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1. Henkilöstöjohtamisen organisaatio kunnassa   
  

Kunnanvaltuusto linjaa henkilöstöpolitiikan perusteet, hyväksyy henkilöstöstrategian ja 

henkilöstösuunnitelman, käsittelee henkilöstökertomuksen, päättää virkojen perustamisesta ja 

lakkauttamisesta, päättää resursseista, joilla ohjataan henkilöstövoimavarojen kohdentumista sekä päättää 

palvelujen tuottamistavoista    

Valtuuston linjaamaa henkilöstöpolitiikkaa toteutetaan hajautettuna, normaalin organisaation puitteissa,  

vastuualueilla, tulosyksiköissä ja kustannuspaikoissa. Henkilöstötyö on osa johtamista.   

Päätösvaltaa henkilöstöjohtamisessa käyttävät hallintosäännössä määritellyin perustein sekä 

luottamushenkilöelimet (kunnanhallitus ja eri lautakunnat) että esimiesasemassa olevat viranhaltijat 

(vastuualueen, tulosyksikön tai tulospaikan esimies).    

Kunnanhallituksen vastuualueella on erityinen henkilöstöhallinto-niminen tulospaikka, joka toimii 

asiantuntijaelimenä sellaisissa tapauksissa, jotka vaativat erityistä perehtymistä tai harkintaa joko 

sopimusten ja lakien tähden tai tasapuolisen henkilöstöpolitiikan toteutumisen tähden. Henkilöstöhallinto 

tulospaikasta vastaava viranhaltija kunnassa on palvelujohtaja/kunnanjohtaja, kunnanjohtaja toimii myös 

kunnan palkka-asiamiehenä.  

Kunnanhallitus ohjaa käytännön henkilöstöpolitiikkaa. Se määrittää palkat, antaa luvat vakinaisten ja 

pitkien määräaikaisten virkojen ja työsuhteiden täyttöön, ohjaa vastuualueiden välistä 

henkilöstövoimavarojen käyttöä ja antaa koko kuntaorganisaatiota koskevia ohjeita.    

Lautakunnat toteuttavat henkilöstöpolitiikkaa omalla vastuualueellaan kunnan henkilöstöperiaatteiden ja 

talousarvion mukaisesti.   

Viranhaltijoilla (esimiehillä) on ratkaisuvalta monissa sellaisissa asioissa, jotka eivät vaadi erityistä 

harkintavallan käyttöä tai joissa päätösvalta on delegoitu luottamushenkilöelinten toimesta heille. Kuntaa 

koskevat laajamerkityksiset henkilöstöasiat ratkaistaan aina luottamushenkilöelimessä.   

Kunnan johtoryhmä käsittelee kuntaa laaja-alaisesti koskevia henkilöstöasioita ja valmistelee toimenpiteitä 

henkilöstöä koskevissa asioissa kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.    

Vastuualueiden johtoryhmissä henkilöstöasioita käsitellään oman vastuualueen näkökulmasta.  

Työnantajan ja työntekijäjärjestöjen muodostamassa yhteistyötoimikunnassa käsitellään säännöllisesti 

henkilöstöä koskevia linjauksia. YT-toimikunnalla on työehtosopimuksen määrittelemät erityistehtävänsä, 

mutta sitä hyödynnetään niitä laajemmin henkilöstöpoliittisissa linjauksissa Hankasalmen kunnassa. 

Yhteistyötoimikuntaan kuuluvassa työsuojelujaoksessa käsitellään työsuojeluun liittyvät asiat.   

Esimiehen ja alaisen välisissä kehityskeskusteluissa sekä työyhteisön säännöllisissä palavereissa ratkaistaan 

lähitasolla kutakin työntekijää ja työyksikköä koskevat käytännön henkilöstöasiat.   
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2. Henkilöstösuunnittelu  
  

Henkilöstösuunnittelua ohjaa taloussuunnitelman yhteyteen laadittava henkilöstösuunnitelma, jota tulee 

perustellusti päivittää vuosittain muun muassa henkilöstökertomuksen tietojen kautta ja esimerkiksi 

palvelutarpeitten tai palvelujen kehittämissuunnitelmien/strategioiden kautta.  

Henkilöstösuunnittelulla pyritään:  

- huolehtimaan työvoiman oikeasta määrästä   

- ennakoimaan tulevaa työvoiman tarvetta                      

- turvamaan sekä olemassa olevan että rekrytoitavan henkilöstön riittävä osaaminen 

- sopeuttamaan henkilöstökustannukset kunnan taloudelliseen kantokykyyn  

- vastaamaan tasa-arvon toteutumiseen henkilöstöpolitiikassa  

Henkilöstösuunnittelun ohella kunnassa on arvioitava huolella, mitä vaihtoehtoisia tapoja palvelujen 

järjestämiseen on ja minkälaisia vaikutuksia niistä aiheutuu niin taloudelle kuin henkilöstölle.  

Keskeisimmät suuntaviivat:         

Vakinainen  henkilöstö  

Vakinainen palvelussuhde on ensisijainen palvelussuhteen muoto kaikissa niissä kunnan työtehtävissä, 

jossa henkilöstötarve nähdään pitkäkestoiseksi. Vakinaisen henkilöstön osuus kunnan 

henkilöstörakenteessa on jatkossakin selkeästi suurin.  

