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Kauhavan kaupunki 
 

Kauhavan kaupungin strategia on pohjana henkilöstöstrategialle. 

Kauhavan kaupungin visio:
Kauhava on vireästi kehittyvä, maaseutumainen kaupunki, joka toimii Etelä-Pohjan-
maan pohjoisosan hallinnollisena ja kaupallisena keskuksena.

Kaupunki tarjoaa asukkailleen hyvän elämän puitteet viihtyisässä ja luonnonläheisessä
asumis- ja elinympäristössä.  Turvattu tulevaisuus Kauhavalla rakentuu yhteen hiilen 
puhaltavan yhteisöllisyyden, vahvan yrittäjyyden ja monipuolisen palvelu-, työpaikka- ja
vapaa-aikatarjonnan tuloksena. 

Strategiassa mainituista painopistealueista henkilöstöstrategiassa on huomioitava eri-
tyisesti:
1) Hyvä yhteishenki, yhteistoiminta ja yhteisöllisyys aikaansaavat suotuisan kehittämis-
ilmapiirin
4) tasapainoinen talous turvaa kaupungin peruspalvelut ja kehityksen

Edelleen strategiaan sisältyvät Kauhavan kaupungin arvot on huomioitu myös hen-
kilöstöstrategiassa. 

Vastuullisuus ja yhteistoiminta
Kannamme toiminnassamme kestävän kehityksen perustalta yhteistä vastuuta yhtei-
söstä, yksilöstä, ympäristöstä ja alueemme tulevaisuudesta.  Kaupunkikonsernina toi-
mimme yhtenä kokonaisuutena. Tavoitteenamme on kaupunkilaisille ja yhteisöille 
suunnattujen palvelujen laadukas ja tehokas järjestäminen.
Oikeudenmukaisuus ja luotettavuus 
Noudatamme päätöksenteossamme tasapuolisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toimimme 
avoimesti ja johdonmukaisesti kuntalaistemme hyvinvoinnin tukena. Olemme uskotta-
va yhteistyökumppani, joka on valmis aktiiviseen yhteistoimintaan samat päämäärät 
jakavan toimijan kanssa.
Luovuus ja yrittäjyys
Suhtaudumme avarakatseisesti uusiin asioihin ja ihmisiin. Uusiutuaksemme olemme 
valmiit kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja ja toiminnan tapoja. Uskomme luovuuden, 
yhteistoiminnan ja yrittäjyyden merkitykseen kaupunkimme kehittymisen voimavarana.
Terveys ja turvallisuus
Edistämme toiminnassamme tervettä elämäntapaa ja kestävää ympäristöä. Tahdom-
me luoda asuin- ja elinympäristölle, työn tekemiselle ja vapaa-ajalle terveelliset, tur-
valliset ja viihtyisät puitteet.
Kestävyys
Edistämme uusiutuvien luonnonvarojen ja lähiruuan hyödyntämistä ja ekologisesti 
kestävää ja tehokasta energiankäyttöä. Pidämme huolta taloutemme kestävyydestä ja 
osaamisemme tasosta palvelutoimintamme ja kehittymisemme perustana.

Kuntaliitoksen yhteydessä laadittiin henkilöstöstrategia, jossa huomioitiin kuntalii-
toksesta johtuneet erikoistilanteet. Nyt kun kaupungin toiminta on vakiintunut ja toi-
saalta toimintaympäristö muuttunut, tulee strategia päivittää. Edelleen koko kau-
pungin strategiaa ollaan tarkistamassa ja se luonnollisesti määrittää myös henki-
löstöstrategian valintoja. 

Käytännössä henkilöstöstrategia on johtamisen ja esimiestyön väline.

1. Kauhavan kaupungin visio ja kehittämistavoitteet

2.  Henkilöstöstrategian lähtökohdat
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Kaikessa henkilöstöä koskevassa päätöksenteossa ovat perustana kunnallisen 
alan virka- ja työehtosopimukset sekä työlainsäädäntö. 

Kuntien toimintaympäristö ja vaatimukset kuntien toiminnalle ovat jatkuvassa muu-
toksessa. Myös kunnallinen työelämä on muutoksessa. Yleisiä muutossuuntia kun-
nallisessa työelämässä ovat:

• asiakaskeskeisyyden vahvistuminen
• taloudellisten reunaehtojen tiukkeneminen
• osaavan henkilöstön saatavuuden heikkeneminen
• työn tietoteknistyminen
• työkulttuurin muutos (ns. epätyypilliset työsuhteet, joustavat työajat, projek-

timaisuus)
• muutosvauhdin lisääntyminen
• monikulttuurisuuden lisääntyminen (sekä henkilökunta että asiakkaat)

Kauhavan kaupunkikonserni on alueen suurin työnantaja, joka tarjoaa monia  
haasteellisia tehtäviä. Tulevina vuosina myös Kauhavan kaupunki joutuu kilpaile-
maan osaavasta, ammattitaitoisesta ja motivoituneesta henkilöstöstä. Tästä syystä
kaupungin on luotava itsestään myönteinen ja vetovoimainen työnantajakuva. 

Kauhavan kaupungin palveluksessa on noin 500 vakinaista sekä noin 150 määrä-
aikaista henkilöä. 

