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1 Johdanto 
 
Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Kaupunkistrategia ”Rohke-
asti uudistuva Kokkola” on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.11.2017 ja se antaa suunnan kau-
pungin ja koko konsernin toiminnalle ja sen kehittämiselle. Strategia sisältää vision: ”Kokkola on 
rohkeasti uudistuva, kaksikielinen kestävän kehityksen kaupunki. Menestyksemme perustuu sisäi-
seen yhtenäisyyteen, vastuulliseen taloudenpitoon ja linjakkaaseen päätöksentekoon”. Strategia ja-
kaantuu neljään näkökulmaan: sopivasti lähellä, houkuttava ja koukuttava kaupunki, onnistumme 
yhdessä ja resurssiviisas kaupunki. Arvoina, jotka ovat myös henkilöstöohjelman lähtökohtana, 
ovat: rohkeus uudistua, vastuuntunto ja vastuunkanto, kestävyys ja kunnioitus. 
 
Henkilöstöohjelmassa on määritelty kaupunkistrategiaa tukevat henkilöstöpoliittiset tavoitteet ja toi-
menpiteet vuosille 2018–2021. Ne täsmentyvät vuosittain talousarvion ja toimintasuunnitelman 
kautta, kaupungin johtoryhmän valmistelusta. Henkilöstöohjelma tuo näkyväksi kaupunkistrategian 
henkilöstöä koskevat päämäärät. Siinä määritellään kaupungin henkilöstöjohtamisen strategiset ta-
voitteet, painopisteet ja toimenpiteet. Ohjelman tarkoituksena on myös vahvistaa yhtenäistä henki-
löstöpolitiikkaa ja käytännön henkilöstötyötä. 
 
Tarkoituksena on ollut laatia selkeä ja realistinen strateginen ohjelma, jonka toteutuminen näkyy 
päivittäisessä työssä. Henkilöstöohjelman laadinta aloitettiin marraskuussa 2017. Ohjelman sisältö 
rakentui pääosin helmikuussa 2018 esimiehille ja henkilöstön edustajille järjestetyn Learning cafe – 
osallistavan ryhmätyömenetelmän aineistosta. Learning cafe työskentelypisteiden teemat johdettiin 
kaupunkistrategian 2018–2021 henkilöstöä koskevista tavoitteista ja toimenpiteistä. Lisäksi työhy-
vinvoinnin näkökulmaa työstettiin ja avattiin valtuustoseminaarissa 21.5.208. Työhyvinvointiin vai-
kuttavia asioita on myös työstetty ja pohdittu yhdessä henkilöstön edustajien kanssa keväällä 2018. 
Työryhmätyöskentelyiden pohjalta laadittu henkilöstöohjelmaluonnos viimeisteltiin henkilöstöpalve-
luissa ja se valmistui kesällä 2018. 
 
Henkilöstöohjelman keskeiset osa-alueet ovat 
‐ henkilöstön osaamisen ja osaamistarpeiden tunnistaminen ja kehittäminen 
‐ tarkoituksenmukaiset toimenkuvat 
‐ sairauspoissaolojen vähentäminen, työtyytyväisyyden edistäminen ja työtapaturmien ehkäisy 
‐ hyvän johtamisen vahvistaminen. 
 
Henkilöstöohjelmaa toteuttavat esimiehet, henkilöstö ja päättäjät. Henkilöstöohjelman toteutumista 
seurataan ja arvioidaan vuosittain toimialojen toimintakertomuksissa ja koko kaupungin osalta hen-
kilöstöraportissa. Kerran vuodessa toteutettavan henkilöstökyselyn avulla kootaan työntekijöiden 
palautetta ja näkemyksiä muun muassa työilmapiiristä ja henkilöstöasioiden tilasta. 
 