Määräaikainen /projektihenkilöstö  

Silloin, kun määräaikaisuuteen on perusteltu syy, esimerkiksi ajallisesti määritelty projekti, äitiysloma- tai 

vuorotteluvapaasijaisuus tai palveluntarve on selkeästi määräaikainen, palkataan vakinaisen henkilöstön 

lisäksi henkilöitä määräaikaisiin työsuhteisiin. Määräaikaista henkilöstöä tulee kohdella samoilla 

periaatteilla kuin vakinaista henkilöstöä.  

Sijaiset  

Lyhytkestoiset sijaisuudet pyritään kunnassa pääsääntöisesti hoitamaan sisäisin järjestelyin. Perustellusta 

syystä sairaslomia tai muita töistä poissaoloja sijaistamaan voidaan työyksikössä palkata tilapäistä 

henkilökuntaa siihen varattujen määrärahojen puitteissa. Mikäli tilapäisen henkilökunnan palkkaamiseen ei 

ole varattuna määrärahaa tai se uuden palkkauksen myötä ylittyisi, täytyy asia saattaa 

luottamushenkilöelimen päätettäväksi. Sijaisina toimivaa henkilöstöä tulee kohdella samoilla periaatteilla 

kuin vakinaista henkilöstöä.  

Työllistetyt  

Työllistettyjen käyttäminen kunnan eri vastuualueilla toteutetaan palvelutarpeen ja toimintojen 

järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.  

Ostopalvelut ja muut vaihtoehtoiset tavat tuottaa palveluja  

Kunnan vastuulla olevia toimintoja voidaan toteuttaa myös ostamalla niitä yksityisiltä tuottajilta, muilta 

kunnilta tai tuottamalla palvelut yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Näitä vaihtoehtoisia tapoja 

palvelutuotantoon harkitaan silloin, kun osoittautuu, että ne sekä toiminnallisesti että taloudellisesti ovat 

tehokkain tapa tuottaa kyseinen palvelu.  
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Muille kunnille Hankasalmi itse tuottaa esimerkiksi kansalaisopiston palveluja, joten ostopalvelujen 

tarkastelu voi tuoda esiin myös mahdollisuuksia oman organisaation palvelujen myymiseen.  

Palvelutuotantoa yksityisen palvelutuottajan/ palvelutuottajien kanssa säätelee kilpailulainsäädäntö. 

Kilpailuttamisesta ja kuinka sen valmistelussa edetään, on laadittu erilliset menettelytapaohjeet.   

  

3. Rekrytointi    
  

Henkilöstön rekrytointiin tulee kiinnittää suurta huomiota. Uusien työntekijöiden hakemisen ja valinnan on 

oltava tarkoin harkittua. Vakinaiseen palvelussuhteeseen ottamisen tulee perustua huolelliseen 

valmisteluun ja vaihtoehtoisten ratkaisujen tarkasteluun.   

Virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja esimerkiksi nimikkeen muuttamisesta päättää 

kunnanvaltuusto. Työsuhteisten toimien perustamisesta päättää kunnanhallitus.  

 

3.1.       Avoinna olevan työ/virkasuhteen täyttäminen: selvitysmenettely ja täyttölupa  
  

Viran tai työsuhteen tullessa avoimeksi sen täyttämistarve tulee harkita tarkoin muun muassa 

henkilöstösuunnitelmaan ja taloudellisiin sekä toiminnallisiin resursseihin perustuen. Ensimmäinen 

selvitettävä asia on siis kyseisen toimenkuvan täyttämistarve ylipäätään.   

Toisekseen palvelutarve voi olla kehittynyt sellaiseen suuntaan, että avoinna olevaa tehtävää ei ole syytä 

täyttää esimerkiksi samalla nimikkeellä ja osaamisella kuin aiemmin, vaan henkilöstörakennetta on syytä 

muuttaa työyhteisön todellisia tarpeita vastaavaksi.  

Jokaisessa luontaisen poistuman tilanteessa on selvitettävä myös aina koko kuntatyöyhteisön henkilöstö- ja 

työtilanne sekä niihin liittyvät uudet järjestelymahdollisuudet/-tarpeet. Avoinna olevan tehtävän täyttö 

sisäisin henkilöstö- ja tehtäväjärjestelyin tulee aina perustellusti harkita ensin.    Kaikkiin vakinaisiin 

tehtäviin on haettava kunnanhallitukselta täyttölupa. Kunnanhallitukselta täyttölupaa hakee lautakunta 

esimiehen valmistelusta.  

Yli puoli vuotta kestäviin sijaisuuksiin ja määräaikaisuuksiin täyttölupa haetaan esimiehen perustellulla 

esityksellä, jota vastuualuejohtajan tulee tukea, palvelujohtajalta, perusturva kunnanjohtajalta. 

Kunnanjohtaja ja palvelujohtaja raportoivat näistä ratkaisuistaan säännöllisesti kunnanhallitusta, jolle 

päätökset myös menevät aina tiedoksi.   

Alle puoli vuotta kestävät sijaisuudet ja määräaikaisuudet päättää esimies määrärahojensa puitteissa. Jos 

sijaisuus tai määräaikaisuus jatkuu ja uuden ja vanhan päätöksen kautta muodostuvan työsuhteen 

yhteiskesto on yli puoli vuotta, tulee uuteen päätökseen hakea täyttölupa kunnan- tai palvelujohtajalta. 