Henkilöstön korkeahko keski-ikä asettaa omat haasteensa henkilöstöjohtamiselle. 

3.1 Henkilöstösuunnittelu ja  organisaatio 

Toiminta- ja taloussuunnitelman osana hyväksytään vuosittain  suunnitelma henki-
löstömuutoksista. Uusia palveluita hyväksyttäessä tai vanhoja karsittaessa selvite-
tään myös henkilöstövaikutukset ja pyritään hoitamaan ne sisäisellä sopeutuksella.
Palveluja voidaan tuottaa omassa organisaatiossa, yhteistyössä naapurikuntien 
kanssa, seudullisena tai muuna vastaavana yhteistyönä taikka kuntayhtymissä. 
Palveluja voidaan hankkia myös yksityisiltä yrityksiltä tai kolmannen sektorin järjes-
töiltä. Kaupunki voi perustaa yhteisiä virkoja valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä 
toisen kunnan kanssa. Kaupunki voi  järjestää yhteistyön myös siten, että jonkin 
kunnan henkilöstö toimii kaikkien yhteistyöhön osallistuvien kuntien lukuun. Kus-
tannusten jaosta voidaan sopia kuntien saamaa työpanosta ja hyötyä vastaavassa 
suhteessa. Palvelujen järjestämiseen on mahdollista käyttää myös palveluseteliä. 

Organisaatiorakenteen tulee tukea palveluiden järkevää ja tehokasta tuottamista ja
sitä tulee tarvittaessa pystyä muuttamaan nopeastikin.

Kauhavan kaupungin henkilökunnasta eläköityy seuraavaan 5 vuoden aikana noin 
100 henkilöä. Vuoden 2012 lopussa oli kaupungin vakinaisissa tehtävissä ennen 
vuotta 1955 syntyneitä yhteensä 131. 

3. Henkilöstöstrategiset linjaukset 
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Koska henkilökohtainen eläkeikä voi olla 60, 63 tai jotakin sen jälkeen, ei tarkkoja 
tietoja vuosittaisista eläköitymisistä ole olemassa. Myöskään työkyvyttömyyseläk-
keelle siirtyvien määrää ei voida kovin tarkasti ennakoida. 

Henkilökuntamäärä on useimmissa yksiköissä siten optimoitu, että eläköityvien vi-
rat/toimet joudutaan lähes aina täyttämään, mikäli toiminnot säilyvät nykyisellään 
eikä palvelua osteta muulta palveluntuottajalta. Uusien virkojen/toimien  perustami-
sesta tulisi mahdollisimman pitkälle pidättäytyä. Henkilökunta tulee joka tapaukses-
sa lisääntymään huomattavasti siinä vaiheessa kun varhaiskasvatus siirtyy kau-
pungin toiminnaksi todennäköisesti vuonna 2014. 

Mikäli uusia virkoja / toimia  perustetaan, ne perustetaan viroiksi vain, jos niihin si-
sältyy kuntalain mukaisia viranomaistehtäviä tai erityislaki edellyttää virkasuhdetta. 
Muut tehtävät hoidetaan  työsuhteisella henkilökunnalla. Virat ja toimet ovat Kau-
havan kaupungin virkoja ja toimia, eivät jonkin tietyn yksikön.

Linjaukset: 
• luottamushenkilöiden roolin tekeminen näkyväksi henkilöstöpolitiikan  muo-

vaajana
• uusista viroista ja toimista pidättäydytään mahdollisimman pitkälle
• vapautuvien virkojen/toimien osalta harkitaan onko täyttäminen tarpeen tai 

voidaanko palvelu ostaa

3.2 Rekrytointi 

Uuden henkilön rekrytointi on merkittävä investointi ja jossain määrin riskialtis sijoi-
tus; kukaan ei voi tietää miten valituksi tuleva henkilö onnistuu työssään. Rekry-
tointi on kuitenkin työnantajalle myös suuri mahdollisuus.

Kuten edellä on todettu, viran/toimen täyttöä harkittaessa tulee aina ensin selvittää 
mahdollisuudet hoitaa tehtäviä jollakin toisella tavalla ja mikäli päädytään täyttä-
mäisen esittämiseen, käydään läpi toimenkuva ja arvioidaan millaista pätevyyttä 
tehtävässä edellytetään (mikäli ei ole kyse lakisääteisestä pätevyydestä). Olennai-
sinta rekrytoinnissa on tiedostaa yksikköön tarvittava osaaminen. 

Henkilöstöä on ollut toistaiseksi hyvin saatavissa: ainoastaan teknisen toimen 
asiantuntijatehtäviin on ollut vähän hakijoita, mutta virat ja toimet on kuitenkin saa-
tu täytettyä pätevällä henkilökunnalla. 

Sijaisia palkataan mikäli toiminnan sujuminen ja palvelujen saatavuus sitä edellyt-
tävät.  Sijaistyövoiman käyttö pyritään minimoimaan. Koska henkilökunnan mitoitus
on useimmissa yksiköissä todella tiukka, sijaisia joudutaan palkkaamaan hyvin 
usein jatkuvaa toimintaa vaativiin yksiköihin kuten ruokahuoltoon ja puhtauspalve-
luluihin.  

