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Työhyvinvointi teemana

• Työn sujuminen
• Hallinnan tunne 
• Onnistumiset
• Omat voimavarat käyttöön
• Työhyvinvointi nousee työstä
• Työhyvinvointi säteilee muillekin 

elämän alueille

Mistä pois Mitä kohti
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Kunta10:
• Uhka- ja väkivaltatilanteiden 

lisääntyminen
• Työmäärän lisääntyminen yli 

sietokyvyn
• Eettinen kuormitus

Työolojen puutteet: sisäilma, melu, 
oppimisen tuki, oppimisympäristöt



Työhyvinvointi koostuu neljästä 
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Uhka- ja väkivaltatilanteet
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Työolot

• Melu
• Sisäilma
• Tilojen muunneltavuus
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Työmäärä

• Työ sisältää kuormitusta
• Onko työ järjestetty järkevästi?
• Ovatko rakenteet kunnossa?
• Onko työ jaettu tasapuolisesti?
• Miten työtä voi rajata?
• Kuormitustekijöiden jäsentäminen 

työpaikalla ja ratkaisujen etsiminen
• Itsensä johtaminen (Helmi: Oman työn 

kunkuksi)
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Työterveysraportti 2019
• Työn psykososiaalisten kuormitustekijöiden terveydellinen merkitys  

merkittävä

• Sairauspoissaolojen määrä on kasvanut hiukan. Suurin osa on 
mielenterveyssyistä johtuvia. Yleisimmät diagnoosit ovat toistuva 
masennus tai masennus.

• Mielenterveyssyistä johtuneet poissaolot pitkittyvät
• Mielenterveyssyistä johtuneet poissaolot ovat kasvaneet eniten 

ikäryhmässä 36-45 v.

• Työn psykososiaalisen kuormituksen merkitys korostuu erityisesti 
työhön paluun vaiheessa ja vaihtoehdoissa
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Työhyvinvointisuunnitelman 
painopistealueet ja tavoitteet 2019
• Johdamme työkykyä ennakoivasti (2018-21)

• Työkykyjohtaminen on esimiestilaisuuden aiheena jokaisessa palvelukokonaisuudessa.  
• Esimies osaa toimia yhteisen työkykyjohtamisen mallin mukaisesti. 
• Työntekijät tietävät oman roolinsa työkyvyn ylläpitämisessä ja esimiehen roolin työkykyjohtamisessa. 

• Ennakoimme ja hallitsemme työturvallisuusriskit (2018-21)
• Työpaikalla tunnistetaan, arvioidaan ja poistetaan työn vaara- ja kuormitustekijät.
• Työpaikalla varmistetaan riittävä turvallisuusosaaminen. 
• Turvallisuuspoikkeamat ja toimenpiteet käsitellään säännöllisesti (työyhteisöissä, alueittain, 

palvelukokonaisuuksittain, toimialalla).

• Otan vastuun omasta ja työyhteisöni hyvinvoinnista 
• Kunta10-tulokset käsitellään ja tarvittavat kehittämistoimenpiteet toteutetaan (työyhteisöissä, alueittain, 

palvelukokonaisuuksittain, toimialalla). 
• Vahvistamme edellytyksiä huolehtia hyvinvoinnista osana ammattitaitoa ja näkemystä siitä, miten 

jokainen vaikuttaa omalla toiminnallaan työyhteisön hyvinvointiin. 
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Ajankohtaista
• Vertaismentorointi : ryhmät keväällä ja syksyllä. Koulutuskalenteri

• Hyvinvointivalmennuksessa paikkoja jäljellä kevääksi. Syksyn haku alkaa 
6.5.2019kello 8.00  Yhteys työterveyshoitajaan
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Huomataan hyvä

- käännetään ongelmat 
tavoitteiksi
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