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1. Turvallisuus hallintaan -hanke
Työturvallisuuskeskuksen Kuntaryhmä on käynnistänyt useampivuotisen Turvallisuus hallintaan
kuntatyössä –hankkeen. Myös kirkon alan työpaikat, seurakunnat ja seurakuntayhtymät tullaan ottamaan hankkeessa huomioon. Kuntaryhmä on kunta-alan ja kirkon sektorin työturvallisuuden ja
työelämän kehittämiseen osallistuva valtakunnallinen yhteistoimintaelin. Kirkon työmarkkinalaitos
on muiden työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa mukana Työturvallisuuskeskuksen hallinnossa.
Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -hankkeen tarkoituksena on tiedon ja työkalujen välittämisen
avulla tukea työpaikkojen työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisyyn painottuvaa työturvallisuustoimintaa sekä kehittää samalla työsuojeluyhteistyötä. Hankkeessa keskeistä on:
• työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisy – tavoitteena Nolla tapaturmaa ja ammattitautia
• työn terveys- ja turvallisuusvaarojen tunnistus, poisto, riskien ja kuormituksen arviointi sekä
hallinta osana päivittäistä johtamista ja työntekoa.
Hankkeessa tuotetaan mm. työpaikkojen turvallisuustoimintaa tukevia aineistotiivistelmiä. Niistä
ensimmäinen, Kunnat turvallisiksi, Työturvallisuus kannattaa, on ilmestynyt.
Kirkon sektorilla hankkeen erityisenä teemana on työturvallisuus hautausmailla. Tätä teemaa käsittelevä opas, Työturvallisuus hautausmaalla, on juuri valmistunut. Oppaassa tarkastellaan hautausmaan töiden keskeisiä vaara- ja kuormitustekijöitä ja niiden hallintaa. Se sisältää myös muistilistan
esimiehille tärkeistä turvallisuusjohtamisen tehtävistä.
Hautausmaan työturvallisuuskysymyksiin perehdytään myös Työturvallisuuskeskuksen 21.2.2013
Jyväskylässä järjestämässä maksuttomassa koulutustilaisuudessa. Sen tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan tammikuun aikana Työturvallisuuskeskuksen sivuilla www.ttk.fi. Alueen
seurakuntiin lähetetään tilaisuudesta erillinen kutsu. Ennakkotiedustelut asiantuntija Hannu Tamminen, 09 616 261 tai 040 584 7078 tai etunimi.sukunimi@ttk.fi.
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2. Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka - Sykettätyöhön.fi-palvelu
Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämä sähköinen Sykettätyöhön.fi–palvelu on myös seurakuntien ja
seurakuntayhtymien käytettävissä. Palvelusta voi olla erityistä hyötyä pienissä seurakunnissa ja
seurakuntayhtymissä.
Sykettätyöhön.fi-palvelu tukee työhyvinvoinnin johtamista, kehittämistä ja työpaikan sisäistä yhteistyötä, tarjoaa käytännönläheistä tietoa työhyvinvointityöhön ja helpottaa yhteydenottoa alan
asiantuntijoihin. Sen maksuttoman Meidän tilat -työalustan kautta ovat saatavissa seuraavat palvelut:
Työhyvinvoinnin perustietojen kokoaminen
Kysely työhyvinvoinnin tasosta
Toimenpide-ehdotukset kehittämistyöhön
Työhyvinvoinnin kehittämistyön tehtävälistan ja kohdennetun tietopankin
Asiantuntija-apua kehitystehtävien toteutukseen.

3. Työhyvinvointisymposium Tykyhelmi 2013 Kuopiossa
Julkisen alan työhyvinvointisymposium, Tykyhelmi järjestetään 12-13.2.2013 Kuopiossa. Tykyhelmen tavoitteena on herättää keskustelua ajankohtaisista työhyvinvoinnin ja työkyvyn kysymyksistä sekä kannustaa omaehtoiseen kehittämis- ja tutkimustoimintaan kunta-alan, kirkon ja valtion
työpaikoilla. Sen järjestäjinä toimivat Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, Kuopion kaupunki ja Kunnalliset Työsuojelupäälliköt ry yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen
Kuntaryhmän kanssa.
Seurakuntien ja seurakuntayhtymien johtoa, henkilöstöhallinnon ammattilaisia, työsuojelun ja työterveyshuollon vastuuhenkilöitä sekä muita kehittäjiä, päättäjiä ja tekijöitä kutsutaan osallistumaan.
Osallistumismaksu on 270 €/hlö/2 pv, 180 €/hlö/1 pv. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumisohjeet
ovat osoitteessa www.uef.fi/tykyhelmi. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.1.2013.

4. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet vuonna 2012
Luettelo Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeistä vuonna 2012 on liitteessä 1.
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