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Valtuusto hyväksynyt 18.9.2006 § 24 

URJALAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA  
 

 

 

Henkilöstöstrategian lähtökohdat ja määrittely 

 

Henkilöstöstrategia on osa Urjalan kunnan strategiaa. Sillä tarkoitetaan niitä keinoja ja menetelmiä, 

joilla varmistetaan tarvittava henkilöstörakenne ja osaaminen sekä kannustetaan henkilöstöä 

saavuttamaan hyvä työnteon suoritustaso. Strategiaa valmisteltaessa on tarkasteltu kunnan strategian 

edellyttämää osaamista ja työvoimaa, verrattu sitä nykytilaan ja laadittu suunnitelma 

henkilöstövoimavarojen turvaamiseksi. Henkilöstöstrategian päämääränä on luoda perusta kunnan 

vision ja strategian mukaiselle, yhtenäisiä suuntaviivoja noudattavalle henkilöstöpolitiikalle. 

 

Kunnan strategia 2006-2012 on hyväksytty valtuustossa 20.6.2005/39 §. Strategiaa tarkistetaan 

vuosittain. Strategiassa valtuusto asettaa kuntaorganisaation toiminalle tavoitteet ja vision, jossa 

valtuusto muodostaa näkemyksensä ja tahdonilmaisunsa, millaiseksi se haluaa Urjalaa kehittää. 

 

 Urjalalla ei ole tällä hetkellä hyväksyttyä henkilöstöstrategiaa. Kunnan strategiassa 2006-2012 on 

asetettu henkilöstöön ja työnantajapolitiikkaan liittyvä strateginen päämäärä kriittisine 

menestystekijöineen. Valtuusto on myös hyväksynyt 26.9.2005/49 § Etelä-Pirkanmaan seudullisen 

henkilöstöstrategian vuosille 2005-2010 ja siihen liittyvän toimintaohjelman. 

 

Hallintokeskus on valmistellut henkilöstöstrategian yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen 

pääluottamusmiesten ja palvelukeskusten johtajien kanssa. Henkilöstöstrategian hyväksyy valtuusto ja 

se tarkistetaan kerran valtuustokaudessa. 

 

 

Kunnan strategia 

 

Kunnan strategia on laadittu tasapainoitetun mittariston (BSC) avulla. Strategisiksi päämääriksi on 

asetettu: 

1. Urjalassa on vakaa talous, joka luo perustan laadukkaille palveluille ja kunnan kehittämiselle. 

2. Urjalassa on asukkaiden tarpeista lähtevät laadukkaat, kustannustehokkaat ja 

tarkoituksenmukaisella tavalla järjestetyt palvelut.  

3. Urjalassa on vetovoimainen kuntakeskus sekä runsaasti viihtyisiä asumisvaihtoehtoja eri 

puolilla kuntaa. 

4. Urjala on Suomen yritysvaltaisimpia kuntia alle 6000 asukkaan kuntien kokoluokassa. 

Urjalassa on tarjolla mielekkäitä työpaikkoja osaaville ihmisille niin jalostus- kuin 

palvelusektorilla.  

5. Urjala on tunnettu kiehtovana ja vetovoimaisena kulttuuri- ja matkailupitäjänä. 

Kulttuurimatkailun keihäänkärkinä kehitetään pitkäjänteisesti Väinö Linna Urjalan 

vetovoimatekijänä –kokonaisuutta ja Nuutajärven lasikylää.  

6. Urjalan kunta on vetovoimainen työnantaja. Henkilöstö on osaavaa ja uudistumiskykyistä.  
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7. Urjala hyödyntää Pirkanmaan kasvua ja tekee aktiivista yhteistyötä oman seutukunnan ja     

naapurikuntien kanssa. 

 

Näistä on johdettu alla kuvatut kriittiset menestystekijät: 

 

 
 

Henkilöstöstrategian sisältöön näistä kriittisistä menestystekijöistä vaikuttavat olennaisesti Palvelujen 

laatu ja saatavuus, Vaihtoehtoisten palvelujen tuottamistapojen käyttöönotto, Kuntayhteistyön 

tehostaminen, Vakaa kuntatalous, Kustannustehokkuus, Ammattitaitoinen ja uudistumiskykyinen 

henkilöstö sekä Vetovoimainen työnantaja. 

 

 

Etelä-Pirkanmaan henkilöstöstrategia 

 

Seudullisen henkilöstöstrategian päämääriksi linjattiin seuraavat: 

 

1.  Etelä-Pirkanmaan kunnat markkinoivat yhdessä seudun vetovoimatekijöitä työnantajana. 

Rekrytointiviestintää hoidetaan pääsääntöisesti seudullisena.  

2.  Kunnat toteuttavat pääsääntöisesti yhdessä: 

• työvoimatarpeen ennakointia ja suunnittelua,  

• henkilöstön yhteiskäyttöön ja sijaisjärjestelyihin liittyvät palvelut 

• sekä henkilöstökoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen liittyvät palvelut.  

