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Koulutuksen vaikutukset turvallisuustasoon 

 

Aihealueet (arviointi asteikolla 1-5) 

Aihealue (ks. viitekehys) Mitattava asia Kysymys 

Turvallisuusosaaminen 
(Tietämys ja osaaminen) 

Työskentely-ympäristö 1. Koulutus paransi tietämystäni työkohteiden työympäristöistä 
2. Koulutus paransi tietämystäni työympäristön riskeistä 
3. Koulutus paransi tietämystäni turvallisista työskentelytavoista 
4. Koulutus lisäsi kykyäni parantaa työympäristön turvallisuutta 

 Kyky työskennellä 
turvallisesti 

1. Koulutus paransi kykyäni työskennellä turvallisesti 
2. Koulutus paransi kykyäni havaita vaarallisia tilanteita (vai vaaroja/riskejä) 

aiempaa paremmin 
3. Koulutus paransi kykyäni toimia vaaratilanteissa (niin, että mitään ei satu) 
4. Koulutus paransi kykyäni työskennellä turvallisesti myös poikkeusoloissa 

 Avoin kysymys osa-
alueesta 

Miten koulutus vaikutti turvallisuusosaamiseesi? 

Turvallisuuskäsitys 
(Asenne, uskomukset ja 
motivaatio (työyhteisön 
tasolla)) 

Ymmärrys 
turvallisuuden 
tärkeydestä 

Koulutuksen jälkeen  
1. Työyhteisössämme pidetään turvallisuusasioita aiempaa tärkeämpinä 
2. Työyhteisössämme pidetään aiempaa tärkeämpänä, että turvallisuusasioihin 

panostetaan 
3. Työyhteisässämme otetaan aiempaa vakavammin toisten ehdotukset 

turvallisuuden parantamiseksi 
4. Työyhteisössämme on aiempaa vahvempi usko siihen, että turvallinen työ on 

sujuvaa ja tuottavaa 
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Aihealue (ks. viitekehys) Mitattava asia Kysymys 

5. Työyhteisössämme on aiempaa vahvempi usko siihen, että turvallinen työskentely 
parantaa asiakastyytyväisyyttä 

 Riskikäsitys Koulutuksen jälkeen 
1. Työyhteisössämme suhtaudutaan riskinottoon aiempaa kriittisemmin (esim. ei 

hyväksytä riskinottoa, vaikka aikataulu on tiukka) 
2. Työyhteisössämme suhtaudutaan suojainten käyttöön aiempaa myönteisemmin 
3. Työyhteisössämme voidaan puhua aiempaa avoimemmin turvallisuusasioista 
4. Työyhteisössämme on aiempaa yhtenäisempi (positiivinen) suhtautumistapa 

turvallisuusasioihin 

 Motivaatio toimia 
turvallisesti 

Koulutuksen jälkeen 
1. Olemme aiempaa halukkaampia toimimaan turvallisesti 
2. Olemme aiempaa halukkaampia auttamaan asiakkaita kehittämään turvallisuutta 

työkohteissa 
3. Olemme aiempaa halukkaampia tavoittelemaan korkeaa turvallisuustasoa 

 Avoin kysymys osa-
alueesta 

Miten koulutus vaikutti turvallisuuteen liittyviin käsityksiin työyhteisössänne? 

Turvallisuuskäyttäytyminen 
(työyhteisön tasolla) 

Ohjeiden 
noudattaminen 

Koulutuksen jälkeen 
1. Noudatamme turvallisuusohjeita aiempaa paremmin 
2. Käytämme ohjeiden mukaisia suojaimia aiempaa useammin 
3. Teemme aiempaa useammin pikariskienarvioinnin 
4. Kiinnitämme huomiota työergonomiaan aiempaa enemmän 

 Palaute (Positiivinen ja 
puuttuminen 
vaaralliseen 
toimintaan) 

Koulutuksen jälkeen 
1. Saamme positiivista palautetta turvallisesta työskentelystä aiempaa useammin 
2. Työkaverit kannustavat toisiaan toimimaan turvallisesti aiempaa useammin 
3. Huomautamme työkaverille vaarallisesta toiminnasta aiempaa useammin 

 Aktiivinen 
osallistuminen 

Koulutuksen jälkeen 
1. Ilmoitamme näkemistämme turvallisuuspuutteista aiempaa useammin 
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Aihealue (ks. viitekehys) Mitattava asia Kysymys 

turvallisuuden 
kehittämiseen 

2. Työkaverit auttavat toisiaan aiempaa enemmän 
3. Voimme osallistua työympäristön turvallisuuden kehittämiseen aiempaa 

enemmän 
4. Pidämme työskentely-ympäristön ja työvälineet järjestyksessä aiempaa paremmin 
5. Tuomme esille ideamme turvallisuuden kehittämiseksi aiempaa useammin 

 Avoin kysymys osa-
alueesta 

Miten koulutus vaikutti turvallisuuskäyttäytymiseen työyhteisössänne? 

Turvallisuustaso  
(vertailu kypsyysanalyysin 
kysymyksiin) 

Esimiehet Kuinka näet johtajien ja muiden esimiesten hoitavan työturvallisuusasioita 
organisaatiossasi? 
1. Esimiehet kannustavat työntekijöitä työskentelemään turvallisuussääntöjen 

mukaisesti – myös silloin, kun työaikataulu on tiukka 
2. Esimiehet varmistavat, että jokainen saa tarvittavan turvallisuustiedon 
3. Esimiehet varmistavat, että turvallisuusongelmat, jotka havaitaan 

turvallisuuskierroksilla/-tarkastuksilla, korjataan välittömästi 
4. Esimiehet varmistavat, että jokainen voi vaikuttaa työnsä turvallisuuteen 

Turvallisuustaso  
(vertailu kypsyysanalyysin 
kysymyksiin) 

Työyhteisö/työntekijät Kuinka näet työntekijöiden hoitavan turvallisuusasioita organisaatiossasi? 
1. Työntekijät yrittävät kovasti yhdessä saavuttaa korkean turvallisuustason 
2. Työntekijät auttavat toisiamme työskentelemään turvallisesti 
3. Työntekijät eivät koskaan hyväksy riskinottoa, ei siinäkään tapauksessa, että 

työaikataulu on tiukka  
4. Työntekijät ottavat vakavasti toistemme mielipiteet ja ehdotukset turvallisuudesta 
5. Työntekijät voivat puhua turvallisuudesta vapaasti ja avoimesti 
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