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jokainen voi osaltaan parantaa
työyhteisönsä
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Jokainen myös haluaa, että hänen
työtään arvostetaan.
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YVINVOINNISTA
HUOLEHTIMINEN
Hyvinvoiva työntekijä on työyhteisön
voimavara. Jokaisella on myös vastuu
huolehtia itsestään.

I

LO JA TYÖN IMU
Työn ilo tukee työtä ja jaksamista.

*Muutos 4.9.2019: Burn out -kohtaa on muokattu
saamamme palautteen perusteella. Alkuperäinen
muotoilu oli ”Osaaminen on oman työn sujuvuuden
kulmakivi. Onneksi osaamista voi kehittää ja edesaut
taa näin työssäjaksamista.”
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ISKIEN ARVIOINTI JA
TOIMENPITEET
Jokaisella työpaikalla tulee säännöl
lisesti arvioida vaarat, tehdä toimen
piteitä niiden poistamiseksi sekä
seurata onnistumisia.

AIRAUSPOISSAOLOT
VÄHEMMÄKSI
Työhyvinvoinnista huolehtiminen
vähentää sairauspoissaoloja. Työter
veyshuolto on tärkeä yhteistyökump
pani hyvinvoinnin rakentamisessa.

KÄILY
Työyhteisössä on hyvä yhdessä
keskustella, mitä tarkoittaa vastuul
linen työkäyttäytyminen. Omat ja
muiden työntekijöiden vastuut ja
velvoitteet on hyvä tuntea.
NKKÖISYYS:
Jokainen vaikuttaa työilmapiiriin
ja työhyvinvointiin omalla käyttäyty
misellään.

