tulee laatimaan
kysymyksiin
lisää

ne

verkkosivun

vastaukset

ja

THESEISUsein

kysytyt

kysymykset -sivulle.

"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."

