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Teemoja
• Kunta10 –tulokset lukioissa

• Turvallisuus ja työsuojelupakki

• Onni – keskustelut: Varpu Sivonen

• Korona – ajan näkökulmia

• Lukioiden kysymyksiä - keskustelua



Kunta10 -tulokset

Kysytty syksyllä ennen etäopetukseen siirtymistä



Positiivista: työ innostaa

• Työn imu yhä
korkeammalla tasolla

• Palkitsevuus vihreällä: 
Kunta10:n paras 10%
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Työn hallinta ja kehittäminen

• Työn hallinta auttaa
torjumaan stressiä
(Kasko 21,5%)

• Onnistumiskeskustelujen
laatu parantunut
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Johtamisessa positiivista

• Esihenkilön tukea 
arvostetaan

• Valmentava johtaminen 
kehittynyt 
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Huolenaiheita

• Työaikoihin vaikuttaminen 
vaikeaa yleensäkin 
Kaskossa (2,45)

• Myönteisyys: 7 asteikolla 
arvio 1-3.

• Kasko 36,7
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Monimutkaisia ongelmia

• Uhka-ja väkivaltatilanteiden 
määrä muita alempi (popa
61,1%), mutta ei laskussa.

• Ilmoittaminen laskenut alle 
vertailutason
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Oikea suunta, mutta parannettavaa

• Laskenut, mutta yhä yli
Kaskon keskiarvon 41,9%

• Vastaukset: erittäin paljon
tai melko paljon

• Vastaukset: ”muutokset 
tulevat yleensä yllättäen, 
ilman mahdollisuuttani 
vaikuttaa niihin.”
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Johtopäätöksiä
• Työn imu ja palkitsevuus lukioissa korkealla tasolla
• Monissa lukioissa top10 taso johtamisen ja työyhteisön kysymyksissä

• Muutoskokemus erityisen heikko lukiokoulutuksessa
• Kokonaisarvioissa nimenomaan kokemus työstä heikentynyt, johtaminen       

ja työyhteisö pysyneet keskimääräistä paremmalla tasolla
• Lukio kuitenkin jäljessä kaskon yleisestä tasosta

• Korona-aika vaikeuttaa joidenkin lukujen tulkintaa
• Uhka- ja väkivaltatilanteet etätyössä yleensäkin vähentyneet
• Johtamisessa positiivisia tuloksia, kysely tehtiin läsnätyön aikana
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Helmi-uutinen 3.3.

”jaetaan vastuuta ja 
kuunnellaan”

”uudistetaan toimintaa perinteitä 
kunnioittaen”

”yhteistoimintaparien tiivis 
yhteistyö hyödyttää kaikkia”

”kysy, kuuntele, kannusta”
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Työsuojelupakki

Lukiot 2020



MAPA 
Haasteellisen käyttäytymisen 
ennaltaehkäisy ja hallinta

Hetipurku
Työpaikan henkinen ensiapu

Uhkatilannemalli

Turvallisuuspoikkeamien 
ilmoittaminen ja tutkinta

Turvallisuuspoikkeamien 
yhteinen käsittely ja 
niistä oppiminen

Turvallisuuskoulutukset

Turvatiimit

Turvallisuusohjeet

Kriisiviestintä

Työterveyshuollon tuki

Työsuojelun tuki

Koulun ja oppilaitoksen kriisisuunnitelma

Turvallisuuden hallinnan kokonaisuus



Lukiot
Henkilöstöä 2020: 526 Turvallisuuspoikkeamia 2019:  12 kpl, käsitelty 83%



Uhka- tai väkivaltatilanteen jälkeen

Kerro asiasta heti 
esimiehelle tai 

työkaverille 

Keskustele 
hetipurkajan 
kanssa (jos 

työpaikalla on 
sellainen) 

Helmi Hetipurku

Sovi esimiehen 
kanssa jatkotoimet

Helmi Turvallisuus

Jos tarvitset lisää 
keskusteluapua, 

ota yhteys 
työterveyteen tai 

työsuojelu-
valtuutettuun (tai ts-

päällikköön)
Yhteystiedot Helmessä  
Työterveys Työsuojelu

Tee tapahtumasta 
ilmoitus 

työsuojelupakkiin

Helmi Työsuojelupakki

Esimies on 
tarvittaessa  
yhteydessä 

työterveyden 
esimiespuhelimeen

Työterveys on 
tarvittaessa 
yhteydessä 

työsuojelupäällikköön 

http://helmi.hel.fi/henkilosto/Tyohyvinvointijatyoturvallisuus/tyokyvyn_tukeminen/hetipurku/Sivut/default.aspx
http://helmi.hel.fi/kasko/yhteiset-palvelut/turvallisuus/Sivut/default.aspx
http://helmi.hel.fi/yhteisetpalvelut/tyoterveyshuolto/yhteystiedot/oman-tyopaikan-mukaan/Sivut/Kasvatus-ja-koulutus.aspx
http://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/tyosuojelu/yhteystiedot/Sivut/default.aspx
https://www.tyosuojelupakki.fi/
http://helmi.hel.fi/yhteisetpalvelut/tyoterveyshuolto/palvelut/palvelut_esimiehille/Sivut/default.aspx


Lukiot
Työtapaturmia 2019: 7 kpl



Turvallisuuskulttuuri koulussa

Ilmoitusten käsittely

Säännöllinen keskustelu työpaikalla

Riskien ja vaarojen arviointi

Tsv Hanna Näremaa-Perälä



Korona-ajan näkökulmia
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Työn vaarojen arviointi
• Altistumisriski
• Käsihygienia
• Suojaetäisyys
• Suojukset ja henkilösuojaimet
• Tilojen käytön rajaus
• Siivous
• Riskiryhmät
• Psykososiaalinen kuormitus
• Etätyö
• Perehdytys
• Sairastuminen työpaikalla
• muu
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Turvallisuustoimia kouluilla

maskit käsihygienia etäisyys

Hanna Näremaa-Perälä 21



Terveydenhuollon toimia

testaus karanteeni rokotus

Hanna Näremaa-Perälä 22



Turvallisuustoimia koulukiinteistöissä

ilmanvaihto siivous Toimintojen 
porrastus

Hanna Näremaa-Perälä 23



Tietoa helmessä ja opehuoneessa
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YO-kirjoitukset – poimintoja ohjeista

• Valvontatehtävään ei voi osallistua sairaana tai edes vähäoireisena.

• Lukioiden on syytä varautua normaalia suurempaan valvojatarpeeseen

• Kokelas ei voi osallistua YO-kokeeseen sairaana tai edes vähäoireisena

• Suosittelemme kokelaille ja henkilökunnalle kasvomaskin käyttöä koko 
YO-kirjoituspäivän ajan, elleivät terveydelliset syyt sitä estä

• Tilanteisiin, joissa valvoja neuvoo kokelasta, on hyvä pohtia 
toimintatapoja, jossa altistumisriski minimoidaan.
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Lukioihin vaikuttavia 
tekijöitä: keskustelua
Nykyisiä ja tulevia haasteita



Millaisia ajatuksia herättävät?
• Pitkään jatkunut etäopetus

• Opettajien kuormitus, yhteisöllisyyden ylläpito
• https://kuormitusvaaka.ttk.fi/

• Uudisrakennukset, remontit, uudistuvat opetustilat

• Uusi opetussuunnitelma: valmistelu ja toteuttaminen
• Verkko-opetus

• Oppivelvollisuuden laajeneminen
• Vaikutukset opetustyöhön

https://kuormitusvaaka.ttk.fi/


Tavoitteena hyvinvointi!

Etunimi Sukunimi 28