Sijaistyövoiman saamisessa ei tällä hetkellä ole suurempia ongelmia, mutta tulevai-
suudessa tulee varautua tähänkin asiaan. 

Rekrytointi tulee aloittaa riittävän ajoissa, jotta pystytään turvaamaan ns hiljaisen 
tiedon siirtyminen. Tämä tulee huomioida jo ko vuoden budjettia laadittaessa. 
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Valintatilanteessa hakijoiden muodollinen pätevyys selvitetään ensin. Muodollisesti
pätevien, tai ellei heitä ole, lähinnä pätevimpien joukosta ratkaisu tehdään työkoke-
muksen ja sopivuuden perusteella ottaen huomioon kyseisen tehtävän vaatimuk-
set. Valinnat perustellaan. 

Nimikkeet, pätevyysvaatimukset ja tehtävät muotoillaan sukupuolineutraaleiksi, el-
lei muuhun ole tehtävästä johtuvia perusteita. 

Kaupungilla on  perehdyttämisohjeet. Perehdytysaineistojen yhteinen osuus on ke-
rätty henkilökunnan Intraan, jossa se on kaikkien yksiköiden ja työntekijöiden käy-
tettävissä.  Perehdyttäminen koskee esimiehen harkitsemassa laajuudessa kaikkia
rekrytoitavia henkilöitä, myös harjoittelijoita, lomittajia, opinnäytetyön tekijöitä tai or-
ganisaation sisällä uusiin tehtäviin siirrettyjä henkilöitä. 

Toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde on ensisijainen palvelussuhteen muoto.
Määräaikaisesta henkilökunnasta suurin osa on sijaisia. Muutoin määräaikaisia 
palvelussuhteita käytetään vain silloin, kun siihen on lain edellyttämä peruste. 

Linjaukset: 
• Henkilöstö palkataan pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa oleviin palvelus-

suhteisiin. Määräaikaisia palkataan sijaisiksi ja  kun palkkaamiselle on lain 
edellyttämä peruste

• henkilövalinnat perustuvat muodolliseen pätevyyteen sekä  osaamiseen
• Huolehditaan hiljaisen tiedon siirtymisestä uusille työntekijöille
• perehdyttäminen tehdään jokaisen henkilön kohdalla esimiehen arvioimas-

sa laajuudessa noudattaen perehdyttämisohjeita
• sijaisten käyttö minimoidaan

3.3 Johtaminen ja esimiestyö

Kaupungin ja palvelutuotannon johtaminen on selkeätä: luottamushenkilöt joh-
tavat toimintastrategioiden ja -suunnitelmien, tulostavoitteiden ja arvioinnin 
kautta ja viranhaltijat vastaavat operatiivisesta toiminnasta johtosääntöjen yms 
määräysten nojalla. Ohijohtamista tulee välttää kaikilla tasoilla. 

Kaupunkia johdetaan ammattimaisesti ja yhteistyökykyisesti yt-lakia noudattaen. 
Kaupunki huolehtii työntekijöistään ja haluaa myös muuttua ja kehittyä.  

Poliittisten päättäjien rooli työnantajakuvan muodostumisessa on tärkeä. Johto ja 
esimiehet antavat kasvot työnantajalle sekä ulospäin että omalle henkilöstölle.  Ylin
johto ottaa työnantajakuvan kehittämisen vastuulleen pitkäjännitteisenä kehittämis-
kohteena. 

Esimiestyössä painopiste on siirtynyt työsuoritusten valvonnasta työn sujuvuu-
den varmistamiseen niin, että toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuvat ja työyh-
teisö toimii perustehtävänsä mukaisesti. Työyhteisön toiminnassa tulee näkyä 
organisaation strategia ja muut toimintaa ohjaavat tavoitteet. Niiden tunnetuksi 
tekeminen ja avaaminen työyhteisölle on esimiehen tehtävä. Hyvässä työyhtei-
sössä jokainen tietää perustehtävänsä ja siihen kuuluvat vastuut ja velvollisuu-
det. Toimintaa koskevat ohjeet ja säännöt ovat selkeät ja kaikkien tiedossa. Ta-
voitteiden toteuttamisesta vastaa ensisijaisesti työntekijä.

6



Kauhavan kaupunki 
 

Esimiestyössä onnistuminen edellyttää oikeudenmukaisuutta, päätöksenteon 
puolueettomuutta ja vuorovaikutustaitoja. Johtamisen oikeudenmukaisuus on 
koettu keskeiseksi työhyvinvointiin ja työyhteisön toimivuuteen vaikuttavaksi te-
kijäksi.

Lähes jokaisella hallinnon esimiehellä on johtamis- tai esimieskoulutus suoritettu-
na. Henkilöstöhallinto järjestää esimiehille (usein yhdessä Ky Kaksineuvoisen 
kanssa) koulutusta ajankohtaisista aiheista. 

