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Työsuojelu

- Työsuojelutoiminta perustuu lakiin. Toiminnan tavoitteena on 
terveellinen ja turvallinen työympäristö. Ytimessä tarkastella työn 
sujumista.

- Työnantajalla päävastuu, huolehtimisvelvoite (Työturvallisuuslaki 8§).
- Yhteydenotot työsuojeluun liittyvät pääasiassa huonoon sisäilmaan, 

liialliseen kuormitukseen, työssä kohdattuun väkivalta, 
epäasialliseen kohteluun sekä jatkuvaan muutokseen. 

- Edustuksellinen ja välitön työsuojelu.
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Kaskon työsuojelu

Perusopetus
Lukio- ja ammatillinen koulutus ja 
vapaa sivistystyö, hallinto

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Esimiehet
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Varhaiskasvatus 
ja esiopetus

Lukio- ja 
ammatillinen 
koulutus ja vapaa 
sivistystyö

Toimialan hallinto

Perusopetus Ruotsinkieliset 
palvelut
(Svenska 
servicehelheten)

• Varhaiskasvatus ja 
esiopetus (10 
aluetta)

• Leikkipuisto- ja 
koululaisten 
iltapäivätoiminta

• Perusopetuksen 
alueelliset palvelut 
(5 aluetta)

• Esi- ja perus-
opetuksen 
oppilashuollon 
palvelut

• Lukiokoulutus
• Ammatillinen 

koulutus
• Vapaa sivistystyö
• Toisen asteen 

opiskelijahuollon 
palvelut

• Varhaiskasvatus 
(Småbarnspedagogik)

• Perusopetus 
(Grundläggande 
utbildning)

• Vapaa sivistystyö ja 
lukiokoulutus
(Fri bildning och 
gymnasieutbildning)

• Asiantuntija- ja 
toimistopalvelut
(Sakkunnig- och
kontortjänster)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Palvelukokonaisuudet ja palvelut



Perusopetuksen alueelliset palvelut (5)
Perusopetuksen aluepäälliköt:
Kimmo Mustonen / A1 Itäinen alue
Ulla-Maija Vähäsarja / A2 Koillinen alue
Arjariitta Heikkinen / A3 Läntinen ja pohjoinen alue  
Hanna Välitalo / A4 Eteläinen ja keskinen alue
Taina Tervonen / A5 Kaakkoinen alue, (Taina Johanna 
Honkanen 5.6. asti)

• Perusopetus alueen peruskouluissa
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Esi- ja perusopetuksen 
oppilashuollon palvelut 
Oppilashuollon päällikkö 
Vesa Nevalainen
• Oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut 

kaupungin kouluille ja osin yksityisille ja valtion 
kouluille

• Yhteistyö oppilashuollossa

Perusopetus   
johtaja Outi Salo virkavapaalla 5.2.-5.6.2018

Sijainen Taina Tervonen 

Perusopetuksen palvelut



Sopimus 
yhteistoiminnasta 

Helsingin kaupungilla 
26.6.2017
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Sopimuksen tarkoitus 
• Kaupungin strategian, tavoitteiden ja tuloksellisen toiminnan 

toteutuminen

• Rakenne työnantajan ja henkilöstön yhteistyölle

• Mahdollistaa henkilöstön osallistuminen oman  työn, työyhteisön sekä 
työpaikan olosuhteiden edistämiseen

• Laatua ja turvallisuuden kokemusta työelämään yhteistoiminnan 
kautta

Yhteistoimintajärjestelmässä on yhdistetty työnantajan ja henkilöstön 
välinen yhteistoiminta sekä työsuojeluyhteistoiminta
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Yhteistoiminnan osapuolet

Helsingin kaupunki työnantajana 
ja sen palveluksessa oleva henkilöstö 

välittömästi tai edustuksellisesti

10.3.2018 Timo Saarinen



Välitön ja edustuksellinen 
yhteistoiminta

Välitön yhteistoiminta Edustuksellinen 
yhteistoiminta

• Työntekijä-, työyksikkö- tai 
palvelutasoilla

• Esimiehen ja työntekijän välillä
• Esim. työyhteisökokouksissa 

käsiteltäessä työpaikan yhteisiä 
asioita

• Kaupunki-, toimiala-,  ja 
palvelukokonaisuustasoilla sekä 
liikelaitoksissa

• Yksittäistä työyhteisöä  laajempaa 
henkilöstöryhmää koskevat asiat 

• Edustuksellinen yhteistoiminta 
toteutuu henkilöstötoimikunnissa
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Yhteistoimintatasot

Käsittely pääsääntöisesti vain yhdellä 
tasolla ellei asia toisin edellytä

Asian luonne, laajuus ja missä siitä 
päätetään määräävät käsittelytason 

Tärkein 
taso
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Arjen yhteistoimintaa työyhteisöissä
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Yhteistoimintavastaava
• Henkilöstö valitsee keskuudestaan kahden vuoden toimikaudeksi
• Edustaa kaikkia työyhteisönsä jäseniä esimiestä lukuun ottamatta
• Toimii esimiehen kanssa yhteistoimintaparina työolosuhteiden 

henkilöstön hyvinvoinnin sekä yhteistoiminnan edistämiseksi
• Osallistuu työsuojelutarkastuksiin, työtapaturmien ja 

turvallisuuspoikkeamien tutkimiseen ja vaarojen arviointiin
• Toimii esimiehen kanssa yhteistoimintaparina työolosuhteiden 

