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Tapaturva Laki -palvelu tarjoaa helpon ja ajantasaisen www-lakikokoelman, jonka avulla esimiehet 
pysyvät vaadittavan työturvallisuus- ja työsuhdelainsäädännön muutoksissa mukana. Ajantasaisen 
palvelun lisäksi saatavilla on alakohtaiset paperiversiot. Lisää tietoa: www.tapaturva.fi/laki

Koulutamme erilaisia työsuojeluun liittyviä kokonaisuuksia, esimerkiksi vakioituja menetelmiä (TR, MVR, 
Elmeri+), työturvallisuuskortti (työturvallisuuskortin uusiminen myös esimiesmateriaalilla), esimiesten 
vastuut, turvallisuuden johtaminen, nolla tapaturmaa, riskien arviointi, kuljettajaturvallisuus, sisäinen 
liikenne, …

Tieto- ja koulutusmateriaalit työpaikkojen käyttöön: mm. TehdaspakkaTM, RaksapakkaTM (myös appina) 
ja asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt tieto- ja koulutusmateriaalit esim. koneturvaohjeet ja turvavartit.

Auditoimme työympäristöä ja turvallisuusjohtamista. Myös alihankkijoiden/urakoitsijoiden auditoinnit

Service också på svenska

Tapaturva lyhyesti

http://www.tapaturva.fi/laki
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Mitä asenne tarkoittaa?
• Asenne on arkikieleen siirtynyt psykologian käsite

– Johonkin sosiaalisesti merkitykselliseen kohteeseen 
liittyvä myönteinen tai kielteinen suhtautumistapa

– Asenne on aktiivinen valinta, joka tehdään oman 
tietoisuuden ja kypsyyden pohjalta, koska passiivisia 
päätöksiä ei mielellään haluta tehdä

• Asenne sisältää tunnepohjaista suhtautumista 
johonkin asiaan ja jonkin verran tietoa siitä 

• Sosiaalisen elämän kannaltahan olisi mukava tietää, 
toimiiko ihminen asenteidensa mukaisella tavalla

” Miten suhtautuu asioihin ”
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Turvallisuusasenne
• Miten turvallisuusasenne ilmenee työpaikalla?

• Onko toiminta tai käyttäytyminen sama kuin 
asenne?
– voiko oikein asennoitunut toimia väärin?
– voiko huonosti käyttäytyvällä olla oikea asenne?

Turvallisuusasenne ilmenee 
käyttäytymisenä
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Asenteen komponentteja ovat mm.

tunne, tieto, toiminta

Myönteinen tieto + positiivinen kokemus = 
parempi suhtautuminen
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Asenteenmuutos

ASENNE
Hyväksyn / 
en hyväksy

Käyttäytyminen

PalauteMotivaatio

Tunteet, Tieto,
Uskomukset,
Kokemukset,
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Motivointi
Sisäisiä  motivaatiotekijöitä mm.: 
• vapaus, vastuu, arvostus, ammattiylpeys,  

yhteenkuuluvuus, kannustus, tunnustus, …
Ulkoisia motivaatiotekijöitä mm.: 
• palkka, edut, keppi tai porkkana, …
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Käyttäytyminen on neutraalia

• Ei ole olemassa oikeaa tai väärää 
käyttäytymistä, ilman asiayhteyttä
– Sama käyttäytyminen, eri riskit eri tilanteissa

• Ihmistä ei voi muuttaa, mutta käyttäytymisiin 
voi vaikuttaa vaikuttamalla niiden 
asiayhteyksiin

• Älä siis syytä, vaan analysoi tilanne

Pitää olla helppo valita turvallisuus
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Vaihtuvat säännöt 
ovat haaste
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Valvonta ja sanktiot parantavat 
turvallisuusasennetta?

Täällä ei hyväksytä sääntöjen 
vastaista toimintaa. Tällä kertaa 
selviät kuitenkin varoituksella !

Täällä on totta 
tosiaan paras 
noudattaa sääntöjä!