Henkilöstön sitoutumisen ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi pidetään 
dokumentoidut kehityskeskustelut kerran vuodessa. Mikäli alaisia on paljon, on 
mahdollista käyttää myös ryhmäkeskusteluja vuorotellen henkilökohtaisten keskus-
telujen kanssa. Kehityskeskustelussa esimies sopii tavoitteista työntekijän kanssa. 
Kun työntekijä on saavuttanut 58 vuoden iän, tulee kaikissa kehityskeskusteluissa 
käydä läpi mahdolliset työkykyä uhkaavat tekijät, ja keskustella onko tarpeen  miet-
tiä töiden uudelleenjärjestelyjä jotta työntekijä jaksaisi eläkeikään saakka. Edelleen
ikääntyneiden kanssa tulee käydä keskustelu eläkkeellesiirtymissuunnitelmista. 

Työpaikka-, osasto- ja tiimikokoukset pidetään säännöllisesti. Erityisen tärkeätä on 
toiminnan vuorovaikutteisuus, joka on kaikkien osapuolten avointa ja vastuullista 
tietojen, taitojen ja osaamisen vaihtoa. 

Vastuu työyhteisön toimivuudesta ja ilmapiiristä on sekä esimiehillä että työnteki-
jöillä.  

Hyvät alaistaidot tarkoittavat henkilökunnan vastuullisuutta ja rakentavaa suhtautu-
mista esimieheen, työkavereihin ja työhön. Henkilökunnan velvollisuutena on alais-
taitojensa kehittäminen. 

Esimiestyön onnistumista arvioidaan työilmapiirikyselyillä ja johtamispalautteella. 

Linjaukset:
• dokumentoidut kehityskeskustelut käydään kerran vuodessa. 58 ikävuodes-

ta alkaen kehityskeskustelussa käydään läpi myös työssäjaksamis- ja elä-
köitymisasiat 

• työpaikkakokouksia pidetään säännöllisesti.
• Esimiestyön onnistumista arvioidaan kyselyillä.
• Esimiehille tarjotaan koulutusta ajankohtaisista aiheista
• henkilöstö kehittää alaistaitojaan 

3.4 Työsuojelu ja työterveyshuolto 

Työsuojelun toimintaa ohjaa lainsäädäntö. Työsuojeluorganisaatioon kuuluu työsuo-
jelutoimikunnan lisäksi sisäilmatyöryhmä. Työsuojelullinen ohjeistus on ajan tasalla. 

Työsuojelutyö tulisi saada näkyvämmäksi ja sen tulisi keskittyä ennaltaehkäisevään 
työhön nykyistä laajemmin. Työsuojelun riskikartoitukset ovat keskeneräisiä ja ne tu-
lee saattaa ajantasalle mahdollisimman pian. 

Työterveyshuolto ostetaan Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta.  Työterveyshuollon me-
nettelyt perustuvat työterveydenhuoltosopimukseen, jota tarkistetaan kolmen vuoden 
välein. Työterveyshuolto toimii erittäin hyvin lukuunottamatta lääkärin vastaanottoja. 
Lääkäripulasta johtuen työterveyshuollon lääkäri käsittelee vain työhön liittyvät asiat 
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kuten ns 90 päivän lausunnot, terveysneuvottelut, ammattitautiepäilyt, vajaakuntoisen
tarkastukset, työkykyarviot, kuntoutuslausunnot jne. Esim. 90 päivän lausunnon voi 
kirjoittaa lain mukaan vain työterveyslääkäri. 

Henkilöstöhallinto käy vuoropuhelua ajankohtaisista asioista työterveyshuollon kans-
sa ja esille tulleisiin ongelmiin puututaan mahdollisimman pikaisesti. 

Työterveydenhuoltosopimuksessa määritetään mm työterveystarkastusten väliksi 
pääosalla henkilöstöä 3 vuotta. Työterveyshuolto tekee myös ns suunnattuja tarkas-
tuksia esim joillekin ryhmille tai erilaisten kyselyiden perusteella riskiryhmiin kuuluvil-
le. Työterveystarkastukseen voi hakeutua myös oma-aloitteisesti. 

Työterveyshuolto pyrkii yhdessä työnantajan kanssa työntekijän voimavarojen vahvis-
tamiseen, jotta työkyky säilyisi. Työterveyshuolto myös ohjaa työntekijöitä kuntoutuk-
seen sekä erilaisiin liikuntaryhmiin. 

Työnantaja suhtautuu myönteisesti henkilökunnan kuntoutukseen osallistumiseen. 
Kuntoutuspäivät ovat palkattomia, koska niiltä päiviltä Kela maksaa päivärahan. Kun-
toutuksen tuloksellisuuden seurantaa tulee pyrkiä parantamaan. 

Linjaukset: 
• työsuojelun riskikartoituksien ajantasaistaminen
• työsuojelun, henkilöstöhallinnon ja työterveyden yhteistyön edelleenkehittämi-

nen 
• henkilökunnan työkyvyn ylläpidon tukeminen ohjauksella 

3.5 Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito

Osaaminen on yhä keskeisempi osa palvelutuotannon kilpailukykyisyyden varmis-
tamista. Muuttuva toimintaympäristö ja kuntalaisten muuttuva palvelutarve edellyt-
tää toiminnan ja henkilöstön jatkuvaa kehittämistä. Jokaisella työntekijällä on  oi-
keus ja velvollisuus kehittää itseään, omaa työtään ja työyksikköään. Esimies roh-
kaisee henkilöstöä osallistumaan työn suunnitteluun, työmenetelmien uudistami-
seen ja koko työyhteisön kehittämiseen.

