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Ohjenuorat rakennusyritysten ylimmälle johdolle
tarjoaa näkökulmia, joilla omaa motivaatiotaan ja
asennettaan työturvallisuutta kohtaan voi edistää.
Onnistunut työturvallisuuskulttuuri lähtee yritysjohdon
aktiivisesta asenteesta. Tämä on tullut esille hankkeen aikana
toteutetuissa haastatteluissa ja työpajoissa sekä kirjallisuudessa.
Ylin johto tukee työturvallisuutta olemalla esimerkillinen,
kehittämällä omaa viestintätaitoaan, järjestämällä ja
osallistumalla koulutuksiin, osoittamalla luottamusta
työntekijöihinsä ja antamalla suoraa, myönteistä palautetta.
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1. Löydä motivaatiosi

Oma motivaatiosi parantaa työturvallisuutta on tärkeä.
Motivaatio voi perustua rahaan, tehokkuuteen, asiakastyytyväisyyteen, tai vastuuseen työntekijöittesi terveydestä ja hyvinvoinnista.
Pyydä asiantuntijoitasi selvittämään turvallisuustoimenpiteiden taloudellinen hyöty. Laadi riskiarvio tärkeiden työntekijöidesi
menettämisestä.

Ylimmän johdon oma motivaatio työturvallisuutta kohtaan on
avainasemassa onnistuneen työturvallisuuskulttuurin luomiselle.

1. Laki
2.Talous
3. Asiakastyytyväisyys
4. Eettinen vastuu
5. Luottamus & yhteistyö
6. Imago eli julkinen kuva.
7. Kilpailu & tahto
8. Esimerkki
Hallowell 2011, Laitinen ym. 2013, Lappalainen ym. 2003, Työturvallisuuslaki 2002, Tappura ym. 2017

1. Löydä motivaatiosi - jatkuu
1. Laki
Yrityksellä on aina laillinen vastuu kehittää ja ylläpitää työympäristöä ja työolosuhteita,
jotta työympäristö tai työ itsessään ei aiheuta työntekijälle terveydellisiä haittoja.
2.Talous
Parantuneet työturvallisuus- ja terveystaso näkyvät pienentyneinä kustannuksina
sairaspoissaoloista ja tapaturmista. Näiden kustannusten lisäksi vältetään myös
mahdolliset häiriökustannukset, kuten myöhästyminen aikatauluista.
3. Asiakastyytyväisyys
Kun häiriökustannukset saadaan minimoitua, saavutetaan parantunut asiakastyytyväisyys.
4. Eettinen vastuu
Turvallisuus on arvo jo itsessään, ja työntekijöiden hyvinvoinnista ollaan aidosti
huolissaan.

Hallowell 2011, Laitinen ym. 2013, Lappalainen ym. 2003, Työturvallisuuslaki 2002, Tappura ym. 2017

1. Löydä motivaatiosi – jatkuu
.

5. Luottamus & yhteistyö
Turvallisuuskommunikoinnin myötä yleinen vuorovaikutuskin paranee. Kun on tekemisissä
työryhmänsä kanssa, oppii tuntemaan työntekijät ja heidän vahvuutensa. Työryhmän sitouttaminen
toimintaan lisää myös työntekijöiden motivaatiota työskennellä kohti tavoitteita.
6. Imago eli julkinen kuva.
Kun tiedonvälitys on nopeutunut, niin onnettomuudet, työriidat ja muut kielteiset tapahtumat
välittyvät nopeasti laajalle yleisölle. Positiivisen yrityskuvan kautta saadaan parhaat mahdolliset
työntekijät ja lisäksi välitetään myönteistä kuvaa sekä osakkeenomistajille että päättäjille.
7. Kilpailu & tahto
olla parhaiden joukossa myös turvallisuusasioissa. Standardoitujen havainto- ja kyselymenetelmien
avulla voi omia tuloksia seurata tai verrata muihin. Tutkimusten mukaan asetettujen
työturvallisuustavoitteiden saavuttaminen lisää myös myönteistä sitoutumista turvallisuustyöhön.
8. Esimerkki
Yrityksen johto on yrityksen keulahahmo, josta otetaan mallia ja jonka toimintaa seurataan.