3.  Työterveyshuollon palvelut järjestetään yhdessä nykyistä suurempana kokonaisuutena.  

4.  Työhyvinvoinnin edistämiseen liittyviä palveluja ohjataan yhdessä. 

5.  Seudun henkilöstöpolitiikkaa kehittäviä ja arvioivia tutkimuksia ja selvityksiä ohjataan 

yhdessä. 

6.  Vuoteen 2010 mennessä on selvitetty erilaiset toimintamallit toteuttaa henkilöstöhallinnon 

peruspalvelut seudullisesti.  

7.  Palkitsemisjärjestelmien kehittämistä on selvitetty ja toteutettu yhteisessä työryhmässä. 
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8.  Etelä-Pirkanmaalla on käytössä yhteiset muutostilanteissa käytettävät kriteerit ja periaatteet. 

 

 

 

Strategisiin päämääriin liittyvät painopisteet määriteltiin neljän eri näkökulman alaisuuteen 

seuraavasti: 

 

Näkökulma Painopiste 

Johtamisen kehittäminen 1. Seudullinen työnantajakuva 

2. Johdon ja esimiesten valmennus 

Osaamisen varmistaminen 3. Seudun kuntien työvoimatarpeen 

määrittäminen 

4. Työvoiman joustava hyödyntäminen 

5. Seudullinen henkilöstön kehittäminen 

Toimintatavan kehittäminen 6. Muutoksen ohjaus ja hallinta 

7. Seudulliset tutkimus- ja selvitys-

toimeksiannot 

8. Henkilöstöhallinnon yhteiset palvelut 

Työhyvinvoinnin edistäminen 9. Työterveyshuollon kehittäminen 

10. Työsuojelutoimintaan liittyvä yhteistyö 

 

 

Tulevia haasteita 

Kuntatyöntekijöiden keski-ikä on korkeampi kuin muiden työmarkkinasektoreiden työntekijöiden 

keski-ikä. Tällä hetkellä se on 45 vuotta. Seuraavien 15 vuoden aikana lähes puolet 

kuntatyöntekijöistä jää eläkkeelle. Tämä asettaa suuren haasteen sekä kunta-alan työvoiman 

riittävyydelle että kunnallisten eläkkeiden rahoittamiselle. Suurin osa kuntatyöpaikoista on 

työvoimavaltaisilla aloilla, jotka edustavat yhteiskunnan kannalta välttämättömiä peruspalveluja. Yli 

70 % kunta-alan henkilöistä työskentelee terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa tai sivistystoimessa. 

Työvoimantarve erityisesti terveydenhoito- ja sosiaalialoilla kasvaa sitä mukaa kun suuret ikäluokat 

vanhenevat. 

 

Urjalan kunnan palveluksesta on jäämässä tulevan 10 vuoden aikana eläkkeelle 103 työntekijää, mikä 

on 34 % nykyisestä työvoimasta. (Liite 1). Kunnan talous ei mahdollista uuden työvoiman palkkausta 

kaikkiin vapautuviin työpaikkoihin. Eläkepoistuma antaa mahdollisuuden uusien toimintatapojen  ja     

–muotojen kokeiluun.   

 

Samanaikaisesti taloudellisuuden ja tehokkuuden vaatimusten kasvaessa kuntalaisten 

palveluodotukset muuttuvat: palveluiden määrällinen tarve lisääntyy, palveluiden laatutason 

vaatimukset kasvavat, edellytetään valinnan mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Asiakaskeskeisellä 

laadulla tarkoitetaan tuotteen tai palvelun kykyä täyttää asiakkaan tarpeet ja odotukset. Kunnan 

tuottamia ja tarjoamia palveluja arvioidaan koettuna laatuna subjektiivisesta näkökulmasta katsoen. 

Palvelutavoitteissa onnistuminen edellyttää perinteisen hallintolähtöisen organisaatiokulttuurin 

uudelleen arviointia. 

 

Kunnallinen työelämä on jatkuvassa muutoksessa. Koko 1990-luvun vaikuttanut yhteiskunnallinen 

muutos on erityisesti kohdistunut julkishallinnon rahoitukseen ja rakenteisiin. Lainsäädäntö muuttuu  

ja monimutkaistuu jatkuvasti. Vaikutukset työelämään ovat suuria ja pysyviä. 
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Yhteiskunnan tasolla kehityksen yleisiä muutossuuntia ovat koko työkulttuurin muutos eli 

epätyypilliset työsuhteet, joustavat työajat ja paikat, projektityyppisen työn lisääntyminen; johtamisen 

haasteet/henkilöstöyrittäjyys, palvelujen järjestäjän rooli; osaamisen ja jatkuvan koulutuksen 

korostuminen; taloudellisen tulosvastuun ja kilpailuttamisen lisääntyminen, palkkausrakenteiden 

muutos tuloksellisuutta palkitsevaksi; uusien työprosessien ilmaantuminen, vanhojen tehtävien 

poistuminen; organisaatiorajojen hämärtyminen/verkostoituminen/seudulliset työprosessit; uuden 

teknologian käyttöön ottaminen; sekä työn henkisen rasittavuuden lisääntymisen kokeminen. 