Toimintaympäristön muutoksessa  korostuvat mm seuraavat osaamisalueet; pro-
sessien ja projektien johtaminen, kilpailutus- ja osto-osaaminen, tuotteistaminen, 
yritystoiminnan tuntemus, uusien viestintämuotojen hallinta, kustannuslaskenta ja 
laadun arviointi. 

Kaupungin henkilöstöllä on suuri määrä osaamista ja se tulee saada täysimääräi-
sesti käyttöön. Toisaalta myös osaamisvaatimukset ovat kasvaneet kuntakoon kas-
vaessa. Esimiesten  tulee olla selvillä henkilöstönsä erityisosaamisesta ja pyrkiä 
käyttämään se hyväksi työyksikön ja koko organisaation toiminnassa. Edelleen esi-
miesten tulee tunnistaa yksikkönsä osaamistarpeet sekä pyrkiä niiden poistami-
seen koulutuksen yms avulla. Tässä tarkoituksessa sisällytetään vuosittaiseen 
henkilöstösuunnitelmaan myös osaamisen kehittämiseen tähtäävä osio. 

Työnantaja suhtautuu myönteisesti henkilökunnan kouluttautumiseen. Tässä tar-
koituksessa on hyväksytty toimintamalli, jossa voidaan  myöntää palkallisia vapaa-
päiviä kouluttautumiseen sekä annetaan tutkinnon suorittamisesta ylimääräisiä va-
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paapäiviä mikäli suoritettu koulutus hyödyttää työnantajaa ja on tutkintoon johta-
vaa. 

Esimiesten tulee systemaattisesti kerätä ja hyödyntää henkilöstön (erityisesti uu-
den ja sijaishenkilöstön) näkemyksiä työyhteisön toimintatavoista ja ehdotuksia toi-
minnan kehittämisestä. Henkilöstön tulee suhtautua avoimesti ja kannustavasti 
kaikkiin ehdotuksiin toimintatapojen kehittämisestä.

Keskushallinto vastaa hallinnonrajat ylittävästä yhteisestä koulutuksesta ja esimie-
het omien yksikköjensä kouluttamisesta. Työyhteisöjen ulkopuolella tapahtuvia 
koulutuksia käytetään henkilöstön työhön liittyvien olennaisten tietojen hankkimi-
sessa ja ajantasaistamisessa. Muina tapoina kehittää henkilöstöä ovat mm. työpai-
koilla toteutettavat oppimisprojektit, monimuoto-opiskeluohjelmat, opintokäynnit, si-
jaisuudet, kehittämishankkeisiin osallistuminen, työkierto, ammattikirjallisuuden ja –
lehtien lukeminen, itseopiskeluohjelmat, tiedon haku internetistä ja työnohjaus. 
Vastuu ammattitaidon ylläpitämisestä, uudistumiskykyisyydestä ja muutoshaluisuu-
desta on viime kädessä jokaisella työntekijällä. 

Oppisopimuskoulutusta voidaan käyttää tilanteissa, joissa kaupungin oma henkilö-
kunta haluaa hankkia lisäkoulutusta. Kaupunki ottaa oppisopimuskoulutukseen ul-
kopuolisia henkilöitä vain, jos kaupunki ei muutoin saa tarvitsemaansa pätevää 
henkilökuntaa.  

Uudelleenkoulutus pyritään rahoittamaan eläkelaitoksen tai vakuutusyhtiöiden ra-
hoituksella. 

Henkilökunnan innovaatioiden käyttöönsaamiseksi  on kaupungille hyväksytty ns 
innovaatiosääntö, jonka nojalla voidaan palkita hyvistä kehittämisehdotuksista. 

Harjoittelijoiden ja siviilipalvelumiesten ottamisesta päättävät esimiehet määräraho-
jen puitteissa. Mikäli määrärahoja on käytettävissä tai palkkaa ei tarvitse maksaa, 
kaupunki suhtautuu harjoittelijoihin myönteisesti. 

Linjaukset: 
• esimiehet kartoittavat oman yksikkönsä osaamispuutteet ja koulutusta suu-

nataan sen perusteella
• Kannustetaan täydennys-, jatko- tai uudelleenkoulutukseen
• Kehittämisehdotuksia kerätään ja toteutetaan systemaattisesti 
• oppisopimusta käytetään oman henkilökunnan kouluttamiseen sekä tilan-

teissa, joissa kaupunki ei muutoin saa pätevää henkilökuntaa tehtäviinsä
• suhtaudutaan myönteisesti harjoittelijoiden käyttämiseen 

3.6 Kannustava ja motivoiva palkka sekä palkitseminen

Kilpailukykyinen ja oikeudenmukaiseksi koettu palkitseminen on henkilöstön sitou-
tumisen, motivoitumisen ja rekrytoinnin kannalta keskeinen elementti.  Palkitsemi-
nen voi olla sekä aineetonta (palaute, osallistuminen jne.) että aineellista (palkka ja
henkilöstöpalvelut). 

