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1. Tausta ja nykytila kehitysohjelman kohdealueella 
 

Tammelan kunnalla työskentelee noin 245 (v.2016. 260) henkilöä, joista noin 180 (v.2016 200) 
on vakinaisessa työsuhteessa. Henkilöstön määrä on laskusuunnassa ja vakinaisten suhteellinen 
määrä on laskenut viimevuosina. Vakinaisten määrä oli vuonna 2018 182. Sivistystoimi on henki-
löstön määrässä mitattuna selkeästi suurin kolmesta toimialasta ja toimialalla työskentelee noin 
65 prosenttia kunnan henkilökunnasta. Henkilökunnan sukupuolijakauma noudattaa kuntapuolen 
yleistä sukupuolijakaumaa. Tammelan henkilökunnasta lähes 80 prosenttia on naisia. Keski-ikä 
on reilu 48 (v.2016 46) vuotta ja suurin ikäryhmä on 50 –59 vuotiaat. Heidän osuutensa on lähes 
38 (v.2016 33) prosenttia koko henkilöstöstä.  
 
Työnantaja investoi vuonna 2018 henkilökunnan osaamisen vahvistamiseen noin 89 000 (v.2015 
82 000) euroa. Koulutuspäiviä oli 561 (v.2015 344) ja keskimäärin henkilökunta kouluttautui 
vuonna 2018 3 (v.2015 1,7) päivää. Sivistystoimi kouluttautui aktiivisimmin kolmesta toimialasta. 
Vuonna 2018 sairauspoissaoloja oli 2184 (v.2015 2627) kpv. Työtapaturmia oli 16 (v.2015 12) 
kpl, joissa poissaoloja 97 (v.2015 86) kpv. 

 

2. Yhteys strategiaan 
 

Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö –ohjelman tavoitteena on kehittää 
kunnan henkilöstöä sekä kuntaa työnantajana, etsimällä keinoja ja tapoja sekä kehityksen paino-
pistealueita henkilökunnan viihtyvyyden, sitoutuneisuuden ja osaamisen sekä työnantajaimagon 
kestävään kehittämiseen. Lisäksi sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden kustannuksia 
pyritään laskemaan ohjelman myötä. Kunnan oman organisaation ja kumppaneiden kanssa teh-
tävän yhteistyön tavoitteena on luoda edellytyksiä työhyvinvoinnin, osaamisen ja työnantajaima-
gon myönteiselle kehittymiselle. Hyvinvoiva ja osaava henkilökunta tukee ja mahdollistaa muiden 
kehitysohjelmien toteutumisen. 
 
Ohjelmalla on useita yhtymäkohtia kunnan strategiaan. Ohjelma toteuttaa vision mukaista edellä 
kävijyyttä ja Suomen paras kunta –tavoitetta sekä arvojen mukaista asiakaslähtöisyyttä, vastuul-
lisuutta, yhdessä onnistumista ja tahtoa uudistua. Ohjelma toteuttaa osaltaan strategiaperustan 
mukaista kunnan kokonaisvaltaista muutosta, kohti elinvoimaista Tammelaa. 
 
Ohjelmassa toteutetut hankkeet ja kehittämistyö lisäävät henkilökunnan osaamistasoa esimerkik-
si palveluiden kehittämisessä. Vapaus kokeilla ja ”erehtyä” vapauttavat henkilökunnan osaamis-
pääoman positiiviseen kehittämisen kierteeseen ja sitouttavat heidät näin koko kunnan vastuulli-
seen kehittämiseen. Ohjelman vahva kytkös kunnan strategian visioon ja muihin kehittämisoh-
jelmiin lisää ohjelman strategista merkitystä. 