Kuvat lavastettuja
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Virheitä metsästäessä, turvallinen 
käyttäytyminen jää huomiotta

• Puuttuessamme työntekijän virheelliseen toimintaan, 
huomiotta jää kaikki ne toimenpiteet, jotka työssä on 
tehty turvallisuuden eteen

• Entä, jos henkilö oli hetkellisesti unohtanut 
toimintaohjeen, esim. raskaan työn takia, ja puutumme 
yksittäisen havainnon perusteella?

• Työryhmän muiden jäsenten palkitseminen on sitä, ettei 
heihin puututtu

• Henkilö itse pelkää jatkossa jäädä kiinni

”Negatiivisen kannustamisen kautta”
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Ihminen tekee virheitä

Riippumatta siitä onko hänellä 
hyvä vai huono asenne
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Asenne ja käyttäytyminen
• asenteen ja toiminnan välinen yhteys on 

osoittautunut kiistanalaiseksi myös 
tutkimuksissa

• tietyn toiminnan esiintymiseen vaaditaan 
paitsi halu, myös kyky ja aikomus tehdä se

• henkilön täytyy lisäksi tietää mitä asenteen 
mukainen käyttäytyminen on ja osattava 
toimia sen mukaan

Käyttäytyminen ei kuitenkaan vielä 
tarkoita ennustettavuutta



www.tapaturva.fi
www.facebook.com/tapaturva

Asenne

© Tapaturva                 14Tapaturva Oy
Y-tunnus 2056296-7

Finnoonlaaksontie 2
02270 Espoo

Turvallisuusasenne
• Jos työntekijällä on huono turvallisuusasenne, 

miten sitä muutetaan?
– kauanko muuttaminen kestää?

Asenne muuttuu toiminnan pohjalta. 
Se voi muuttua myös tekoa edeltävän 

pohdinnan johdosta, mutta 
eniten asennetta muuttaa teko
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Asennejohtajuus
• Asennejohtajuus on vaikuttamista oman 

asenteensa kautta, esimerkkiä näyttämällä
– Oman asenteen muuttaminen on helpompaa kuin 

muiden asenteisiin vaikuttaminen
– Meidän on itse uskottava asennevaikuttamisen 

merkitykseen
– Käytännön johtajuudessa asennetta painotetaan 

aktiivisena ja tietoisena valintana joka ikinen hetki

Todellinen asenne mitataan vasta paineen alla
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Asennejohtajuus
• Millainen oma perusasenteeni oikeastaan on?
• Onko käsitykseni omasta asenteestani sama kuin 

muilla ihmisillä? 
• Miten asenteeni vaikuttaa kanssani 

työskenteleviin ihmisiin?

Sanoilla ei ole mitään merkitystä, 
jos teot eivät puhu niiden puolesta

Työntekijätkin arvioivat jatkuvasti onko 
johtajan asenne hyvä vai huono
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Oma asenteeni?
• Henkilö- ja pakettiauto-onnettomuuksissa kuolleista 

noin 43 % ei käyttänyt turvavyötä. Turvavyön käyttö 
olisi voinut pelastaa keskimäärin 23 ihmisen hengen 
vuosittain 

• Onnettomuuksissa kuolleista pyöräilijöistä n. 
neljäsosalla oli kypärä päässä. Ilman kypärää 
kuolleista kypärän käyttö olisi pelastanut vuosittain n. 
joka kolmannen eli n. 7 henkeä 

• Hämärällä ja pimeällä kuolleista jalankulkijoista lähes 
jokainen liikkui ilman heijastinta. Heijastimen käyttö 
olisi voinut pelastaa vuosittain keskimäärin 2 henkeä 

• Turvavyötä, pyöräilykypärää ja heijastinta käyttämällä 
olisi siis voitu pelastaa vuosittain noin 32 ihmishenkeä 

Yhteenveto liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet 
tieliikenneonnettomuudet 2013-2017 (www.oti.fi)

http://www.oti.fi/
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Asenne laajasti: esimerkkinä elementtien 
kuljetus ja putoamissuojaus

Kenen asenne on huono jos elementtikuljettaja putoaa?
• Rakennuttaja ja pääsuunnittelija: elementtien koko, muoto jne. ja 

putoamissuojauksen huomiointi suunnitelmissa
• Rakennesuunnittelija: elementtien suunnittelu ja elementtiasennus-

suunnitelma huomioi putoamissuojauksen ja elementtien turvallisen 
käsittelyn

• Elementtien valmistaja: elementtien käsittelyohjeet ja kuormauksen 
putoamissuojaus

