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Inhimillinen tekijä haltuun!
Kun työpaikalla tähdätään nolla tapaturmaa -tasoon tai pidetään sitä yllä, on ymmärrettävä inhimillisen
turvallisuustekijän merkitys ja pystyttävä siihen vaikuttamaan. Hankkeessa konseptoitiin Suomeen
soveltuva inhimillisen turvallisuustekijän koulutus- ja valmennusmalli, iTu. Malli perustuu tieteelliseen
tietoon ihmisen psykologiasta ja sosiaalipsykologiasta. Hankkeessa tuotettiin käytännönläheistä materiaalia
ihmisestä turvallisuustekijänä. Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä ihmiseen liittyvistä turvallisuuden kannalta
olennaisista tekijöitä ja kehittää osallistavia tapoja edistää turvallisuutta.
Tuotettujen menettelyjen tavoitteena on aktivoida ihmisen omaa ajattelua ja muutoksenhallintakeinoja
sekä antaa esimiehille valmiuksia johtaa turvallisuutta inhimillisen turvallisuustekijän näkökulmasta.
Menettelyillä voimistetaan yksilön riski- ja tilannetietoisuutta sekä turvallisuuden itsearviointikykyä,
saadaan ryhmän työtavat tarkastelun piiriin, monipuolistetaan turvallisuusviestintää ja lisätään myönteistä
turvallisuuden huomaamista ja arvostamista. Menettelyt vahvistavat yhteiselle arvopohjalle nojaavan
turvallisuuskulttuurin kehittämistä ja ylläpitoa työpaikalla.
Hankkeen tuotokset ovat esitysten, multimedioiden, videoiden ja työkirjojen muodossa. Ne on tarkoitettu
käytettäviksi työpaikoilla turvallisuusvalmentamisen ja -johtamisen tukena.
Hankkeen tuotokset:
1. iTu-valmennus- ja -koulutusmalli
iTu-valmennus- ja koulutusmalli tukeutuu riittävään diagnoosi- ja suunnitteluvaiheeseen. Se kattaa johdon
ja esimiesten sekä koko henkilöstön monimuotovalmennuksen. Konsepti on esitetty "Tässä on iTua " esitteessä.
2. iTu-työkirjat (A ja B)
Työkirjat ovat edellytys valmennuksen tehokkuudelle. Ne sisältävät kymmeniä tehtäviä, joiden avulla teoria
muuttuu pohdinnoiksi ja uusiksi käytännöiksi.
A. Tehtäviä koko työyhteisölle valmentajan johdolla suoritettaviksi (37 sivua)
B. Tehtäviä turvallisuusvalmentajille ja esimiehille sekä heidän tiimeilleen valmentajan johdolla
suoritettaviksi (35 sivua)
3. iTu - Inhimillinen turvallisuustekijä -multimedia
Multimedia antaa perustiedot inhimillisestä turvallisuustekijästä ja siitä, miten ihminen voi omalla
toiminnallaan ja työyhteisönsä tuella vaikuttaa turvallisuuteen. Multimedia sisältää ryhmäpohdintatehtäviä. Multimedia sopii turvallisuuskoulutuksiin ja esimiehen vetämiin turvatuokioihin (14 minuuttia).
3. Tapaturman uhrit kertovat -videosarja
Videoissa tapaturman uhrit kertovat, mitkä tekijät tapaturmaan johtivat ja miten he ovat selvinneet
tapahtumasta. Video tuo esiin asioita, jotka herkästi unohtuvat arjessa.
1. Putoaminen huoltotasolta (8:24 min)
2. Epäonnistunut nosto (7:54 min)
3. Vaunun alle jääminen (17:20 min)
Hankkeen tuotokset (näyteaineisto) on esitelty yhteenvedonomaisesti "Inhimillinen tekijä haltuun hankkeen tuotokset" - iTu-videossa
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