Tällä varmistetaan sitäkin, ettei synny määräaikaisten työsuhteiden ketjutusta kunnassa.   Kun 

täyttämistarve katsotaan välttämättömäksi, palkataan henkilöstö pääsääntöisesti vakinaiseen 

palvelussuhteeseen ja pääsääntöisesti koeaikaa käyttäen. Määräaikaista virka-/työsuhdetta käytetään 

kunnassa silloin, kun tehtävien luonne, sijaisuus, avoinna olevan viran hoitaminen tai muu näihin 

rinnastettava seikka sitä edellyttää.   
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3.2.            Sisäinen haku   
  

Vakinaisia tehtäviä täytettäessä, ja mahdollisuuksien mukaan sijaisuuksienkin kohdalla, tulee harkita niitä 

laitettavaksi ensin sisäiseen hakuun, johon voivat osallistua kunnan vakinaisessa palveluksessa olevat. 

Täyttöluvan käsittelyn yhteydessä voidaan toimielimessä tarkastella mahdollisuus sisäisen haun 

menettelyyn.  

Sisäisellä haulla pyritään edistämään henkilöstön työkiertoa ja uralla etenemistä sekä tukemaan 

henkilöstön ammattitaidon kehittämistä. Lisäksi pyrkimyksenä on vakinaisen henkilöstöresurssin 

kohdentaminen tarkoituksenmukaisella tavalla palvelutarpeen kannalta. Sisäisestä hausta ilmoitetaan 

ilmoitustauluilla, henkilökunnan sähköpostilistalla sekä intranetissä.  

3.3.             Ulkoinen haku   
  

Jos sisäinen haku ei tule kyseeseen tai sen kautta ei löydy hakijoita tai soveltuvia hakijoita, henkilöstöä 

haetaan organisaation ulkopuolelta. Avoimista työsuhteista ilmoitetaan kunnan kotisivuilla, Kuntarekryssä 

sekä työvoimahallinnon työpaikkailmoituksissa. Avoimien työpaikkojen kohdalla tulee aina pohtia myös 

tarve ilmoitukselle Hankasalmen Sanomissa, Keskisuomalaisessa, Helsingin Sanomissa sekä tarpeen mukaan 

muissa julkaisuissa, kuten alan ammattilehdissä tai Kuntalehdessä.   

3.4.           Haastattelu, valinta ja koeaika  
  

Ennen valintaa tulee pääsääntöisesti vähintään kolme valintakriteereiden perusteella pätevintä ja sopivinta 

hakijaa haastatella.   Haastattelussa selvitetään hakijan taustat ja soveltuvuus tehtävään siltä osin, kuin ne 

eivät käy ilmi asiakirjoista. Valinnassa muodollisen kelpoisuuden lisäksi kiinnitetään huomiota aikaisempiin 

työsuorituksiin, motivaatioon, vuorovaikutustaitoihin, joustavuuteen sekä oppimiskykyyn ja 

kehittymishaluun 

Myös sitoutuminen kunnan palvelutavoitteisiin sekä työyhteisön jatkuvaan kehittämiseen tulee ottaa 

valinnassa huomioon.   

Johtaviin tehtäviin valittaessa voidaan valintaprosessissa käyttää ulkopuolista asiantuntijatahoa esim. 

soveltuvuustestauksessa. Esimiestehtäviä täytettäessä kaikissa valinnoissa katsotaan eduksi osoitettu 

johtamistaito.  Ennen vakinaisen tehtävän vastaanottamista on tehtävään valitun esitettävä 

lääkärintodistus terveydellisestä sopivuudestaan ao. tehtävään.   

Sekä virka- että työsuhteen alussa tulee pääsääntöisesti käyttää koeaikaa. Koeaika on virkasuhteessa 

enintään kuusi ja työsuhteessa enintään neljä kuukautta. Koeajan käytöstä on päätettävä haettavaksi 

julistamisen yhteydessä ja siitä on kerrottava jo haastatteluvaiheessa hakijoille.   
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4. Palvelussuhteen syntyminen              
  

Virkasuhde syntyy nimityksestä päättävän viranomaisen päätöksellä.  Palkanlaskentaan toimitetaan 

kirjallinen, esimiehen allekirjoittama virkamääräys, jossa määritellään virkasuhteen alkamisajankohta sekä 

viranhaltijan palkkaus ja sen peruste.   

Työsuhde astuu voimaan kirjallisen työsopimuksen laatimisella. Työantaja on Hankasalmen kunta. Suullisia 

työsopimuksia ei käytetä.  

Mikäli haun yhteydessä on ilmoitettu koeajasta, voidaan palvelussuhde purkaa molemmin puolin ilman 

irtisanomisaikaa koeajan kuluessa. Koeaika on tällöin määriteltävä niin työsopimukseen kuin 

virkamääräykseenkin. Työsuhteen purkaminen ei kuitenkaan saa tapahtua epäasiallisella perusteella. Mikäli 

palvelussuhdetta ei pureta koeajan kuluessa tai sen päättyessä, jatkuu palvelussuhde ilman eri päätöstä 

alkuperäisen virkamääräyksen tai työsopimuksen perusteella.   

  

5. Perehdyttäminen  
  

Perehdyttäminen on tärkeä esimiehen vastuulla oleva kokonaisuus. Sen päämääränä on tutustuttaa 

työntekijät tehtäviinsä, työympäristöönsä ja työolosuhteisiinsa. Sen yhteydessä on oman työyksikön asema 

ja tehtävät koko kuntaorganisaatiossa käytävä uuden työntekijän kanssa lävitse.   

Vastuu perehdyttämisestä on työntekijän lähimmällä esimiehellä. Jokaisen vakinaiseen palvelussuhteeseen 

tai pidempään sijaisuuteen tai muuhun määräaikaisuuteen tulevan henkilön kanssa käydään läpi 

perehdyttämisohjelma.  