 
 
2 Arvot 
 
Organisaation arvot kertovat siitä, mitkä asiat ovat tärkeitä organisaation toiminnassa ja mitä asioita 
pidetään toiminnan perustana. Yhteiset arvot kuvaavat tapaamme toimia ja arvojen mukaista toimin-
taa edellytetään kaikilta. Toimimme erilaisissa tehtävissä eri puolilla organisaatiota, mutta arvot ja 
niille rakentuva toimintakulttuuri yhdistävät koko kaupungin henkilöstöä. 
 
Arvot ohjaavat ihmisten valintoja ja siksi yhteisten arvojen tietoiseksi tekeminen on tärkeää. Koska 
arvojen sisäistäminen luo perusedellytykset samansuuntaiselle toiminnalle ja kehittymiselle, on ar-
voista ja periaatteista keskusteltava jokaisella työpaikalla. Mitä ne tarkoittavat ja merkitsevät meidän 
työssämme ja toiminnassamme ja miten niitä voi edistää? Yhteisten merkitysten ja tulkintojen löytä-
minen mahdollistaa arvoihin sitoutumisen ja sitä kautta näkymisen arkityön valinnoissa. Arvot ohjaa-
vat päivittäistä päätöksentekoamme ja määrittelevät, miten meidän tulisi kohdata toisiamme ja työs-
kennellä yhdessä. Arvot toimivat ikään kuin ohjenuorana kohti päämääräämme, visiota. 
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Kokkolan kaupungin uuteen strategiaan kirjatut arvot 
 
Rohkeus uudistua 
Tulevaisuutta rakentaessamme haluamme olla rohkeasti uudistuva, kestävän kehityksen kaupunki. 
Uusiutumiskyky edellyttää meitä toimimaan innovatiivisesti paikallisella tasolla ja olemaan rohkeasti 
kansainvälinen. 
 
Vastuuntunto ja vastuunkanto 
Toiminnassamme kannamme vastuuta kunnan taloudesta, toiminnan vaikuttavuudesta ja kuntalais-
ten hyvinvoinnista. 
 
Kestävyys ja kunnioitus 
Teemme päätöksiä linjakkaasti ja pitkäjänteisesti. Rakennamme tulevaisuuden kaupunkia taloudelli-
sesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. 
 
 
 
3 Henkilöstöohjelman tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut, vastuutahot ja arviointi 
 
Henkilöstön osaamisen ja osaamistarpeiden tunnistaminen ja kehittäminen 
 
Osaamisen kehittäminen lisää työntekijän työn hallinnan tunnetta, sisäistä motivaatiota ja työhyvin-
vointia. Osaamisen ja osaamistarpeiden tunnistamisen ja kehittämisen tärkein työkalu on jatkuva 
keskustelu. Kehityskeskustelut tukevat osaamisen kehittämistä, joten kehityskeskustelukonseptia 
kehitetään vahvemmin osaamisen kehittämisen työvälineeksi. Keskustelut vakiinnutetaan kattavasti 
osaksi johtamiskäytänteitä. Osaamiskartoitus ja sen pohjalta laadittu koulutussuunnitelma on yksi 
osaamisen tunnistamisen ja kehittämisen keino. 
 
Toimintaympäristön nopeat muutokset vaativat jatkuvaa keskustelua, rohkeutta kokeilla uusia toi-
mintatapoja, nostaa sille onnistumisia sekä kykyä tarkastella ja suunnitella omaa työtään kriittisesti. 
Sisäinen viestintä tukee osaamisen hallintaa, joten sisäisen viestinnän käytäntöjä kehitetään vastaa-
maan jatkuvasti muuntuvia tarpeita. Suunnitelmallisella ja tavoitteellisella rekrytoinnilla pyritään vas-
taamaan nykyisiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin. 
 
