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Henkilöstöstrategia 2014 – 2016 

 

 

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan henkilöstöstrategia kertoo, minkälaista 

henkilöstöpolitiikkaa kunta noudattaa pyrkiessään saavuttamaan tavoitteensa.  

 

Tavoitteena on yhteistoiminnan varmistaminen ja vahvistaminen. Esimiestyön tukeminen 

varmistaa henkilöstön pysyvyyttä ja työnhyvinvointia, jolloin henkilöstön saatavuus paranee.  

 

Henkilöstöstrategian keskeisiä alueita ovat johtaminen, henkilöstön pysyvyys ja uuden henkilöstön 

rekrytointi, osaaminen ja ammattitaito, kannustava palkitseminen, henkilöstön työssä kokeman 

hyvinvoinnin edistäminen, monikulttuuristuminen ja sen tukeminen sekä johtamis- ja 

arviointijärjestelmien kehittäminen.  

 

Strategian lähtökohtana on kunnan visio, kuntastrategia, sitovat tavoitteet ja palvelutuotannon 

strategia. Henkilöstöstrategiassa määritellään mm. henkilöstöä koskevat määrälliset ja 

rakenteelliset sekä osaamiseen ja hyvinvointiin liittyvät tavoitteet. Erillisessä liitteessä on 

toimenpideohjelma, jossa huomioidaan kunnan taloudellinen tilanne, käytännön tason toimenpiteet 

sekä vastuut ja aikataulut. 

 

Tämä uusi henkilöstöstrategia kattaa vuodet 2014 - 2016. Vuonna 2014 toteutuvat 

yhteistoimintaneuvottelujen tulokset (irtisanomiset ja lomautukset). Ainakin vuosi 2015 on vielä 

haasteellinen. Henkilöstöstrategian toteuttamista vaikeuttaa em. lisäksi kunnan taloudellinen 

tilanne. Työhyvinvoinnin ja palkitsemisen määrärahat ovat minimissään vuonna 2014.  

 

Julkisen talouden ja kunnan rahatilanne on tiukka. Kunta- ja palvelustrategian sekä henkilöstön 

kannalta talouden tasapaino on tärkeä. Toimintatapoja ja työn tuloksellisuutta tulee kehittää, jotta 

kustannuskehitys voidaan pitää hallinnassa. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan 

palvelussuhteen muotona tulisi olla vakituinen palvelussuhde. Silloin kun määräaikaisuuteen on 

lakiin perustuva syy, palkataan vakinaisen henkilökunnan lisäksi tarvittava määrä sijaisia ja muuta 

määräaikaista henkilöstöä turvaamaan toiminnan sujuminen ja palvelujen saatavuus. 

 

Toiminnan puitteet ovat muuttuneet talouden liikkumavaran pienennettyä. Toimintoja on 

priorisoitava yli toimialojen ja on mahdollistettava henkilöstön uudelleen kohdentaminen 

palvelutuotantoon. Kilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa, jolloin mm. johtamisesta ja 

johtajuudesta tulee menestystekijä. Irtisanomisten ja lomautusten takia kunnan työnantajakuvaa on 

vahvistettava. Työyhteisöjen toimivuus on avainsana mm. työnantajaimagoa luotaessa ja 

rekrytoinnissa.  
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Strategian keskeiset arvot, henkilöstövisio ja tavoitteet  
 

 

Arvot kertovat kunnan työntekijöille vaikeissa valintatilanteissa, mitä asioita painotetaan 

päivittäisissä valinnoissa. Kirkkonummen kunnan keskeisiä arvoja ovat: luottamus, avoimuus, 

yhteistyö, oikeudenmukaisuus, innovatiivisuus ja tuloksellisuus. 
 

Henkilöstövisio ilmaisee kunnan henkilöstöstrategisen tavoitteen ja suunnan sekä kunnan 

tahtotilan. Henkilöstövision mukaan kunta on arvostettu ja luotettava työnantaja. Kuntalaisten 

palvelut tuotetaan tuloksellisesti ja olennaiseen keskittyen osaavalla ja sitoutuneella henkilöstöllä, 

hyvin hoidetuIla henkilöstöpolitiikalla ja hyvällä johtamisella. Palvelustrategiassa määritellään, 

miten ja missä kuntalaisille turvataan palvelut myös tulevaisuudessa ja miten varmistetaan kunnan 

oma kilpailukyky vaihtoehtoisiin tuotantotapoihin verrattuna. Henkilöstöstrategia on kytköksissä 

palvelustrategiaan, koska mahdolliset palvelustrategian muutokset vaikuttavat henkilöstön 

määrään ja laatuun. 

