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turvallisuuskulttuuri?
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Mitä/millaista on turvallisuus?

Eteenpäin tähtäävää

• Turvallisia 
toimintatapoja

• Osaamista

• Asenteita

• Työvälineitä

• Teknologiaa

• Ei vain jälkijättöistä 
tapaturmien ja 
häiriöiden 
puuttumista

Dynaamista

• Jatkuvasti tehtävä 
työtä

• Ei pysyvä tila

• Vaarojen hallinnan 
lisäksi kykyä 
onnistua, ylläpitää 
osaamista ja 
kehittyä

Toiminnan 
ominaisuus

• Organisaation kyky 
onnistua 
vaihtelevissa 
olosuhteissa

• Turvallisuuden 
kehittäminen = 
koko organisaation 
sekä teknologian 
kehittämistä 
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Lähde: Teemu Reiman, Turvallisuusasiantuntijoiden roolit, toimintatavat ja tarvittavat kyvyt ja taidot



Kulttuurin ominaisuuksia

Kulttuuri on syvään juurtunutta, se ei ole pinnallinen ilmiö
ja pysyy sen vuoksi melko vakaana ajan kuluessa

Kulttuuri on jaettua ja viittaa ensisijassa ryhmään, 
yhteisöön tai organisaatioon, ei yksittäiseen ihmiseen

Kulttuuri on laaja-alaista ja kattaa kaikki ulkoisten ja 
sisäisten suhteiden piirteet ryhmässä, yhteisössä tai 
organisaatiossa

Kulttuuri kehittyy päivittäisen vuorovaikutuksen avulla
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Lähde: ERA, Introduction to the European Railway Safety Culture Model
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Mitä on turvallisuuskulttuuri?

”Turvallisuuskulttuuri osoittaa, miten ihmiset asenteidensa, 
arvojensa ja uskomustensa perusteella ymmärtävät 
turvallisuusjohtamisjärjestelmän vaatimukset, ja mitä he 
käytännössä tekevät ja päättävät. 

Hyvää turvallisuuskulttuuria kuvaa kaikkien organisaation jäsenten 
yhteinen sitoutuminen turvalliseen käyttäytymiseen kaikissa 
tilanteissa, erityisesti kohdattaessa kilpailevia tavoitteita" 

- Euroopan unionin rautatievirasto



Miksi 
turvallisuuskulttuuri?
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Slide 7

Turvallisuuden kehittyminen

Turvallisuus-
johtamisjär-

jestelmät

Tekniset
ratkaisut

Inhimilliset
ja 

organisato-
riset tekijät

(HOF)

Käyttäytyminen
Kuva: EU:n rautatievirasto (ERA)
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Tavoitteet
Tekniikka
Rakenne

Politiikka ja prosessit
Palvelut/tuotteet

Taloudelliset resurssit

Uskomukset ja oletukset
Käsitykset
Asenteet

Tunteet (viha, pelko, mieltymys, epätoivo…)

Arvot
Epämuodollinen vuorovaikutus

Ryhmänormit

Tapa, jolla sanomme 
toimivamme (esim. tjj, 
ohjeet jne)

Tapa, jolla oikeasti 
toimimme

Työpaikan dynamiikan jäävuorimalli (Stanley Herman, mukailtu)



Miten kohti hyvää 
turvallisuuskulttuuria?
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Eurooppalainen turvallisuuskulttuurimalli
suomeksi: https://www.era.europa.eu/safety-culture-model/#fi
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Kulttuu-
rilliset 
mahdollis-
tajat
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Rautatie-
turvalli-
suuden

perus-
tekijät
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Turvallisuuskulttuurin
muutos
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Tukun 
nyky-
taso

5

Arviointi

Visio

Ohjelma

Etenemistapa

Vakiinnutta-
minen

4

3

2

- Arvioi tukun 
nykytila

- Viesti muutoksen 
tarpeesta

1 - Muodosta visio 
uudesta tukun 
tasosta

- Luo muutos-
strategia

- Jalkauta uudet 
toimintatavat

- Vakiinnuta tuku-
arvot

- Laadi tuku-
ohjelma

- Muodosta 
edellytykset 
onnistumi-
selle (esim. 
resurssit)

- Ota kaikki 
mukaan 
(osallista)

- Huolehdi 
onnistumisen 
edellytyksistä 
(myös 
vastarinnan 
vähentäminen)

Uusi 
tukun 
taso

Alkuperäiskuva: icsi-eu.org



Kiitos ajastanne!
kirsi.pajunen@traficom.fi
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