Hallowell 2011, Laitinen ym. 2013, Lappalainen ym. 2003, Työturvallisuuslaki 2002, Tappura ym. 2017

2. Näytä esimerkkiä

Muista aina, että olet esimerkkinä alaisillesi. Oma käytöksesi merkitsee enemmän kuin sanasi. Käytä aina tarvittavia
turvallisuusvarusteita työmailla vieraillessasi.Tee turvallisuushavaintoja.

Turvallisuuden johtamiseen pätevät samat asiat kuin muuhunkin
johtamiseen.Ylimmän johdon oma sitoutuminen, käytös ja asenne ovat
avaintekijöitä, jotka luovat perustan uskottavalle
työturvallisuuskulttuurille. Ylimmän johdon on tiedostettava, että heidän
toimintansa ja asenteensa työturvallisuutta kohtaan vaikuttaa
merkittävästi työntekijöiden asenteisiin. Tutkimusten mukaan
työturvallisuus onkin erityisen vahvalla tasolla yrityksissä, joissa ylin
johto on selvästi osallisena työturvallisuuden kehittämisessä.
Ylimmältä johdolta vaaditaan riittävää tietotaitoa turvallisuusasioista.
Kehittämällä itseään, omaa työtään ja kannattamalla muutosprosesseja,
viestitään turvallisuuden olevan tärkeä arvo yritykselle. Uuden
oppimisen taitoa vaaditaan, jotta muutosprosessit onnistuvat. Esimiehen
vastuulla on auttaa työryhmää sisäistämään turvallisuusasiat ja luomaan
tavoite, johon pyritään.

Hallowell & Hinze 2011, Jitwasinkul & Hadikusumo 2011, Laitinen ym. 2013, Lappalainen ym. 2003, Manzey & Marold 2009

2. Näytä esimerkkiä - jatkuu
Hyviä käytäntöjä osoittaa sitoutumista on aktiivinen osallistuminen
työmaatarkastuksiin ja työsuojeluorganisaation kokouksiin. Esimerkillinen
käytös merkitsee enemmän kuin puheet: työmailla vieraillessa
suojavarusteiden käyttö on tärkeää. Näin ylin johto osoittaa, ettei oman
käytöksen ja yrityksen turvallisuuskäytäntöjen välillä ole ristiriitaa.
On ylimmän johdon vastuulla, että turvallisuushavaintoja ja
vaaratilanneilmoituksia tehdään ja ne ovat osa tulostavoitteita. Tämä on
yksi tehokkaimmista tavoista ennaltaehkäistä työtapaturmia. Mikäli
puutteita havaitaan, on niihin reagoitava välittömästi.Vääriä tapoja
havainnoimalla ja niihin puuttumalla johto osoittaa aktiivista asennetta
työturvallisuutta kohtaan.Ylimmän johdon on aktiivisesti toteutettava
turvallisuustarkastuksia hyödyntäen eri havainnointimenetelmiä,
turvallisuusilmapiirimittauksia ja onnettomuustiedotteita.

Hallowell & Hinze 2011, Jitwasinkul & Hadikusumo 2011, Laitinen ym. 2013, Lappalainen ym. 2003, Manzey & Marold 2009