 

3. Tavoitteet ja mittarit 
 

3.1 Tavoitetila kehitysohjelman kohdealueella 
 

Ohjelman tavoitteena on kehittää henkilökunnan hyvinvointia, osaamista ja tuottavuutta sekä joh-
tajuutta pitkäjänteisesti ja luoda edellytykset toimia vision mukaisesti edelläkävijänä. Ohjelman 
hyötytavoitteet ovat Vetovoimainen työnantajaimago ja inspiroiva työympäristö sekä Hyvinvoiva, 
motivoitunut ja osaava henkilöstö.  
 
Kunta tavoittelee pysyvää osaamisen vahvistumista, henkilökunnan hyvinvoinnin kasvua ja tuot-
tavuuden lisäämistä. Oman toiminnan pitkäjänteisellä kehittämisellä parannetaan kuntalaisten 
palveluita ja vahvistetaan vetovoimaista työnantajaimagoa. 
Kunta tähtää määrätietoisesti palvelujen järjestämisen tehostamiseen ja uusien ratkaisujen käyt-
töönoton edistämiseen. Laadukkaat kuntapalvelut ja kunnan joustava toimintatapa lisäävät kun-
nan houkuttelevuutta ja vahvistavat kuntalaisten toimeliaisuutta.  
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Tulevaisuudessa henkilökunta kuvaa työnantajansa seuraavasti; 

 Asiakaslähtöinen 

 Ratkaisukeskeinen 

 Luotettava 

 Perehdyttävä 

 Palkitseva 

 Kuunteleva 

 
Tulevaisuudessa työnantaja kuvaa henkilökuntaa seuraavasti; 

 Tuloksellinen 

 Osaava 

 Hymyilevä 

 Asiakaslähtöinen 

 Motivoitunut 

 Innostunut 

 Muutosmyönteinen 

 Kehittävä 

 Hyvinvoiva 

 Tammelan kunnassa vallitsee tasa-arvoinen, innostava ja luottamuksellinen ilmapiiri. 

Johtaminen on yksilölliset vahvuudet tunnistavaa, oikeudenmukaista, tasapuolista, kuun-

televaa ja ratkaisukeskeistä valmentavaa johtamista. 

 
Tulevaisuudessa asiakas kuvaa henkilökuntaa seuraavasti; 

 Avulias 

 Asiakaslähtöinen 

 Aikaansaava 

 Luotettava 

 Helposti lähestyttävä 

 
 

3.2 Hyötytavoitteet ja mittarit 
 

Hyötytavoite 1: Vetovoimainen työnantajaimago ja inspiroiva työympäristö 
 
Tammelan kunnan henkilöstön suurin ikäryhmä on 50 – 59 vuotiaat ja heihin kuului vuonna 2018 
95 (v.2015 83) henkilöä. Tämän lisäksi yli 50 vuotiaiden osuus koko henkilökunnasta oli vuonna 
2015 41 prosenttia ja vuonna 2018 lähes 48 prosenttia. Tämä ennakoi tulevaisuudessa huomat-
tavia rekrytointitarpeita ja siinä onnistuminen edellyttää vahvaa ja vetovoimaista työnantajaima-
goa, ilman palkkakilpailua. 
Henkilöstön hyvinvointi ja tuottavuus vahvistuvat sallivassa, tukevassa ja ratkaisukeskeisessä 
toimintaympäristössä. Lisäksi sitoutuminen vahvistuu työnantajaa kohtaan, kun henkilökunta tun-
tee tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi. Yksilölliset eroavaisuudet työympäristön osalta on koko 
organisaation kannalta arvo ja vahvuus, jota tulee mahdollisuuksien mukaan mahdollistaa ja tu-
kea. Vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa sovitaan henkilökohtaiset tavoitteet, joiden kaut-
ta suoriutumista arvioidaan ja palkitaan. 
 
