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Kaupunginkanslia | Henkilöstöosasto

• Tavoitteena on pitää ihmiset työkykyisinä, tuottavassa ja 
mielekkäässä työssä, sekä lisätä työssäolopäiviä. 

• Haluamme ennakoida työkyvyttömyyden riskit ja tunnistaa 
syyt, sekä tukea työntekijöidemme työkykyä 
systemaattisesti. 

• Tuotamme yhdessä sujuvia palveluita kuntalaisille ja 
hyvää asiakaskokemusta.

• Vähennämme sairauspoissaolokustannuksia ja olemme 
selvillä työkyvyttömyyden kustannusriskeistä.

”Työkyky on ihmisen kyky tehdä työtä. Työkykyyn
vaikuttavat terveys, johtaminen ja esimiestyö, työyhteisön
toimivuus, työn sisältö ja osaaminen, työolot ja 
työympäristö.”

Työkykyjohtaminen Helsingissä



Johdamme 
työkykyä 

ennakoivasti

Ennakoimme 
ja hallitsemme 

työturvallisuusriskit

Yhdessä olemme 
enemmän 

– tavoitteena toimiva, 
monimuotoinen 

työyhteisö

Kaskon työhyvinvointisuunnitelma



Toimintamalleja työpaikoille
Sopuisasti Stadissa

• Hyvässä työkulttuurissa työyhteisön peruspilarit ovat kunnossa
• Jokaisessa työyhteisössä esiintyy ajoittain ristiriitoja

Korvaava työ

• Työntekijä saa normaalia palkkaa, eikä sairauspolopäiviä kerry
• Työntekijän osaaminen ja työpanos ovat käytössä työpaikalla
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http://helmi.hel.fi/henkilosto/tyokulttuuri/sopuisasti_stadissa/Sivut/default.aspx
http://helmi.hel.fi/henkilosto/sairastaminen/korvaava-tyo-sairauspoissaolon-sijaan/Sivut/default.aspx


Yhteistoimintaparin rooli sekä 
tehtävä
• Yhteistoimintavastaava toimii esimiehen kanssa  

yhteistoimintaparina työyhteisönsä yhteistoiminnan, 
työolosuhteiden sekä työhyvinvoinnin edistämiseksi

• Yhteistoimintapari mm:
• Keskustelee säännöllisesti työyhteisössä nousseista asioista
• Suunnittelee yhdessä yhteistoiminta- ja työsuojeluasioiden käsittelyä 

työpaikkakokouksissa: kaupungin ohjeet kuten Sopuisasti Stadissa
• Osallistuu työpaikan työsuojelua koskeviin tarkastuksiin, 

työpaikkaselvityksiin, tapaturmien ja turvallisuuspoikkeamien tutkimiseen
• Suunnittelee työpaikan vaarojen arvioinnin toteuttamisen ja/tai 

päivittämisen sekä Henkistä kuormitusta mittaavan henku-kyselyn käytön. 
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Tammi-maaliskuu
• Työterveyskyselyn ryhmätulosten käsittely, 

vahvuudet ja kehittämistoimet
• Työhyvinvointisuunnitelma 2020 tutuksi –

mitä ja miten hyödynnetään työpaikalla
• Työsuojelupakin tilastot

Työhyvinvoinnin vuosikello työpaikalle 
(sovella omalle työpaikalle sopivasti)

Huhti-kesäkuu
• Työyhteisön kehittämisen arviointi 

(Kunta10:n ja/tai työterveyskyselyn 
perusteella tehdyt toimet) 

• Seuraavan lukuvuoden/toimintavuoden 
suunnittelu 

Elo-syyskuu
• Kunta10-kysely (parilliset vuodet) 
• Työsuojelupakin käytön opastus ja 

turvallisuusohjeet 

Loka-joulukuu
• Työterveyskysely (parittomat 

vuodet)
• Työn vaarojen arviointi 
• Kunta10-tulosten käsittely, 

vahvuudet ja kehittämistoimet

Ilmoittautumiset työhyvinvointikoulutuksiin 
koulutuskalenterissa: työkykyjohtamisen 

tietoiskut, tehostettu työkyvyn tuki, mapa, hetipurku, 
sisäilma, työn imua 55+, vertaismentorointi, 

äänenhuolto

Onnistumiset 
Arvostus

Palkitseminen

Vatu-keskustelut, kun on huoli 
työkyvystä tai poissaoloja 5 kertaa tai 20 

päivää 12 kk:n aikana.
Ilmoitus työterveyshuoltoon, kun 
työntekijällä on poissaoloja 30 pv 12 kk:n 

aikana.

Käsitellään vuosittain: 
Sopuisasti Stadissa, vatu, 

patu, päihdeohjelma



Liikkumisohjelma
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• Tavoitteena on saada kaupunkilaiset 
liikkumaan enemmän ja istumaan vähemmän. 

• Päämääränä on, että liikkuminen Helsingissä 
on helppo ja houkutteleva arjen valinta. 

• Pienikin liike auttaa!

• Liikkuvin työpaikka -kilpailu on auki 
tammikuusta aina huhtikuun loppuun.



Liikuntaa yhdessä ja itsekseen
• Yhdessä liikkuen

• Työyhteisöt voivat hakea avustusta 
yhdessä liikkumiseen työajan ulkopuolella

• Elixia Online
• ELIXIA Online Training -palvelu koko 

kaupungin henkilöstön käyttöön 
vuoden 2020 loppuun saakka.

• Kaupunkipyörät
• Kaupungin työntekijöillä käyttöetu        

niin vapaa-ajalla kuin työssä
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http://helmi.hel.fi/kasko/uutiset/Sivut/Yhdess%C3%A4-liikkuen--m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4rahat-nyt-haettavana-.aspx
http://helmi.hel.fi/Uutiset/Sivut/Ota-kayttoon-Elixia-Online-Training-harjoittele-missa-ja-milloin-vain.aspx
http://helmi.hel.fi/henkilosto/Henkilostoedut/kaupunkipyorat/Sivut/default.aspx


Rentouttavaa matkaa!
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