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Mikä on henkilöstöohjelma? 
 

Henkilöstöohjelma on suunnitelma siitä, millaisilla henkilöstöjohtamisen ja henkilöstövoimavarojen 

valinnoilla tuemme Hankasalmen kuntastrategian toteutumista. ohjelman toteuttaminen on päivittäistä 

johtamista, esimiestyötä, työskentelyä ja yhteistoimintaa. Toteutuksen seuranta ja arviointi tapahtuu 

talousarvio- ja tilinpäätösprosessissa ja henkilöstökertomuksessa vuosittain.  

Ohjelma sisältää myös pelisäännöt osion, joka kiteyttää sovitut linjaukset eritilanteisiin henkilöstöasioissa. 

Tällä kokonaisuudella varmistetaan henkilöstön tasapuolinen kohtelu kunnan eri työtehtävissä ja 

työyksiköissä.  
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Arvomme  
 

Arvot ovat yhteisiä, pysyviä lähtökohtia ja pelisääntöjä, jotka ohjaavat kaikkea kunnan ja sen työntekijöiden 

toimintaa. kuntastrategian arvot määrittelevät myös kunnan henkilöstöpolitiikan, jonka pohjalta 

henkilöstöohjelmaa toteutetaan.  

 

 

 

 

 

 

 

Vastuullinen 

Vastuullisena työnantajana Hankasalmen kunta huolehtii henkilöstön työsuojelusta, työn oikeasta 

mitoituksesta ja työtyytyväisyydestä. Työnantaja mahdollistaa henkilöstön kouluttautumisen palvelujen 

tuottamisen haasteisiin ja muutoksiin. Palkkatasoltamme olemme kunta-alan keskiarvoa. Panostamme 

työhyvinvointia tukevaan toimintaan.  

Osallistava 

Avoin vuorovaikutus, ammatillisuus ja toistemme kunnioittaminen ovat tapoja, joilla rakentamamme 

yhteisöllisiä, turvallisia ja tuloksellisia työyhteisöjä palvelutuotantoon.  Vastuu työnteon, vuorovaikutuksen 

ja toimivan kanssakäymisen sujuvuudesta työyhteisössä on jokaisella työntekijällä. Rohkaisemme jokaista 

työyhteisön jäsentä tuomaan havaitut asiat avoimesti ja rakentavasti keskusteluun.  

Turvallinen 

Avoin ja keskusteleva henkilöstöpolitiikka luo turvallisuutta ja hallittavuutta, siihen olemme sitoutuneet. 

Kunnassa olevaa hyvää yhteistoiminnan henkeä vaalitaan edelleen. Palvelujen tarve ja niiden tuotantotapa 

voivat vaihtua (esim. kuntayhteistyön kautta), mutta muutokset pyritään toteuttamaan aina yhteistyössä 

neuvotellen ja uusiin tehtäviin tarvittaessa kouluttaen. Työnantajan tavoitteena on turvata työsuhteiden 

jatkuvuus tiukkenevasta kuntatalouden tilastakin huolimatta.   
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Henkilöstöjohtamisen kärjet 
 

 

Kiristyvä kuntatalous ja yllätyksellinen toimintaympäristö haastavat henkilöstöjohtamista entistä enemmän. 

Johtamiskäytäntöjen ja palvelutuotannon pitää olla entistä ketterämpi ja muuntautumiskykyinen.  

Henkilöstöjohtamisen kärjet ovat Hankasalmella seuraavat:   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Osaava ja motivoitunut henkilöstö 
 

Henkilöstö ja sen osaaminen sekä toimintakyky ratkaisevat sen, miten kunta organisaationa kykenee 

tuottamaan sille kuuluvat palvelut ja velvoitteet kuntalaisia ja kunnan yhteistyötahoja tyydyttävällä tavalla. 

Organisaation toiminta-ajatus ja kuntastrategia voivat toteutua vain riittävän, osaavan ja motivoituneen 

sekä hyvinvoivan henkilöstön avulla.  

Työnantajan keskeisempänä haasteena on turvata henkilöstön työmotivaatio, työssä jaksaminen ja 

työkyvyn säilyminen tulevaisuudessa. Se voi toteutua vain suunnitelmallisen, yhteistyössä käsitellyn ja 

henkilöstöä arvostavan henkilöpolitiikan avulla, jolle pitkäntähtäimen henkilöstösuunnittelu antaa kestävän 

pohjan. Selkeät tehtävän kuvat, kehityskeskustelut, koulutussuunnitelma, jatkuva työssäoppiminen ja 

laadukas ja valmentava esimiestyö varhaisen välittämisen toimintamalleineen ovat avainasemassa 

rakentamassa maaperää osaavalle ja motivoituneelle henkilöstölle.   

Suurin osa oppimisesta tapahtuu omassa työssä, työtä kehittämällä ja uudella tavalla työskentelemällä (70 

%), 20 prosenttia oppimisesta tapahtuu kollegoiden tuella työyhteisössä, osaamista jakamalla. Kymmenen 

prosenttia oppimisesta tulee koulutuksista (70-20-10 malli).  

