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1 Riihimäen strategiset päämäärät
Kaupungin arvot:
Kaupungin arvot ovat reiluus, rohkeus ja ripeys. Ne
ovat yhteisiä arvojamme, jotka ohjaavat kaupungin
toimintaa.

Kaupungin toiminta-ajatus:
Riihimäellä kaiken toiminnan lähtökohtana on asukkaiden ja yritysten hyvinvointi. Riihimäki tunnetaan
ennakkoluulottomana yritysten, kulttuurin ja teknologian kotikaupunkina, jonka vahvuutena on robotiikkaan ja teatteriin erikoistunut koulutus. Tiiviin kau-

punkirakenteen sekä vahvan kiertotalousosaamisen
johdosta Riihimäki kehittyy pienimmän hiilijalanjäljen
kaupunkina. Riihimäellä kohtaat hämäläisen luonnon ja metropolialueen läheisyyden.

Strategiset päämäärät:
Elinkeinoelämän ja osaajien kohtaamispaikka:
Sijainti Metropolialueella ja Suomen Kasvukäytävällä
luo menestysperustaa yrityselämälle. Kaupungin aktiivisuus yritysten ja oppilaitosten toimintaedellytysten kehittämisessä ja uusien yritysten hankinnassa kasvattavat yritysten määrää Riihimäellä.

Tulevaisuudessa merkittävä osa pendelöijistä voi
tehdä töitä Riihimäellä.
Asukkaiden arjen ja vapaa-ajan kohtaamispaikka: Riihimäellä on maakunnan aktiivisimmat ja
tyytyväisimmät asukkaat. Kaupungin vireät kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä monipuoliset koulutusmahdollisuudet houkuttelevat uusia asukkaita ja parantavat asukkaiden hyvinvointia ja tyytyväisyyttä.
Erilaisten ihmisten kohtaamisissa syntyy uudenlaista luovaa kulttuuria ja yhteisöllistä toimintaa.

2 Henkilöstöpolitiikan tavoite
Henkilöstöpolitiikalla ja sen toimenpideohjelmalla toimeenpannaan osaltaan kaupungin strategiaa.
Henkilöstöpoliittiset linjaukset kuvaavat, miten kaupungin strategiaa toteutetaan henkilöstöjohtamisen osalta. Laadukas ja vahva henkilöstöpolitiikka
on tasapuolista ja läpinäkyvää kaikille organisaation
jäsenille.
Henkilöstöpolitiikan tavoitteena on varmistaa kaupungin palvelujen tuottamiseksi ja järjestämiseksi
tarvittavan henkilöstön saatavuus, pysyvyys ja jaksaminen. Sillä varaudutaan myös johtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen tulevia palvelutarpeita vastaavaksi. Ohjelmassa kuvataan linjaukset
johtamisesta, osaamisen vahvistamisesta ja hyödyntämisestä sekä työhyvinvoinnista ja tuottavuudesta, jotka tukevat kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Tavoitteena on, että kaupungilla on hyvä työnantajamaine sekä osaava, oikein mitoitettu ja kohdennettu sekä tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö. Kaupungin
tulevaisuuden haasteet edellyttävät henkilöstön
osaamisen, johtamisen ja tulosvastuullisuuden vahvistamista. Työyhteisöjä kannustetaan uudistumaan
ja ottamaan käyttöön uusia moderneja työtapoja ja
hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia sekä
ottamaan kaikessa toiminnassa ympäristönäkökulmat huomioon.

Henkilöstöpolitiikkaa ohjaavat
kaupungin arvot:
–

–

–
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Reiluus tarkoittaa tasa-arvoista
kohtelua, luottamusta, erilaisuuksien
ymmärtämistä ja vastavuoroista
johtamista,
Rohkeus tarkoittaa ennakkoluulottomuutta, uudistumiskykyä ja uuden
tekniikan hyödyntämistä työssä,
Ripeys tarkoittaa henkilöstön osaamisen kehittämistä ja ylläpitoa sekä
asiakaslähtöistä, joustavaa
toimintatapaa.

