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2020-luvun 
työelämän arkea
• Jatkuvat muutokset ja epäjatkuvuudet

• Jatkuvat epävarmuudet

• Digitalisaatio

• Sosiaalisen median vaikutus

• Eri työsukupolvien kohtaaminen

• Työntekijäpula

• Johtamisen haasteet

• Pandemia ja sen vaikutukset 
työyhteisöihin

• Psyykkinen kuormittuneisuus



Työyhteisö ilman 
psykologista 

turvallisuutta

• Kiireen, suorittamisen ja kilpailun 
korostaminen

• Syyttely ja virheiden peittely

• Vertailu ja juoruilu

• Syrjiminen ja kiusaaminen

• Autoritäärinen johtajuus

• Puuttumattomuus ja vastuun 
välttely

• Palautekulttuurin puuttuminen

Lähde: Nina Rinne, Rohkea organisaatio. Turvallinen työyhteisö menestyy. 2021



Mitkä näistä työllistävät 
sinua eniten työsuojelu-
työssäsi?

• Kiireen, suorittamisen ja 
kilpailun korostaminen

• Syyttely ja virheiden peittely

• Vertailu ja juoruilu

• Syrjiminen ja kiusaaminen

• Autoritäärinen johtajuus

• Puuttumattomuus ja vastuun 
välttely

• Palautekulttuurin puuttuminen



Mihin kannattaa keskittyä?



Aikuisen ihmisen vastuu työyhteisön jäsenenä

Ryhmän 
perustehtävästä 
huolehtiminen

yhteinen suunta

henkilökohtaiset 
tavoitteet

Ryhmän 
kiinteydestä 
huolehtiminen

arvostava 
vuorovaikutus

tunnehallinta

Motivaatio ja 
sitoutuminen

oman osaamisen 
hyödyntäminen

merkitykselli-
syyden etsiminen



Psykologinen 
turvallisuus 
työyhteisössä

• Osallistuminen on turvallista – olen hyväksytty

• Oppiminen on turvallista – saan olla oppimassa

• Yhteistyö on turvallista – panokseni kokonaisuuteen on 
yhtä arvokas kuin muillakin

• Haastaminen on turvallista – voin haastaa status quon

Lähde: Nina Rinne, Rohkea organisaatio. Turvallinen työyhteisö menestyy. 2021



Miten psykologista turvallisuutta voi lisätä?

Tunnistetaan 
omat uskomukset 
erilaisuuden 
suhteen

Asetetaan itsensä alttiiksi ja 
osoitetaan oma haavoittuvuus
ja erehtyväisyys

Ollaan syyllistämättä
toisia virheistä 

Kunnioitetaan 
eriäviä mielipiteitä 

Nostetaan myös vaikeat asiat esille 
ja keskustellaan niistä kunnioittavasti 
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https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/pelotta-toissa-psykologinen-turvallisuus-tyoyhteisossa


Keinoja yhteisöllisyyden vahvistamiseen

Tunnistetaan 
omat uskomukset 
erilaisuuden suhteen Asetetaan itsensä alttiiksi ja 

osoitetaan oma haavoittuvuus
ja erehtyväisyys

Ollaan syyllistämättä
toisia virheistä 

Kunnioitetaan 
eriäviä mielipiteitä 

Nostetaan myös vaikeat asiat esille 
ja keskustellaan niistä kunnioittavasti 

Hakeudutaan 
toisten yhteyteen 

Puhutaan 
vaikeuksista 
selviämisestä

Annetaan tilaa 
myös erillisyydelle

Puhutaan 
tulevaisuudesta 
toiveikkaasti ja 
moniäänisesti

Puhutaan ryhmän 
onnistumisista

Arvostava ja 
kannatteleva 
katse kohti 
työyhteisöä
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Vuoropuhelua rakentava keskustelukulttuuri

Vilpitön halu ymmärtää toisia

Kysyminen ja kuunteleminen

Toisin katsomisen taito

Monimuotoisuuden arvostaminen

Osallisuuden lisääminen

Huomio myös hyvään ja toimivaan



Työyhteisön 
vuoropuhelun foorumeita

• Päivittäiset kohtaamiset lähellä tai etänä

• Yhdessä tekeminen

• Palaverit

• Tauot

• Asioiden selvittelyt

• Kehityskeskustelut

• Työhyvinvointia tukevat tekemiset

• Työnohjaus

• Mitä muuta?



Työyhteisö voimavarana

Yhteistä 
historiaa

Yhteistä 
tulevaisuutta

Yhteisiä 
onnistumisia

Yhteisiä 
epäonnistumisia

Yhteistä kieltä
Yhteisiä 

kokemuksia
Monenlaisia 

ihmisiä

Lupa olla 
kokonainen 

ihminen

Vertaistukea
Saa olla osana 

yhteisön yhteistä 
tarinaa

Mitä muuta?



Mitä hyvää 
olet saanut aikaiseksi 
työsuojelutyössäsi?



Toimiva 
työyhteisö 
rakentuu 
vuoropuhelussa!
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