 
Tavoite Toimenpide Aikataulu Vastuutaho Arviointi 
Henkilöstön osaa-
misen ja osaa-
mistarpeiden tun-
nistaminen ja ke-
hittäminen 

Otetaan uusi osaamiskar-
toituksen sisältävä kehitys-
keskustelukonsepti käyt-
töön 
‐ selvitetään sähköisen 

järjestelmän käytön 
mahdollisuus osaamis- 
tarpeiden kokoamisessa 

2018– Henkilöstö-
palvelut 

Käydyt kehitys-
keskustelut  
(tavoite 100 %  
v. 2021) 
Seuraavassa ke-
hityskeskuste-
lussa arvioidaan 
vaikuttavuutta 
(ensimmäisen 
kerran 2019) 
 

Osaamiskartoitusten poh-
jalta laaditaan koulutus-
suunnitelma 

2019 Henkilöstö-
palvelut 

Koulutussuunni-
telman 2019  
toteutuminen 
(2020) 
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Tarkoituksenmukaiset toimenkuvat 
 
Toimenkuvien säännöllinen päivittäminen, seuranta ja arviointi edistävät perustehtävän ja työn ta-
voitteiden toteutumista. Toimenkuvat tarkistetaan vuosittain mm. kehityskeskustelun yhteydessä ja 
ne käydään läpi yhteisesti työyksikössä. Tarkoituksenmukaiset toimenkuvat huomioivat työntekijöi-
den osaamisen ja vahvuudet ja ne rakentuvat perustehtävän kautta. Tarvittaessa toimenkuvat 
muuntuvat joustavasti. 
 
 
Tavoite Toimenpide Aikataulu Vastuutaho Arviointi 
Tarkoituksen- 
mukaiset toimen-
kuvat 

Tarkistetaan toimenkuvat 
vuosittain mm. kehityskes-
kustelun yhteydessä ja  
jatkotyöstetään tarvitta-
essa 

Vuosittain Esimiehet Seuraavan kehi-
tyskeskustelun 
yhteydessä. 
Työhyvinvoiti- 
kysely 
 

Käydään läpi toimenkuvat 
yhteisesti työyksiköissä  

Vuosittain Esimiehet Havainnot arjen 
sujumisesta työ-
yksiköissä. 
 

 
 

Organisaation nykyisiin ja 
tuleviin osaamistarpeisiin 
pohjautuva rekrytointi 

2018– Konserni-
hallinto ja  
-palvelut 
sekä toimi-
alajohto. 
Henkilöstö-
palvelut tu-
kena 

Henkilöstön pysy-
vyys/lähtökeskus-
telut 

 Kannustetaan henkilöstöä 
oman työn ja työvaiheiden 
kriittiseen tarkasteluun ja 
suunnitteluun 
Annetaan kaikille vastuuta 
ja osallistetaan 
Rohkaistaan kokeilemaan 
erilaisia/uusia työtapoja 
Sallitaan epäonnistumiset, 
tuodaan esiin onnistumiset 
Järjestetään tarvittaessa 
aiheeseen liittyvää koulu-
tusta  

Jatkuva Esimiehet  

Ajantasainen tieto 
kaikkien saata-
villa 

Nykyisen intran päivittämi-
nen 
Intran uusiminen 

2018 päivit-
täminen 
2019–2020 
uusiminen 

Henkilöstö-
palvelut,  
tietohallinto-
palvelut, 
viestintä, 
toimialat 

Palaute, kysy-
mysten/tieduste-
luiden määrä. 
Havainnot ajanta-
saisten ohjeistus-
ten mukaan toimi-
misesta 
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Sairauspoissaolojen vähentäminen, työtyytyväisyyden edistäminen ja työtapaturmien  
ehkäisy 
 
Sairauspoissaolojen vähentäminen liittyy työkyvyn ylläpidon osa-alueelle eli työntekijän fyysiseen, 
psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Työkykyä edistävät mm. työntekijän motivaatio, 
asenne, fyysinen hyvinvointi, työturvallisuus ja työolot. Työyhteisön avoin ja luottamuksellinen ilma-
piiri, arvostava ja kannustava johtaminen sekä työntekijän vaikutusmahdollisuudet omaan työhönsä 
ovat tekijöitä, jotka osaltaan vaikuttavat alentavasti sairauspoissaoloihin. Toimiva vuorovaikutus 
edistää hyvinvointia, yhteistyön edellytyksiä ja työilmapiiriä. Vuorovaikutuskoulutuksella nostetaan 
esille taitavan vuorovaikutuksen myönteisiä vaikutuksia. 
 