 

 

 Henkilöstöstrategian tavoitteet ja painopisteet 

 

Visio 

Visio on tavoitetila, jota kohti halutaan kulkea; osoite, joka määrää kulkusuunnan. Visio on muotoiltu 

lyhyeksi ja ytimekkääksi sekä riittävän haastavaksi: 

 

 

”ITSENÄISEN URJALAN JA URJALALAISTEN PARHAAKSI” 
 

 

Urjalan henkilöstöstrategia on laadittu tarkastelemalla henkilöstöasioita kolmesta alla olevan kuvion 

näkökulmasta ja jokaiselle näkökulmalle on määritelty kriittiset menestystekijät eli ne asiat, joissa on 

onnistuttava vision toteuttamiseksi. 

 

Henkilöstöstrategia on osa kuntastrategiaa ja sen tarkoituksena on vaikuttaa henkilöstön toiminnan 

tuloksellisuuteen ja palvelutavoitteiden toteutumiseen. Henkilöstöpolitiikan keskeisenä perustana on 

aito yhteistyöorganisaatio ja henkilöstön hyvinvointi. Tämä edellyttää selkeää näkemystä ja 

asennoitumista johtamisessa (myös poliittinen johtajuus) ja esimiestoiminnassa sekä jatkuvaa 

vuorovaikutusta kaikilla toiminnan tasoilla. Henkilöstöstrategia kuvaa sitä henkilöstöpolitiikkaa, jota 

kunta toiminnassaan noudattaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URJALAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 
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Henkilöstöllinen vaikuttavuus 

Kriittiset menestystekijät 

Hyvä työnantaja sekä tavoitteellinen 

ja suunnitelmallinen johtaminen 

Osaava, ammattitaitoinen, työhönsä 

motivoitunut ja sitoutunut sekä  

uudistushaluinen henkilöstö 

Aito yhteistoiminta 

Henkilöstön työhyvinvointi 

Tulokseen kannustava palkitseminen 

 

VISIO 
Urjalan kunta on luotettava, arvostava, 

määrätietoinen, ja kilpailukykyinen työnantaja 

 

Henkilöstö, joka on osaava, motivoitunut ja 

uudistushaluinen, tuottaa ja järjestää 

laadukkaita asiakkaan tarvitsemia palveluja 

tehokkaasti ja taloudellisesti 
 

 

Organisaation palvelukyky ja 

toimivuus 

Kriittiset menestystekijät 

Asiakkaiden tarvitsemia palveluja 

tuotetaan ja järjestetään kokonais- 

taloudellisesti edullisesti ja hyvin 

Tavoitetietoisuus ja uudistuminen 

Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö 

Oikea organisaatiorakenne – 

joustava organisaatio 

Perustehtäviin keskittyminen 

Taloudelliset resurssit 

Kriittiset menestystekijät 

Oikea henkilöstömitoitus ja –rakenne 

Osaavan henkilöstön saatavuus 

Kehittämiseen panostaminen 
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1.  Henkilöstöllinen vaikuttavuus 

 

Henkilöstöllinen vaikuttavuus sisältää ne henkilöstöä ja työnantajaa koskevat tekijät, joissa on 

onnistuttava, jotta visio saavutetaan. 

 

 

 Hyvä työnantaja sekä tavoitteellinen ja suunnitelmallinen johtaminen 

 

Työnantaja, joka käsittää sekä poliittisen johdon että esimiehet, on luotettava, johdonmukainen, 

vaativa, palkitseva, tasapuolinen ja arvostava. Luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon roolit 

määritellään selkeästi ja molemmat osapuolet sitoutuvat niihin. Työnantaja tiedostaa työnantajan 

vastuunsa ja on yhteistyön koordinoija sekä huolehtii siitä, että työnantajan imago on kunnossa. 

 

Strategisella henkilöstöjohtamisella parannetaan toimintayksiköiden tuloksellisuutta ja kilpailukykyä 

sekä työelämän laatua. 

 

Henkilöstöllä on oikeus oikeudenmukaiseen ja vuorovaikutukseen perustuvaan johtamiseen, jonka 

avulla kehitetään työilmapiiriä ja ylläpidetään työkykyä. Johtamiskulttuuriin kuuluu, että työtä 

voidaan tehdä palvelukeskusrajat ylittäen. Johtamisen kehittämistä tuetaan kattavalla 

esimieskoulutuksella. Henkilökohtaisella tasolla johtaminen tarkoittaa itsensä johtamista, vastuun 

ottamista omasta toiminnastaan ja työstään ja silloin se koskee jokaista kunnan työntekijää. 