 

Henkilöstöstrategia viestittää koko organisaatiolle yhtenäisyyttä henkilöstöasioiden hoidossa sekä 

periaatteet ja tavat, joilla henkilöstötyötä toteutetaan. Tavoitteena on jokaisen henkilön kohdalla 

osaamisen varmistaminen edistämällä koulutusmyönteisyyttä. Tämä luo mahdollisuuksia 

innovatiivisuuteen, muutosmyönteisyyteen ja uudistumiseen. Teemme yhdessä suunnitelmia 

tulevaisuutta varten ennakoimalla ja kokeilemalla uusia työtapoja ja -metodeja. Näin toteutamme 

käytännön yhteistoimintaa. Kunnioittamalla toisiamme tuemme työhyvinvointia ja jaksamista. 

Esimiestyön tukeminen auttaa toteuttamaan henkilöstöstrategian tavoitteita. Johto tukee esimiehiä 

antamalla heille riittävät aikaresurssit mm. töiden uudelleenjärjestelyillä, saadaan pois turhia 

päällekkäisyyksiä. 
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Henkilöstöstrategiakehikko  

 

Henkilöstöstrategiakehikko kuvaa niitä näkökulmia, joilla aiotaan saavuttaa henkilöstöstrategian 

tavoitteet. Tarkastelunäkökulmat ovat asiakkaan (kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla), 

henkilöstön (sitoutunut ja osaava henkilöstö), työnantajan (uudistuva palveluverkko) ja kunnan 

(tasapainoinen talous) näkökulmat, jotka ovat valittu kuntastrategiasta.  

 

 

 

Kuva 1. Strategiakehikko 2014 – 2016. 

 

  

Uudistuva palveluverkko

8. Verkostomainen ja sähköinen 
työskentely

Sitoutunut ja osaava henkilöstö
3. Työhyvinvointiohjelman 
jatkokehittäminen
4. Osaamisen kehittäminen
5. Tulos- ja kehityskeskustelut
6. Palkkaus- ja palkitsemis-
järjestelmien kehittäminen
7. Rekrytoinnin keskittäminen

Tasapainoinen talous
9. Talousarviossa pysytään, 
työtapaturmat vähentyvät ja 
varhemaksut pienenevät

Kehittyvä Kirkkonummi Hkin 
seudulla
1. Johtaminen ja esimiestyön 
tukeminen
2. Linjaorganisaation yhtenäinen  
asiakaslähtöinen toiminta

Henkilöstön näkökulma

Asiakkaan näkökulma

Talous (kunnan) näkökulmaProsessi (työnantajan) näkökulma

Arvot, visio
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Henkilöstöstrategian toteutumista seurataan  

 
 

Henkilöstöstrategiasta päättää kunnanvaltuusto, mutta sitä toteuttavista toimenpiteistä 

henkilöstöjaosto / kunnanhallitus. Henkilöstöstrategiaa toteutetaan käytännön henkilöstötyön 

avulla.  

 

Henkilöstöyksikkö toimii käynnistettävien toimenpiteiden koordinoijana. Työtä tehdään 

yhteistyössä kunnan viranhaltijajohdon, esimiesten ja henkilökunnan sekä henkilöstöjaoston 

kanssa.  

 

Kunnan yhteistoimintaryhmässä, joka on myös kunnan työsuojelutoimikunta, käsitellään 

henkilöstön asemaan, kunnan palvelurakenteeseen sekä henkilöstön kehittämiseen liittyvät 

periaatteet ja suunnitelmat. Siellä pitää käsitellä mm. työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen 

välittömästi vaikuttavat asiat ja niitä koskevat muutokset. (Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä 

yhteistoiminnasta kunnassa 2007/449 ja laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan 

työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006 § 26.) 

 

Henkilöstöhallinto seuraa tavoitteiden toteutumista henkilöstökertomuksessa.  

 




