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Sisältö

• Vastuualueen organisaatio ja vastuuhenkilöt

• Keskeiset tehtävät ja painopisteet vuodelle 2013
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Henkilöstövoimavarojen ohjauksen ja 
henkilöstötyön vastuualue

• Arkikielessä: henkilöstöyksikkö

• Vastuualue jakaantuu seuraaviin prosesseihin
– Palvelussuhdeasioiden hallinta (Arja Aroheinä)
– Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi (Marja-Leena Oinonen)
– Osaamisen kehittäminen (Sari Uotila)
– Työkyvyn ja työhyvinvoinnin kehittäminen (Simo Oksanen)
– Yhteistoiminta (Pertti Malkki)

• Vastuualueelle kuuluu
– 41 työntekijää
– 11 pääluottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua 
– Työterveys Aalto (liikelaitosjohtajan esimiehisyys)
– Henkilöstömäärän kehitys 

• 2012- 2013 -5 htv
• - 2015 (eläkepoistuman hyödyntäminen)
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Tärkeimmät asiakasryhmät ja asiakkaat:
1. Kaupungin palkattu henkilöstö

2. Muut tukipalvelut (talous- ja yleishallinto, Talouskeskus)

3. Päättäjät

4. Kuntalaiset

5. Kuntayhtymät, oppilaitokset, KELA,  Työvoimaviranomaiset, 

Puolustusvoimat jne.

Yhteistyöprosessit

2. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi (Henkilöstöpäällikkö)

1. Palvelussuhdeasioiden hallinta (Henkilöstöpäällikkö)

10. Henkilöstötietojärjestelmien hallinta ja kehittäminen (Kehittämispäällikkö)

11. Henkilöstötyön laadunhallinta (Laatuvastaava-oto)

6.  Henkilöstötyön johtaminen (Henkilöstöjohtaja)

3. Osaamisen kehittäminen 
(Henkilöstöpäällikkö)

4. Työkyvyn ja työhyvinvoinnin kehittäminen (Henkilöstöpäällikkö)

5. Yhteistoiminta (Henkilöstöjohtaja)

9. Henkilöstöraportointi (Henkilöstö- ja taloussuunnittelija)
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PÄÄTUOTOS:
HENKILÖSTÖPALVELUT JA 

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN
OHJAUS

KESKEISIMPIÄ TUOTOKSIA:
1.Palvelussuhdeasiat

2.Henkilöstösuunnitelmat
3.Osaamisen kehittämisen 

toimintamallit
4.Työhyvinvointitoiminnan

ohjauspalvelut 
5.Vuorovaikutteiset ja 

systemaattiset YT-menettelyt

KESKEISIMMÄT SIVUTUOTOKSET:

Henkilöstökertomus, henkilöstötilinpäätös

Palvelualueen henkilöstöraportit

Henkilöstöluettelot, virkarekisterit

Muut henkilöstöraportointit

Henkilöstövoimavarojen ohjaus

8. Henkilöstöviestintä (Viestintäpäällikkö)

7. Henkilöstölakipalvelu (Lakimies)



Henkilöstövoimavarojen ohjaus ja henkilöstötyö 

Henkilöstöyksikön johtaminen

Henkilöstöjohtaja

Pertti Malkki

Palvelussuhde-
asioiden hallinta

Henkilöstöpäällikkö 
Arja Aroheinä

Henkilöstö-
suunnittelu 

ja rekrytointi

Henkilöstöpäällikkö
Marja-Leena 

Oinonen

Osaamisen 
kehittäminen

Henkilöstöpäällikkö
Sari Uotila

Työkyvyn ja 
työhyvinvoinnin

kehittäminen

Henkilöstöpäällikkö
Simo Oksanen

Yhteistoiminta

Henkilöstöjohtaja
Pertti Malkki 

Henkilöstölakipalvelu
(Minna Haapakoski)
Henkilöstöviestintä
(Antti Laukkarinen)

Henkilöstöraportointi
(Katja Minkkinen)

Henkilöstötietojärjestelmät
(Merja Virtanen)
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Pääprosessien keskeisiä työn sisältöjä 1/2

• Palvelussuhdeasioiden hallinta
– Palvelussuhdeasioiden neuvonta ja ohjaus, paikalliset sopimukset ja neuvottelut, 

palkkausjärjestelmien kehittäminen, palkanmääritys, työaikajärjestelmien  ja 
työvuorosuunnittelun ohjaus/tuki, henkilöstöasioiden päätösvalmistelu, 
työsopimusten tarkastaminen, lisä- ja ylitöiden laskenta

• Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi
– Talousarvion henkilöstösuunnittelu, rekrytointipalvelut (ulkoinen/sisäinen, 

sijaistyövoima), täyttömenettelyt, henkilöstöraportointi (yhteistyö talouden kanssa), 
työnantajakuva, tilapäisen/muun henkilöstön koordinointipalvelut (opiskelijat, 
harjoittelijat, siviilipalvelus)

• Osaamisen kehittäminen
– Palvelukokonaisuuksien ja eri ammattiryhmien tarvitseman (ammatillisen) osaamisen 

analyysi, kehittämistoimet ja tuki, henkilöstön kehittämiseen ja 
henkilöstökoulutukseen liittyvät ohjeet, linjaukset ja tuki, urakehitys ja liikkuvuuden 
organisointi, palkitseminen ja etuudet, koulutustallennukset



Pääprosessien keskeisiä työn sisältöjä 2/2

• Työkyvyn ja työhyvinvoinnin kehittäminen
– Työhyvinvoinnin toimenpiteiden kokonaisohjaus, työsuojelun organisointi 

(toimenpideohjelma ja työpaikkakohtaiset turvallisuus- ja 
valmiussuunnitelmat), henkilöturvallisuus, työterveyshuollon kokonaisohjaus, 
ammatillinen kuntoutus sekä henkilöstön tapaturma- ja 
ammattitautivakuutukset

• Yhteistoiminta
– Kaupungin yhteistoimintajärjestelmää uudistetaan vuoden 2013 alusta. 