Kunnassa on uusia työntekijöitä varten henkilöstöhallinnon valmistelema perehdyttämisopas, joka 

annetaan jokaiselle uudelle työntekijälle ja joka käydään läpi uuden työntekijän kanssa. Oppaan liitteenä on 

perehdytyssuunnitelmataulukko, joka on aina täytettävä. Kunnan yleisen oppaan lisäksi jokaisella 

työpaikalla on vielä omansa, jossa keskitytään kyseisen yksikön ja palvelun tuotantotapaan ja 

pelisääntöihin.  

 

6. Palkka ja palkitseminen   
  

Palkkauksessa noudatetaan valtakunnallisia virka- ja työehtosopimuksia.   

Palkan osat ovat:   

1. Tehtäväkohtainen palkka (pohjautuu työn vaativuuden arvioinnin kautta ko. palkkahinnoittelukohdan 

peruspalkasta määräytyneeseen palkkasummaan)  

2. Henkilökohtaisen lisän harkinnanvarainen osuus (työsuorituksen arvioon pohjautuva)  

3. Muu henkilökohtainen lisä (pohjautuu johonkin työ/virkasuhteen toimenkuvaa 

määrällisesti/vastuullisesti laajentavaan työtehtävään)  

4. Työkokemuslisä/vuosisidonnainen lisä (pohjautuu palvelusaikaan)  
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Lisäksi voidaan kunnanjohtajan päätöksellä maksaa kertapalkkioita.  

Kunkin viran/työsuhteen tehtäväkohtainen palkka määritellään pääsääntöisesti aina ennen viran/ 

työsuhteen auki julistamista. Poikkeuksena tästä ovat johtavat tehtävät, joiden kohdalla hakijalla on 

mahdollisuus esittää palkkatoive ja kunnanhallitus päättää palkkauksesta aina tapauskohtaisesti.   

Tehtäväkohtaisen palkan tulee perustua tehtävän vaativuusarviointiin. Tehtäväkohtaiset palkat vahvistaa 

kunnanhallitus.   

Henkilökohtaisen lisän harkinnanvaraisen osuuden saaminen pohjautuu esimiesten arviointeihin 

työntekijän työsuorituksesta. Lisien suuruudesta ja jakoperusteista päättää kunnanjohtaja 

yhteistyötoimikunnan käsittelyn pohjalta, mutta esimiesten suorittaman työsuorituksen arvioinnin pohjalta.  

Muita henkilökohtaisia lisiä – pääsääntöisesti määräaikaisia - käytetään tarvittaessa palkanosina 

korvaamaan työntekijälle/viranhaltijalle oman toimenkuvansa ulkopuolisten tai toimenkuvaa 

huomattavasti vastuiden tai työn määrän osalta laajentavien työtehtävien hoitoa. Työntekijän toimiessa 

väliaikaisesti muissa kuin työsopimuksensa mukaisissa työtehtävissä, esimerkiksi sijaisena, noudatetaan 

hänen palkkauksessaan virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä. Näistä henkilökohtaisista palkanosista 

päättää myös kunnanjohtaja, joka vahvistaa myös työkokemuslisät/vuosisidonnaiset lisät.   

Palkkapolitiikan linjauksista päättää kunnanhallitus. Palkkausasioita koskevista linjauksista ja 

täytäntöönpanoperiaatteista sovitaan yhteistyötoimikunnassa, jossa on työnantajan ja työntekijäjärjestöjen 

edustus.     

Palkantarkistusesitykset otetaan käsittelyyn, jos ne tulevat esimiesten ja/ tai 

ammattijärjestöjen/pääluottamusmiesten esityksinä. Henkilön itsensä esittämiä harkinnanvaraisia 

palkantarkistusesityksiä ei oteta käsittelyyn. Palkkausasioiden valmistelu on kunnassa esimiesten  ja 

päätöksenteko henkilökohtaisten palkanosien kohdalla palkka-asiamiehenä toimivan kunnanjohtajan 

vastuulla sekä tehtäväkohtaisen palkan osalta kunnanhallituksen vastuulla.  

Erimielisyydet sopimusten soveltamisesta ratkaistaan paikallistasolla joko välittömällä neuvonpidolla tai 

paikallisneuvotteluissa.  

Muu palkitseminen  

Palkan ohella henkilöstöä palkitaan mm. seuraavilla tavoilla 

- viestitetty kiitos ja arvostus  

– keskeisessä roolissa on esimieheltä saatava suora palaute sekä säännölliset 

palautekeskustelut 

- luovuuden ja itsensä kehittämisen mahdollisuudet  

– koulutukseen kohdennettuja määrärahoja on kaikissa työpisteissä oltava 

käyttötaloussuunnitelmassa ja koulutussuunnitelmaa toteutetaan järjestelmällisesti 

- joustavuus ja vapaus työtapojen suhteen  

– paikallinen sopimus työajan joustoista on toteutettava siten, että siitä on hyötyä sekä 

työntekijöille että työnantajalle   

- vastuun ja lisähaasteiden antaminen 

– osaamisen johtamiseen kuuluu ihmisten kykyjen käyttöön saaminen ja niille tilan 

antaminen työyhteisössä 
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7. Henkilöstön sijoittelu ja uralla eteneminen sekä virkavapaudet  
  

Henkilöstön siirtyminen toisiin tehtäviin organisaation sisällä on mahdollista työnantajan määräyksellä 

virkasuhteisilla työntekijöillä. Työsuhteisten kohdalla uudelleen sijoittelu edellyttää työntekijän ja 

työnantajan yhteistä sopimusta. Henkilöstön sisäistä liikkuvuutta tuetaan muun muassa avautuvien 

työtehtävien sisäisillä hauilla.    

