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Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen:
”ULVILAN KAUPUNGISSA TYÖYHTEISÖN ILMAPIIRI ARVIOITIIN VARSIN HYVÄKSI
Ulvilan kaupungin henkilöstölle tehdyn työhyvinvointikyselyn vastausprosentti oli lähes 70 %, mikä antaa
meille kattavan näkemyksen henkilöstömme hyvinvoinnin tilasta ja sen kehittämishaasteista. Edellinen
vastaava kysely tehtiin vuonna 2010. Nyt tehty kysely osoittaa sen, että Ulvilassa kaupungin työyhteisön
ilmapiiri koetaan nykyisin varsin hyväksi. Myös esimiesten toiminta arvioitiin hyväksi. Pääsääntöisesti
henkilöstö kokee, että esimiehet toimivat oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti. Saaduista tuloksista
voimme olla varsin tyytyväisiä – toki parannettavaakin löytyy aina.”
Yhteenvetoa:
Vastaajista noin 84 % arvioi työyhteisön ilmapiirin melko tai erittäin hyväksi. Työpaikkakiusaaminen on
vähentynyt Ulvilan kaupungin työyksiköissä huomattavasti vuoden 2010 kyselyyn verrattuna.
Käytetyllä tulosten tulkinta‐asteikolla saadut tulokset kertovat, että kaikki kaupungin työyksiköt ovat perus‐
kunnossa ja osa niistä lähellä huippukuntoa. Erittäin ilahduttavia olivat tulokset kysyttäessä työtehtävien
selkeydestä, työyhteisön ilmapiiristä, työtehtävien mielekkyydestä ja oman osaamisen hyödyntämisestä
työssä. Näissä kaikissa vastauksia kertyi yli 80 %, asteikolla melko hyvin ja erittäin hyvin. Myös esimiesten
toiminta arvioitiin hyväksi, sillä lähes 75 % vastanneista kokee, että esimies toimii oikeudenmukaisesti ja
puolueettomasti. Samoin yli 90 % kokee saavansa tarvittaessa apua ja tukea työtehtäviinsä työtovereilta.
Noin 93 % koki selviävänsä nykyisistä työtehtävistä joko melko tai erittäin hyvin. Noin 18 % uskoi erittäin
tai melko varmasti terveyden salliessa jatkavan työssä vielä henkilökohtaisen eläkeiän jälkeen.
Työssä jaksamisen ja jatkamisen tukena pidettiin tärkeimpinä ammattitaitoa edistävää koulutusta, työväli‐
neiden ja työturvallisuuden parantamista sekä työtilojen ja työmenetelmien kehittämistä. Oman jaksami‐
sen kannalta tärkeimmäksi koettiin niin ikään ammattitaitoa edistävän koulutuksen ja työtilojen ja työme‐
netelmien kehittämisen. Kolmannelle tilalle ylsi liikuntatoiminta tai sen tukeminen.
Työssä asiakasväkivallan kohteeksi joutuminen ja ilmeneminen ovat huolestuttavaa. Vastaajista 5 % ilmoitti
joutuneensa kuukausittain, viikoittain tai useammin asiakasväkivallan kohteeksi. Työntekijämääränä pro‐
senttiluku vastaa 16 työntekijää, mutta jokainen tapaus on liikaa. Asiakasväkivaltaa on kohdattu lähinnä
varhaiskasvatuksessa ja kouluissa haasteellisten lasten kanssa toimittaessa. Työhyvinvointikyselyn tulosten
perusteella laaditaan kaupunkitason kehittämissuunnitelma sekä jokaiseen kaupungin työyksikköön esi‐
miehen johdolla oma työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma.
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