3.Varaa aikaa

Muista, että kaikki turvallisuustoimenpiteet vaativat aikaa. Myös sinulta.
Älä ikinä sano, että minulla ei ole aikaa.
Jos sinulla todellakaan ei ole aikaa sillä hetkellä, niin ehdota parempaa aikaa.
Turvallisuuskäytäntöjen juurruttaminen vie aikaa ja toisaalta uusien
turvallisuusohjelmien tehokkuus heikkenee ajan myötä. Tämän vuoksi
yrityksen johdolta vaaditaan pitkäkestoista työskentelyä, jotta haluttu
asennemuutos ja henkilöstön sitoutuminen saavutetaan.
Usein työturvallisuus vaarantuu kiireen vuoksi. Halutaan tehdä asiat
nopeammin tai oikaista annetuista ohjeista. Yrityksen johto saattaa
huomaamattaan tai tietäenkin painostaa nopeampaan työskentelytapaan.
Esimerkiksi oma kiireinen toiminta työmaalla voi viestiä kiireestä
työmaalle.
Kiirettä aiheuttaa erityisesti tuotantopaine, jonka vuoksi ylin johto joutuu
jakamaan resurssinsa näkyvämpiin asioihin, kuten tulokseen. Turvallisuus,
kouluttautuminen ja tekniset hankinnat jäävät helposti vähemmälle
huomiolle. Turvallisuus voidaan kokea lisätyönä, joka vie aikaa
tuottavammalta työltä. Tällöin turvallisuustavoitteet jäävät epämääräisiksi
suunnitelmiksi, jotka on helppo sivuuttaa työpaineen alla omassa
toiminnassaan.

Conchie ym. 2013, Gangwar & Goodrum 2005, Guo ym. 2015, Hallowell & Hinze 2011, Kortejärvi ym. 2018, Lappalainen ym. 2003, Rakennusteollisuus 2015

3.Varaa aikaa - jatkuu
Tuotantopaineen lisäksi kiirettä aiheuttaa alemman tason
johtajien liian suuri työkuorma, jota seuraa työturvallisuuden
laiminlyönti.Ylin johto voi viestiä turvallisuuden tärkeydestä,
mutta käytännössä tämä ei toteudu alemman johdon arjessa.
Työnvalvojat eivät ehdi vierailla työmailla ja työntekijöiden
valvominen sekä opastaminen jäävät tekemättä. Vaikka alemman
tason johtajat ymmärtävät turvallisuuden tärkeyden,
turvallisuuteen puututaan vasta, kun tärkeämmät työasiat on
hoidettu.

Riittävän yksinkertaisilla turvallisuustoimenpiteillä
autetaan alemman johdon toimijoita toteuttamaan hyviä
käytäntöjä arjessa. Liian useat turvallisuuskokoukset ja
muodolliset menettelytavat vievät aikaa konkreettiselta
turvallisuustyöltä. Tämä heijastuu alemman johdon
sitoutumisessa turvallisuuteen. Toisaalta on myös tärkeää,
että ylin johto priorisoi aikaansa turvallisuuskokouksiin.
Näin viestitään, että organisaatio suhtautuu
turvallisuuteen tosissaan.

Ylimmän johdon vastuulla on jakaa työmäärä
tasaisesti kaikkien kesken, jotta ylikuormittumista ei
pääsisi kertymään. Ylikuormituksen vaikutus
turvallisuuteen on merkittävä, sillä väsyneenä virheet
kasvavat eikä aikaa turvallisuuden huomioimiselle jää.

Hyvällä suunnittelulla mahdollistetaan turvallinen
työskentely. On ylimmän johdon vastuulla laatia resurssit
siten, että turvallisuus on huomioitu. Turvallisuudesta ei
tarvitse tinkiä, kun se on ennalta suunniteltu osaksi
työmaata.

Conchie ym. 2013, Gangwar & Goodrum 2005, Guo ym. 2015, Hallowell & Hinze 2011, Kortejärvi ym. 2018, Lappalainen ym. 2003, Rakennusteollisuus 2015

