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Talousarvion 2017 strategiaa 

toteuttavat kehittämistoimenpiteet

• Esimiestyön roolien, tehtävien ja osaamisvaatimusten 

määrittelyä jatketaan. Nämä ovat pohjana esimiesten 

valinnalle ja ammatilliselle osaamiselle.

• Esimiehiä tuetaan työyhteisöjen osallistavan ja 

vuorovaikutteiseen johtamiseen. Tarvittaessa puututaan 

huonoon johtamiseen yhdessä sovituin toimenpitein

18.9.2017 3



4

Psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisy ja parempi hallinta

Haastavat asiakastilanteet ja väkivallan uhka

• Muutosvalmius ja uudistuminen

Työhyvinvoinnin  kehittämisen kärjet 2017

• Valmennamme työyhteisöjä yhdessä tekemiseen ja kaikkien osallistamiseen

• Tuemme esimiehiä aktivoivassa ja valmentavassa esimiestyössä.

• Tuemme suorituksen johtamista 

• Teemme työelämän tunnetaitojen hallinnasta ja tunteidenjohtamisesta  osan hyvää muutoksen 

hallintaa.

• Kehitämme turvallisen työpaikan ja ympäristön sekä henkilökohtaisen suojautumisen ja 

hälytysjärjestelmien toimivuutta. 

• Tarjoamme perehdytystä sekä tukea ja räätälöityä täydennyskoulutusta turvallisista 

toimintatavoista uhkaavissa asiakastilanteissa. 

• Varmistamme väkivaltatilanteiden ilmoittamisen käytännöt ja väkivaltatilanteiden jälkipuinnin 

toimivuuden 

• Reagoimme nopeammin ja tarjoamme tukea työyhteisöjen kuormitustilanteisiin

• Hyödynnämme paremmin työpaikkaselvitysten, riskien ja vaarojen arvioinnin, työsuojelun, 

henkilöstökyselyn ja työterveyshuollon tuottaman yhteisen tiedon 

• Tunnistamme tarpeita paremmin ja arvioimme yhdessä tarvittavat toimintatavat ja niiden toteutumisen 

seurannan
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Uudistuva työ, uudet työskentelytavat ja menetelmät 

• Turvallisuus työssä

• Esimiestyön uudistaminen ja tuki

Osaamisen kehittämisen kärjet 2017

• Innostavampaa ja osallistavampaa johtamista

• Kykyä ratkaista ja ennaltaehkäistä työyhteisöjen konflikteja

• Vuorovaikutus- ja läsnäolotaitoja sekä luottamusta 

• Turvallisuusosaamisen kokonaisvaltainen kehittäminen

• Uhkaavien asiakastilanteiden ennakointi ja hallinta

• Turvalliset toimintatavat ja vuorovaikutus uhkaavissa tilanteissa 

• Kiireen, ajan- ja tehtävienhallinta 

• Sähköisen tieto- ja viestintätekniikan hallinta 

• Kyky tehdä asioita yhdessä  - kukaan ei selviä yksin!



Konkreettiset toimet, esimerkkejä

 Kuntoutus- ja erikoisvastaanottojen koko 

henkilöstö (130) osaamisenkehittämisen hanke

jatkui osaamiskeskustelujen jälkeen henkilöstön 

osallistavalla osaamissuunnittelulla.

 Tavoitteena toteuttaa osaamistarpeiden tunnistaminen, -

toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus yhdessä, kaikki 

osallistaen ja monipuolisia, uusia menetelmiä käyttäen

 Kylän Kattauksen esimiehille (20) aloitettiin 

energisoivan johtamisen ja tulevaisuuden 

osaamisten johtamiseen liittyvä valmennus, jonka 

tavoitteena on lisätä esimiesten kykyä 

valmentavampaan ja vuorovaikutteisempaan 

johtamiseen.

 Toimenpiteisiin otetaan mukaan koko henkilöstö (250). 
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Konkreettiset toimet, esimerkkejä

 Terveyskeskussairaalaan osastotoiminnan 

esimiehet (20): valmentavan johtamisen sparraus. 

 Esimiehiä tuettiin henkilökohtaisella 

sparrauksella erilaisissa esimiestyön 

haasteissa. 

 Tavoitteena auttaa esimiestä johtamaan 

työyhteisöä mahdollisimman vuorovaikutteisesti, 

osallistavasti mutta samalla tavoitteellisesti. 