Lakiin ja sopimuksiin perustuvien virkavapauksien ja työlomien lisäksi voidaan henkilöstölle myöntää 

harkinnanvaraisia virkavapaita. Edellytyksenä on, että vapaista ei ole haittaa työyksikölle ja virkavapaan 

myöntämiselle on perusteltu syy. Vastuualueiden esimiehet päättävät hallintosäännön mukaan 

virkaehtosopimuksissa määritellyistä virkavapaista ja vuorotteluvapaan myöntämisestä enintään yhden 

vuoden ajaksi. Muutoin virkavapaasta päättää kunnanhallitus.  

Työntekijän siirtyessä toiseen vakinaiseen tai vakinaisluonteiseen tehtävään Hankasalmen kunnan 

ulkopuolella olevaan organisaatioon, virkavapautta/työlomaa ei pääsääntöisesti myönnetä. Tästä 

periaatteesta voidaan poiketa vain kunnanhallituksen erillispäätöksellä.   

Tilapäistehtäviin kunnan ulkopuolella oleviin organisaatioihin ja vakinaiseen tai vakinaisluoteisiin tehtäviin 

kunnan sisällä siirtyvälle työntekijälle voidaan myöntää virkavapautta/työlomaa enintään vuodeksi 

kerrallaan. Sen jälkeen virkavapaus/työloma ratkaistaan tapauskohtaisesti uudelleen kunnanhallituksen 

päätöksellä ja sen myöntämisen ehtona tulee olla virkavapaasta selkeästi Hankasalmen kunnalle koituva 

hyöty.   

Opiskeluun ja muuhun itsensä kehittämiseen liittyvät virkavapaudet, joiden tavoitteena on henkilön 

kouluttautuminen Hankasalmen kunnan tehtäviin tai osaamisen lisääminen niissä, virkavapautta 

myönnetään kerrallaan enintään 2 vuotta.   

Pääsääntöisesti virkavapaus on palkatonta. Mikäli virkavapauden ajalta maksetaan palkkaa, se ratkaistaan 

aina tapauskohtaisesti kunnanhallituksen päätöksellä pitäen tarkastelun lähtökohtana sitä, palveleeko 

myönnetty virkavapaus oman organisaation tavoitteita.    

Osa-aikaeläkkeelle siirtymisen kohdalla työntekijöiltä toivotaan yhteydenottoa esimieheen ja työantajaan 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta työyhteisön töiden järjestely ja työntekijän toimenkuva osa-

aikatyössä voidaan sovittaa niin työntekijän kuin työnantajan kannaltakin mahdollisimman 

tarkoituksenmukaisesti   

8. Etätyö 
 

Etätyö on palvelussuhteessa tehtävää työtä, joka voitaisiin tehdä työnantajan tiloissa, mutta tehdään 

työntekijän kotona. Työtehtävän sisällöt vaikuttavat siihen, onko etätyön tekeminen mahdollista. 

Yleisimmin etätyö soveltuu itsenäisissä johto-, asiantuntija- ja kehitystehtävissä toimiville. Kaikkiin tehtäviin 

se ei sovi, esimerkiksi hoitotyöhön. 

 Etätyö perustuu vapaaehtoisuuteen, luottamukseen ja avoimuuteen etätyötä tekevän, esimiehen ja muun 

työyhteisön kesken.  Etätyö on aina harkinnanvaraista ja siitä päättää esimies. Sopimus etätyöstä ja siihen 

liittyvistä ehdoista tehdään jokaisen etätyötä tekevän kanssa kirjallisesti ennen etätyön aloittamista. 

Etätyösopimuspohja on tämän ohjeistuksen lopussa. Etätyösopimus säilytetään 

työsopimuksen/virkamääräyksen yhteydessä.  
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Etätyöpäivästä sovitaan aina etukäteen oman esimiehen kanssa, viimeistään etätyötä edeltävällä viikolla. 

Esimies voi aina päättää etätyön välittömästä keskeyttämisestä. Etätyö tehdään yleensä kotona tai vapaa-

ajanasunnolla, poikkeustapauksessa etätyötä voidaan tehdä myös muussa etätyösopimuksessa erikseen 

mainitussa paikassa.  

Etätyösopimuksessa sovitaan, mikä on ns. vasteaika, jona työntekijän etätyössä ollessaan tulee vastata 

työnantajan/asiakkaan yhteydenottoon ja mikä on työntekijän raportointivelvoite. Tulee myös sopia siitä, 

mikä on prioriteettijärjestys, eli milloin etätyötä ei esim. työyhteisön työtilanteiden vuoksi voi tehdä.  

Etätyössä käytetään työnantajan työvälineitä ja tietoliikenneyhteyksiä. Niitä ei saa eikä luovuttaa 

perheenjäsenten tai muiden ulkopuolisten käytettäväksi. Tietoturvaa koskevat säännökset ovat samat kuin 

työpaikalla toimiessa. Tietojärjestelmien käyttäjätunnukset ja salasanat ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa 

luovuttaa kenellekään.  

