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Meillä Väylävirastossa on 
tavoitteena positiivinen 
onnistumisten kierre ja 
turvallisuutta vahvistavat 
toimintatavat. Hyvästä syntyy 
hyvää! 

Ihmisten toiminta on 
erittäin keskeisessä 
asemassa 
onnistumisessa.

Turvallisuus ei ole pelkkää 
sanahelinää tai päälle 
liimattu toimenpide, vaan 
linkittyy työnteon kaikkiin 
vaiheisiin. 

Kohti positiivista onnistumisen kierrettä!



Ajattelutavan muutos – Ihminen onkin 
voimavara!
Jos ennen keskityttiin epäonnistumisiin ja yksilöt 
ja virheet olivat huomion kohteena …

… nyt keskitytään enemmän onnistumisiin, 
ennakointiin  ja nähdään koko organisaatio, 
systeemi ja resurssit kehittämisen kohteena!
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Ihmisen joustavuus on valtti

Olosuhteet ja tilanteet työympäristössä voivat 
vaihdella ja tuoda haastetta esimerkiksi 
sääolosuhteiden, tehtävänkeskeytysten tai 
puuttuvan työkalun vuoksi.

Juuri ihmisen kyky 
käyttää omaa 
harkintaa ja joustaa 
on kuitenkin juuri se, 
mikä saa useimmat 
asiat ylipäätään 
toimimaan.
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Miten voimme vahvistaa työssä onnistumista?

Työyhteisön avoin ja keskusteleva 
ilmapiiri vahvistaa turvallista 
tekemistä.

Esimerkiksi hyvin suunnitellut 
työvuorolistat varmistaa sen, 
että  yksittäinen työntekijä saa 
riittävästi lepoaikaa työvuorojen 
välissä, jolloin vireystila pysyy ja 
mahdollistaa työssä hyvin 
suoriutumisen. 

Onnistumisen ja epäonnistumisen 
avaimet ovat siinä, miten hyvin 
ymmärrämme työnteon yksilön, 
ryhmän, tehtävien ja 
organisaation näkökulmasta.
Tästä on kyse, kun puhumme 
inhimillisistä ja organisatorisista 
tekijöistä.



Ryhmäilmiö

• Ilmapiiri on ennen kaikkea ryhmäilmiö, ei yksilön 
ominaisuus.  

• Ilmapiiri kuitenkin vaikuttaa yksilöiden toimintaan 
voimakkaasti. 

• Yleensä ihmiselle on epäluontevaa toimia ryhmän 
normeja vastaan tai  muodostaa muista täysin 
riippumattomia mielipiteitä. 
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Mainiota, tämä on keskeinen 
turvallisen työn perusta.

Minä sain perusteellisen työhön 
perehdytyksen ja opastuksen!

Ja meidän 
kokeneempienkin on hyvä 
aika ajoin kerrata asioita.

Osaava henkilöstö on kaikkien etu
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Miten voimme käydä 
tapahtuneen tilanteen 

rakentavasti yhdessä läpi?

Poikkeamat mahdollistavat oppimisen

Suhtauduttehan avoimesti työssä 
tehtäviin turvallisuushavaintoihin –

ne ovat mahdollisuus oppia ja 
kehittää toimintatapoja entistä 

turvallisemmaksi

Ettehän osoittele ja syyttele – pohtikaa 
yhdessä, mitkä tekijät johtivat turvattomaan 

toimintaan, minkä pitäisi muuttua jotta 
meillä olisi vielä paremmat edellytykset 

tehdä työ turvallisesti.



Muistathan ilmoittaa aina turvallisuuspoikkeamat!
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Ja tiesithän, että voit myös 

ilmoittaa positiivisista 

turvallisuushavainnoista!

Minä olenkin jo tehnyt 

havaintoja ja saanut 

palautetta niistä!
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Infra ry ja Väylävirasto järjestävät 

yhdessä maksuttomia 

turvallisuusmittarikoulutustilaisuuksia 

seuraavasti:

Oulussa 3.5.2022 kello 09.00-12.00 

sekä Vantaalla1.6.2022 09.00-12.00. 
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Muistetaan levätä tarpeeksi!
Kiitos!