Palkkaus perustuu alan työ- ja virkaehtosopimuksiin. Palkkauksen tasoa seurataan
vertaamalla palkkatasoja valtakunnallisiin tilastoihin.  Palkkaus pyritään pitämään 
kilpailukykyisenä. Tällä hetkellä ongelmia on  lähinnä teknisen toimen esimies- ja 
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asiantuntijatehtävien palkkauksen osalta; kunta-ala ei pysty kilpailemaan yksityisen
sektorin palkkojen kanssa. 

Henkilökohtaisten lisien enimmäismäärä vastaa virka- ja työehtosopimuksen mää-
räyksiä. Henkilökohtaisia lisiä oli ennen kuntaliitosta myönnetty varsin erilaisilla pe-
rusteilla ja mm opettajille ei lisiä juurikaan ollut myönnetty. Henkilökohtaisten lisien 
”harmonisointi” on vielä osittain kesken. 

Henkilökohtaisia lisiä on koko henkilökunnalle päästy myöntämään ensimmäisen 
kerran vasta vuoden 2013 alussa, vaikka arviointiperusteet hyväksyttiinkin jo vuon-
na 2009.  Jatkossa paikallisia järjestelyeriä pyritään käyttämään henkilökohtaisten 
lisien myöntämiseen.  Henkilökohtaisella  lisällä kannustetaan henkilökuntaa kehit-
tämään itseään sekä tekemään hyvää ja laadukasta työtä. Tässä palkanosassa 
huomioidaan myös monipuolinen ammattitaito ja osaaminen sekä laaja-alainen 
käytettävyys ja kehittämismyönteisyys.

Toisinaan käydään keskustelua myös muiden kannustavien palkkauselementtien 
käyttöönotosta. Tällä hetkellä yksiköiden tavoiteasettelu ei kuitenkaan ole sellaisel-
la tasolla että sillä perusteella voitaisiin muita kannustavia palkkauselementtejä ot-
taa käyttöön. Tilannetta kuitenkin seurataan aktiivisesti. 

Palkkauksen lisäksi henkilöstön merkkipäivät yms huomioidaan tasavertaisesti ja 
yhteisten periaatteiden mukaisesti. 

Linjaukset:
• Palkkaus perustuu kunnallisen alan työ- ja virkaehtosopimuksiin sekä työn-

vaativuuden arviointiin
• pyritään kehittämään muita kuin rahallisia palkitsemismuotoja
• henkilökohtaisten lisien määrä pidetään KVTES:n määrittämällä tasolla
• selvitetään muiden kannustavien palkkauselementtien käyttöönottoa

3.7 Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnista huolehtiminen on työelämän laatua parantavaa työnantajan ja 
koko henkilöstön välistä yhteistyötä ja hyödyttää molempia. Henkilöstön kokeman 
työtyytyväisyyden, terveyden ja hyvän työkyvyn avulla työn laatu paranee, asiakas-
tyytyväisyys lisääntyy sekä työn ja organisaation tuloksellisuus kasvaa. Työhyvin-
voinnin kehittäminen edistää henkilöstön työssä jaksamista ja parantaa heidän 
mahdollisuuttaan pysyä pitempään työssä. 

Työolosuhteisiin kiinnitetään huomiota. Esimiesten velvollisuutena on pyrkiä paran-
tamaan fyysisissä työolosuhteissa esiin tulleita puutteita, mutta myös työntekijän 
tulee huolehtia työpisteensä asianmukaisesta järjestämisestä ja kunnosta.  Viime-
sijaisena toimenpiteenä on työpaikan olosuhteiden kartoittaminen työterveyshuol-
lon työpaikkakäynnillä.  Työpaikan fyysisestä ja henkisestä terveellisyydestä sekä 
turvallisuudesta huolehtiminen on työnantajan vastuulla.  Työntekijän vastuulla on 
annettujen ohjeiden mukaan toimiminen.  

Työkykyä ylläpitävästä toiminnasta vastaavat  työnantaja, työntekijä ja työterveys-
huolto yhdessä. Jokaisen työntekijän omalla vastuulla on fyysisestä ja psyykkisestä
työkykyisyydestään huolehtiminen. Työnantaja tukee TYKY-toimintaa yksiköiden 
saamalla tyky-rahalla, henkilökohtaisilla kunto+ seteleillä sekä järjestämällä erilais-
ta tyky-toimintaa. 
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Konkreettisena tavoitteena on, että mahdollisimman moni ikääntynyt työntekijä säi-
lyttää työmotivaationsa, työskentelee tuloksekkaasti ja pysyy työkykyisenä eläke-
ikään saakka. Ikäkokemus nähdään kilpailuetuna ja ikääntymisprosessi on vah-
vuustekijä. Työyhteisössä tiedostetaan, että ihmisen henkinen kasvu jatkuu ja oppi-
miskyky säilyy pitkälle yli yleisen eläkeiän. Kielteisiin ikäasenteisiin puututaan koh-
distuivat ne sitten ikääntyneisiin tai nuoriin. 

Sairauspoissaoloja ja ennenaikaisia eläköitymisiä pyritään vähentämään aikaisen 
puheeksiottamisen mallilla sekä tehtävien ja työaikojen uudelleen järjestelyllä. 

