3T Opetusmultimediat
Ashlandin turvatuokioissa
Ashland Inc. on maailmanlaajuinen
kemianalanyritys, joka tuottaa
innovatiivisia tuotteita, palveluita
ja ratkaisuja yli 100 maassa ympäri
maailmaa. Euroopassa Ashlandilla
on myyntiä ja toimintoja 20 maassa.
Suomen Porvoon Kilpilahden
toimipisteessä työskentelee noin 70
kemian alan ammattilaista. Tehtaan
päätuote on lujitemuoviteollisuudessa käytettävä polyesterihartsi.

Operations Manager Kimmo Heinonen,
olette panostamassa kovasti nyt työturvallisuuteen. Miksi?

”Ashland on amerikkalaisena yrityksenä
panostanut jo vuosia turvallisuuteen, ja
meillä Porvoon tehtaalla on käynnissä
erilaisia uusia tapoja tuoda turvallisuutta esille jokapäiväisessä työnteossa.
Yhtenä uutena työkaluna on käytössä
3T Opetusmultimediat.”
Minkälaisia haasteita teillä on on työturvallisuuskoulutuksen järjestämisessä?

”Jos haasteen tulkitsee ongelmana, on
koulutusten järjestämisessä on ollut
vaikeuksia vuorotyön takia. 5-vuorosysteemi tarkoittaa, että joudumme
pitämään koulutusta monena päivänä,
jotta jokainen voisi siihen osallistua.
Jos sanalla haaste tarkoittaa tavoitetta,
niin turvallisuuskoulutuksilla pyritään
tietysti vähentämään riskejä ja näin
päästä nollatapaturmatavoitteeseen.

Koulutukset eivät tietysti poista riskejä,
mutta ovat hyvä apuväline pitää turvallisuutta esillä”, painottaa Heinonen.
Miten käytätte 3T Online opetusmultimedioita?

”3T:n visuaalisesti hyviä opetusmultimedioita käytetään kuukausittain
turvatuokion materiaalina. Jokainen
tuotannon henkilö osallistuu turvatuokioon ja esityksen aikana keskustellaan
kyseisestä aiheesta. Keskustelu tuo sen
kuukauden teemaan oman työn sisältöä
eikä tilaisuus jää pelkäksi esityksen
katsomiseksi. Jokaiselle kuukaudelle on
siis eri aihe, nyt elokuussa esimerkiksi
putoaminen.”
Mitä kokemuksia tai palautetta olette
saaneet niistä?

”3T opetusmultimediat on oikein
toimiva tapa lähestyä tiettyä turvallisuusaihetta. Tilaisuuden vetäjän ei
tarvitse itse keksiä alustuksen sisältöä
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ja esitykset ovat sopivan pitkiä juuri
turvatuokioihin”, päättää Kimmo
Heinonen.
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Operations Manager Kimmo Heinonen
Ashland Finland Oy
puh. 09 228 42 342
kheinonen@ashland.com
Account Manager Sani Saarinen
3T Ratkaisut Oy
puh. 0102310 341
sani.saarinen@3tratkaisut.fi

3T Opetusmultimediat turvallisuusja työsuojelutuokioissa, tiimipalavereissa ja esimiespäivillä
• Sopivan pituisia alustuksiin (10 – 15
min)
• Euroopan laajimmasta valikoimasta löytyy jokaiselle työpaikalle sopivia aiheita
• Valmis laadukas materiaali helpottaa
tilaisuuden vetäjän työtä
• Tuo uskottavuutta, myy asian kuulijoille
• Käynnistää keskustelun ”miten meillä
asia on, mitä voisimme tehdä”
• Saatavana henkilökohtaisella
3T Kouluttajalisenssillä tai
organisaatiolisenssillä