Noudatettava työaika vastaa työntekijän säännöllistä työaikaa. Työajan merkitseminen tapahtuu 

leimaamalla etätyöpäivää edellisen päivän päätyttyä ” työmatka – ulos”. Etäpäivänä ei tehdä leimauksia, 

eikä etäpäivänä voi syntyä lisä- tai ylityötä.   

Hankasalmen kunta on vakuuttanut etätyön tapaturmien varalta ja etätyöhönkin sovelletaan 

työturvallisuuslakia. On kuitenkin tärkeää huomioida, että etätyössä sattunut tapaturma on työtapaturma 

vain, jos se on sattunut työtehtäviä hoidettaessa (työkoneen ääressä) tai työmatkalla.  

9. Koulutussuunnitelma ja oppisopimus 
 

Työnantaja investoi henkilöstön osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen, osaava henkilöstö on 

kuntastrategian yksi kärkitavoite. Käytännössä osaamispuutteet ja -toiveet esitetään kehityskeskusteluissa 

lähiesimiehelle, joka koostaa esitetyt tarpeet kokonaisuudeksi, josta priorisoidaan palvelutuotannon 

onnistumisen kannalta tärkeimmät kokonaisuudet työyksikön esitykseksi toimialan johdolle.  

Koulutussuunnitelmat kootaan toimialoittain lautakuntien päätöksentekoon vuosittain aina loka-

marraskuussa. Koulutussuunnitelmien tilitys/toteumat raportoidaan henkilöstöhallintoon kaksi kertaa 

vuodessa. Koko kunnan tilitys TVR:lle tehdään 31.1. mennessä yhteistyössä palkkahallinnon kanssa.  

Talousarvioihin toimialojen pitää koulutuksiin varata 500 e / vakituinen työntekijä.  Tavoitteena on, että 

jokainen kunnan henkilöstön jäsen kouluttautuu kolme päivää vuodessa.  

Maakunnalliset toimijat (AVI, KSSHP jne.) tarjoavat paljon myös ilmaiskoulutuksia ja niitä on hyvä suosia. 

Esimiesten pitää muistaa pyytää ostetuista koulutuksista tarjoukset useammalta tarjoajalta 

pienhankintaohjeen mukaisesti. Koulutuksissa suositaan Webinaareja, striimauksia aina silloin kun sen 

tarkoituksenmukaista. Tällöin koulutuksen oheiskustannukset vähenevät (matkat, majoitukset). 

On hyvä huomioida, että 70-20-10 mallissa oppiminen tulee 70 % tapahtuneeksi työpaikalla, kun 

uudistamme palvelutuotantoa, teemme työtä erilailla, otamme käyttöön uusia tietojärjestelmiä, koneita 

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

prosenttia oppimisesta tulee koulutuksista. Osaamispääomaa rakennetaan siis päivittäin 

koulutussuunnitelman ulkopuolellakin.  

Oppisopimus on ollut toimiva väline lisä- ja täydennyskoulutuksessa myös Hankasalmen kunnassa. 

Oppisopimuskoulutuksilla on koulutettu esimiehiä (JET), lähihoitajia, laitoshuoltajia, vesilaitoksen 

työntekijöitä, kiinteistöhuollossa jne..  Silloin kun oppisopimus on työntekijälle työnantajan velvoittamaa, 

työnantaja maksaa palkan myös lähipäiviltä sekä harjoittelujaksoilta eri työyhteisöissä.  
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Tilanteessa, jossa kunnan vakituinen työntekijä itse haluaa kouluttautua eikä ko. koulutus ole työnantajan 

näkökulmasta priorisoitu koulutussuunnitelmaan, lähipäivät kolmea päivää vuodessa lukuun ottamatta 

ovat palkattomia/vuosilomapäiviä tms.. Kolmen päivän säännössä on kuitenkin muistettava se, että jos ko. 

henkilölle on koulutussuunnitelmassa jo osoitettu muuta kriittistä koulutusta, niin budjetoitu kolmen 

päivän koulutusmäärä kului niihin, ei omaehtoiseen oppisopimuskoulutukseen.  

Henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi (esim. lähihoitajat, lastenhoitajat jne) voidaan yhteistyössä 

työllisyysyksikön kanssa solmia oppisopimuskoulutusta siten, että työntekijälle/opiskelijalle maksetaan 

myös lähipäivien ajalta palkka normaalisti. Oppisopimuksen ajaksi tehty työsuhde merkitään 

oppisopimussuhteiseksi työsuhteeksi HR-järjestelmässä. Näin toimitaan myös silloin, jos oppisopimuksella 

koulutetaan vakituista henkilöstön jäsentä uusiin tehtäviin esim. Kevan rahoittamana. 

Silloin kun oppisopimuspaikka tarjotaan henkilölle lähinnä hänen jatkotyöllistymisen tueksi  (muilla 

työmarkkinoilla) pääsääntöisesti lähiopiskelupäivät ovat palkattomia, vuosilomapäiviä jne.  

Oppisopimukset pitää suunnitella henkilöstösuunnitelmaan (oppisopimussuhteiset työsuhteet) 

talousarvion ja koulutussuunnitelman teon yhteydessä.  

Yksilökohtaisten maksullisten tutkintoon tai ammatilliseen täydennyskoulutukseen tähtäävään 

koulutukseen työnantaja osallistuu aina tapauskohtaisesti neuvotellen. Jos työnantaja katsoo, että 

koulutuksesta saatu osaaminen on palvelutuotannon kannalta tarpeellista, voidaan työntekijän kanssa 

neuvotella osallistumisesta kurssimaksuun osittain tai kokonaan ja lähipäivien osittaiseen palkallisuuteen. 