 

Kunnan johtamiskulttuuri tukee kunnan imagoa hyvänä työnantajana. 

 

 

 Osaava, ammattitaitoinen, työhönsä motivoitunut, sitoutunut ja uudistushaluinen henkilöstö 
 

Kunnan palveluksessa on hyvin koulutettu, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö, jonka 

tavoitteena on vastata voimakkaasti muuttuvan työelämän tarpeisiin. 

 

Kunta tukee uralla etenemistä ja ammatillista kehittymistä sekä ammatinvaihtoa kunnan 

palveluksessa. 

 

Sisäisiä siirtoja ja työnkiertoa sekä tehtävien uudelleenjärjestelyjä tehdään aina tarvittaessa. 

 

Kunta mahdollistaa henkilöstölle yritystoiminnan aloittamisen myöntämällä määräajaksi virkavaputta 

tai työlomaa. Erikseen voidaan sopia palveluiden ostamisesta yritystoimintaa käynnistettäessä. 

Tavoitteena on kuitenkin palvelujen ja tuotteiden normaali kilpailuttaminen.  

 

 

 Aito yhteistoiminta 

 

Henkilöstö osallistuu työyhteisön toimintaan ja sen kehittämiseen organisaation eri tasoilla 

yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. 
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 Henkilöstön työhyvinvointi 

 

Mahdollistetaan työyhteisö, jossa tuetaan jaksamista ja jossa on avoin, vuorovaikutteinen ja 

turvallinen työilmapiiri ja –olosuhteet, joista jokainen on osaltaan vastuussa. Haasteena on 

henkilöstön todellisen eläkkeellejäänti-iän myöhentäminen. Viime vuosina Urjalan kunnan 

palveluksesta on jääty eläkkeelle keskimäärin selvästi alle 60-vuotiaina. 

 

Työhyvinvointi, työelämän laatu ja työn sisältö ovat tulevaisuudessa tärkeitä kilpailutekijöitä 

kilpailtaessa uudesta osaavasta työvoimasta. 

 

Urjalan kunta tarjoaa henkilöstölleen mm. merkkipäivälahjoja, palkallisia vapaapäiviä pitkästä 

palvelusajasta, laadukasta koulutusta, liikuntatapahtumia ja muita yhteisiä tapahtumia. 

 

 

 Tuloksiin kannustava palkitseminen 
 

Kannustaminen ja palkitseminen on osa normaalia toimintaa. Hyvään johtamiseen kuuluu työtä 

koskevan palautteen antaminen. Paras tunnustus on välitön, tilannekohtainen, oikeudenmukainen ja 

saajansa arvostama. 

 

 

2.  Organisaation palvelukyky ja toimivuus 

 

Tässä näkökulmassa tarkastellaan niitä tekijöitä, joilla vaikutetaan organisaation suorituskykyyn ja 

toimivuuteen. 

 

 

 Asiakkaiden tarvitsemia palveluja tuotetaan ja järjestetään kokonaistaloudellisesti edullisesti 

ja hyvin. 

 

Kuntalaisen hyvinvointia toteutetaan julkisin palveluin, jotka ovat asiakaslähtöisiä, 

kustannustehokkaita ja laadukkaita. Osa niistä toteutetaan tai järjestetään seudullisesti sekä 

yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. 

 

Toimintayksiköiden toimintoja kehitetään koko ajan palvelujen kilpailukyvyn varmistamiseksi. 

 

Henkilöstöllä on halu ja valmius palvella hyvin asiakkaita ja henkilöstö on helppo tavoittaa ja 

odotusajat ovat lyhyitä. Asiat tehdään kerralla oikein ja mahdolliset virheet korjataan viipymättä. 

 

 

 Tavoitetietoisuus ja uudistuminen 
 

Jokainen tietää oman toimintayksikkönsä ja oman työnsä tavoitteet ja toteuttaa niitä jokapäiväisessä 

työssään. Henkilöstö on valmis muutokseen ja uudistumiseen. 

 

Säännölliset kehityskeskustelut järjestetään koko organisaatiossa ja seurataan jatkuvasti työyhteisöjen 

hyvinvoinnin toteutumista. 
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 Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö 
 

 

Palvelukeskusten ja toimintayksiköiden rajat ja kuntarajat Etelä-Pirkanmaan seutukunnalla eivät ole 

esteenä yhteistyölle ja kehittymiselle. 

 

Organisaation sisäinen ja ulkoinen viestintä on avointa ja aktiivista. Viestintä on lojaalia organisaation 

toiminnalle ja tehdyille päätöksille. 

 

 

 Oikea organisaatiorakenne – joustava organisaatio 
 

Kunnalla on tehokas ja muuntautumiskykyinen organisaatiorakenne. 

