
ILMAPIIRI, ilo ja työn imu. Työssä 
tulee olla imua ja iloa. Sujuva yh-
teistoiminta ja rakentava ilmapiiri 
lisäävät työn tuloksellisuutta. 

JOKAPÄIVÄINEN yhteistoiminta 
on arjen normaalia toimintaa.

HYVINVOINTI. Hyvä vuorovaikutus 
auttaa reagoimaan kuormitusta 
kuvaaviin hiljaisiin signaaleihin, 
ennakoimaan ja puuttumaan  
hyvinvointia uhkaaviin tekijöihin.

KOHTAAMINEN, KESKUSTELU JA 
KUUNTELU ovat yhteistoiminnan 
kolme tärkeää k:ta. Asioista kes-
kustellaan ennen päätöstä. 
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AMMATILLISUUS tarkoittaa 
yhteistoiminnassa asiallista ja 
aktiivista vuorovaikutusta ja 
jokaisen arvostamista. 

TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNAN ABC

BUUSTERI; kuka tahansa voi olla 
työyhteisön innostaja yhdessä-
tekemiseen ja kehittämiseen, 
myös kehittymiseen.

CALM DOWN – pidä jäitä hatussa, 
älä provosoidu.

DIALOGI on puhumista ja kuun-
telemista. Keskustellaan sään-
nöllisesti yhdessä työturvalli-
suudesta ja työhyvinvoinnista 
esim. työpaikkakokouksissa.

ESIMIEHELLÄ on yhteistoi-
minnan, vuorovaikutuksen, 
ilmapiirin ja luottamuksen 
rakentamisessa tärkeä rooli. 

ESIMIES myös huolehtii 
työyhteisössä rakenteista, 
jotka mahdollistavat hyvän 
yhteistoiminnan ja työn  
sujuvuuden.

FIILIS.  ”Mitä tulee töihin, kun minä 
tulen töihin?” Jokainen meistä 
työskentelee mieluummin ilmapii-
riltään positiivisessa työyhteisös-
sä. Sujuva yhteistoiminta mahdol-
listaa myönteisen ilmapiirin. 

GET TOGETHER –  yhdessä 
voimme jakaa hyviä käytänteitä. 
Säännöllisyys ja rakenteet ovat 
tärkeitä välittömässä  
yhteistoiminnassa.

LUOTTAMUSTA syntyy 
yhdessä tekemällä. 

LAIT antavat raamit 
yhteis toiminnalle. 

MUUTOKSET onnistuvat par-
haiten, kun ne toteutetaan 
yhteistoiminnassa ja yhdessä 
keskustellen. 

NEUVOTTELU on toimintaa, 
jossa osapuolet pyrkivät  
yhteiseen ratkaisuun. 

OIKEUDENMUKAISUUDEN koke-
mukset ja mahdollisuus vaikuttaa 
omaan työhön lisäävät luottamus-
ta ja parantavat työhyvinvointia.

PEREHDYTYS. Hyvä pereh-
dytys mahdollistaa sujuvan ja 
turvallisen työskentelyn. 

QUALITY. Hyvä yhteistoiminta 
lisää hyvinvointia, laatua ja tulok-
sellisuutta monilla mittareilla mi-
tattuna; myös euromääräisesti.

ROOLIEN, tehtävien ja tavoittei-
den tulee olla kaikille selvät. Näin 
vältytään vääriltä odotuksilta.

SITOUTUMINEN. Sovittuihin 
asioihin ja yhdessä laadittuihin 
pelisääntöihin tulee kaikkien 
sitoutua. 

TIEDON tulee olla avointa ja 
oikea-aikaista sekä kaikkien 
saavutettavissa olevaa. 

USKALLA ottaa asioita puheek-
si, toimit siten yhteisen hyvän 
puolesta. 

VAARAT JA HAITAT selvitetään 
ja arvioidaan työpaikalla yhteis-
toiminnassa esimiehen johdolla. 
Tämän pohjalta tehdään toimin-
tasuunnitelma, jonka toteutu-
mista seurataan ja arvioidaan. 

XX JA XY SEKÄ MUUT SUKUPUOLET. 
Työpaikalla on tärkeää huomioida 
kaikki yhdenvertaisesti sukupuolesta, 
iästä, ihonväristä, kielestä, poliitti-
sesta kannasta jne. riippumatta.

YHTEISTOIMINTA työpai-
kalla on sekä välitöntä että 
edustuksellista. 

Välitön yhteistoiminta on 
esimiehen ja työntekijöiden 

välistä jatkuvaa asioista keskustelua. 

Edustuksellisessa yhteistoiminnassa työn-
antajan ja henkilöstön edustajat käsittele-
vät laajasti organisaatiota koskevia asioita.

ZON. Gnäll äter energi. Gör per-
sonalrummet till en gnällfri zon 
där du laddar positiv energi.

ÄLÄ JÄTÄ KEHUMATTA. Huomaa 
onnistumiset. Kehu ei maksa mi-
tään eikä ole keneltäkään pois. 

Ö-MAPPIIN voidaan siirtää työyhtei-
sön huono toimintakulttuuri ja huo-
not käytöstavat. Hyvän käytöksen 
huoneentaulu tehdään yhdessä.

ÅSIKT. Ett gott samtal är ingen  
tävling. I en bra arbetsmiljö ut-
byter man åsikter och lysnar till 
varandra.
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