2.  Esimiestyön kehittäminen 
 

Esimiehet ja johto muokkaavat omalla toiminnallaan organisaatiossa vallitsevia asenteita ja vaikuttavat 

voimakkaasti ilmapiirin sekä organisaatiokulttuurin kehittymiseen. Esimieskahvit ja esimiesten keskinäinen 
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vertaistuki, johtamiskoulutukset ja -valmennukset, työsuhdejuridiikan koulutukset ovat nostaneet selkeästi 

esimiesten osaamistasoa sekä yksiköiden työhyvinvoinnin kokemusta. Esimiestyötä on kuitenkin tärkeä 

kehittää myös edelleen, toimintaympäristön haasteiden kasvaessa. Valmentava johtamisote, muutos- ja 

työkykyjohtamisosaaminen ja selkeät esimiestyön ohjeet ja esimiestyön ”työkalupakki” auttavat käytännön 

erilaisissa tilanteissa ja nämä ovat esimiestyön kehittämisen keskeisiä kehittämiskohteita 

henkilöstöohjelman toimintakaudella.  

On tärkeää, että uusien esimiesten rekrytoinnissa huomioidaan riittävä johtamiskoulutus ja -pätevyys.  

 

3. Vuorovaikutus ja avoimuus voimavaraksi 
 

Hyvä keskustelukulttuuri, toimiva tiedon välitys ja se, että asioihin puututaan ja etsitään yhdessä ratkaisuja 

lisää työyhteisöjen yhteistä sosiaalista pääomaa. Sosiaalinen pääoma vahvistaa työyhteisön toimintaa 

edistävää luottamusta, vastavuoroisuutta ja verkostoitumista. Sosiaalinen pääoman on tällöin sekä 

työyhteisön, että yksilön voimavara joka vaikuttaa työntekijöiden terveyteen.  On tärkeää, että 

organisaatiossa osataan käyttää yhteisesti sovittuja reittejä asioiden esiintuomiseen ja käsittelyyn 

rohkeasti, eikä haasteista ja ongelmista puhuttaisi vain oman pienen porukan kesken ilman ratkaisujen 

löytämistä. Hankasalmen kunta on Varhaisen välittämisen ohjelmassa sitoutunut periaatteeseen: 

”Välinpitämättömyydestä välittämiseen”, tämä velvoittaa meitä jokaista.   

Avoin vuorovaikutus ja avoimuus synnyttävät lisääntynyttä viihtyvyyttä työssä. Vuosittain tehtävät 

työtyytyväisyyskyselyt ovat yksi mittari, kehityskeskusteluiden ja arjen johtamistyön ohella tulevista 

palautteista, joita reflektoidaan laadukkaalla esimiestyöllä. Hankasalmella ketään ei syrjitä kunnan 

työpaikoilla ja kaikki ovat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia keskenään.  
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4. Tiedolla johtaminen 
 

Palvelujen kysyntä ja tuottamistapa sekä kuntatalous ohjaavat henkilöstövoimavarojen kohdentamista ja 

mitoitusta. Henkilöstön määrää ja osaamista tulee suunnata sen mukaan, miten palvelujen kysyntä eri 

palvelualoilla kehittyy. Henkilöstösuunnitelman laatimisen ja sen aktiivisen päivittämisen avulla muutoksiin 

varaudutaan mahdollisuuksien mukaan ennalta, jolloin vältytään yllätyksiltä ja äkillisiltä muutostarpeilta. 

Muutoksia kuitenkin aina tapahtuu, mutta ne pyritään toteuttamaan aina yhteistyössä neuvotellen ja uusiin 

tehtäviin tarvittaessa kouluttaen.  

Tiedolla johtamisen välineet ovat kehittyneet viime vuosina johtamisen tukena. Esimerkkeinä tästä voidaan 

nostaa esiin mm. kotihoidon optimointiohjelma, siivoustyön mitoitus, ruokapalveluiden 

reseptiikkaohjelmisto, tietohallinnon sähköinen palvelupyyntöjärjestelmä (hanttu), oppilaiden 

kuljetusreititys karttaohjelmaan, palveluiden asiakaspalautteet (ulkoiset ja sisäiset asiakkuudet), 

työterveyden tilastot, työhyvinvointikyselyn tulokset, kehityskeskusteluiden tuottama tieto, 

koulutussuunnitelmat ja niiden toteutumisen seuranta. Yksi tärkeä tiedolla johtamisen väline on 

talousseuranta ohjelmisto (Sap Netwear), joka on nyt kaikilla esimiehillä jo aktiivisesti käytössä.  

Esimiesten sopimustenhallintaosaaminen on yksi kehittämiskohde, jotta ennakointia niin kustannusten 

hallinnassa kuin toimintojen pitkäjänteisessä kehittämisessä voidaan parantaa.  

Erittäin tärkeää on se, että esimiehet osaavat kertoa saatavaa tietoa työyhteisöihin ja että ymmärrys syy-

seuraussuhteista kaikilla tasoilla kasvaa.  