 

 Perustehtäviin keskittyminen 
 

Keskitytään kunnan perustehtävien tekemiseen karsimalla kaikki epäoleellinen. 

 

 

3.  Taloudelliset resurssit 

 

Resursseilla tarkoitetaan niitä tekijöitä, jotka varmistavat organisaation suorituskyvyn ja 

henkilöstöpoliittisen vaikuttavuuden päämäärien saavuttamisen ottaen huomioon taloudellisuuden ja 

tuottavuuden. 

 

 

 Oikea henkilöstömitoitus ja –rakenne 
 

Henkilöstön määrä ja rakenne mitoitetaan vastaamaan asetettuja tavoitteita. Hyväksyessään uusia 

palveluita valtuusto tai ao. palvelukeskus ottaa kantaa myös toiminnasta aiheutuviin 

henkilöstövaikutuksiin. Vaihtoehtoina on aina selvitettävä sopeuttamismahdollisuudet sisäisinä 

järjestelyinä. Henkilöstölisäyksiä voidaan hyväksyä kokonaan uuden toimintamuodon tai toiminnan 

laajentumisen yhteydessä. 

 

Kunta pyrkii turvaamaan pysyvät palvelussuhteet siten, että palvelu- ja henkilöstörakenteen 

muuttuessa ei taloudellisista tai tuotannollisista syistä  irtisanota henkilöitä, joille voidaan 

organisaatiossa osoittaa heille soveltuvaa työtä. Muutostarve voi johtua myös yksilöllisistä syistä. 

 

Palvelussuhdeturva edellyttää henkilön omaa halukkuutta uusiin tehtäviin ja tarvittaessa omaehtoista 

kouluttautumista sekä myös organisaation hyväksyntää. Palvelussuhdeturva ei tarkoita nykyisten 

nimikkeiden ja tehtävien suorituspaikkojen turvaamista. Kunta edellyttää henkilöstöltä joustavuutta ja 

muutosvalmiutta tehtäväjärjestelyissä. Kunta työnantajana suhtautuu myönteisesti työvoimapoliittisiin 

työaikajärjestelyihin (vuorotteluvapaa) ja kustannusneutraaleihin eläkejärjestelyihin (erityisesti osa-

aikaeläke).  
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 Osaavan henkilöstön saatavuus 
 

Kunnalla on riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Kunnalla on hyvä maine työnantajana. 

Henkilöstön rekrytointia kehitetään niin, että muodollisen kelpoisuuden lisäksi kiinnitetään huomiota 

korkeaan motivaatioon ja sitoutumiseen kunnan palvelutavoitteisiin sekä omien ammatillisten ja 

työyhteisöllisten edellytysten jatkuvaan kehittämiseen. 

 

Seutuyhteistyöllä hoidetaan toimintoja hyödyntäen järkevästi henkilöresursseja sekä erityisosaamista. 

Vältetään tarpeetonta kuntien välistä kilpailua henkilöstöstä. 

 

Määräaikaiset työsuhteet vakinaistetaan, jos tehtävä osoittautuu pysyväksi. 

 

 

 Kehittämiseen panostaminen 
 

Toimintoja kehitetään jatkuvasti. Vähenevistä resursseista johtuen joudutaan panostamaan 

kehittämiseen, sillä kuntasektori on jatkuvassa muutoksessa. Myös tuloksellisuuden parantamisen 

edellyttää kehittämiseen panostamista. Sisäisen organisaation tulee olla mahdollisimman joustava, 

jotta se tukisi tehokkaasti palvelutuotannon tarpeita. 

 

Huolehditaan, että tietotekniset työvälineet ovat ajanmukaiset. Koulutuksella ja perehdyttämisellä 

varmistetaan se, että henkilöstöllä on valmiudet käyttää tietoteknisiä työvälineitä, jos niiden käyttö 

työhön liittyen on tarpeellista. Ns. sähköinen toimintatapa otetaan käyttöön aina, kun se on 

mahdollista ja perusteltua. 

 

HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TAVOITTEIDEN JA PÄÄMÄÄRIEN 
TOTEUTTAMISEKSI KÄYTETTÄVÄT TOIMENPIDE- JA KEINOVALIKOIMAT 

1.  Henkilöstöllinen vaikuttavuus 

 

 Hyvä työnantaja sekä tavoitteellinen ja suunnitelmallinen johtaminen 

 Toimenpide- ja keinovalikoima: 

 Esimieskoulutus 

 Esimiesinfot 

 Poliittisen johdon koulutusta, jossa kerrotaan organisaation toiminnasta ja 

toimintatavoista sekä henkilöstöhallintoa ohjaavista säädöksistä, määräyksistä ja 

sopimuksista 

 Ulkoisen informaation laadun parantaminen ja positiivisten asioiden esille 

tuominen nykyistä enemmän 

 Johtamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita: 