Mittarit 

 Henkilöstön palaute kehityskeskusteluista 

 Henkilöstön palaute esimiesten onnistumisesta aktiivisen tuen täytäntöönpanosta 

 Henkilöstön tyytyväisyys esimiestyöhön ja yleisesti johtamiseen 

 Henkilöstön suositteluprosentti (suosittelisitko työnantajaasi) 

 Henkilökunnan pysyvyys   
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TOIMENPIDE KUVAUS 
TOTEUTTA-

JAT 
AIKATAU-

LU 
EUROT 

Kehityskeskustelut Uudistetaan kehityskeskuste-
lulomake ja valmennetaan 
esimiehet ja henkilökunta 
kehityskeskusteluihin 

Esimiehet 2019 3000 

Osaamiskartoitus Jatkokehitetään kehityskes-
kustelulomakkeen osaamis-
kartoitusosiota.  

 Esimiehet, 
henkilöstöpääl-
likkö ja henki-
löstöjohtaja 

2020 - 2021  5000 

 Laaditaan osaamiskartoitus, 
joka liitetään osaksi koulu-
tusohjelmaa 

   5000 

Koulutusohjelma Valmistellaan monitasoinen 
osaamiskartoituksen mukai-
nen koulutusohjelma 

Esimiehet, joh-
toryhmä ja pää-
luottamusmie-
het sekä kun-
nanhallitus 

2021 - 2022  10 000 

Kannustava palkit-
seminen 

Luodaan tehtävät ja yksilölli-
set valmiudet huomioiva 
palkitsemisjärjestelmä 

Kunnanhallitus, 
johtoryhmä ja 
esimiehet sekä 
pääluottamus-
miehet 

2020 - 2021  5000 

Tulo- ja lähtökysely Valmistellaan ja otetaan 
käyttöön tulo- ja lähtökysely 
henkilökunnan osalta käytet-
täväksi 

Esimiehet, 
henkilöstöpääl-
likkö ja henki-
löstöjohtaja 

2019 - 2020  

Työn arvostamisen 
vahvistaminen 

Vahvistetaan henkilökunnan 
tehtävien läpinäkyvyyttä ja 
tietoisuutta työn vaativuudes-
ta sekä merkittävyydestä. 
Muutosten ennakoinnista 
tehdään hyve. 

Henkilöstö ja 
päättäjät 

2019 - 2021  

 
Hyötytavoite 2: Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö 
Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilökunta on tuottelias ja valmiuksiltaan muutoksiin kykeneväinen. 
Kunta huomioi hyvinvoinnin kokonaisuutena rakentaen pitkäjänteisesti strategisen hyvinvoinnin 
ohjelmakokonaisuuden. Johtajuutta kehitetään ratkaisukeskeiseksi ja valmentavaksi. 
Johtamisjärjestelmä koostuu poliittisesta johtajuudesta ja operatiivisesta lähiesimiestyöstä. Joh-
tamisen perusteen muodostavat kunnan visio ja arvot. Näiden kautta kunnan johtamisen periaat-
teet konkretisoituvat arjessa. Johtamisjärjestelmää kehitetään läpinäkyvämmäksi ja vastuiden 
osalta selkeämmäksi. 
 
Mittarit 

 Toimijoiden kompetenssit ja toimintatavat ovat kuvattu osallistavan prosessin kautta  

 Henkilöstön hyvinvoinnin tila on kuvattu  

 Hyvinvoinnin huomioiminen johdon ja HR:n prosessien osalta on kuvattu, tiedotettu ja 

koulutettu sekä aktiivisesti johdettu 

 Hyvinvoinnin huomioiminen on työterveyshuollon osalta kuvattu, sovittu, aktiivisesti toi-

minnassa ja vaikuttavuutta raportoidaan tuottavuuden johtamisen osalta 

 Hyvinvoinnin huomioiminen on työterveyshuollon osalta kuvattu, sovittu, aktiivisesti toi-

minnassa ja vaikuttavuutta raportoidaan kustannussäästöjen osalta 

 Strategisen hyvinvoinnin ohjelman tavoitteet on kuvattu, toimijat koulutettu, toimenpiteet 

aktiivisessa toteutuksessa ja tavoitteiden seuranta sekä raportointi ovat kiinteä osa ope-

ratiivista johtamista.  
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TOIMENPIDE KUVAUS TOTEUTTAJAT 
AIKA-

