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TALVI YLLÄTTÄÄ 
AUTOILIJAT JA 
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Kesä on enää muistona mielessä ja koulutyö 

hyvässä vauhdissa. Tahti kiihtyy perinteisesti 

joulua kohden. Samalla pimeys hiipii arkeen 

salakavalasti. Valoisa aika kaventuu päivä päivältä. 

Syksyn pimetessä kesällä ladattujen akkujen 

varaus purkautuu hurjaa vauhtia. Hyväkin akku 

hyytyy ilman jatkuvaa latausta nopeasti. Mitä 

enemmän kuormitusta, sitä varmemmin. 

Ennakoi ”pimeät ajokelit” ja sovita vauhti 

tilanteeseen sopivaksi hyvissä ajoin. Marraskuu 

tulee taas, ole valmiina.

KUNTA10

VASTAA KUNTA10 KYSELYYN
Työhyvinvointia ja työelämän kehittymistä tutkiva 
Kunta10-kysely toteutetaan Helsingin kaupungin 
työntekijöille syys-lokakuussa kolmatta kertaa. 
Vastauslinkki on toivottavasti tullut perille työsäh-
köpostiin. Toivon että vastaat kyselyyn.

Tuloksista saadaan tällä kyselykierroksella 
irti aikaisempaa enemmän. Johtamista koskevat 
muuttujat raportoidaan, kun työyhteisössä on 
kymmenen vastaajaa. 30 vastaajan raja on kysy-
myksissä, joissa käsitellään työpaikkakiusaamista 
sekä vastaajaa itseään syrjinnän tai seksuaalisen 
häirinnän kohteena.

Tulosten analysoinnissa kiinnitetään nyt erityis-
tä huomiota niihin yksiköihin, joiden tulos asettuu 
heikoimpaan neljännekseen. Näille yksiköille laadi-
taan toimenpideohjelma tilanteen kehittämiseksi 
yhdessä henkilöstön kanssa.

Tuloksia kyselystä odotellaan joulukuun alussa, 
jolloin ne tulevat koko henkilöstön katsottaviksi. 
Tämän jälkeen alkaa käsittely ja analysointi työ-
paikkakokouksissa ja henkilöstötoimikunnissa.

SISÄILMAPROSESSIT UUSIKSI
Kaupungin tason sisäilmaryhmä on viimein perus-
tettu ja ehtinyt kokoontua kaksi kertaa. Ryhmän 
toimintasuunnitelmaan vuodelle 2018 on kirjattu 
mm. sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi laaditun 
kaupungin toimintamallin päivittäminen. Lisäksi 
viestintään ja käytäntöihin liittyvät ohjeet pera-
taan. Myös työntekijöiden koulutuksiin panoste-
taan. Ryhmän linjaukset ohjaavat toimialojen si-
säilmatyötä.

Sisäilmaan liittyvää viestintää on jo kehitetty 
kevään ja syksyn aikana. Linkin www.hel.fi/sisail-
ma takaa löytyy kootusti tietoa sisäilmaan liittyen. 
Sivuston sisällöntuotannosta ja rakenteesta vastaa 
Kymp (= Kaupunkiympäristö toimiala = entinen 
Tilakeskus). Sivustolla julkaistaan myös Kaskon si-
säilmatyöryhmän kokoustiedotteet.

Koulujen kotisivuille lisätään Meidän koulu-
linkin taakse, tietoa rakennuksesta -linkki, josta 
löytyvät tehdyt tutkimukset, jos niitä on. Kaikki 
tiedotteet ja tutkimukset löytyvät jatkossa myös 
aineistopankista, osoitteesta www.hel.fi/sisailma.
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Uudet toimintamallit viestitään valmistuttuaan 
sekä esimiehille että työntekijöille. Työpaikka-
kokouk sissa tulee käydä toimintamallit yhteisesti 
läpi. Mikään toimintamalli ei tosin auta, jos vas-
tuutaho ei hoida tehtäviään. Ole tarvittaessa työ-
suojeluun yhteydessä.

Työterveyslaitoksen peruskoulun henkilökun-
nalle huhtikuussa 2018 teettämän sisäilmastoky-
selyn tulokset valmistuvat alku syksystä ja yhteen-
vetoa on luvassa lokakuun aikana. 

TEHOSTETTU TILANKÄYTTÖ
Perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa miltei 2000 
oppilaan vuosivauhdilla. Tämä tuo useita haasteita 
opetuksen järjestämiseen mm. tilojen riittävyyden 
näkökulmasta. Tilojen käyttöä suunnitellaan te-
hostettavan edelleen ja ns. hyötyneliöitä oppilasta 
kohden on jatkossa entistä vähemmän.

Tärkeintä on, että pedagogiset järjestelyt eivät 
aja turvallisuuden ohi. Rehtorilla on kokonaisvas-
tuu ja opettaja on vastuussa käytännön järjes-
telyistä. Oppilasmäärän kasvaessa koko koulun 
toimintaa ja arjen käytäntöjä on tarkasteltava kriit-
tisesti turvallisuuden näkökulmasta. 
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KASKON TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA 
2018–2021
Suunnitelma pohjautuu kaupungin työhyvinvoin-
tiohjelmaan. Tavoitteiksi on valittu kaksi päätavoi-
tetta, kolmas päivittyy vuosittain.
1.  Johdamme työkykyä ennakoivasti 
2.  Ennakoimme ja hallitsemme 

työturvallisuusriskit
 Lisäksi vuonna 2018: 
3.  Huomioimme erityisesti työuran alussa ja 

muutoskohdissa olevat

Työhyvinvointisuunnitelman teemoja tulee käsi-
tellä rakentavasti oman työyhteisön näkökulmasta 
työpaikkakokouksissa ja kehittämistilaisuuksissa. 

Suunnitelmat löytyvät Helmestä. Kaupungin 
verkon ulkopuolella voit kirjautua Helsinki1 tun-
nuksilla osoitteesta https://ovi.hel.fi. Salasana van-
henee kolmen kuukauden välein. Uuden salasanan 
saa tilattua osoitteesta kasko.hel1tunnus@hel.fi tai 
helsinki1@edu.hel.fi
Ole yhteydessä, jos kaipaat lisätietoa yllä olevista 
tai muista henkilöstön turvallisuuteen tai tervey-
teen liittyvistä asioista.                                          
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Virtaa arkeen toivottaen

 TIMO SAARINEN
TYÖSUOJELUVALTUUTETTU
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