 Räätälöidyt turvallisuuskoulutukset toteutettiin 

Kyllön ja Palokan terveysasemalla, jatkuvat 

Vaajakoskella ja Kuokkalassa syksyllä 2017

 Haastavien asiakastilanteiden hallinta, 

Lahjaharju ja Kotimäen päiväkoti
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Konkreettiset toimet, esimerkkejä

 Työyhteisöjen erilaisten kriisi- ja 

muutostilanteiden läpikäyminen ja yhteinen purku

 Mahdollisuus henkilökohtaisiin 

esimieskeskusteluihin henkilöstöpalveluissa  

jatkui erilaisilla akuuteilla esimiestyön aiheilla.

 Työyhteisöille ja tiimeille järjestettiin työpaikoilla ICT-

tutorointeja, esimerkiksi Skypen, Excelin ja 

Powerpointin käytöstä.

 UUSIEN ESIMIESTEN SYSTEMAATTINEN 

PEREHDYTTÄMINEN
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Alkukysely

Alkuhaastattelu

Sähköinen osaamiskysely kaikille

uusille esimiehille esimiestyön keskeisistä 

osaaamisista

Henkilöstöpalveluissa

Kehittämistarpeet

Big5 arviointi Perehdytyssuunnitelma

Pohjautuu alkukartoitukseen

Yhdessä suunnittelu

Asetetaan tavoitteet

Aikataulutus
Perehdytys

Verkkovalmennukset

Vertaisryhmät

MateriaalipankkiArviointi

Keskustelu oman esimiehen kanssa

Perehdyttäjä arvioi osiot

Alaisten palaute

PROSESSINA



Tulospalkkauksen ohjaus:

kannustava kehittämisraha tai kertapalkkio

• KVTES:n kertapalkkio > ei tulospalkkion määräykset

– Ei rajaa kertapalkkiota tähän

• Positiivinen taloudellinen tulos sovitulla tasolla

– Esimerkiksi kunnallisen varhaiskasvatuksen toimintakatteen tulee olla 

vähintään kaksinkertainen maksettavaksi suunniteltuun summaan 

verrattuna, enintään 105 000 €

• Etukäteen asetetut muut tavoitteet, esim. varhaiskasvatus

– Asiakas- ja henkilöstökyselyjen tulokset. Kyselyt. 

– Esimiesalueen laadullisten tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen. 

• Arviointi työyhteisökeskusteluissa. 

• Tavoitteet lapsen hyvinvoinnin edistämiselle ja perustehtävän 

toteuttamiselle, palvelun laadun parantamiselle sekä työhyvinvoinnin 

ja työyhteisön toiminnan parantamiselle.

– Laadullisten tuloskeskustelujen käytännöt. Erityisesti keskustelukulttuurin 

ja toimintatapojen kehittymistä arvioidaan.



Yhteistoimintajärjestelmä 

Jyväskylän kaupungilla
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Jyväskylässä yhdennetty 

yhteistoimintajärjestelmä

• Yhteistoiminta:

– Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta 

kunnissa (449/2007)

• Työsuojelun yhteistoiminta

– Lainsäädäntö (myös edellinen) sekä yhteistoiminnasta tehdyt 

sopimukset ohjaavat yhteistyötä.

• Työsuojelun yhteistoimintasopimus vastaa työturvallisuuslain, 

työterveyshuoltolain ja työsuojelun valvontalain nykyisiä 

määräyksiä.
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Tehtävät ja tarkoitus
• Luottamusmiesjärjestelmä on yhteistoimintajärjestelmä, 

jonka tarkoitus on:

– edistää virka- ja työehtosopimusten noudattamista,

– työnantajan ja viranhaltijan/työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien 

tarkoituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä

– sekä työrauhan ylläpitämistä.

• Työsuojelu on osa henkilöstövoimavarojen strategista 

johtamista. Tarkoituksena on:

– kehittää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta,

– kestävää tuloksellisuutta tuottavaa työelämää ja henkilöstön kokemaa 

työhyvinvointia suunnitelmallisten henkilöstöstrategisten, 

terveyspainotteisten johtamis- ja toimintatapojen avulla. 