TAULU 
EUROT 

Työn ja työelämän 
perustilanne organi-
saatiossa 

Kuvataan kirjallisesti orga-
nisaation osalta; resurssit, 
henkilöstörakenne, tehtä-
vien fyysinen ja henkinen 
kuormittavuus, työsuhtei-
den laatu, työaikaratkaisut 
ja organisaation maantie-
teellinen toimintaympäristö 

Kunnanjohtaja, joh-
toryhmä,  ja henki-
löstöpäällikkö 

1.3.2020  5000 

Eri toimijoiden 
kompetenssien ja 
valmiuksien määrit-
tely työhyvinvoinnin 
edistämisessä 

Kuvataan kirjallisesti haas-
tatteluiden pohjalta eri 
toimijoiden roolit ja vastuut 
työhyvinvoinnin osalta 

Kunnanjohtaja ja 
henkilöstöpäällikkö 

3.5.2020  3000 

Henkilöstön työhy-
vinvoinnin tilan 
määrittely 

Kuvataan yhteenvetomat-
riisiin henkilöstön työhy-
vinvoinnin tila 

Kunnanjohtaja, joh-
toryhmä, henkilös-
töpäällikkö, työsuo-
jelupäällikkö, työ-
suojeluvaltuutetut ja 
työterveys 

5.6.2020  3000 

Työhyvinvointia 
kehittävien ja tuke-
vien toimintojen 
tilan määrittely 

Kuvataan työhyvinvoinnin 
kannalta tärkeiden toimin-
tojen ja toimintamallien tila 

Kunnanjohtaja, joh-
toryhmä, henkilös-
töpäällikkö, työsuo-
jelupäällikkö, työ-
suojeluvaltuutetut ja 
työterveys 

6.8.2020  3000 

Strategisen työhy-
vinvoinnin ohjelman 
laadinta, vaihe I 

Kuvataan kirjallisesti työ-
hyvinvoinnin johtamisen 
rakenteet 

Kunnanjohtaja, Joh-
toryhmä ja henkilös-
töpäällikkö 

9.12.2020  5000 

Strategisen työhy-
vinvoinnin ohjelman 
laadinta, vaihe II 

Kuvataan kirjallisesti joh-
don, HR:n ja esimiestyön 
prosessit työhyvinvoinnin 
johtamisessa 

Kunnanjohtaja, joh-
toryhmä, esimiehet 
ja henkilöstöpäällik-
kö 

1.3.2021  5000 

Strategisen työhy-
vinvoinnin ohjelman 
laadinta, vaihe III 

Johtamisen kulttuurinmuu-
tos 

Esimiehet ja kun-
nanhallitus 

4/2021 - 5 000 
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4. Rajaukset 
 

Hyvinvoinnin edistäminen 
Ohjelma kokoaa kunnan vision ja arvojen tavoitteet kehittämistoimenpiteiksi. Ohjelma keskittyy 
vain strategian mukaisten kehittämistavoitteiden edistämiseen. Erityisesti keskitytään henkilöstön 
hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen ja koordinoituun edistämiseen tuottavuuden vahvistamiseksi ja 
vetovoimaisen työnantajaimagon kasvattamiseen. 
 
Motivaation vahvistaminen 
Kehitysohjelman tavoitteena on tunnistaa henkilökunnan motivaation tasoon vaikuttavat tekijät ja 
vahvistaa nykyisin positiivisesti vaikuttavia tekijöitä sekä uusia motivaatiota vahvistavia toimenpi-
teitä. Uudet toimintatavat voidaan tuottaa omana toimintana tai kumppanuustoimintana. Tavoit-
teena on, että kunta toimii ensivaiheessa kumppanina uusien ratkaisujen tarvemäärittelyssä, ke-
hittämisessä ja käyttöönotossa.  
 