Kuntien yhteistoimintalain tavoitteena on mahdollistaa henkilöstön 
osallistuminen omaa työtä koskevien asioiden valmisteluun. 
Yhteistoimintajärjestelmän uudistamisen lähtökohtana on, että vahvistetaan 
osallistavan ja etukäteisen valmistelun osuutta erilaisissa organisaation ja 
palvelutoiminnan muutostilanteissa



Henkilöstötyö tukipalveluna
• Palvelu on prosessi

– Asiakas usein mukana palveluprosessissa
– Palvelun toteutus ja käyttö usein samanaikaisia

• Tehojen hakeminen
– Prosessien tehokkuus, teknologian hyödyntäminen, asiakkaiden 

osallistuminen tuotantoon

– Millaisia asiakkuuksia tukipalvelulla on?
• Samat tuotteet ja palvelut kaikille
• Räätälöidyt tuotteet ja palvelut
• Kohdennetut tuotteet ja palvelut

• Tukipalvelun tehokkuus – nuorallatanssia oman 
tehokkuuden ja asiakkuuden kanssa
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Prosessien kehittäminen ja 
prosessimittarit

– Hyvät mittarit kiinni eri asioissa

– Hyvät mittarit merkityksellisiä, selkeitä, yksinkertaisia…
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Palvelussuhdeasioiden hallinta 
Ajankohtaiset tehtävät ja mittarit
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1. Mittarit 2013
1. Asiakaspalautteen ja/tai kyselyn hyvä taso (asteikko 1-5, vähintään 3) 

2. Esimiesvalmennukset toteutettu 100%:sti valmennusta tarvitsevissa yksiköissä

3. Palkkausjärjestelmän vastaisia palkkauspäätöksiä ei ole mennyt maksuun ja 

palkkausjärjestelmässä olevat kustannusvaikutukset raportoidaan erikseen

4. Sähköisen työsopimuksen/virkamääräyksen käyttöönotto on toteutettu 100%:sti

2. Toimenpiteet 2013
1.Uuden organisoitumisen mukainen järjestäytyminen

Kokonaisvaltaisen palvelun tarjoaminen 

Kärkenä palvelussuhdeasioiden neuvonnan ja ohjauksen varmistaminen

Roolituksen selkeyttäminen (palvelualueet – tukipalvelu) 

2.Palkkausjärjestelmien kehittäminen, tuki oikeaan toteutukseen ja tehtyjen 

ratkaisujen kustannusvaikutusten selvittäminen

3.Sähköisen työsopimuksen/virkamääräyksen käyttöönotto



Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 
Ajankohtaiset tehtävät ja mittarit
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1. Mittarit 2013
1. Henkilöstösuunnitelmat laadittu > 95% 

2. Henkilöstösuunnitelmien toteutuminen > 90%

3. Rekrytointien perustuminen henkilöstösuunnitelmaan >95% 

2. Toimenpiteet 2013
1. Henkilöstösuunnittelun laadinnan opastus esimiehille / palveluyksiköittäin 

2. Henkilöstösuunnitelman toteutumisen varmistaminen raportoinnilla

3. Kokonaisvaltaisen rekrytointipalvelun toteutuminen



Osaamisen kehittäminen 
Ajankohtaiset tehtävät ja mittarit
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1. Mittarit 2013
1. Osaamistarpeet on kartoitettu ja kytketty ta-henkilöstösuunnitelmaan > 70% 

2. Uudet kehityskeskustelukäytännöt käyty 100%

3. Sisäisen liikkuvuuden prosessi hyödyntää osaamisen kehittämistä 

(palautekeskustelut käyty 100%, hyödyllisyyskysely työnantajalle > 3 (asteikko 1-5)

4.Osaamislähtöinen rekrytointi 100% 

2. Toimenpiteet 2013
1.Uudet henkilöstöetuudet ja henkilökorttikäytännöt 

2. Uusi käytäntö koulutustallennuksiin

3. Sisäisen liikkuvuuden toimintamallin käyttöönotto

4. Ennakoivan henkilöstösuunnittelun esimiesvalmennukset

5. Uudet kehityskeskustelukäytännöt ja esimiesvalmennukset

6. SAP-portaalin käyttäjäkoulutukset ja muut täydennyskoulutukset



Työkyky ja työhyvinvointi
Ajankohtaiset tehtävät ja mittarit
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1. Mittarit 2013
1. Sairauslomapäivät/vakituinen työntekijä, tavoite -1,0pv 

2. Työkyvyttömyyden kustannukset, tavoite kasvun pysäyttäminen

3.Terveydellisin perustein tehtävät uudelleensijoitukset 60 kpl 

2. Toimenpiteet 2013
1.Uuden Työkyvyn tuen (puheeksiotto) mallin juurruttaminen työpaikoille 

2. Työterveyshuollon palvelujen uudistaminen

3. Ammatillisen kuntoutuksen toimintamallin tehostaminen (auditointikohde)