– Työsuojelun yhteistoiminta on työnantajan ja henkilöstön 

vuorovaikutteista yhteistoimintaa, jonka tarkoituksena on mahdollistaa 

työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan terveellisyyttä 

ja turvallisuutta koskevien asioiden käsittelyyn. 
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Yhteistoiminnan tavoitteena 

• on antaa henkilöstölle mahdollisuus 

yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua 

kunnan toiminnan kehittämiseen

• antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään 

ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun

• samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon 

tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua

• ylläpidettävä ja parannettava työturvallisuutta työpaikalla

• aito mahdollisuus vaikuttaa työpaikan työturvallisuuteen
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Yhteistoiminnan sisällöt 

(yhteistoimintalaki)

• Työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa 

käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat:

– henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn 

organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai 

kuntien välisessä yhteistyössä;

– palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla 

olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä 

tai liikkeen luovutusta;

– henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen 

kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä 

periaatteita ja suunnitelmia

– henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

– taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-

aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista.
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Ennen kuin työnantaja ratkaisee yhteistoimintalain sisältöjen 

mukaisia asioita, on työnantajan neuvoteltava 

yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden 

saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen 

perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden 

työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Neuvottelut on 

aloitettava niin ajoissa kuin mahdollista.

Asia valmisteluun

Kutsu ja riittävien 
tietojen 
antaminen: 
perusteet, 
vaikutukset ja 
vaihtoehdot

Yhteistoiminta

Yksikin kerta on 
osassa asioita 
riittävä, osassa 
vähimmäisaika 
määritelty

Päätöksenteko

(huom. esim. 
listateksti)
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Myös huomioitava ennen asian 

ratkaisemista
• Jos kunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään 

sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti 

aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, 

lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä 

palvelussuhteiden ehdoissa

– toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen 

kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lopullisen 

talousarvioehdotuksen.

• Jos työnantajan harkitsema irtisanominen, osa-

aikaistaminen tai 90 päivää pidempi lomauttaminen 

kohdistuu vähintään kymmeneen työntekijään

– työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun 

neuvotteluja on käyty vähintään kuuden viikon ajanjaksona niiden 

alkamisesta lukien, ellei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita.

• Liikkeenluovutus
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Yhteistoiminnan sisällöt, työsuojelu
• työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavat 

asiat 

• periaatteet ja tapa, joiden mukaan työpaikan vaarat ja haitat 

selvitetään sekä … esille tulleet työntekijöiden turvallisuuteen ja 

terveyteen yleisesti vaikuttavat seikat; 

• työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät ja muut työntekijöiden 

turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat kehittämistavoitteet ja –

ohjelmat

• työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavat 

työn järjestelyyn ja mitoitukseen sekä niiden olennaisiin 

muutoksiin liittyvät asiat

• työsuojeluviranomaisen valvontaan kuuluvassa laissa tarkoitetun 

työtekijöille annettavan opetuksen, ohjauksen ja 

perehdyttämisen tarve ja järjestelyt;

• Tilastot ja muut seurantatiedot

• Toteutusten ja vaikutusten seuranta

• Työterveyshuolto: palvelut ja toimintasuunnitelma18.9.2017 18



Yhteistoiminnan osapuolet

Työnantaja

• Johto ja esimiehet

• Työturvallisuuspäällikkö

Työnantajan palveluksessa oleva henkilöstö

• Henkilöstöjärjestöjen edustajat (yhteistyötoimikunta)

• Pääluottamusmiehet 

• Koho: Tehy ja Super ( 2 pääluottamusmiestä) 

• Kunta-alan unioni: JHL ja Jyty (3 pääluottamusmiestä)

• Juko (3 pääluottamusmiestä)

• Lisäksi sovittu luottamusmiehistä ja alakohtaisia 

luottamusmiehistä > esimerkiksi toimialojen yhteistoiminta

• Työsuojeluvaltuutetut, työsuojeluasiamiehet

• Työsuojeluvaltuutettuja ensi vuonna 8

• Henkilö/Henkilöstö itse18.9.2017 19



Yhteistoiminnan muodot

• Yksittäistä henkilöä koskevat asiat työntekijän ja 

esimiehen kesken (mukana voi olla myös luottamusmies 

tai työsuojeluvaltuutettu)

• Välitön yhteistoiminta – työpaikan tasolla työpaikkaa 

koskevat asiat

• Edustuksellinen yhteistoiminta laajemmin henkilöstöä 

koskevista asioista

– Toimialojen ja liikelaitosten yhteistyöryhmät

– Yhteistyötoimikunta

– Erilliset yhteistoimintaneuvottelut

• Yhteistoiminta mahdollisuutta vaikuttaa asioihin
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Kiitos - Ollaan yhteydessä! 

Henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä

+358 40 7618 760, arja.aroheina@jkl.fi

@araroheina

http://intra/:  Henkilöstöasiat

http://intra/

