TurvaPeda-hanke väistyy uusien turvallisuushankkeiden tieltä
Kirjoittanut 6.3.2014 Jaakko Rinne

TurvaPeda-hanke päättyi verkostokumppaneiden osalta jo vuoden
2013 lopussa, ja nyt 31.3. on aika päättää hanke myös Sedun osalta.
Hankkeen päätavoitteena oli työturvallisuuden edistäminen
työssäoppimispaikoilla ja oppilaitosympäristöissä. Jokaiselle
hankekumppanille yhteisiä tavoitteita ovat olleet esim.
työturvallisuuslinjausten aikaansaaminen viranomaisten kanssa,
yhtenäisen työturvallisuusohjeistuksen kehittäminen sekä erilaisten
perehdytys-, riskiarviointi- ja läheltä piti-käytäntöjen kehittäminen.
Näiden lisäksi hankekumppanit ovat toimineet pienryhmissä hyvien
turvallisuuskäytäntöjen kehittämiseksi.
Hankkeessa syntyneistä tuotoksista sisäisen turvallisuusauditoinnin
konsepti, turvallisuuden portaat opettajalle, opiskelijalle ja
työpaikkaohjaajalle sekä erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjauksen
malli on esitetty OPH:n hyvät käytännöt järjestelmään. Lisäksi
hankkeessa on toteutettu turvallisuuden näkökulmasta esimerkillinen
työympäristö kone- ja metallialalle, turvallisten työtapojen
videomateriaalia, turvallisuuden teemapäiviä sekä runsaasti erilaista
perehdytys- ja riskinarviointimateriaalia. AVI:n lakimies Jouni Kallioluoma
oli hankkeen päätösseminaarissa selventämässä nuorten vaarallisiin
työtehtäviin liittyvää ilmoituskäytäntöä. Oppilaitosympäristöön
suunnattua kirjallista ohjetta ei yrityksistä huolimatta kuitenkaan saatu.
Sedussa merkittävänä osana hanketta on myös pilotoitu sähköistä
turvallisuuden johtamisjärjestelmää. Pilotointi on tapahtunut
Törnäväntien yksikössä ja järjestelmän kehittämisestä ovat vastanneet
työsuojelupäällikkö, Törnäväntien opettajat sekä TurvaPedan
projektiassistentti. Käyttökokemukset ovat olleet positiivisia ja
järjestelmän helppokäyttöisyys on koettu tervetulleena ominaisuutena.
Maaliskuussa 2014 järjestelmää esitellään koulutuspäälliköille ja
työsuojelutoimikunnalle. Järjestelmän eteenpäinviemisestä vastaa
hankkeen jälkeen työsuojelupäällikkö. Sedun oppilaitosturvallisuuden
kehittämisryhmä on osallistunut hankkeeseen merkittävällä panoksella
tarjoamalla kommentteja hankkeen tuotoksiin sekä ottamalla vastuuta
yksikkötasoisista hankkeeseen liittyvistä kehittämistoimista.
Hankkeen kokonaisbudjetti oli 335 712 €, josta Sedun osuus oli 100 381 €
(sis. myös koordinointiin varatun valtionavustuksen). Marraskuussa 2013
hankkeelle haettiin lyhyttä jatkoaikaa Sedun osalta, jotta laajan
verkoston turvallisuuden eteen tekemät toimet sekä talous saatiin
asianmukaisesti dokumentoitua. Hankkeen yksittäisenä huippuhetkenä
voidaan nimetä päätösseminaari, joka keräsi paljon positiivista
palautetta ja kiinnostusta myös verkoston ulkopuolisilta tahoilta. Esim.
lähialueen muut koulutuksenjärjestäjät olivat vahvasti edustettuina.

TurvaPeda-hankkeen projektipäällikkönä on toiminut
kehittämispäällikkö Juhani Kurjenluoma ja projektiassistenttina Mia
Pirttimaa sekä Jaakko Rinne. Lisäksi Jaakko on toiminut hankkeen
projektikoordinaattorina hankkeen jatkoajalla 1.1.2014-31.3.2014
Juhanin työnkuvan muutoksen seurauksena.
Kesäkuussa 2013 Opetushallitus myönsi valtionavustusta TurvaPedan
teemoissa jatkavalle LaatuPeda-hankkeelle. Sen toteuttaminen on
alkanut täysipainoisesti vuoden 2014 alusta lähtien. LaatuPedassa
tavoitteena on esim. luoda malli turvallisuuden kokonaisseurantaan
koulutuskuntayhtymässä. Lisätietoa LaatuPeda-hankkeesta voi löytää
hankkeen omalta verkkosivulta.
Meneillään olevan LaatuPedan lisäksi myös kevään 2014 OPH:n
valtionavustushankkeiden haussa turvallisuusteemat ovat nousseet
vahvasti esille. Hakuaika on meneillään maaliskuussa, ja parhaillaan
ollaankin tekemässä suunnitelmia uuden turvallisuushankkeen
hakemiseksi ja verkoston kokoamiseksi. Mahdollisesta uudesta
hankkeesta päätöksiä odotellaan touko-kesäkuussa.
Kiitokset kaikille hankkeessa mukana olleille. Turvallisuus kuuluu kaikille!