Työtapaturmien ehkäisy on järjestelmällistä toimintaa, jossa huomioidaan mm. työvälineet, työympä-
ristö, työmenetelmät, asenne sekä toiminta- ja työtavat. Tapaturman vaaraa aiheuttavien tekijöiden 
tunnistaminen ja poistaminen (tai vähentäminen) on tärkeää. Työturvallisuuskoulutuksen avulla 
edistetään työpaikan turvallisuuskulttuuria ja käytänteitä. 
 
Pitkäjänteisellä henkilöstön hyvinvointisuunnitelmalla sekä resurssien tarveperusteisella kohdenta-
misella voidaan vaikuttaa sairauspoissaolojen vähentämiseen, kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin 
ja työtapaturmien ehkäisyyn. Sairauspoissaolokäytäntöjä tarkastellaan ja kehitetään osana työkyvyn 
tukea. 
 
 
Tavoite Toimenpide Aikataulu Vastuutaho Arviointi 
Hyvinvoiva henki-
löstö 

Vaikuttavan työterveys-
huoltoyhteistyön ylläpitä-
minen ja kehittäminen 

2018– Henkilöstö-
palvelut 

Työhyvinvointi- 
kyselyt (tuloskehi-
tys), sairauspois-
saolojen ja työta-
paturmien vähen-
tyminen 

Aktiivisen työkyvyn tuen 
mallin juurruttaminen 

Jatkuva Henkilöstö-
palvelut 

Kohdennetaan budjetoitu 
raha tarveperusteisesti 

Vuosittain Henkilöstö-
palvelut 

Vuorovaikutuskoulutus 2018–2019 Henkilöstö-
palvelut 

Työturvallisuuskoulutus 
Työsuojelun toimintaohjel-
man noudattaminen 

Jatkuva Henkilöstö-
palvelut,  
toimialat 

Sairauspoissaolojen 
omailmoitusmenettelyn 
tarkastelu ja kehittäminen 

2019– Henkilöstö-
palvelut 

 
 
Hyvän johtamisen vahvistaminen 
 
Hyvä johtaminen luo edellytyksiä työhyvinvoinnille ja on siten voimavara koko työyhteisölle. Johta-
juus on yhteinen prosessi, joka rakentuu vastavuoroiselle toiminnalle, ei yksilösuorittamiseen. Johta-
juus on ennen kaikkea luottamusta ja arvostamista, uskoa ihmisiin ja heidän kykyihinsä. Hyvässä 
johtamisessa mahdollistuu työntekijän osaamisen kehittäminen, arvostava kohtaaminen, osallisuus, 
kannustaminen ja oikeudenmukaisuus. Johtajan toimintaa ohjaavat perustehtävä ja strategiset ta-
voitteet. Valmentavan johtamisen periaatteita edistetään johtajien vertaistapaamisilla ja koulutuk-
sella. Työturvallisuuden johtamisen koulutukset myötävaikuttavat terveellisen ja turvallisen työn 
edellytyksiin työyhteisössä. 
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Tavoite Toimenpide Aikataulu Vastuutaho Arviointi 
Hyvä johtaminen Esimieskoulutus Jatkuva Johto-

ryhmä,  
henkilöstö-
palvelut 

Työhyvinvointi- 
kysely, lähtökes-
kustelut 

Vertaistapaamiset 2019– 
Esimiesinfot Jatkuva 
Työturvallisuuden johtami-
nen -koulutukset 

Vuosittain Työtapaturma- 
tilastot 

 