Työpaikkakiusaamiseen puututaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ensisi-
jaisesti asiat selvitetään työyksikössä keskustelemalla. 

Työnantaja pyrkii tukemaan terveellisiä elintapoja.  Kaupunki on julistautunut savut-
tomaksi työpaikaksi. Työnantaja puuttuu myös päihdeongelmiin välittömästi niiden 
ilmettyä. Ensisijaisesti jokainen työntekijä on itse vastuussa omasta kunnostaan ja 
työhyvinvoinnistaan. 

Työyhteisöjä kehitetään keskustelemaan, antamaan palautetta, toisten ideoiden tu-
kemiseen ja asioiden ratkaisemiseen. Pyrkimyksenä on aina ratkaista kaikki konf-
liktit työyksikössä neuvottelemalla. 

Palautteen, kiitoksen ja avun antaminen toiselle niin esimiesten kuin työntekijöiden-
kin taholta ovat osa hyvää johtamista ja työtoveruutta, joka vaikuttaa työilmapiiriin.

Linjaukset:
• työolosuhteissa ilmeneviin puutteisiin etsitään aktiivisesti ratkaisua ensisijai-

sesti kyseisessä yksikössä
• aktiivisen aikaisen puuttumisen mallia käytetään järjestelmällisesti 
• työpaikoilla on nollatoleranssi työpaikkakiusaamiseen, päihteisiin sekä kiel-

teisiin ikäasenteisiin
• työhyvinvointia seurataan mittauksin 
• palautteen ja avun antamista työyksiköissä lisätään 
• henkilökunta suhtautuu muiden yksiköiden sekä yhteistyökumppaneiden 

henkilökuntaan arvostavasti ja mahdolliset ongelmat käsitellään noudattaen
vakiintuneita käytäntöjä

3.8 Työajat

Kaikessa toiminnassa noudatetaan KVTES:n työajan tehokkaan käytön periaatetta.

Jatkossakin etsitään työaikojen osalta ratkaisuja, joissa asiakkaiden, toiminnan ko-
konaisuuden ja henkilöstön edut otetaan huomioon. Tavoitteena on mahdollistaa 
monipuoliset työaikavaihtoehdot jolloin mm perhe-elämän ja työn yhteensovittami-
nen helpottuu. 

Tavoitteiden toteutumista edistävät esim tieto- ja viestintätekniikkojen  kehittymi-
nen, jolloin työn sidonnaisuus aikaan ja paikkaan heikentyvät. 

Työnantaja suhtautuu myönteisesti palkattomiin vapaisiin ja niitä myönnetään  hy-
väksytyn ohjeen mukaisesti. Kaupunki suhtautuu myönteisesti myös työvoimapoliit-
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tisiin työaikajärjestelyihin (osa-aikalisä ja vuorotteluvapaa) ja kustannusneutraalei-
hin eläkejärjestelyihin (osa-aikaeläke). 

Miehiä kannustetaan perhepoliittisten vapaiden käyttöön. 

Lähtökohtana poikkeavien työaikajärjestelyjen  hyväksymiselle on, että palvelu ei 
kärsi järjestelystä eikä se ole kohtuuton muita työntekijöitä kohtaan.  

Vuosilomien sijoittelussa huomioidaan asiakkaiden tarpeet sekä työajan tehokas 
käyttö ja noudatetaan pitkällä aikavälillä tasapuolisuutta (= loma-ajankohdat kiertä-
vät ja mahdolliset päivystykset hoidetaan vuorotellen).

Mahdollistetaan työkierto myös muiden työnantajien tehtäviin määräajaksi, mikäli 
siitä on kaupungille hyötyä ja tehtävät saadaan tarkoituksenmukaisesti hoidettua.

Erityisen kuormittavien työjaksojen jälkeen ikääntyville henkilöille tulisi järjestää 
mahdollisuus jäljellä olevien vuosilomapäivien tms pitämiseen, jotta lepo ja elpymi-
nen olisi mahdollista. 

Esimies huolehtii, että työpaikan keskeisistä asioista tiedotetaan myös pitkillä va-
pailla oleville työntekijöille. 

Linjaukset:
• Työajat järjestetään työajan tehokkaan käytön periaatteen mukaisesti
• perhe- ja muihin elämäntilanteisiin liittyvät työaikojen erityisjärjestelyt pyri-

tään toteuttamaan, mikäli palvelu ei kärsi ja menettely ei ole kohtuuton mui-
ta työntekijöitä kohtaan

• vuosilomien ja muiden vapaiden ajoittamisessa huomioidaan asiakkaiden 
tarpeet, työajan tehokas käyttö sekä tasapuolisuus

• erityisen rasittavien työjaksojen jälkeen pyritään ikääntyvälle henkilökunnal-
le järjestämään mahdollisuus palauttavan loman/vapaan pitämiseen palau-
tumisen varmistamiseksi

3.9 Työyhteisön tasa-arvo ja monimuotoisuus

Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva välitön ja välillinen 
syrjintä, edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja parantaa naisten asemaa 
työelämässä. Kaupunkiin on tehty yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa käsitellään 
tasa-arvoa myös työnantajan ja työtekijöiden näkökulmasta. 