Tuloksien aikaansaaminen ja mittaaminen sekä palkitseminen 
Avoimeen ja kannustavaan toimintakulttuuriin pyrittäessä tulee henkilöstöjohtaminen asettaa yh-
deksi strategisen johtamisen painopistealueeksi. Strateginen henkilöstöjohtaminen on tavoitteel-
lista johtamista, jossa painopiste on yhdessä sovituissa teemoissa ja alueissa. Johtaminen toteut-
taa visiota ja nojaa yhteiseen arvopohjaan. 
 
Henkilöstön oikeutena on tietää mitä heiltä odotetaan ja miten heidän työtään arvioidaan. Tavoit-
teet tulee sopia yhdessä etukäteen ja niiden toteutumista seurata tiiviisti arjen työssä. Henkilö-
kunnan osaaminen tulee pitää ajan tasalla, jotta asetettuihin tavoitteisiin ylletään. Saavutetuista 
tavoitteista palkitaan asianmukaisesti. Tulospalkkion mahdollisuus selvitetään osana palkitsemis-
ta. 
 
Ohjelma keskittyy johtamisen laadun parantamiseen ja valmentavan johtamisen tuomiseen koko 
organisaatioon. Vastaavasti henkilökunnan työyhteisötaitoja ja muutosvalmiutta vahvistetaan oh-
jelman rajauksien mukaisesti. 
 

5. Kehitysohjelman toteutus 
 

Kehitysohjelma toteutetaan kehittämistoimenpiteinä, jotka on suunniteltu ja kuvattu vuosien 2019 
– 2022 osalta. Tarkempi kuvaus, vastuut ja aikataulutus on koottu hyötytavoitteiden osalta toi-
menpidetaulukkoon. 

 

6. Kustannukset ja rahoitus 
 

Ulkoiset kustannukset vuodelle 2019 
Kokouskulut 4000 euroa 
Selvitykset 3000 euroa 
Yhteensä 7 000 euroa 
 
Rahoitus 
Toimintavuotena selvitetään mahdollisuudet saada kansallista rahoitusta strategisen työhyvin-
voinnin kehittämiseen. Työryhmän vastuulla on kartoittaa mahdolliset rahoittajatahot ja valmistel-
la hankehakemus rahoittajalle. 
 
Työmäärä ja resurssit 
Arvio resurssitarpeesta vuosina 2019 - 2022 
Ohjelman omistaja 0,1 htv 
Työryhmä 0,1 htv 
Asiantuntijatyö (henkilöstöpäällikkö) 0,2 htv 
Kumppanuustoiminta (henkilöstökysely) 0,1htv 
 
Toimenpiteiden vaatimat resurssit tarkentuvat, kun toimenpiteet suunnitellaan ja käynnistetään. 
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7. Riippuvuudet muihin ohjelmiin, projekteihin ja muuhun työhön 
 

Strategian poikkihallinnolliset kehittämisohjelmat ovat keskenään riippuvuussuhteessa toisiinsa. 
Ne täydentävät toisiaan ja erityisesti Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö 
–ohjelma tukee sekä varmistaa toisien ohjelmien toteutumista. Ohjelmien toteuttamisen yhtey-
dessä on varmistettava ohjelmien omistajien toimesta, että päällekkäistä työtä ei tehdä. Ohjel-
mien omistajat varmistavat myös ohjelmien yhteistyömahdollisuuksien saumattoman hyödyntä-
misen, tällaisen ilmaantuessa. 
Ohjelmassa on mahdollista tehdä eri kumppaneiden kanssa yhdessä toteutettavia projekteja ja 
toimenpiteitä sellaisissa asioissa, joissa ohjelman hyötytavoitteet saavutetaan.  