- esimies ymmärtää toimintayksikön tehtävät ja niiden yhteyden oman      

palvelukeskuksen toimintojen ja koko kunnan toimintojen 

kokonaisuuteen 

- esimies huolehtii siitä, että yksiköllä on yhteisesti luodut selkeät tavoitteet 

ja että toimintaa mitataan oikein. Asiakkuus näkyy tavoitteissa ja 

toiminnan arvioinnissa 
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- johtaminen on vuorovaikutteista ja avointa uusille ajatuksille 

- esimies käy vähintään kerran vuodessa kehityskeskustelut henkilöstönsä 

kanssa 

- esimies kannustaa henkilöstöä ammatilliseen kehittymiseen 

- esimies kehittää työyhteisön ilmapiiriä yhdessä henkilöstön kanssa 

- esimies tiedostaa johtamisen vaikutukset työkykyyn ja yksikön 

ilmapiiriin 

- esimies kehittää valmiuksiaan toimia johtajana 

- esimies saa henkilöstön tarkastelemaan omaa työtään uudella tavalla ja 

kehittämään sitä 

- esimies hyödyntää henkilöstön osaamista 

- esimies antaa säännöllisesti palautetta työstä 

 

 Osaava, ammattitaitoinen, työhönsä motivoitunut, sitoutunut ja uudistushaluinen henkilöstö 

 Toimenpide- ja keinovalikoima: 

 Kehityskeskustelut  

- esimiehen kanssa vähintään kerran vuodessa käytävissä 

kehityskeskusteluissa sovitaan työntekijän tavoitteista. Keskustelussa 

arvioidaan työntekijän onnistuminen tavoitteissa ja esimiehen 

onnistumista edellytysten luomisessa työn tekemiselle ja yhteistyölle. 

Lisäksi arvioidaan mitkä ovat ne työn osa-alueet, joiden tekemisessä 

työntekijän tulee kehittyä sekä sovitaan kehittämistoimenpiteistä ja 

koulutustarpeista 

 

           Koulutus 

- osaamista tuetaan suunnitelmallisella henkilöstökoulutuksella ja 

ammatillisella täydennys-, jatko- ja uudelleenkoulutuksella. 

Henkilöstökoulutuksen tulee perustua todellisiin tarpeisiin ja sen on 

oltava suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja tavoitteellista. 

 

- henkilöstökoulutuksessa tulee ennakoida tulevaisuuden työvoiman tarve 

kullakin toimialalla ja edistää tarvittavan koulutuksen järjestämistä 

yhteistyössä oppilaitosten kanssa sekä käyttämällä myös 

oppisopimuskoulutusmahdollisuutta. 

 

- yksittäisten henkilöiden koulutuksen lisäksi järjestetään myös yhteistä 

koulutusta kunnan ja seutukunnan tasolla vuosittain laadittavan 

koulutussuunnitelman mukaisesti. 

 

- oppisopimuskoulutuksen toteuttamistarvetta selvitetään lähinnä niillä 

toimialoilla, jotka tarvitsevat tulevaisuudessa lisäresursseja sekä 

toimintayksiköissä, joissa on eläköitymässä runsaasti työntekijöitä. 

 

           Perehdytys 

- vuoden 2007 aikana uudistetaan perehdytysjärjestelmä. Uudet työntekijät 

perehdytetään järjestelmällisesti. Järjestelmällinen perehdytys tehdään 

myös silloin, kun henkilön työt olennaisesti muuttuvat 
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           Sisäiset siirrot ja työnkierto 

- suositaan sisäisiä siirtoja ja tehtävien uudelleen järjestelyjä ja työtehtävät 

priorisoidaan 

- selvitetään työnkiertomahdollisuudet ja toteutuksen tuomat hyödyt/haitat 

palvelukeskuksittain. 

 

            Mentorointi 

- vaativissa tehtävissä työntekijä perehdyttää itse seuraajansa ennen 

eläkkeelle siirtymistä 

- kokenut työntekijä opastaa uutta työntekijää (mestari-kisällimalli) 

 

  Aito yhteistoiminta 

 Toimenpide- ja keinovalikoima: 

        Toteutetaan yhteistoimintaa hyväksytyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 

          eli    henkilökuntaneuvosto ja yhteistyökomitea kokoontuvat säännöllisesti. 

