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Ihminen on sosiaalinen olento, 
joka tarvitsee toisten arvostusta 
ja huomiota, ja niiden 
puuttuessa voi erittäin helposti 
loukkaantua ja pahastua.

- Pekka Järvinen



Uusi (päivitetty) Sopuisasti stadissa -opas 
julkaistaan maaliskuussa 2019

Uusi opas Vanha opas 



Helsingin tahtotila on olla työpaikkana sellainen, 
johon jokaisen työntekijän on hyvä tulla ja jossa on 
hyvä olla 

• Kaupungilla on nollatoleranssi epäasialliseen kohteluun ja 
kiusaamiseen. 

• Tavoitteena on, että jokainen työntekijä ja esimies tietää, miten 
toimitaan vastuullisesti ja edistetään hyvää työilmapiiriä, ja tämän 
mukaisesti myös toimitaan. 

• Lisäksi tavoitteena on, että kaikki tietävät, kuinka toimia, mikäli kokee 
tulleensa esimerkiksi kiusatuksi tai syrjityksi. 



Mitä uutta uudessa oppaassa?
• Ennaltaehkäisy, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä monimuotoisuus on 

huomioitu oppaassa.

• Uutena teemana oppaassa käsitellään myös seksuaalista häirintää.

• Oppaaseen on kuvattu mitä tavoitellaan eli millaista on hyvä johtaminen 
ja hyvä työyhteisökäyttäytyminen Helsingin kaupungissa. Oppaassa on 
lueteltu toimivan työyhteisön peruspilarit.

• Epäasiallinen kohtelun ja ristiriitatilanteiden selvittämisen 
toimintaprosessia on pyritty terävöittämään, jotta häiriötilanteisiin 
puuttumiseen kynnys olisi mahdollisimman matala. 



Uudessa oppaassa on vanhan oppaan tapaan 
edelleenkin
• selitetty, mitä oppaassa tarkoitetaan kiusaamisella ja muilla 

aiheeseen liittyvillä määritelmillä

• kerrottu, mikä ei ole epäasiallista kohtelua tai häirintää

• kerrottu kaupungin toimintamalli tilanteeseen, jos joku kokee 
epäasiallista kohtelua tai häirintää

• miten asianosainen toimii
• miten esimies toimii

• kerrottu, mistä saa tarvittaessa apua ja tukea

• lueteltuna aiheeseen liittyvä keskeinen lainsäädäntö



Muutama nosto oppaasta

• Työpaikalla on hyvä pysähtyä säännöllisesti miettimään, miten meillä 
menee.

• Esimiehen rooli työpaikan ilmapiirin luomisessa on ratkaisevan tärkeä.

• Kunnioittava ja arvostava työkäyttäytyminen on kaikkien vastuulla, 
jokainen voi vaikuttaa työskentelyilmapiiriin.

• Hyvä työkulttuuri on puhumisen kulttuuria.



Vastavuoroisuuden periaate on yksi inhimillisen toiminnan perustavista lainalaisuuksista. Viisas johtaja 
ymmärtää tämän vastavuoroisuuden periaatteen ja toteuttaa sitä omassa toiminnassaan.

-

Mikäli hän pyytää muita kehittymään, pyrkii hän ensin 
kehittymään itse. Mikäli hän pyytää muilta uhrauksia, tekee hän 
niitä ensin itse. Mikäli hän pyrkii saamaan jotakin, pyrkii hän 
ensin antamaan jotain. Mikäli hän pyytää huomiota itselleen ja 
omille ajatuksilleen, pyrkii hän ensin antamaan huomiota muille 
ja heidän ajatuksilleen.

Kyse on vastavuoroisuudesta ja yhteisestä matkasta kohti jotakin 
parempaa. Ja samalla tavoin kuin johtaja pyrkii ruokkimaan 
vastavuoroisuutta omassa suhteessaan yhteisöönsä, pyrkii hän 
myös ruokkimaan vastavuoroisuutta yhteisön jäsenten välillä. Ja 
siksi hän kannustaa jakamiseen, hyvien kierteiden 
käynnistämiseen ja sellaisiin pieniin ystävällisyyden ja 
välittämisen tekoihin, joilla voisi olla jollekulle suurikin merkitys.

- Dan Soback

VASTAVUOROISUUS