4. Jaa tietoa

Pidä itsesi ajan tasalla organisaatiosi turvallisuuspäivityksistä. Keskustele isoista ja pienistä asioista työntekijöittesi kanssa.
Osallistu turvallisuuskoulutuksiin henkilökuntasi kanssa.
Asemansa puolesta johdon rooli sekä tiedonvälittäjänä että saajana on
merkittävä. On oleellista, että tieto ei vääristy ja kaikki saavat yhteisen
käsityksen siitä, mitä turvallisuustoimenpiteitä edellytetään. Pidä itsesi ajan
tasalla oman yksikkösi turvallisuus- ja terveysasioista. Näin voit puuttua
työturvallisuusongelmiin ajoissa. Anna työnjohtajille riittävästi tietoa, jotta he
voivat johtaa työturvallisuutta. Suunnitelmallisella kommunikoinnilla
varmistetaan, että työturvallisuustavoitteet eivät jää toteutumatta
muutosvastarinnan ja epäselvien tavoitteiden vuoksi.
Yrityksen johdolla on työturvallisuuslain velvoittama vastuu järjestää yhteinen
suunnittelu ja viestintä eri toimijoiden kesken. Selkeyttämällä tiedonkulkua ja
päätöksentekoa vähennetään väärinymmärryksiä. Tärkeintä on luoda
keskustelukulttuuri, missä asioista muodostuu yhteisymmärrys osapuolten
välille.
Hyvä turvallisuuskommunikointi luo luottamusta osapuolten välille ja kehittää
myös yleisiä vuorovaikutustaitoja. Johdon turvallisuuskommunikoinnin
osaamisen tarve korostuu sitä enemmän, mitä vähemmän yrityksessä on
erillisiä työsuojeluasiantuntijoita.

Hallowell & Hinze 2011, Janhonen ym. 2018, Laitinen ym. 2013, Tappura ym. 2017, Zhang ym. 2019

4. Jaa tietoa - jatkuu
Viestintätapoja on monia, mutta parhaimpina tiedonvälitystapoina pidetään
henkilökohtaisia keskusteluja, jotka mahdollistavat välittömän suoran palautteen
saamisen sekä antamisen. Riittävän suullisen palautteen ja keskustelukulttuurin
luomisen myötä osoitat sitoutumistasi turvallisuusasioihin.
Johdon on rohkaistava työntekijöitä kertomaan poikkeavat mielipiteet ja haastaa
heitä kehittämään turvallisuuskäytäntöjä. Työntekijät eivät välttämättä uskalla
tuoda mielipiteitään esille, jos pelkäävät, että näin tekemällä vastustetaan johdon
näkökulmia. Erilaisten näkemysten huomioiminen mahdollistaa kuitenkin
ongelmien luovan ratkaisun sekä lisää avoimuuden ja luottamuksen ilmapiiriä.
Osallistumalla koulutuksiin ja työpajoihin voit kehittää taitojasi työturvallisuuden
viestinnässä sekä hyödyntää vertaistukea.Ylimmän johdon aktiivinen
osallistuminen turvallisuuskoulutuksiin myös kehittää yrityksen
työturvallisuustasoa ja keskustelukulttuuria, ja osoittaa johdon olevan sitoutunut
turvallisuustavoitteisiin.

Hallowell & Hinze 2011, Janhonen ym. 2018, Laitinen ym. 2013, Tappura ym. 2017, Zhang ym. 2019

5. Pidä yllä mielenkiintoa

Järjestä kampanjoita, kilpailuja jne. Jaa tietoa yrityksen turvallisuustuloksista.
Jaa sekä hyvät että huonot kokemukset henkilökuntasi kanssa.
Mahdollista turvallisuushavainnot.
Seuraa havaintojen perusteella tehtyjä parannuksia.Tiedota kaikille, että parannuksia on tehty.
Mielenkiintoa turvallisuustyöhön voi ylläpitää havaintomittauksilla, kilpailuilla,
kampanjoilla tai vaikka tutustumalla kilpailijan työmaahan. Havaintomittaukset
voivat antaa uutta motivaatiota turvallisuustyöhön ja samalla tarjota uusia
ideoita turvallisuusjohtamiseen. Erilaiset tiimien väliset kilpailut on koettu
toimiviksi tavoiksi lisätä motivoitumista turvallisuustyöhön
Tiedottamalla ja kertomalla epäonnistumisista on mahdollista oppia niistä.
Samalla voidaan parantaa turvallisuustoimien vaikuttavuutta ja tasoa. Etenkin
virheistä seuranneista korjaustoimenpiteistä on tärkeä kertoa Lyhyet
infotilaisuudet tapaturmista ja vaaratilanteista ovat tärkeitä, jotta kaikilla säilyy
yhteinen käsitys tilanteesta.
Onnistuneesta turvallisuustoiminnasta annetaan positiivista palautetta, joka
kannustaa turvalliseen toimintaan jatkossakin. Onnistumisista kertominen koko
yrityksen tasolla vahvistaa alemman johdon sitoutumista turvallisuustyöhön.
Alemman tason johtajien mielenkiintoa turvallisuutta kohtaan voi lisätä
seuranta- ja palkitsemisjärjestelmällä, jossa työntekijöiden lisäksi huomioidaan
myös päälliköiden turvallisuustyö.

