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Henkilö stö öhjelma 

Henkilöstöohjelman tarkoitus on  
 

 lisätä henkilöstön motivaatiota 

 parantaa palvelutuotannon tuottavuutta 

 selkiyttää ja yhdenmukaistaa henkilöstökäytäntöjen toimintamallia 

 edistää osaamisen hyödyntämistä 

 rohkaista työtapojen kehittämiseen  

 ylläpitää henkilöstön hyvinvointia 

 lisätä henkilöstön poikkihallinnollista yhteistyötä  

 lisätä osallistamista ja osallistumista 

 aktivoida henkilöstöä innovatiivisuuteen 

 selkiyttää yhteisiä tavoitteita 

 rohkaista avoimeen vuorovaikutukseen 

 edistää yhdenvertaista ja avointa johtamiskulttuuria 

 mahdollistaa itsensä kehittämisen 

 mahdollistaa esimies- ja alaistaitojen kehittymisen 

 mahdollistaa kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumisen 

   



  

Henkilöstöjohtamisen visio 
 

  

Forssan kaupunki on: 

Hyvä työyhteisö 

Jossa sovellamme kaupunkistrategian arvoja: 

Avoimuus 

Vastuullisuus 

Rohkeus 



  

Henkilöstöjohtamisen periaatteet 
 

Forssan kaupunki on työnantajana: 

  

•pysyvät työpaikat 

•hyvä työilmapiiri 

•vähäinen vaihtuvuus 

Turvallinen 

•tasa-arvoinen työyhteisö 

•syrjimätön työpaikka 

•oikeudenmukainen 

Tasa-arvoinen 

•henkilöstön mukaanottava 

•vuorovaikutteinen toimija 

•osallistumista edistävä 

Yhteistoiminnallinen 

•avoin viestijä 

•moderni ja rohkea 

•ennakkoluuloton kokeilija 

Avoin ja innovatiivinen 

•kestävä kehitys 

•eettiset toimintatavat 

•ekologiset palvelut 

Järkivihreä 



  

Henkilöstöjohtamisen näkökulmat 
 

 

 

  

• Johtaminen 

•Osaaminen 

•Toimintatapa 

•Hyvinvointi 

Hyvä työyhteisö 

Ensisijaiset hankkeet 



  

Johtaminen 
 

 

 

Tavoite 

Kehityskeskustelut pidetään 
säänöllisesti ja niihin 
valmistaudutaan.  

Tehtäväkuvaukset ovat 
ajantasalla. 

Palautteen antaminen on osa 
työyhteisön toimintaa. 

Henkilöstövoimavarojen ja 
osaamisen johtaminen on 
ennakoivaa ja pitkäjänteistä, 
palvelutarpeeseen perustuvaa 
toimintaa. 

Toimenpide 

Esimiehet valmennetaan 
kehityskeskustelujen 
käymiseen. Kerrotaan 
kehityskeskustelujen tarkoitus. 
Esimies tekee koosteen 
keskusteluista. 

Esimiehet laativat yhteistyössä 
työntekijän kanssa 
tehtäväkuvaukset ja ne ovat 
helposti löydettävissä 

Esimiehiä ja henkilöstöä 
valmennetaan rakentavan 
palautteen antamiseen ja 
vastaanottamiseen. 

Toimialat ennakoivat osaamis- ja 
palvelutarpeen ja tekevät sen 
pohjalta palvelutoimintojen 
kehittämissuunnitelman. 

Mittari 

Kehityskeskusteluja on käyty 2 
vuoden välein  100 % :sti. 
Organisaatiossa on tiedossa 
kehityskeskusteluprosessi. 

Jokaisella henkilöllä on 
ammattiryhmän- tai 
henkilökohtainen tehtäväkuva 

On saanut palautetta, ei ole 
saanut palautetta; 
henkilöstökysely. 

Suunnitelmat on tehty 
annettuun määräaikaan 
mennessä.   

Vastuu 

Esimiehet, toimialajohtajat 

Esimiehet, työntekijät 

Esimiehet, työntekijät, 
henkilöstöpäällikkö 
(henkilöstökysely) 

Toimialajohtajat 



  

Osaaminen 
 

 

Tavoite 

Perehdyttäminen on 
luonnollinen osa 
organisaatiokulttuuria  

Osaaminen vastaa  asiakas- ja 
palvelutarpeita 

Johtamis- ja 
esimiesvalmiuksien 
kehittäminen 

Monikulttuurisen 
toimintaympäristön 
huomioiminen osaamisessa 

Toimenpide 

Perehdyttäjä työtehtäviin 
(kollega) sekä organisaation 
toimintaan (esimies). 
Yleinen/toimialojen pereh-
dyttämiskansio Vornettiin. 
Uusien työntekijöiden 
tervetulotilaisuus. 