• Päätoteuttaja: aluesuunnitelma ja purkupaikan putoamissuojaus ja 
kuljettajan opastus, asennusjärjestyksenmukainen toimitus

• Kuljetusliike: kuljettajan opastus, putoamissuojaus autoissa, 
putoamissuojauksen käytön valvonta

• Kuljettaja: ohjeiden sisäistäminen, välineiden käytön osaaminen, 
motivaatio

• Kaikki osallistuvat osaltaan putoamissuojauksen järjestelyihin yhteistyössä
• Mitä jos jollakin osapuolella on huono turvallisuusasenne, kiinnostaako 

asia muita osapuolia, pitäisikö se kiinnostaa?
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Asennejohtaminen
• Meillä on aina mahdollisuus valita asenteemme 
• Itsellemme asettamamme päänsisäiset rajat voivat estää 

muuttumisen
• Muutosta omaan asenteeseen tarvitaan kun halutaan aikaansaada 

kehitykseen johtavia ajatuksia, käyttäytymistä ja tekoja työpaikalla
• Johdon järjestelmällinen työ vaikuttaa puitteisiin, joissa 

työntekijät työstävät valitsemiaan asenteita
• Mitä enemmän johto on henkilökohtaisesti tekemisissä ihmisten 

kanssa, sitä paremmin hänen asenteensa tarttuu muihin ja sitä 
voimakkaammin hän pystyy vaikuttamaan asenteisiin

Toisten kunnioittaminen 
on avainasemassa
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Turvallisuuskulttuurissa on 
kyse asenteista

• Turvallisuuskulttuurissa ei ole kyse pelkästään 
teknisistä toimenpiteistä, 
johtamisjärjestelmistä, hyvin kirjoitetuista 
tahtotiloista tai esimiehistä, jotka jatkuvasti 
muistuttavat turvallisuuden tärkeydestä vaan

Tärkeämmässä osassa ovat 
työryhmän yhteiset asenteet ja 

kirjoittamattomat säännöt
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Turvallisuuskulttuurissa on 
kyse asenteista

• Turvallisuuskulttuuri muodostuu 
ryhmäpaineesta
– Kun juttelemme työryhmän henkilöiden kanssa 

siitä miten he asennoituvat ja haluaisivat itse asiat 
hoitaa lähestymme kulttuuria

– Turvallisuuskulttuuri muodostuu ryhmäpaineesta 
ja halusta olla osa ryhmää ja sopia siihen

– Yrityksissä, joissa halutaan vaikuttaa 
turvallisuuskulttuuriin, ohjauksen ei pitäisi 
tapahtua ylhäältä alas, vaan saavutetaan parempi 
tulos kysymällä miten työntekijät haluavat asioiden 
olevan 
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Turvallisuuskulttuurissa on 
kyse asenteista

• Mitä esimies viestii ja tekee on erinomaisen 
tärkeää turvallisuuskulttuurin kannalta

• Esimiehenä ei voi kuitenkaan jäädä odottamaan, 
että henkilökunnan asenne muuttuisi 
käyttäytymisen muuttamiseksi
– Vertaa esimerkiksi auton turvavyön käyttöönottoa, 

aluksi vastustettiin kovasti säännön tultua voimaan ja 
tänä päivänä suurin osa käyttäisi vaikka sääntö 
poistettaisiin. Eli turvavyön tapauksessa sääntö tuli 
ennen asennemuutosta

Kun työntekijä saavuttaa jotain, hän hakee johtajan 
hyväksyntää – palkitseminen/huomioiminen
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Asenteen oppiminen 
sosiaalisissa tilanteissa

• Ryhmän tai toisen henkilön vaikutuspiirissä 
oleminen – muiden asenteen vaikutus itseen

• Mallioppiminen muita havainnoimalla –
miten muiden sallitaan tekevän

• Motivoituminen palkkioista ja työn 
merkityksestä

Asenne on aina yksilön valinta
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Turvallisuusasenne kuntoon
1. Oman vastuun ymmärtäminen itsestä ja muista