Tällöin kyseisen koulutuksen myötä tuleva osaaminen on palvelutuotannon näkökulmasta oltava esim. 

ostopalveluiden tarvetta vähentävää.  

Tärkeää on se, että henkilöstön jäsenet opettavat oppimansa asiat muulle työyhteisölle ja näin tehty 

panostus kertaantuu työyhteisössä.  

 

10. Tiedotus  
 

Hankasalmen kunta pyrkii avoimeen ulkoiseen ja sisäiseen tiedotukseen. Henkilöstön tulee olla tietoinen 

kuntaa ja sen toimintaa koskevista ja erityisesti kaikesta henkilöstöä koskevista asioista.  Kunta on laatinut 

erityiset viestintäohjeet, joissa korostetaan avointa tiedotusta. Kriisitilanteita varten on omat 

kriisiviestintäohjeensa  

Sisäisen henkilöstölle kohdennetun tiedotuksen keskeinen väline on kunnan henkilökunnan sähköpostilista, 

jolle uudet työntekijät pyritään liittämään sille automaattisesti. Työntekijöiden vastuulla on huolehtia siitä, 

että he ovat sähköpostilistalla ja esimiesten velvollisuutena tulostaa sähköpostitse tiedotetuista asioista 

tulosteet sähköpostittomille tiedoksi.  Ohjeita, sopimuksia jne. on koottu myös hallinnon verkosta 

päästävään Intraan ja sitä kehitetäänkin henkilöstön keskeisimmäksi tiedotusvälineeksi kiireettömässä 

viestinnässä.  

Työpaikan omat kokoukset ja palaverit, joihin työpisteen henkilökunta kokoontuu, ovat kolmas keskeinen 

tiedotuskanavakin esimerkiksi esimiehelle levittää tietoa työpaikalla tapahtumassa olevista asioista. Niiden 

tuleekin olla osa työyhteisön säännöllistä toimintaa.   

Muita tiedotuskanavia ovat:  

1. Henkilökunnan ilmoitustaulut tai työpisteessä niitä vastaavat paikat, kuten viestikansiot  
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2. Kunnan nettisivut(http://www.hankasalmi.fi), josta löytyvät mm. kunnan toimielinten 

päätökset   

3. Tiedotuskirjeet, joita käytetään tarpeen vaatiessa täydentämään sähköistä viestintää  

4. Esimieskahvit, joilla pyritään tukemaan esimiehiä johtamistyössään 

5. Koko henkilöstöä koskevat tiedotustilaisuudet (kokoonkutsujana pääsääntöisesti 

kunnanjohtaja) 

11. Muistaminen  
  

Henkilöstöä muistetaan työ- ja ikämerkkipäivinä sekä palvelussuhteen päättymispäivänä.  

Työmerkkipäivä  

- 20 vuoden palvelu Hankasalmen kunnan palveluksessa; lahjan arvo 300 euroa  

- 30 vuoden palvelu Hankasalmen kunnan palveluksessa; lahjan arvo 400 euroa  

- 40 vuoden palvelu Hankasalmen kunnan palveluksessa; lahjan arvo 500 euroa  

Eläkkeelle siirtyvälle järjestetään kahvitilaisuus, johon osallistuu ainakin asianomaisen tulospaikan 

henkilöstö ja jossa luovutetaan työnantajan lahja. Lahjan arvo 200 euroa.    

Ikämerkkipäivinä muistetaan 50 ja 60 -vuotispäiviä viettäviä kunnan työntekijöitä. Muistamisesta ovat 

vastuussa vastuualueiden esimiehet. Merkkipäivää juhlivalle järjestetään työnantajan puolesta 

kahvitilaisuus sekä luovutetaan työantajan puolesta lahja, jonka arvo on 200 euroa.   

12. Miten käyttäydymme somessa?  
 

Työstään innostunut ja osaava työntekijä on Hankasalmen kunnalle arvokas voimavara myös sosiaalisessa 

mediassa. Jokaisen kannattaa rinnastaa Sosiaalinen media mielessään julkiseen paikkaan – siellä voi 

käsitellä vain sellaisia asioita, jotka sopivat julkiselle paikalle. 

Juridisessa mielessä jokainen vastaa itse siitä, mitä sosiaalisessa mediassa kirjoittaa tai esittää.  

Perustuslaki takaa sananvapauden, joten työnantaja ei voi rajoittaa työntekijöiden puhetta sosiaalisessa 

mediassa. Työsopimuslaki säätää työntekijälle kuitenkin lojaliteettivelvoitteen työnantajaa kohtaan. Sen 

perusteella työnantaja voi edellyttää, että työntekijä ei haittaa työnantajan toimintaa. Lojaliteettivelvoite 

koskee työntekijää myös vapaa-aikana. Some ei ole paras paikka purnata yksittäisen työpaikan ongelmista, 

ne käsittelemme omissa työyksikön palavereissa, kehityskeskusteluissa ja muussa avoimessa työpaikan 

sisäisessä vuorovaikutuksessa.  

Salassa pidettävät asiat on pidettävä salassa sosiaalisessa mediassakin. Yksittäisen potilaan, oppilaan tai 

asiakkaan yms. asioita ei saa kertoa. 

Kirjoita ja julkaise vain asioita, jotka julkaisisit muuallakin. Älä loukkaa tai valehtele. Muista käyttäytyä 

asiallisesti. Kunnan Some-ohjeessa on tätä aihepiiriä käsitelty enemmän.  