henkilöstön hyvinvoinnin sekä yhteistoiminnan edistämiseksi

• Tehtäviin ei kuulu:
• Esimiestehtävät eivätkä henkilöstöjärjestöjen 

luottamusmiestehtäviin liittyvät neuvottelu- ja edunvalvontatehtävät
• Yksilön työkykyasiat ja ristiriitatilanteiden selvittely 
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Yhteistoimintafoorumi
• Henkilöstön ja työnantajan yhteinen foorumi
• Tarkoitus edistää osallistumista ja tiedonkulkua sekä tukea yhteistoimintaa ja 

kehittämistyötä
• Palvelutasolla tai laajemmissa yksikkökokonaisuuksissa
• Käsitellään yleisiä yhteistoiminnan piiriin kuuluvia asioita
• Suunnitelmallista ja aikataulutettua
• Työnantaja kutsuu koolle. Yhteistoimintavastaava voi ehdottaa 

koollekutsumista
• Ei korvaa henkilöstötoimikuntakäsittelyä tai välitöntä yhteistoimintaa
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Popan alueelliset yhteistoimintafoorumit 
ajankohdat kevät 2018

• POP 1 pe 20.4. klo 13-15 Merilahden pk
• POP 2 pe 27.4. klo 13-15  Pukinmäenkaaren pk
• POP 3 pe 4.5    klo 13-15 Paikka alueella sovittava
• POP 4 pe 4.5    klo 13-15 Paikka alueella sovittava
• POP 5 to 12.4. klo 13.30-15.30 Roihuvuoren aa

Yhteistoimintafoorumin osallistujat
• koulujen rehtorit, virka-apulaisrehtorit ja yhteistoimintavastaavat
• aluepäällikkö
• työsuojeluvaltuutettujen edustaja
• työterveyden edustaja
• Luottamusmiesten edustaja
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Kaskon työhyvinvointiohjelmaluonnoksen
tavoitteet 2018-2021

• Johdamme työkykyä ennakoivasti 
• Tavoite:

• Jokainen esimies osaa toimia yhteisen työkykyjohtamisen mallin mukaisesti ja 
työntekijät tietävät oman roolinsa työkyvyn ylläpitämisessä ja esimiehen roolin 
työkykyjohtamisessa. 

• Ennakoimme ja hallitsemme työturvallisuusriskit 
• Tavoite: 

• Työpaikalla tunnistetaan, arvioidaan ja poistetaan vaara- ja kuormitustekijät. 
• Kaikki työpaikalla sattuneet työtapaturmat ja turvallisuuspoikkeamat käydään yhteisesti 

läpi ja niistä opitaan hallintakeinoja hyödyntäen. 

Lisäksi vuonna 2018
• Huomioimme erityisesti työuran alussa ja muutoskohdissa olevat 
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Työhyvinvointimittareita
• Kunta10-tutkimus (seuraava kysely syyskuussa 2018, Työterveyslaitos)

• Työ, työyhteisö, johtaminen, työssä jatkaminen, terveys ja terveyskäyttäytyminen 
• Kehittämistoimenpiteiden kirjaus Kunta10 Kehto-järjestelmään 
• www.kunta10.fi -portaali, Tunnus: helsinki , Salasana: k54he3142

• Työterveyskysely (marraskuu 2017, Työterveys Helsinki)
• Kattava työterveyden ja työssä jaksamisen kartoitus
• Henkilökohtainen palaute ja koonnit työyhteisöjen tuloksista
• Portaalin osoite: https://tyoterveyskysely.fosta.fi/ Käyttäjätunnus: raportointi, Salasana: ttk2017rap

• Turvallisuuspoikkeamat ja työtapaturmat
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http://helmi.hel.fi/henkilosto/Tyohyvinvointijatyoturvallisuus/tyohyvinvointi/kunta10_tutkimus/Sivut/tyohyvinvointikysely_ja_kunta10.aspx
http://www.kunta10.fi/
http://helmi.hel.fi/yhteisetpalvelut/tyoterveyshuolto/tyoterveyskysely/Sivut/default.aspx
https://tyoterveyskysely.fosta.fi/


Sisäilmastokysely henkilöstölle
Työterveyslaitos toteuttaa kyselyn 9.4.- 27.4.2018 Helsingin kaupungin suomen- ja ruotsinkielisissä 
perusopetuksen kouluissa. Kyselyyn vastaa luokissa toimiva henkilöstö ts. opettajat ja 
koulunkäyntiavustajat. 

• Tavoitteena että vastausprosentti olisi vähintään 80%. 
• Kysely lähetetään henkilökunnan työsähköposteihin. Kyselyyn vastaaminen vei aikaa 5-10 

minuuttia.
• Kysely on avoinna 2-3 viikkoa riittävän osallistumisaktiivisuuden saavuttamiseksi: TTL lähettää 

viikon kuluttua muistutusviestin ja kahden viikon kuluttua uuden jos osallistumisaktiivisuus 
uhkaa jäädä alhaiseksi

Tulokset raportoidaan koulukohtaisesti. 
• Tiedottaminen kesäloman jälkeen erillisen suunnitelman mukaisesti
• Tietoa hyödynnetään lyhyen ja pidemmän aikajänteen ennakoivassa suunnittelussa ja 

seurannassa
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Joskus on ihan kiva olla vaan ja ladata akkuja!

10.3.2018 Timo Saarinen



AND HEY HEY HEY….
LET`S BE CAREFUL OUT THERE