Henkilökohtaiset kehittymis- ja 
koulutustavoitteet kirjataan 
esim. kehityskeskustelu-
lomakkeelle. Toimialan 
koulutussuunnitelmat 
käsitellään Ytr:ssä. 

Esimiesvalmennukset kaikille 
esimiehille. Henkilöstö- ja 
muutosjohtaminen. 

Asiakaspalveluhenkilöstön 
koulutus ja valmennus 

Mittari 

Perehdyttäminen on 
toteutettu 100 %:sti. Kerran 
vuodessa syksyllä 
tervetulotilaisuus. 

Osaamis- ja koulutusasioista 
on keskusteltu ja toimenpi-
teistä sovittu esim. kehitys-
keskustelujen yhteydessä.  

Ytr on käsitellyt kaikkien 
toimialojen koulutussuun-
nitelmat. 

Osallistumisaktiivisuus 100%. 

Valmennukseen vaikuttavuutta 
esimiestoimintaan mitataan 
henkilöstökyselyssä. 

Osallistuneiden lukumäärä on 
hyvällä tasolla. 

Vastuu 

Esimiehet, perehdyttäjät, 
henkilöstöpäällikkö 

Esimiehet, työntekijät, Ytr 

Toimialajohtajat 

Esimiehet 



  

Toimintatapa 
 

 

Tavoite 

Vuorovaikutustaitojen 
kehittyminen ja ristiriitojen 
vähentyminen 

Yhteiset pelisäännöt ovat 
kaikkien tiedossa ja päivitetty 

Työn tavoitteet ovat 
työntekijän tiedossa, joita hän 
oma-aloitteisesti toteuttaa 

Toimenpide 

Puheeksi ottamisesta ja 
ristiriitojen ratkaisutaidoista  
järjestetään valmennusta. 
Sovitaan 0 -toleranssi huonolle 
käytökselle. 

Yhteisistä pelisäännöistä 
sovitaan henkilöstön kanssa ja 
laitetaan ohjeita Vornettiin 

Tulevan kauden keskeiset 
tehtävät ja tavoitteet on 
kirjattu kehityskeskustelu-
lomakkeelle 

Mittari 

Ristiriidat otetaan aktiivisesti 
käsiteltäväksi ja ratkaistaan. 

Pelisääntöjen rikkomiset 
minimissä 

Tavoitteet on kirjattu 
kehityskeskustelulomakkeelle 

Vastuu 

Esimiehet, työntekijät, 
työsuojeluhenkilöstö 

Esimiehet, työntekijät, 
henkilöstöpäällikkö 

Esimiehet, työntekijät 



  

Toimintatapa 
 

 

 

Tavoite 

Palvelutoiminnan 
tuloksellisuus ja sujuvat 
työprosessit 

Työn tuloksellisuudesta 
palkitseminen 

Toimivaltasuhdemuutokset 
uudistetaan tukemaan 
henkilöstöohjelman 
tavoitteiden toteutumista 

Innovatiivinen henkilöstö 
hyödyttää organisaation 
toimintaa ja edistää Forssan 
elinvoimaisuutta 

Toimenpide 

Keskeiset työprosessit käydään 
läpi toimialoilla ja työyksikössä 
ja ongelmakohdat korjataan. 

Tuloksellisuutta tukevan 
palkitsemisjärjestelmän 
kehittäminen 

Hallintosäännön tarkastelu ja 
toimivaltasuhteiden 
uudistaminen 

Innovatiivisuutta edistetään 
soveltuvin osin innovatiivisuus-
työpajan ja -raportin 
suositusten mukaisesti. 

Mittari 

Keskeiset työprosessit on käyty 
läpi määräaikaan mennessä. 

Palkitsemisjärjestelmä on 
määräaikaan mennessä valmis 
käyttöönotettavaksi. 

Toimivaltasuhteet  on 
uudistettu / ei ole uudistettu 

Innovaatioaloitteiden 
lukumäärä on hyvällä tasolla. 

Vastuu 

Esimiehet, työntekijät 

Johtoryhmä, 
henkilöstöpäällikkö, esimiehet, 
pääluottamusmiehet 

Kaupuginjohtaja, 
toimialajohtajat, 
henkilöstöpäällikkö 

Työntekijät, esimiehet. 



  

Hyvinvointi 
 

 

 

Tavoite 

Tiedottaminen ja viestintä on 
toimivaa, avointa ja 
ennakoivaa. Sähköisiä 
välineitä hyödynnetään 
viestinnässä. 

