Parannusta työturvallisuuteen
Hoitajien ja muiden kunta-alalla työskentelevien työturvallisuutta pyritään
parantamaan Turvallisuus hallintaan
kuntatyössä -turvallisuushankkeella.
Vuosina 2012–2015 toteutettavan
hankkeen tavoitteena on vähentää työtapaturmien ja ammattitautien määrää ja yleisyyttä työpaikoilla ainakin
25 prosentilla vuoteen 2015 mennessä. Tähän päästään parantamalla johtamista, työympäristöä, töiden sisältöä ja
työssä jaksamista. Hankkeella halutaan
vaikuttaa asenteisiin ja saada aikaan näkyvää sekä tuloksellista työturvallisuus-

toimintaa kunta-alalla.
Lähtökohtana hankkeessa on nolla tapaturmaa -ajattelu, jonka mukaan
kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa.
Toimintaa kohdistetaan erityisesti niille työpaikoille, joissa sattuu paljon työtapaturmia. Hankkeessa nostetaan esille myös huonon työturvallisuuden aiheuttamat lisäkustannukset ja toisaalta
työturvallisuustoiminnalla aikaan saatavat kustannussäästöt. Hyvin hoidettu
työsuojelu säästää aina myös työnantajan rahoja. Lisää tietoa aiheesta löytyy
osoitteesta www.ttk.fi.
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Ideoi liikkumisen
apuväline

Vanhustenhoidon yhteistyöhanke
ECVET for Elderly Care polkaistiin
käyntiin 4. maaliskuuta seminaaripäivällä Espoon Omniassa. Aloitusseminaariin osallistui hankepartnereita niin kunnista, vanhainkodeista, oppilaitoksista ja
opetusta kehittävistä virastoista kuin yksityisen sektorin toimipaikoista ja työmarkkinajärjestöistä Isosta-Britanniasta,
Italiasta, Liettuasta, Saksasta, Suomesta ja Virosta. SuPer edustaa hankkeessa laajaa suomalaisen lähihoitajakoulutuksen ja lähi- ja perushoitajien työkentän tuntemusta.
Lue lisää SuPerin verkkosivujen osiosta Uutisia.

Maaliskuussa käynnistyneen Helppo
liikkua -nimisen apuvälineiden ideakilpailun kautta etsitään uusia ratkaisuja sujuvampaan liikkumiseen. Uusi innovaatio voi olla pitkään mietitty sovellus tai arjen käytännössä keksitty pieni
apuri, joka helpottaa jokapäiväistä liikkumista tai harrastamista. Kilpailussa arvostetaan erityisesti ratkaisuja, joista on
apua mahdollisimman monelle. Kilpailuaika jatkuu 30. elokuuta saakka ja voittaja saa 5000 euron palkinnon, joka luovutetaan Apuväline-tapahtuman avajaisissa marraskuussa. Lisää tietoa kilpailusta löytyy osoitteesta www.expomark.fi,
kohdasta Apuväline-messut.
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Helpompi kevät
allergisille

henriikka hakkala

SuPer on mukana kaksivuotisessa kansainvälisessä hankkeessa, jossa luodaan
työelämän tarpeista nouseva vanhustenhoidon opintokokonaisuus. Tavoitteena on helpottaa EU-maiden ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten
siirtojärjestelmän eli ECVETin käyttöönottoa sosiaali- ja terveysalalla.
Tarkoituksena on sujuvoittaa alan
opiskelijoiden liikkuvuutta siten, että
opintoajat ja -polut eivät veny. Tätä varten hankkeen aikana kartoitetaan työelämän tarpeita osallistujamaissa sekä
työstetään muun muassa yhteistä käsitteistöä ja siirtokelpoisia opintokokonaisuuksia.
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Opintosuoritteiden siirtoa sosiaali- ja
terveysalalla halutaan helpottaa

Koivun siitepölykaudesta ennakoidaan
tänä keväänä heikkoa. Herkät saavat kuitenkin oireita vähäisestäkin siitepölymäärästä. Jos siitepöly on aiheuttanut oireita
aiemmin, allergialääkitys on syytä aloittaa normaalisti muutamaa viikkoa ennen siitepölykauden käynnistymistä. Jos
siitepölyallergia on heikentänyt elämänlaatua, Allergia- ja astmaliitto kannustaa
harkitsemaan siedätyshoitoa.
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