 

Yhteenveto  
 

Hankasalmen kunnan henkilöstörakenne säilynee kohtuullisen samana aina sote-maakunnan toiminnan 

aloittamiseen saakka 2024, jolloin nykyisestä henkilöstöstä sote-palvelujen osuus siirtyy maakuntaan eli  

vähän yli kolmannes koko kunnan vakinaisesta henkilöstömäärästä. Siksi tämän henkilöstöohjelman 

tavoiteasetanta on luotu ajanjaksolle 2020-2023.  

 

Tiivistetysti henkilöstöohjelman kärkitavoitteet ja toimenpiteet ovat seuraavat:  
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TAVOITTEET TOIMENPITEET AIKATAULU

Esimiesten vertaistuen vahvistaminen

Esimieskahvien kehittäminen, toimialojen 

esimiestiimien kokoontumisten 

kehittäminen syksy 2020 ->

Valmentava esimiestyö

Valmentavan esimiestyön case-

mentorointi syksy 2020 ->

Muutos- ja työkykyjohtamisen osaamistason nosto

Muutosjohtamisen lainalaisuudet koulutus 

ja työkykyohjelman valmistelu korvaavan 

työn käytänteiden ja syventämisen ohessa. 

2021 kevät                                                      

2020-2022

Selkeät esimiestyön ohjeistukset ja työkalupakki

intran kehittäminen ohjeistusten osalta 

selkeämmäksi, luodaan esimiehen 

työkalupakki 2020-2021

Uusien esimiesten onnistunut rekrytointi

Painotetaan valintatilanteessa 

johtamiskoulutusta ja 

esimiestyönkokemusta ja henkilön 

sitoutuneisuutta

Rekrytointien 

yhteydessä

2. ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN
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TAVOITTEET TOIMENPITEET AIKATAULU

Hyvä keskustelukulttuuri ja tiedonvälitys

Työpaikkapalaverit ovat säännölliset ja 

niistä kirjoitetaan muistiot, tietoa jaetaan 

molempiin suuntiin kentältä- johtamiseen 

ja päinvastoin. Digitaaliset 

tiedonvälitysvälineet esim. whatsapp 

käytössä.

jatkuvaa 

toimintaa

Varhainen välittäminen- toimintamalli käytössä

Työyhteisöjen tietoisuuden varmistaminen 

mallin olemassaolosta ja sen käytön 

valmennus työyksiköittäin lähiesimiesten 

toimesta. syksy 2020

Jokainen henkilöstön jäsen saa vähintään tunnin 

vuodessa aikaa, jolloin esimiehen kanssa 

keskitytään vain yksilön asioihin. Kehityskeskustelut vuosittain. vuosittain

Syrjimättömyys ja tasa-arvo sekä yhdenvertaisuus 

työpaikoilla

Periaatteet huomioidaan päivittäisessä 

johtamistyössä,lisätään esimiesten 

työkalupakkiin tiiviit ohjeistukset ja 

toimintatapaohjeet. kevät 2021

3. VUOROVAIKUTUS JA AVOIMUUS VOIMAVARAKSI

TAVOITTEET TOIMENPITEET AIKATAULU

Ajantasainen talousjohtaminen 

palvelutuotannossa

Jokaisella esimiehellä on tiedossaan avain 

tunnusluku, joka kertoo toiminnan 

taloudellisuuden suhteessa budjetoituun. 

Osaa toimia, jos tunnusluvussa ilmentyy 

kuukausiraportoinnissa poikkeamaa. 

Talousarvion 

taloudellisten 

tavoitteiden 

yhteydessä 

valikoitu avain-

tunnusluku

Tuotantodatan oikea-aikainen hyväksikäyttö

Esimiehillä käyttössä olevien 

tuotantodataohjelmistojen reaalikäytön 

osaamistason nosto ja tuotannon 

muutosreagointi heti kun esim. 

asiakaspainetta on vähän tai paljon. 

Toimialoilla 

talven 2021 

aikana -> 

Kehityskeskustelut pohjana koulutussuunnitelmille

Lähiesimiehet koostavat keskustelujen 

jälkeen työyhteisöihin esille tulleet 

koulutustarpeet/ -toiveet, työyhteisöissä 

keskustellen priorisoidaan palvelutarpeen 

mukaiset koulutukset ja esitetään niitä 

toimialalla eteenpäin. 

Vuosittain, 

ennen syksyn 

koulutussuun

nitelmien 

valmistelua.

Työhyvinvointikyselyjen tulosten huomiointi 

Markkinoidaan työyhteisössä kysely 

rakentavaksi mahdollisuudeksi vaikuttaa 

työyhteisön kehittämiseen ja käydään 

tulokset huolella läpi ja pohditaan mitä 

yhdessä muutamme ja minkä pidämme. Vuosittain  

Asiakaspalautteen vieminen palvelutuotannon 

käytäntöön

Tehdään säännöllisesti 

asiakastyytyväisyyskyselyt ja järjestetään 

asiakasraateja, 

kehitetään sähköisiä palalutekanavia. 

vuosittain 

asiakastyytyvä

isyyskyselyt, 

2021 syksy ->

4. TIEDOLLA JOHTAMINEN