Yhdenvertaisuutta on eri sukupuolten, eri-ikäisten ja eri kulttuuritaustasta olevien 
tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu esimerkiksi työolosuhteissa ja palk-
kauksessa, sekä tasavertaiset mahdollisuudet saada tietoa ja kehittyä työssä. Ta-
sa-arvo on hyvä perusta työn ilolle ja keskeinen henkilöstön hyvinvoinnin edellytys.
Tasa-arvolla on myönteinen vaikutus myös henkilöstön työmotivaatioon, työyhtei-
sön innovatiivisuuteen ja luovuuteen sekä kaupungin ulkoiseen imagoon. 

Kuntaliitoksen jälkeen mm kaikki henkilöstöä koskevat säännöt on jouduttu käy-
mään läpi ja yhtenäistämään. Se että  henkilöstöön sovelletaan kaikissa yksiköissä
samoja sääntöjä on osa työpaikan  tasa-arvoa. 
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Erilaisuuden hyväksyminen ja hyödyntäminen edellyttää vahvaa panostusta työyh-
teisön vuorovaikutuksen vahvistamiseen myös erilaisten ihmisten ja eri ryhmien vä-
lillä. Päätöksenteko monipuolistuu, kun eri näkemykset täydentävät toisiaan. 

Monimuotoisuudella tarkoitetaan erilaisuuden arvostamista ja tasa-arvoista 
kohtelua, ottaen huomioon sukupuolen, kulttuuritaustan, iän ja muut 
henkilökohtaiset ominaisuudet.   Etnisyyteen ja erilaisiin kulttuuritaustoihin liittyvät 
erilaiset tavat, tottumukset ja ajattelumallit asettavat uudenlaisia haasteita myös 
työn ja perheen yhteensovittamiselle.  Monikulttuurisessa työympäristössä 
tarvitaan monipuolisia viestintä- ja yhteistyötaitoja sekä ymmärrystä erilaisista 
kulttuureista.  Vajavainen kielitaito tai erilainen ääntäminen, toisenlainen 
pukeutuminen tai oudot tavat tulee hyväksyä. Esimiesten tulee erityisesti panostaa 
siihen, että erilaiset ihmiset saadaan toimimaan yhdessä.  

Linjaukset: 
• henkilökuntaa kohdellaan yhdenvertaisesti riippumatta työntekijän 

sukupuolesta, kulttuuritausta, iästä tai muista henkilökohtaisista 
ominaisuuksista

• yksiköissä hyväksytään erilaisuus 
• esimiehet kiinnittävät erityistä huomiota tasa-arvon toteutumiseen 

yksiköissään

3.10 Yhteistyö

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) on 
perustana yhteistyölle. 

Kaupungissa toimii yhteistyöryhmä, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön 
edustajista. Neuvottelujen perusteella yt-ryhmän koostumus määräytyy 
seuraavasti: työntekijöiden edustajat: Jyty, JHL ja Juko kukin 2 edustajaa ja 
työnantajan edustajat: kaupunginhallituksen pj, kaupunginjohtaja, 
työsuojelupäällikkö, henkilöstöjohtaja sekä mahdolliset muut 
luottamushenkilöt.

Työsuojeluorganisaatioon kuuluvat työsuojelutoimikunta, työsuojelupäällikkö ja 
työsuojeluvaltuutetut. Työsuojelutoimikunnan työhön liittyy läheisesti myös 
sisäilmatyöryhmä. Työsuojelutoimikuntaan kuuluvat  henkilöstön edustajina  
varsinaiset työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut. Työnantajan edustajia on 3. 

Ammattijärjestöjen luottamusmiehet tuovat esille työntekijöiden työssään kokemia
ongelmia ja toisaalta ovat paikallisneuvotteluissa työntekijöiden edustajia.  Yhtei-
nen sopiminen ja asioiden edistäminen edellyttävät molemminpuolista arvostusta 
ja tasavertaisuutta.  

Linjaukset:
• yhteistyötä henkilöstön kanssa tehdään lainsäädännön edellyttämällä taval-

la
• molemminpuolista luottamusta, arvostusta ja tasavertaisuutta edistetään
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Henkilöstöstrategian toteuttaminen on jokapäiväistä henkilöstöjohtamista ja työtä 
työpaikalla.  Tässä asiakirjassa linjatut periaatteet tulee saattaa arkiseen käytän-
töön ja koko henkilöstölle tiedoksi. Jokaisen tulee omalta osaltaan sitoutua ja  myö-
tävaikuttaa kaupungin menestyksen, laadukkaiden palveluiden ja yhteisen hyvin-
voinnin edistämiseen.

Henkilöstöstrategian toteutumista seurataan jatkuvasti ja siitä raportoidaan vuosit-
tain henkilöstöraportissa.  Osana seurantaa toteutetaan säännöllisin väliajoin ilma-
piiri-, johtamis- ja työhyvinvointikartoituksia, joiden tulokset saatetaan henkilökun-
nalle tiedoksi ja joiden perusteella toimintalinjauksia voidaan tarvittaessa muuttaa. 

_________

4. Henkilöstöstrategian toteuttaminen ja seuranta
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