Conchie ym. 2013, Guo ym. 2015, Hallowell ym. 2013, Laitinen & Päivärinta 2010, Lappalainen ym. 2003, Tappura ym. 2017, Työpaja ylimmälle johdolle 2019

5. Pidä yllä mielenkiintoa - jatkuu
Tietoa voi jakaa esimerkiksi työmaa- ja hankekokouksissa, joissa työturvallisuus
käsitellään yhtenä työn osa-alueena.Yleiseen tiedonvälitykseen sopivat niin
sähköposti, kokoukset, kampanjat ja koulutustilaisuudet, tiedotteet ja
tiedotustilaisuudet kuin turvallisuusjärjestelmät -ja dokumentaatiot.
Luomalla yhteistyössä alemman tason johtajien kanssa selkeät ja helpot
turvallisuuskäytännöt, tuetaan heidän turvallisuustyötään. Turvallisuushavaintoja
voi kerätä erilaisin lomakkein, paperilla ja kännykkäsovelluksella, tai vaikka
vapaamuotoisesti työporukan omassa pikaviestiryhmässä.Yksinkertaisilla
havainnointi- ja ilmoitusmenetelmillä lisätään työntekijöiden tietoisuutta
työturvallisuudesta ja säästetään aikaa sekä vaivaa. Turvallisuusohjeita muokataan
ja päivitetään yhteisten havaintojen pohjalta.

Conchie ym. 2013, Guo ym. 2015, Hallowell ym. 2013, Laitinen & Päivärinta 2010, Lappalainen ym. 2003, Tappura ym. 2017, Työpaja ylimmälle johdolle 2019

6. Osoita kunnioitusta työn tekeville

Kunnioita kokemusta. Luota työntekijöihisi. Älä muuta työmaapäälliköiden tai asiantuntijoiden
tekemiä päätöksiä.

Turvallisuustyö on kaikkien vastuulla, ja paras lopputulos saavutetaan
eri tahojen yhteistyöllä.Yhteistyöllä parannetaan osapuolten
vastuunottoa ja tavoitteellisuutta sekä kehitetään myös yrityksen
turvallisuussuunnitelmaa- ja tasoa.
Iän ja kokemuksen koetaan tuovan auktoriteettia työmaan
turvallisuuden johtamiseen. Nuorelle mestarille voi olla haastavaa viedä
työturvallisuusasioita vanhemmille työntekijöille. Alemman tason
johtajat kokevat tuen ylimmän tason johtajilta sekä vertaisilta olevan
avainasemassa vaikeista tilanteista selviytymisessä.

Conchie ym. 2013, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto 2012, Hallowell & Hinze 2011, Kim ym. 2019, Laitinen ym. 2013, Lappalainen ym. 2003, Tappura ym. 2017, Työpaja ylimmälle johdolle 2019

6. Osoita kunnioitusta työn tekeville - jatkuu
Johtamisessa vaaditaan luottamusta. Kun ylin johto ja
työntekijät luottavat toisiinsa, uskalletaan jakaa asioita
avoimesti. Työntekijöillä on paljon tietoa työolosuhteista.
Kun työntekijöille osoitetaan luottamusta ja kunnioitusta,
heidän on helpompi kertoa ongelmista, ja tarjota
ratkaisuja niiden poistamiseksi. Esimerkiksi kun ylin johto
osallistuu yhteisiin turvallisuuskokouksiin ja tapahtumiin
osallistuessa, hän ei ota vetäjän roolia vaan keskittyy
kuuntelemaan työntekijöitä ja heidän ideoitaan.
Tue työmaapäälliköiden- ja työsuojeluvaltuutettujen työtä.
Erillinen turvallisuuskoordinaattori on hyvä olla, ja hänen
osaamistaan on osattava hyödyntää. On tärkeää, että
työsuojelupäälliköllä on johdon tuki ja että hänen
päätöksiään ei kyseenalaisteta.