 

8. Organisointi ja vastuut 
 

Kehitysohjelman työryhmä: 
Kalle Larsson, puheenjohtaja ja omistaja 
Arja Laajalehto, varapuheenjohtaja 
Leena Ahola 
Riitta Ketonen 
Tero Salo 
Tarja Virtanen 
Emmi Sundqvist 
Jyri Kaunisto 
Johanna Rämö 
Jan Löfsted 
 
Työryhmän tehtävänä on luoda toiminnallaan edellytyksiä ohjelman onnistumiseksi, vastaten ko-
ko ohjelman etenemistä koskevien suunnitelmien valmistelusta ja ohjelman sisäisestä päätöksen-
teosta.  Tehtäviä ja vastuita: 

 Ohjelman valmistelu ja vuosittaiset ohjelmatason suunnittelut 

 Toimenpiteiden priorisointi 

 Ohjelman ja toimenpiteiden edistymisen seuranta ja ohjaus 

Työryhmän luottamushenkilöiden tehtävänä on sekä viestiä ohjelman tavoitteista muille luotta-
mushenkilöille, että edistää luottamushenkilöiden sitoutumista ohjelman tavoitteisiin. 
Työryhmän viranhaltijajäsenten tehtävänä on sekä viestiä ohjelman tavoitteista oman toimialansa 
johdolle ja työntekijöille, että edistää johdon ja työntekijöiden sitoutumista ohjelman tavoitteisiin. 
Omistajan tehtävänä on varmistaa, että ohjelman hyötytavoitteet toteutuvat. Ohjelman omistajalla 
on kokonaisvastuu ohjelmasta ja sen hyötytavoitteista. Omistaja tekee työryhmän kanssa ohjel-
man etenemistä koskevat päätökset ja ehdottaa niitä toimivaltaisille tahoille. Omistaja vastaa pro-
jektin hyötyjen jälkiarvioinnista ja seurannasta toimenpiteiden valmistumisen jälkeen. 

 

9. Sidosryhmät ja sidosryhmien hallinta 
 

Henkilöstöön vaikuttavat monet sidosryhmät ja niiden roolit vaihtelevat. Ohjelman suunnittelua tehtäes-
sä on tunnistettu seuraavat sidosryhmät sekä määritelty niille tavoitteet sidosryhmittäin. 
 
Vakuutuslaitokset (Keva ja muut vakuutuslaitokset) 

Sidosryhmän kanssa käydään vuoropuhelua henkilöstön kehittämisestä, työhyvinvoinnin vah-
vistamisesta ja työtapaturmien määrän vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Tarvittaessa 
käynnistetään yhteishanke ohjelmatavoitteiden saavuttamiseksi. 

 
Edunvalvontaorganisaatiot (Kuntatyönantaja, Kuntaliitto ja ammattiyhdistysliike) 

Sidosryhmän kanssa käydään vuoropuhelua henkilöstön kehittämisestä ja työhyvinvoinnin vah-
vistamisesta. Samalla sidosryhmä tukee työpaikan käytäntöjen yhtenäistämistä ja kehittämistä. 

 
Koulutusorganisaatiot 

Sidosryhmä tukee henkilökunnan osaamisen vahvistamista ja uuden sallivan työkulttuurin ra-
kentamista työnantajan hankkimien koulutuskokonaisuuksien kautta. 
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10. Viestintä 
 

Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu –ohjelman viestinnän keskeinen tehtävä on kertoa oh-
jelman hyötytavoitteiden eteen tehdystä työstä ja ohjelman saavutuksista. Viestintään käytetään moni-
kanavaista viestintää, hyödyntäen tiedotteita, haastatteluita, kunnan kotisivut ja sosiaalisen median. Ak-
tiivisella, selkeällä ja mielenkiintoa herättävällä viestinnällä lisätään asukkaiden ja sidosryhmien tietoi-
suutta kunnan nykyisistä osallistumisen ja vaikuttamisen keinoista. Viestintä ohjelman etenemisestä li-
sääntyy sitä mukaa, kun kehitysohjelman toimenpiteissä syntyy konkreettisia toimia ja tuloksia. 
Ohjelman tavoitteet tulee kiteyttää, jotta ne voidaan viestiä kunnan päättäjille, henkilökunnalle, kuntalai-
sille ja muille sidosryhmille. Kehitysohjelman työryhmän vastuulla on laatia pääviestit, joilla tavoitteista 
kerrotaan. Tavoitteiden viestinnässä keinovalikoima painottuu kunnan kotisivuihin, sosiaaliseen medi-
aan ja työryhmän jäsenten henkilökohtaisiin tapaamisiin eri sidosryhmien kanssa. 