– hoitaa oman tonttinsa ja saa siitä tyydytystä
2. Miksi teen, miten teen ja mitä asioita teen

– oma paikka kokonaisuudessa tiedossa, 
keneltä kysyn/saan tiedon miksi, miten, mitä

3. Yhteiset yhdessä laaditut ja sovitut säännöt
– porukkahenki

4. Esimiesten tuki ja kaikkien tehtävät selkeitä 
kaikille
– Läpinäkyvät ymmärrettävät tehtävät (tehtävänkuvat)
– Esimies varmistaa edellytykset
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Ennaltaehkäisy arjessa
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Turvallisuusviestintä
• Turvallisuus ensin: kun kehut nopeaa ja tehokasta 

toimintaa olethan varma ettei turvallisuudessa ole oikaistu 
em. aikaansaamiseksi

• Kun puutut puutteeseen, puutu asiaan, anna mahdollisuus 
vastata, perustele näkemyksesi

• Kun puutut positiiviseen asiaan, kehu myös henkilöä
– puutuminen esimiesten toimintaan samoilla standardeilla

• Palaverikäytännöt mahdollistavat aidon keskustelun
• Ole läsnä, kysy ja kuuntele, anna palautetta
• Tarinankerronta
• Käsittele turvallisuuspoikkeamat odottamattomina 

tapahtumina, rehellisesti ja avoimesti
• Oma toiminta aina moitteetonta ja sääntöjen mukaista, 

myös paineen alla.
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Tieto ja positiivinen palaute 
parantaa turvallisuusasennetta?

On kyllä tosi hankalaa työskennellä tuon 
kanssa. Hän on sellainen sääntöfriikki ja 

pikkumainen, joka varmasti sättisi jos 
edes vähän yrittäisin pitää hauskaa 
ajaessa. Ei mikään ihme, että pyrkii 

välttämään kaikkia rikkomuksia. Onneksi 
hän lähtee pian pois. Sen jälkeen näytän 

noille muille miten ajetaan ja lujaa!!!

Tässä näette kaverin, joka osaa säätää 
ajoasentonsa optimaalisesti ja hänen 
kyydissään olisimme kaikki varmasti 

turvassa, hienoa!



www.tapaturva.fi
www.facebook.com/tapaturva

Asenne

© Tapaturva                 28Tapaturva Oy
Y-tunnus 2056296-7

Finnoonlaaksontie 2
02270 Espoo

Työn ja terveyden 
yhteyden ymmärtäminen

Palkka, työajat, työmäärä, stressitaso, 
vuorovaikutus työkavereiden kanssa, varhainen 
tuki, terveyttä edistävä työympäristö jne. 
vaikuttavat työntekijän terveyteen ja 
hyvinvointiin, mutta myös hänen perheensä ja 
ystäväpiirinsä hyvinvointiin

JOS TERVEYS EI TULE ENSIMMÄISENÄ, 
TURVALLISUUS EI TULE VOITTAMAAN 
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Asenteisiin vaikuttamisen 
malleja

1. Viesti miksi teemme mitä teemme
2. Asettaudu toisen asemaan, osoita 

ymmärrystä, kysele ja kuuntele
3. Pura ylätason visiot ja tavoitteet 

konkreettisiksi teoiksi arkeen, 
johtamistilanteisiin ja kohtaamisiin

4. Liiku työpaikalla tunnistamassa ongelmia ja 
mahdollisuuksia lisätäksesi omaa tietotaitoa 
ja ymmärrystä

5. Huolehdi omasta hyvinvoinnistasi
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”Asenne kuntoon” 
yhteenveto

• Asenne ei ole sama kuin käyttäytyminen
• Se millä asenteella itse pyrimme vaikuttamaan 

käyttäytymiseen on se juttu!
– Vaatii tietoisuutta eli osaamista
– Vaatii kypsyyttä eli asioiden ja tilanteiden 

ymmärtämistä
– Vaatii näkyvää käyttäytymistä, asenteen esiin 

tuomiseksi
• Asennejohtajuus on esimerkkinä toimimista

Vaikutamme muihin ihmisiin, vaikka 
emme olisi siitä itsekään tietoisia