Työn kuormittavuus on sopiva 
työntekijän voimavaroihin 
nähden 

Toimenpide 

Ryhmätekstiviestit käyttöön 
kännyköihin, niille 
työntekijöille, joilla on 
kännykkä mutta ei 
sähköpostia. Muutoin kutsut 
Outlook - kalenteritoiminnolla. 
Esim. työpaikkakokoukset. 

Toimialat ja työyksiköt ottavat 
sähköiset viestintäohjelmistot 
päivittäiseen käyttöön. Sisäistä 
käyttöopastusta annetaan 
sisällöntuottajille ja käyttäjille. 

Työn kuormittavuutta ja 
oikeudenmukaista 
jakautumista tarkastellaan 
kehityskeskusteluissa ja 
työprosessipalavereissa ja 
epäkohdat korjataan 

Mittari 

Ryhmätekstiviestejä käytetään 
riittävästi.  

Kutsut tulevat Outlook -
kalenteritoiminnon kautta. 

Sähköisiä viestintäohjelmistoja 
hyödynnetään. Tarpeettoman 
sähköpostin määrä vähenee 
merkittävästi. 

Työn kuormittavuus ja 
oikeudenmukainen 
jakautuminen koetaan 
sopivaksi.  

Vastuu 

Kutsuja lähettävät esimiehet, 
toimistosihteerit ja työntekijät 

Esimiehet, työntekijät 

Esimiehet, työntekijät, 
työsuojelu, työterveyshuolto 



  

Hyvinvointi 
 

 

Tavoite 

Liikunta on hyvinvointia 
edistävänä tekijänä oleellinen 
osa työntekijän arkitoimintaa 

Kulttuuri-  ja 
elämystapahtumat ovat 
hyvinvointia lisäävänä tekijänä 
oleellinen osa työntekijän 
arkea 

Toimenpide 

Tuetaan henkilökunnan 
liikkumista. Järjestetään uusi 
liikuntakampana esim. Hymis. 
Liikuntasetelijärjestelmä 
käytössä. Arkiliikunnan 
edistäminen. 

Teatteri-, elokuva,- urheilu-, 
kulttuuri ym. 
käyntitapahtumien paikallinen 
tukeminen. Yksilöllinen 
lipputuki. 

Mittari 

Liikuntaseteleiden käyttö on 
runsasta. 

Liikuntakampanjaan 
osallistuneiden lukumäärä on 
merkittävä. 

Kerran vuodessa on järjestetty 
henkilöstölle teatteriesitys. 
Elokuvalipputuki jatkuu. 

Holjien rannekkeita saa 
alennushinnalla. 

Vastuu 

Liikuntasihteeri, työntekijät. 

Henkilöstöpäällikkö. 



  

Priorisointi  
 

 

Kärki- 
hankkeet 

• Innovatiivinen henkilöstö hyödyttää organisaation toimintaa ja edistää Forssan elinvoimaisuutta 

• Työn kuormittavuus on sopiva työntekijän voimavaroihin nähden 

• Palvelutoiminnan tuloksellisuus ja sujuvat työprosessit 

• Työn tuloksellisuudesta palkitseminen 

• Johtamis- ja esimiesvalmiuksien kehittäminen 

• Henkilöstövoimavarojen ja osaamisen johtaminen on ennakoivaa ja pitkäjänteistä, palvelutarpeeseen 
perustuvaa toimintaa. 

• Vuorovaikutustaitojen kehittyminen ja ristiriitojen vähentyminen 

Jatkuvat 
hankkeet 

• Osaaminen vastaa  asiakas- ja palvelutarpeita 

• Perehdyttäminen on luonnollinen osa organisaatiokulttuuria. 

• Liikunta on hyvinvointia edistävänä tekijänä oleellinen osa työntekijän arkitoimintaa 

• Tehtäväkuvaukset ovat ajantasalla. 

• Palautteen antaminen on osa kehittämistoimintaa. 

• Työn tavoitteet ovat työntekijän tiedossa, joita hän oma-aloitteisesti toteuttaa. 

• Kulttuuri- ja elämystapahtumat ovat hyvinvointia lisäävänä tekijänä oleellinen osa työntekijän arkea 

• Kehityskeskustelut pidetään säänöllisesti ja niihin valmistaudutaan.  

• Toimivaltasuhdemuutokset uudistetaan  

• Yhteiset pelisäännöt ovat kaikkien tiedossa ja päivitetty. 

• Tiedottaminen ja viestintä on toimivaa, avointa ja ennakoivaa. Sähköisiä välineitä hyödynnetään 
viestinnässä. 

• Monikulttuurisen toimintaympäristön huomioiminen osaamisessa 



  

 

Forssan kaupunki 


