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Turvallisuusosaamisen ja työelämävalmiuksien kehittäminen

Yritys-oppilaitosyhteistyön
muodot ja toteutus

Yritysten tarpeet,
mahdollisuudet ja käytännöt

Oppilaitosten tarpeet,
mahdollisuudet ja käytännöt

Nuoret ammattilaiset prosessiteollisuudessa (NuPro-hanke)

Ammatillinen oppilaitos
• Osaamisen

työelämävastaavuus
• Turvallisuusperehdytys ja -

osaaminen
• Työpaikalla tapahtuvan

oppimisen koordinointi,
sopimukset ja arviointi

• Opettajien perehdyttäminen
• Työpaikkaohjaajien koulutus

Prosessiteollisuuden
työpaikka
• Ohjauskäytännöt
• Työpaikkaohjaajien valinta ja

sitoutuminen
• Työpaikkaohjaajien koulutus
• Oppilaitoskäynnit ja

työelämäesimerkki
• Opettajien työelämäjaksot

Työelämäyhteistyö
Työpaikkaohjaajien tuki

Oppilaitosyhteistyö
Työelämätarpeet ja -odotukset

Arvot
Yhteisöllisyys

Odotukset
Motivaatio
Osaamisen

työelämävastaavuus
-> työllistyminen
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Riskienarviointiharjoitus oppilaitoksissa
• Kolmen oppilaitoksen laboratoriossa

• Kohteena arkkimuotti ja –puristin ja
murskaushuone

• Mukana eri ikäisiä opiskelijoita (n=35)
• Kohde ennestään tuttu
• 51 % oli ollut työpaikalla oppimassa
• 77 % työkokemusta, 40 % riskienarviointikokemusta

• Ryhmissä (n=15) vuorotellen
• Vaarojen tunnistus, riskin suuruus ja toimenpiteet

• Kaikki opiskelijaryhmät tunnistivat jotain vaaroja
• Parhaiten tunnistettiin ilmeisimmät vaarat

• Esim. sormien puristuminen, esineiden putoaminen tai
sinkoutuminen, melu, pöly

• Vähemmän tunnistettiin työtapoihin liittyviä vaaroja
• Esim. työasennot, suojainten yms. käyttö,

hätätilanteessa toimiminen

• Ikä, työ- ja opiskelukokemus vaikuttaa
• Opettajat tunnistivat enemmän vaaroja
• Opiskelijat tunnistivat vaaroja, joita opettajat eivät ja

päinvastoin
• Seuraukset, nykyiset hallintatoimenpiteet?
ØHarjoittelun ja monipuolinen ryhmän tärkeys
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Toimintatapoja opiskelijoiden
turvallisuusosaamisen kehittämiseen yhdessä
• Havaintoja tutkimuksesta, hyviä

käytäntöjä ja työvälineitä, esim.
• Esimerkkiprosessi
• Hyvän työpaikkaohjaajan piirteitä
• Työpaikkaohjaajan koulutuksessa

käsiteltäviä asioita
• Vastuukysymyksiä
• Prosessialan opiskelijan olennainen

turvallisuusosaaminen
• Turvallisuussuhtautumiskysely
• Tarkistuslista eri vaiheissa

huomioitavista asioista
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Kiitos!

• Tervetuloa tulosseminaariin!

• Tutkimusryhmän verkkosivut
• https://research.tuni.fi/safety/
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Hyviä käytäntöjä prosessialan opiskelijoiden
turvallisuusosaamisen ja yritys-oppilaitosyhteistyön kehittämiseen
Nuoret ammattilaiset prosessiteollisuudessa (NuPro) -hankkeen

tulosseminaari ke  2.10.2019
Tampereen yliopisto, Keskustakampus

Ohjelma
09:45-10:00 Kahvia tarjolla
10:00-10:15 Seminaarin avaussanat

Professori Jouni Kivistö-Rahnasto

10:15-10:45 Yritys-oppilaitosyhteistyö ja turvallisuusosaamisen kehittäminen
prosessiteollisuudessa
Johtaja n.n., Yritys Oyj

10:45-11:45 Tutkimushankkeen keskeisiä tuloksia
Tutkijat Noora Nenonen ja Sari Tappura

11:45-12:00 Hankeosapuolten esittely ja iltapäiväosuuden alustus
Lounas ja verkostoitumista
13:00-14:30 Hankeosapuolten rastit ja esimerkit hyvistä käytännöistä

- Yritykset
- Oppilaitokset
- Asiantuntijatahot

14:30-15:00 Iltapäiväkahvit ja keskustelua
15:00-16:00 Tutustumiskäynti

Lämpimästi tervetuloa!
Ilmoittautuminen 21.9.2019 mennessä sari.tappura@tuni.fi tai p. 040 849 0356
Saapumisohjeet: https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/yliopisto/keskustakampus