Conchie ym. 2013, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto 2012, Hallowell & Hinze 2011, Kim ym. 2019, Laitinen ym. 2013, Lappalainen ym. 2003, Tappura ym. 2017, Työpaja ylimmälle johdolle 2019

7. Tue positiivista ryhmähenkeä

Luo yhteinen visio ja viesti se työntekijöillesi.
Anna työntekijöiden ottaa vastuuta yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta.
Anna positiivista palautetta. Rohkaise selvittämään havaitut virheet yhdessä.
Motivoitunut henkilöstö on työpaikan merkittävä voimavara ja kilpailukyvyn edistäjä. Johdon
on pidettävä työolosuhteet kunnossa, jotta henkilöstö pysyy motivoituneena. Työntekijöiden
motivoitumista ja sitoutumista tavoitteisiin edistetään kuuntelemalla heidän mielipiteitään ja
näkemyksiään sekä jakamalla turvallisuustehtäviä heidän hoidettavaksi. Määrittelemällä
selkeät vastuut ja tehtävät, helpotetaan kaikkien osapuolten työtä.
Yrityksen on luotava selkeä ja hyvin muotoiltu turvallisuustavoite. Tavoite saadaan ilmaistua
selkeästi esimerkiksi yrityksen nettisivuilla, jolloin se on kaikkien nähtävillä.
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja kehitetään selvittämällä yhdessä ongelmat ja virheet.
Samalla vahvistetaan luottamusta ja kykyä ratkaista vaikeitakin haasteita. Työmaajohdon
turvallisuustyötä voi tukea järjestämällä koulutuksia. Keskustelukulttuurin muodostumisen
lisäksi koulutukset tarjoavat vertaistuen mahdollisuuden, mikä tukee jaksamista.

Conchie ym. 2013, Fang ym. 2015, Guo ym. 2015, Hallowell & Hinze 2011, Laitinen & Päivärinta 2010, Lappalainen ym. 2003, Tappura ym. 2017, Työpaja ylimmälle johdolle 2019, Vecchio-Sadus 2007

7. Tue positiivista ryhmähenkeä - jatkuu
Työkavereilla on havaittu olevan suora vaikutus työntekijöiden
turvallisuuskäyttäytymiseen. Ryhmäpaineen avulla voidaan vaikuttaa ryhmän
jäsenten turvallisuusasenteisiin- ja käytökseen. Ehjät vuorovaikutussuhteet,
rakentava viestintä ja keskinäinen luottamus edistävät työntekijöiden
turvallisuuskäyttäytymistä. Ryhmäpainetta on tärkeä ohjata kohti
myönteisyyttä, koska kielteinen ilmapiiri ryhmän sisällä lisää työntekijöiden
riskialtista käyttäytymistä ja sosiaalisia konflikteja.
Ylimmältä johdolta tuleva positiivinen palaute kannustaa työntekijöitä ja
alempaa johtoa kohti turvallista toimintaa. Sanallinen palaute koetaan jopa
taloudellisia kannustimia tärkeämmäksi. Suora palaute henkilökohtaisesti on
tehokkaampaa kuin sähköpostin välityksellä annettu palaute. Suullisen
palautteen on todettu vaikuttavan työntekijän käytökseen pitkäaikaisemmin.
Sähköposti tai kirjallinen palaute voi saada aikaan tahattomia negatiivisia
vaikutuksia sen saajassa.

Conchie ym. 2013, Fang ym. 2015, Guo ym. 2015, Hallowell & Hinze 2011, Laitinen & Päivärinta 2010, Lappalainen ym. 2003, Tappura ym. 2017, Työpaja ylimmälle johdolle 2019, Vecchio-Sadus 2007
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