 

11. Kehitysohjelman hallintakäytännöt 
 
11.1 Projektien ja toimenpiteiden valinta ja niitä koskeva päätöksenteko 
 

Työryhmä käsittelee kunkin projektin ja toimenpiteen sekä arvio niiden toteutuskelpoisuuden ja rahoitus-
tarpeen. Projektin käynnistämisen edellytyksenä on, että se oleellisella tavalla hyödyttää ohjelman ta-
voitteen saavuttamista. Kumppaneiden kanssa toteutettavat projektit käsitellään työryhmässä ja määrit-
telee projektin tavoitteet kunnan osalta. Työryhmä valmistelee ja käsittelee kokouksissaan käynnistettä-
viä projekteja ja toimenpiteitä ohjelmasuunnitelman mukaisesti. 
 

11.2 Seuranta ja raportointi 
 

Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seuranta ja raportointi toteutetaan samanaikaisesti kunnan toimin-
nan ja talouden ohjauksen ja seurannan kanssa. Ohjelman hyötytavoitteista johdetaan talousarvion 
valmistelun yhteydessä valtuustoon nähden sitovat vuositavoitteet. Näiden toteutumista seurataan osa-
vuosikatsauksien yhteydessä. Toteutuminen todennetaan tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. 
Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien yhteiskokoukset järjestetään kaksi kertaa vuodessa helmikuussa 
ja elokuussa. Kokousten sisältö annetaan ohjelmien tilannekatsauksena tiedoksi kunnanhallitukselle ja 
valtuustolle. Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien raportointi valtuustolle tehdään tilinpäätöksen käsitte-
lyn yhteydessä. 
 
Kehitysohjelman ensimmäisenä toteutusvuotena raportoidaan ja arvioidaan ohjelman käynnistymisen 
onnistumista. Seuraavana ohjelmakauden vuotena raportoidaan ohjelman vuoden lopun tilanne yleisellä 
tasolla, arvioiden käynnissä olevien projektien ja toimenpiteiden tilanne. Ennustetaan ohjelman hyötyta-
voitteiden toteutumista ohjelmakauden aikana. Lisäksi valtuustolle raportoidaan ohjelman budjetista ja 
aikataulusta. Seuranta toimii samalla pohjatietona tulevien projektien ja toimenpiteiden valinnalle sekä 
budjetoinnille. 
 

11.3 Työryhmän käytännöt 
 

Kokoukset kutsutaan koolle tarvittaessa sähköpostilla. Kutsu sisältää asialistan ja mahdolliset liitteet. 
Kokousasiakirjat tallennetaan Trelloon. Kokouksesta tehdään muistio, jossa tulee ilmetä käsiteltävät 
asia ja päätökset sekä läsnäolijat. Kokouksiin osallistumisesta maksetaan kulloinkin voimassa oleva 
kunnanhallituksen kokousta vastaava kokouspalkkio. 
 

11.4 Dokumenttienhallinta ja muut työtavat 
 

Ohjelman aineisto säilytetään kokonaisuudessa Trellossa. Työtila on avoin työryhmän jäsenille ja henki-
lökunnalle. Julkiset dokumentit julkaistaan kunnan kotisivuilla. 
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12. Riskit ja riskienhallinta 
 

Ohjelman toteutumisen kannalta merkittävimmät riskit liittyvät resursseihin ja asenteisiin sekä osaami-
seen. Riskien ollessa organisaation sisäisiä, niiden todennäköisyyteen voidaan vaikuttaa merkittävästi 
toimintakulttuuria yhtenäistämällä ja vahvistamalla. Työryhmä tunnisti erityisesti seuraavat riskit; 

 Hyvä tahtotila, konkreettisuus puuttuu. Ei osata määritellä toimenpiteitä sekä käytäntöjä, mitkä 

vahvistavat sallivaa ja valmentavaa työnantaja tunnetta. Konkreettiset toimenpiteet puuttuvat ja 

väärinkäytöksiin ei puututa. 