13. Työkykyjohtaminen ja korvaava työ 
 

Työkykyjohtaminen ei ole irrallista näpertelyä tai henkilöstöhallinnon puuhastelua. Se edellyttää monen 

osapuolen yhteistyötä – ylimmästä johdosta lähiesimiehiin, työsuojeluorganisaatioon ja 
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työterveyshuoltoon. Työkykyjohtaminen on lähiesimiesten arjen työtä ja käytäntöä jo nyt.  Hankasalmen 

kunnassa seurataan sairauspoissaoloja (30-60-90), tapaturmien määrää ja haetaan työterveyshuollon ja 

työsuojelun kanssa tehtävällä yhteistyöllä toimia, joilla voidaan välttää sairauspoissaolojen kertymistä ja 

tapaturmien sattumista.  

Työkykyjohtaminen koostuu varhaisesta tuesta, sairauspoissaolojen seurannasta ja työhön paluun 

tukemisesta, työkokeiluista, päihdeohjelmasta, psykososiaalisen kuormituksen hallintaohjelmasta, ohjeesta 

häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittelyyn työpaikoilla, asiakasväkivaltatilanteiden ohjeistuksesta. Myös 

nuorten vanhempien oikeus osittaiseen hoitovapaaseen, on esimerkki yksi työkyvyn johtamisen 

menetelmästä, joka on aktiivisesti käytössä Hankasalmen kunnassa.  

Ennaltaehkäisevää työkykyjohtamista on työergonomiasta huolehtiminen (mm. sähköpöydät, valaistus, 

hoitotyön apuvälineet), joustava työvuorosuunnittelu, töiden järjesteleminen jaksamista tukevaksi jne. 

Liikunta (Sykettä työhön ryhmät, Voimanpesä, taukojumpat jne.), työnohjaus ja kokonaisvaltaisten 

hyvinvointiryhmien avulla työnantaja panostaa henkilöstön niin fyysiseen kuin henkiseenkin hyvinvointiin. 

Työnantaja kannustaa henkilöstöä terveelliseen ja liikunnalliseen elämäntapaan ja Hankasalmen kunta 

onkin työnantajana julistautunut Savuttomaksi kunnaksi.  

Viime vuosina on työterveyshuollon ja esimiesten yhteistyötä tiivistetty ja työkykyyn liittyvistä huolista 

uskalletaan puhua aiempaa aikaisemmin. Henkilöstöohjelman 2020-2023 yksi tavoite on luoda 

Hankasalmen kuntaan korvaavan työnmalli ja syventää työkyvyn johtamista entisestään.  Korvaavan työn 

periaate on kuvattu tässä seuraavaksi: 

Työntekijän sairaus tai tapaturma ei aina vaadi työpaikalta poissaoloa, vaan työntekijä voi tiettyjen 

edellytysten täyttyessä antaa työpanoksensa korvaavan työn mallin mukaan. Työyhteisöissä on tehtäviä, 

joita ei käytännössä ehditä tekemään (esim. arkistointi, selvittelytöitä, yhteydenottoja kuntalaisiin, 

järjestelytehtäviä tapahtumiin liittyen, asukkaiden kanssa henkilökohtaista keskustelua jne. )  ja tällaisiin 

tehtäviin voitaisiin esimerkiksi korvaavaa työtä käyttää. Korvaavan työn periaatteena on, että siitä sovitaan 

yhteistyössä ennen kaikkea työntekijän, mutta myös työterveyshuollon ammattilaisten kanssa.  

Korvaavaan työhön liittyy monia velvollisuuksia työnantajalle:   

- työntekijän sairauden hoito ja parantuminen eivät saa vaarantua korvaavaa työtä tehtäessä – 

työturvallisuudesta huolehtiminen  

- yhdenvertaisuudesta huolehtiminen  

- työterveyslääkärin kannanotto tarvittaessa ennen työnantajan päätöstä korvaavasta työstä   

- menettelyohjeiden laatiminen, tiedottaminen ja koulutus esimiehille ja henkilöstölle  

- korvaavan työn mielekkyydestä huolehtiminen. 
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Kuva 1. Esimerkki korvaavan työn prosessista, lähde Keva 

 

14. Työsuhteen Loppuminen  
  

Vakinaisessa tai vakinaisluonteisessa tehtävässä palvelleen henkilön erotessa, työsuhteen loppuessa ja 

henkilön jäädessä eläkkeelle kunnan palveluksesta esimiehen tulee huolehtia siitä, että lähtijälle 

muodostuu myös työsuhteen loppumisesta miellyttävä kokemus.   

Edellä mainittu tulee ottaa huomioon myös tilanteissa, joissa työsuhde päättyy irtisanomiseen työnantajan 

puolelta. Irtisanomiseen tai työsuhteen purkamiseen ei pääsääntöisesti saa koskaan ryhtyä ilman kirjallista 

varoitusmenettelyä ja työntekijän kuulemista.   

Työsuhteen loppuessa järjestetään tilanteen edellyttämä muistamistilaisuus.  Esimiehen velvollisuus on 

myös suorittaa lähtöhaastattelu, jossa kerätään tietoja ja ajatuksia kunnan toiminnan kehittämiseksi. 

Lähtöhaastattelusta on aina laadittava kirjallinen muistio.   

Lyhytaikaisissa työsuhteissa vastaavat toimenpiteet tehdään soveltuvin osin. 


