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Inhimillinen turvallisuustekijä
haltuun

Kaikkia riskejä ei pystytä poistamaan hienoimmallakaan tekniikalla eikä
järjestelmillä. Turvallisuuden ratkaisee usein valpas ja turvallisuustietoinen
ihminen, joka huomaa vaaraa ennakoivat signaalit ja toimii niin viisaasti,
että onnettomuus vältetään. Myös inhimillistä tekijää voi johtaa ja kehittää. Ottamalla haltuun inhimillisen tekijän voitte päästä turvallisuudessa
huippuluokan tuloksiin!

Miksi iTu?

Osallistava, inhimillisen tekijän huomioon ottava
turvallisuuden kehittäminen
•
vähentää riskejä ja riskinottoa
•
auttaa puristamaan tapaturmat nollaan
•
tehostaa toimintaa
•
parantaa laatua
•
kehittää ilmapiiriä
•
edistää työhyvinvointia ja työkykyisyyttä
•
säästää kustannuksia

Miten iTu?
iTu-valmennusohjelma
Vaikuttavin tapa jatkaa kohti nolla tapaturmaa -tasoa ja pitää hyvää turvallisuuskulttuuria yllä on toteuttaa inhimilliseen turvallisuustekijään fokusoituva hanke. Se käynnistyy diagnoosi- ja suunnitteluvaiheella ja etenee
turvallisuusasiantuntijoiden valmennuksen kautta johdon ja esimiesten
sekä työntekijöiden ja toimihenkilöiden valmennuksiin.
Valmennusohjelmassa keskeinen työtapa on pohtia yksin ja ryhmässä
työkirjojen avulla turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Tehtäviin kuuluu
työpaikalle piintyneiden vaarallisten käytöstottumusten tunnistaminen ja
niiden muuttaminen turvallisiksi yhteisen keskustelun ja sopimisen kautta.
Työskentelytapa on käytännönläheinen. Osa tehtävistä voidaan tehdä
oman työpisteen äärellä. Valmennuksen tukena käytetään visuaalisia
multimedioita sekä lähipäivinä että etäjaksoilla.
Halutessanne autamme työpaikkaanne ottamaan käyttöön tarvittavat
inhimillisen turvallisuustekijän hallintaa edistävät menettelyt, joilla vaikutetaan työpaikan kulttuuriin, asenteisiin, arvoihin ja ajattelutapoihin.

Diagnoosi ja suunnittelu
• Kysely/ haastattelu
• Työpaikan turvallisuuteen
tutustuminen
• Suunnittelu

3T Opetusmultimediat iTu
-koulutuksiin ja -viestintään

iTu-tietoiskut ja
-asiantuntijapuheenvuorot

3T Multimediakirjastoon kuuluva "Inhimillinen turvallisuustekijä" -multimedia sopii erinomaisesti ryhmätyöskentelyn tueksi, sillä se sisältää pohdintatehtäviä. Multimedia antaa perustiedot inhimillisestä turvallisuustekijästä
ja siitä, miten ihminen voi omalla toiminnallaan ja
työyhteisönsä tuella vaikuttaa turvallisuuteen. Opiskelukokonaisuudet voidaan räätälöidä työpaikka- ja tehtäväkohtaisesti 3T:n kaikkiaan yli 90:stä eri multimediasta.

Toteutamme havahduttavia ja osallistavia henkilöstön tietoiskuja ja
koulutuksia esimerkiksi turvallisuus- ja työhyvinvointipäivien yhteydessä. Koulutuksessa käytetään ajankohtaisia tapauksia, videoita ja
multimedioita sekä harjoituksia. Kesto 1-3 tuntia.