 Rohkeuden ja proaktiivisuuden puute henkilöstöhallinnon käytäntöjen uudistamisessa ja fo-

kusoinnissa sekä priorisoinnin puute 

 Matala kyky sietää epäonnistumisia 

 Ratkaisukeskeisen ja valmentavan johtajuuden käytäntöön viemisen epäonnistuminen 

 Haluttomuus uudistua ja johtaa omaa työntekoa 

 Tiedonkulku 

 Resurssien rajallisuus suhteessa tavoitteisiin 

Poliittisen johdon ja henkilökunnan haluttomuus sitoutua yhteiseen tavoitteeseen Projektien ja toimenpi-
teiden käynnistymisen yhteydessä työryhmä arvioi mahdolliset riskit ja laatii niiden hallitsemiseksi ris-
kienhallintasuunnitelman. 
 

13. Edellytykset kehitysohjelman toteutukselle ja onnistumiselle 
 

13.1 Edellytykset kehitysohjelman toteuttamiselle 
 

Keskeinen edellytys ohjelman toteutukselle on, että valitut toimenpiteet käynnistyvät ja toteutuvat suun-
nitellusti. Tämän takia valitut toimenpiteet ovat konkreettisia ja rajattuja. Toimenpiteiden toteutumiseksi 
on nimetty vastuutaho ja toimenpiteille on myönnetty riittävä rahoitus. Kehitysohjelman suunnittelussa 
on määritelty ja tunnistettu kunnan keskeisiä haasteita ja toimenpiteitä ohjelman teeman osalta. 
 

13.2 Edellytykset kehitysohjelman onnistumiselle 
 

Mittarointi ja selkeä mitattava tavoite mahdollistaa etenemispolun rakentamisen ohjelman tavoitteiden 
toteutumiselle. Ohjelmatoiminnan pitää pohjautua oikeaan arvioon nykytilasta sekä tarvittavista toimen-
piteistä. Kysymyksessä on strateginen kehitysohjelma, jonka keskeinen johtamishaaste on kannustami-
nen muutokseen ja sitouttaminen tavoitteiden johdonmukaiseen saavuttamiseen. Kunnan oman toimin-
nan organisointi ja olemassa olevien toimintojen yhteen saattaminen hyötytavoitteiden saavuttamiseksi 
on pitkäjänteistä työtä. 
 
Kumppaneiden kanssa toimiessa on tärkeää, että tavoitteena on juuri ohjelman hyötytavoitteiden saa-
vuttaminen kestävästi ja löydetään uusia toimintatapoja kunnan oman toiminnan avaamiseen kumppa-
neille. 
 

14. Kehitysohjelman arviointi, ohjelman lopetus ja jatkotoimenpiteet 
 

Kehitysohjelmien arvioinnista on sovittu yhteinen käytäntö. Vuosittainen arviointi tehdään tilinpäätöksen 
käsittelyn yhteydessä. Seuraavan vuoden toimenpiteet hyväksytään talousarvion hyväksymisen yhtey-
dessä. 
 
Nyt valmistellun kehitysohjelman ohjelmasuunnitelma ulottuu vuoden 2022 loppuun saakka. Lopetuksen 
yhteydessä arvioidaan kehitysohjelma kokonaisuutena alusta loppuun. Kehitysohjelmasta laaditaan 
loppuraportti, jonka käsittelee valtuusto. Valtuusto käynnistää uusien ohjelmasuunnitelmien valmistelu-
prosessin vuonna 2022. 

 


