
TURVALLISUUS
KUULUU
JOKAISELLE
Eihän se nyt minulle satu…
Suomessa kuitenkin sattuu vuosittain noin 120.000 

työtapaturmaa. Se tarkoittaa 330 tapaturmaa joka 

päivä. Tapaturmat eivät tapahdu sattumalta, vaan 

niiden takana on syitä, joihin voimme puuttua.

Työ tekijäänsä opettaa
Turvallisuus kuuluu kaikille! Jokainen meistä on 

oman työnsä ja ympäristönsä paras asiantuntija, 

ja parhaat kehitysideat tulevat kokemuksen 

kautta. Siksi on tärkeää, että puhumme ja jaamme 

kokemuksia turvallisuudesta työpaikallamme.

Sinä olet avainhenkilö 
Ilmoita vaaratilanteesta! Tieto pienestäkin 

turvallisuusriskistä on avain sen torjumiseen. 

Ilman tietoon tulleita havaintoja työpaikka on 

avuton vaarojen edessä. 

Nolla tapaturmaa tarkoittaa päättäväistä asennetta tapaturmiin. Jokainen tapaturma on 

torjuttavissa! Niihin ei pidä suhtautua väistämättömänä elämän huonona puolena.

Emme ehkä vielä ole riittävän osaavia kaikkien tapaturmien estämiseen, mutta voimme 

oppia jokaisesta tapaturmasta tai vaaratilanteesta ja käyttää oppimamme tiedon vastaavien 

tapahtumien estämiseen.

Kohti nollaa tapaturmaa 

Nolla tapaturmaa 
-ajatteluN perusta

Tapaturmat eivät ole 
vahinkoja tai sattumaa.

• Yhtään tapaturmaa ei pidä hyväksyä.
• Kaikki tapaturmat voidaan estää - jos ei 

heti, niin ajan kanssa.

Vaara ja läheltä piti -tilanteista 
voidaan oppia.

• Ilmoittamiseen kannustetaan ja 
tekijä saa aina palautteen.

• Ilmoituksiin reagoidaan ja toimen-
piteiden toteutumista seurataan.

Nolla tapaturmaa koskee kaikkia.
• Jokaisen vastuulla on huolehtia 

omasta ja muiden turvallisuudesta.
• Sitoutuminen ja esimerkki ovat tärkeitä, 

teot paljastavat aitouden. 
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Miten minä voisin parantaa omaa 
ja toisten turvallisuutta työssä ja 

vapaa-ajalla?

Mitä tarvitaan:

• kyniä ja paperia

• aikaa 15 minuuttia

1. Tuumatauko 

• Jokainen miettii yhden asian, miten itse voi 

omalla toiminnallaan parantaa omaa tai toisten 

turvallisuutta

      • mietitään hiljaisuudessa, ei keskustella vielä

      • jokainen kirjoittaa ajatuksen omalle paperille,  

        esimerkiksi muotoon Minä haluan…/

        Minä sitoudun…/Minä lupaan…

• Aikaa 3 minuuttia

2. Keskustelu

• Lyhyt keskustelu parin kanssa, minkä ajatuksen 

kirjoitti paperille

3. Ajatusten jakaminen

• Jokainen esittää itse miettimänsä asian muille

• Aikaa yhteensä 5-10 min

VINKKI: 

VOITTE MYÖS KOOTA 

KAIKKIEN AJATUKSET 

YHTEEN JA LAITTAA NE 

ESILLE TYÖPAIKALLA TAI 

PALATA NIIHIN MYÖHEMMIN.
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