 

 Henkilöstön työhyvinvointi 

 Toimenpide- ja keinovalikoima: 

         Johtaminen, toimintatavat ja vuorovaikutus 

- työn suunnittelun parantaminen 

- yhteistyön ja osallistumismahdollisuuksien parantaminen 

- työn tavoitteiden selkiyttäminen 

- sisäisen tiedottamisen parantaminen sisäistämällä sisäisen tiedotuksen 

periaatteet, joita ovat: tiedonsaantioikeus ja tiedonvälitysvelvollisuus 

omaan työhön liittyvissä asioissa, aktiivinen tiedonhankintavelvollisuus, 

tiedonkulun monisuuntaisuus ja tiedon oikea-aikaisuus. Tiedotuksen 

keinoja ovat: työpaikkapalaverit ja työkokoukset, kehityskeskustelut, 

päivittäinen yhteydenpito, tiedotustilaisuudet, koulutustapahtumat, 

sähköposti-, ja muut tiedotteet 

- johtamisen ja esimiestyön kehittäminen 

- tiimityön kehittäminen 

- työn monipuolistaminen 

- työn itsenäisyyden ja vastuun lisääminen 

- palautteen ja kannustuksen lisääminen 

- henkilöstön arvostuksen lisääminen 

- työjärjestelyjen joustavuuden kehittäminen 

- työnjaon ja työn mitoituksen parantaminen 

- muutosten- ja kriisienhallinnan parantaminen 

- työaikojen joustavuuden lisääminen 

        Työn ja työympäristön kehittäminen 

- ergonomian, työhygienian ja työturvallisuuden parantaminen, toimivat 

työtilat 

         Toimintakykyä ja terveyttä edistävät toimenpiteet 

- liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen ja aktivointi 

omaehtoiseen kunnon ja työkyvyn ylläpitoon 

- kuntoutuksen järjestäminen 

- terveellisten elämäntapojen edistäminen 
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- työt jaetaan toimintayksiköissä tasapuolisesti ja ruuhkahuippujen 

tasaamiseksi on luotu järjestelmä siten, että työvoimaa voidaan 

hetkellisesti siirtää tai lainata muista yksiköistä 

- työt jaetaan siten, että ne ovat kaikilla monimuotoisia ja mielenkiintoisia 

ja työntekijällä mahdollisuus käyttää kaikkia taitojaan osaamistaan 

- panostetaan työkykyä ylläpitävään liikuntatoimintaan (TYKY-toiminta) 

- työhyvinvointiin liittyvä kysely koko henkilöstön osalta joka kolmas 

vuosi ja tarvittavat toimenpiteet kyselyn tulosten johdosta 

- sairauspoissaolojen seuranta ja johtopäätösten tekeminen 

- työterveyshuollon ja työsuojelun asiantuntemuksen aktiivinen 

hyödyntäminen 

- ikääntyvien henkilöiden työssä suoriutumisen tukeminen työ- ja 

toimintakyvyn säilyttämiseksi normaaliin eläkeikään saakka 

 

 Tuloksiin kannustava palkitseminen 

 Toimenpide- ja keinovalikoima: 

           Palkkausjärjestelmän kehittäminen kannustavaksi 

- työn vaativuuden arviointi kaikilta osin valmiiksi 

- henkilökohtaisten lisien maksaminen ammattitaidon ja työtulosten 

perusteella, henkilökohtaisessa palkassa huomioidaan myös 

monipuolinen osaaminen, laaja-alainen käytettävyys sekä 

kehittämismyönteisyys 

- vakanssin kaikki tehtävät hoitavalle, kelpoisuusehdot täyttävälle sijaiselle 

maksetaan sama peruspalkka kuin vakinaiselle työntekijälle 

palvelussuhteen luonteesta riippumatta 

- palkkaratkaisuilla edistetään sukupuolten tasa-arvoa 

           Esimiehet tiedostavat palautteen merkityksen ja myös antavat sitä 

 

            Selvitetään eri kannustusmahdollisuuksia 

 

 

 

2. Organisaation palvelukyky ja toimivuus 

 

 Asiakkaiden tarvitsemia palveluita tuotetaan ja järjestetään kokonaistaloudellisesti, 

edullisesti ja hyvin 

 Toimenpide- ja keinovalikoima: 

             Tutkitaan ja arvioidaan työn tekemistä ja sen tuloksia. Päätetään 

kehittämiskeinoista, joilla työn tuloksellisuutta ja palvelun laatua parannetaan 

(oman toiminnan jatkuva kehittäminen) 

              Laaditaan soveltuvin osin toiminnoittain  toimintaa ohjaavat laatujärjestelmät 

              Harkittaessa oman tuotannon vaihtoehtoina ja täydentäjänä muita 

tuotantotapoja noudatetaan laadittua kuntastrategiaa ja kilpailuttamisen 

pelisääntöjä 

 

 Tavoitetietoisuus ja uudistuminen 

 Toimenpide- ja keinovalikoima: 

               Johtamisessa noudatetaan kohdassa 1. mainittuja periaatteita 
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              Henkilöstöä tuetaan muutoksessa ja uudistumisessa ja etsitään yhdessä keinot 

tavoitteisiin pääsemiseksi ja annetaan tarvittava koulutus 

              Suositaan tehtävien uudelleenjärjestelyjä ja siirtymistä tehtävästä toiseen 

 

 Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö 

Toimenpide- ja keinovalikoima: 

              Lisätään ja tiivistetään samaa tai samantyyppistä työtä tekevien yhteistyötä 

myös yli palvelukeskusrajojen 

              Kehitetään koko ajan sisäistä ja ulkoista yhteistyötä eri tahojen kanssa 

              Käytetään yhteisiä projekteja tapana tehdä työtä yhdessä tehokkaasti ja 

tuloksellisesti 

              Laaditaan seudullinen palvelustrategia ja tehdään konkreettisia päätöksiä 

strategian toteuttamiseksi 

 Oikea organisaatiorakenne – joustava organisaatio 

 Toimenpide- ja keinovalikoima: 

              Selvitetään nykyinen organisaatio ja muutetaan tarvittaessa, mikäli se estää 

tehokkaan yhteistyön tekemisen 

              Edistetään tiimityöskentelyä toiminnoissa, joissa se on mahdollista 

 

 Perustehtäviin keskittyminen 

 Toimenpide- ja keinovalikoima: 

               Työtehtävät priorisoidaan, selkiytetään perustehtävät ja keskitytään niihin 

               Vapautetaan henkilöstö tekemään omaa ammattityötään 

 

 

3. Taloudelliset resurssit 

 

 Oikea henkilöstömitoitus- ja rakenne 

 Toimenpide- ja keinovalikoima: 

                Laaditaan kunkin toiminnon osalta palvelutarpeeseen perustuva 

henkilöstömitoitus pitkällä aikavälillä, numeroidaan kaikki vakanssit 

                Selvitetään resurssien siirtomahdollisuudet niiltä aloilta, joilla palvelutarve 

vähenee niille, jotka palvelutarpeen lisääntymisen johdosta tarvitsevat 

lisäresursseja 

                Selvitetään muut vaihtoehtoiset tuottamistavat lähtökohtana 

kokonaistaloudellisesti edullinen tuottamistapa 

                Käynnistetään täydennys- ja uudelleenkoulutuksen suunnittelu ja toteutus, 

mikäli palvelutarpeen vähentymisen tai toiminnan tehostamisen takia 

resursseja siirretään toimialalta toiselle. Koulutus toteutetaan yhteistyössä eri 

oppilaitosten kanssa ja hyödyntäen oppisopimuskoulutusta. 

 Talouden sopeuttamisvaiheessa suositaan joustavaa vetäytymistä 

työelämästä. 
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 Osaavan henkilöstön saatavuus 

 Toimenpide- ja keinovalikoima: 

                Mietitään omia vahvuuksia ja vetovoimatekijöitä työnantajana ja viestitään 

näistä kunnan omille työntekijöille ja organisaation ulkopuolisille. Viestintä 

ja markkinointi on osa kaikkea kunnan toimintaa, johon jokainen työntekijä 

osallistuu. Tyytyväinen ja omasta työstään ylpeä työntekijä on tehokkain ja 

uskottavin kuntatyön markkinoija 

                Jotta kunnalla olisi tulevaisuudessa mahdollisuus saada osaavia työntekijöitä 

on seuraavien asioiden oltava kunnossa: 

- palkat kilpailukykyisiä muihin kuntiin ja yleisiin työmarkkinoihin 

verrattuna 

- kunnan imago hyvänä työnantaja tunnetaan 

- kunnan imago hyvänä asuin- ja työpaikkakuntana tunnetaan 

- tiedostetaan, että kaikki ulospäin näkyvä toiminta, markkinointi ja 

ilmoittelu luo mielikuvaa paikkakunnasta 

- hyödynnetään nuorten kesätyön, ammatillisen koulutuksen työssä 

oppimisen jakso, peruskoululaisten työelämään tutustumisen jakso sekä 

oppisopimuskoulutuksen tuomia mahdollisuuksia tutustuttaa ja sitouttaa 

nuoret kuntatyöhön. Annetaan nuorille tutkintoihin liittyviä loppu- ja 

päättötöitä sekä harjoittelupaikkoja ja näin markkinoidaan kuntaa 

monialaisena työpaikkana 

 

 

 Kehittämiseen panostaminen 

 Toimenpide- ja keinovalikoima: 

                   Annetaan ensisijaisesti henkilöstölle itselleen mahdollisuus kehittää omia 

toimintatapojaan. Tapauskohtaisesti voidaan käyttää myös ulkopuolista 

konsulttia. Kehittämisen tuloksena paranee pitkällä aikavälillä sekä 

tehokkuus että laatu. Henkilöstön osallistuminen kehitystyöhön sitouttaa 

henkilöstön myös työn tulokseen.  

 

 

Liitteet:    

Urjalan kunnan henkilöstön eläkepoistuma 2006 - 2020 

Henkilökohtaisen palkanosan myöntämisperiaatteet 

Kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden muistamissääntö  

            

 

  

 

 