3T eOpisto antaa mahdollisuuden suunnitella opiskelun
ajankohdan ja sisällöt kohderyhmittäin sekä seurata ja
raportoida suorituksia. Hinnat 3T eOpistossa alkaen
125 €/kk, sisältäen myös yhden 3T Kouluttajalisenssin.
3T Yrityslisenssillä 3T Opetusmultimedioita voi
käyttää oman oppimisympäristön tai intranetin kautta.
3T Kouluttajalisenssi on tarkoitettu asiantuntijoille ja
kouluttajille, esimerkiksi työsuojelupäälliköille ja -valtuutetulle. Palvelussa on koko 3T Opetusmultimedioiden
valikoima, tiivistelmiä työrikoksia koskevista oikeuden
päätöksistä ja lomakkeita turvallisuusjohtamiseen. 3T
Kouluttajalisenssillä säästät aikaa koulutusten valmistelussa, elävöität esityksiäsi ja laajennat omaa osaamistasi!
Lisenssillä voit toteuttaa helposti laadukkaan työsuojelutai työhyvinvointituokion eri teemoista. Tilauslomake,
demoja ja ajantasainen sisältöluettelo:
www.3tonline.fi/kouluttajalisenssi.

iTu-menettelyjen käyttöönotto
Kun työpaikalla halutaan ottaa käyttöön jokin koko työyhteisöä koskettava menettely, valmennus räätälöidään sen
mukaan. Autamme teitä ottamaan onnistuneesti haltuun
esimerkiksi seuraavia menettelyjä:
• Elmeri-palauteohjelma
• Ennakoiva työntekotapa
• Turvallisuuskäytöksen havainnointikeskustelu

Valmennustilaisuudet
• Työturvallisuusasiantuntijat
• Johto ja esimiehet
• Muu henkilöstö

• Vaarallisten työtapojen tunnistus- ja
analyysimenettely
• Riskinottoon puuttuminen,
turvallisuuskeskustelu
• Työsuojeluvartti,
työhyvinvointituokio
• Puheeksiotto

Menettelyjen käyttöönotto
• Valitaan tarvittavat
• Käyttöönoton tuki

Aiheina esimerkiksi
• Mikä ihmisessä altistaa tapaturmille?
• Turvallisuuden kanssa kilpailevat inhimilliset ja organisatoriset tekijät
• Työ- ja ajatustapojen muuttaminen
• Riskitietoisuus ja läsnäolo turvallisuuden edellytyksinä
• Jokaisen vastuu omasta ja toisen turvallisuudesta ja hyvinvoinnista

iTu-työkirjat yksilö- ja ryhmätöihin
3T:llä on tarjota valmennusten yhteydessä ja erikseen sovitusti
iTu-työkirjoja. Työkirja A:ssa on yksilötehtäviä, joita voidaan käydä läpi
myös parin kanssa ja ryhmässä turvallisuusvalmentajan johdolla.
A-työkirja sopii niin esimiehille, toimihenkilöille kuin työntekijöillekin.
B-työkirja on tarkoitettu turvallisuusvalmentajan ja esimiehen itsensä
kehittämiseen ja oman työryhmän kanssa työskentelyyn. Tehtävissä
pääsee arvioimaan omia ja työyhteisöön piintyneitä ajattelu- ja toimintatapoja ja kehittämään niitä turvallisemmiksi. Kysy tarjousta työkirjoista!

iTu-verkkokurssit työturvallisuuden
asiantuntijoille, valmentajille ja
esimiehille
Verkkokurssi on helppo ja nopea tapa päästä kärryille, mitä inhimillinen
turvallisuustekijä tarkoittaa ja saada eväitä ihmisten johtamiseen.
Tunnin pituinen verkkokurssi sisältää seuraavat visuaaliset multimediat:
•
•
•
•

Turvallisuuskulttuurin kehitysaskeleet, 9 min.
Nolla tapaturmaa, 16 min.
ITu - Inhimillinen turvallisuustekijä, 14 min.
Tapaturmien uhrit kertovat, 3 osaa, yhteensä 30 min.

Verkkokurssiin sisältyy tietotesti. Opiskelija saa kurssin suoritettuaan
todistuksen. Verkkokurssin tilanneet saavat itselleen iTu-työkirjan.
Hinta 99 €/hlö + postituskulut 7,90 € + alv 24 %.
Ilmoittautuminen: www.3tonline.fi/verkkokurssit