3 Tavoitetilan saavuttamisen edellyttämät
muutokset ajattelussa ja toimintakulttuurissa
Henkilöstöltä ja esimiehiltä edellytetään valmentavaa, ratkaisukeskeistä lähestymistapaa, jossa keskeistä
ovat:
– Tulevaisuuteen suuntautuminen ja tavoitteellisuus
– Voimavarojen ja toiveikkuuden ylläpitäminen ongelmiin keskittymisen sijaan
– Tasaveroinen ja toimiva yhteistyö
– Arvostava kuunteleminen, dialogi, luottamuksellinen ilmapiiri
– Myönteisyys, luovuus, leikkimielisyys ja huumori
– Joustavuus työn ja muun elämän yhteensovittamisessa
– Vaihtoehtoisten ratkaisujen etsiminen ja kokeileminen ilman epäonnistumisen pelkoa

4 Henkilöstöpolitiikan menestystekijät
1. Johtaminen, turvallisuusjohtaminen
ja yhteistoiminta
Johtamisessa ja esimiestyössä noudatetaan avoimen vuorovaikutuksen periaatetta, jossa arvostetaan yksilöllisyyttä, tuetaan yhteisöllisyyttä ja kunnioitetaan yhdenvertaisuutta. Johtamisessa ja
turvallisuusjohtamisessa noudatetaan yhdenmukaisia johtamiskäytäntöjä ja ohjeita sekä yhteisiä arvoja. Johtaminen on valmentavaa johtamista, jonka
lähtökohtana on sujuva yhteistoiminta, henkilöstön
osallistaminen ja keskustelevan kulttuurin luominen.

Yhteistoimintaa
ja
työsuojelun
yhteistoimintaa toteutetaan lakien ja yhteistoiminnan toimintaohjeen mukaisesti kaikissa työyksiköissä.
Vaikutusmahdollisuudet taataan avoimella keskustelulla, tiedottamisella, toimivilla työpaikkakokouskäytännöillä, työpalavereilla ja säännöllisillä, vähintään
kerran vuodessa käytävillä kehityskeskusteluilla.

2. Osaaminen ja monitaitoisuus

kehiteWpro

Henkilöstön asiantuntemusta arvostetaan ja hyödynnetään. Henkilöstöllä on oikeus ja velvollisuus
kehittää ammattitaitoaan sekä osallistua toimintayksikön tavoitteiden asettamiseen sekä työolosuhteiden ja työyhteisön viihtyvyyden parantamiseen.

Henkilöstöä johdetaan ja kohdellaan tasapuolisesti palvelussuhteen laadusta, sukupuolesta, iästä
tai taustasta riippumatta noudattaen tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Työyhteisöissä suositaan oppimista edistävää ilmapiiriä, mikä tarkoittaa uusien toimintatapojen ja kokeilujen tukemista, avointa ja rakentavaa vuorovai-

Turvallisuusjohtamista
ja
tään
suunnitelmallisesti
-turvallisuusjärjestelmää.
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-kulttuuria
hyödyntäen

kutusta ja kokemuksista oppimista. Työyhteisössä
vallitsevaa työperäistä tietoa (ns. hiljaista tietoa)
hyödynnetään ja jaetaan työyhteisöissä.
Henkilökunnan osaaminen pidetään ajan tasalla.
Toimenkuvat ovat riittävän monipuolisia ja työnkiertoa ja uralla etenemistä suositaan. Henkilöstölle laaditaan myös vuosittaiset koulutussuunnitelmat.
Rekrytoinnissa ja osaamisen kehittämisessä ennakoidaan tulevat osaamistarpeet. Henkilöstö perehdytetään hyvin tehtäviinsä perehdytysohjelman
mukaisesti, jonka toteutumista myös seurataan.

3. Tuloksellisuus ja työhyvinvointi
Kaupungin palvelutuotannon päämääränä on oikea
palvelu oikeaan aikaan mahdollisimman tehokkaalla
tavalla tuotettuna. Työyksiköt kehittävät ja uudistavat työprosesseja hyödyntäen uusia, moderneja palvelujen tuotantotapoja, digitalisaatiota sekä sähköisiä palveluja.
Asiakaspalvelun laatua arvioidaan säännöllisesti asiakaspalautteen tai -kyselyjen avulla ja palveluja kehitetään vastaamaan asiakkaiden muuttuviin
tarpeisiin.
Hyvistä työsuorituksista, onnistumista ja saavutetuista kustannussäästöistä palkitaan henkilöstöä yhtenäisten palkitsemiskäytäntöjen mukaisesti.
Sairauspoissaolojen seuranta ja työkyvyn tuki on
järjestelmällistä. Työn kuormitusta aiheuttavat tekijät tunnistetaan ja niihin puututaan varhaisen- ja
tehostetun tuen mallin mukaisesti. Työssä jatkamista tuetaan ikäohjelman ja korvaavan työn
toimintamallin mukaisesti.

Työoloja kehitetään tiiviissä yhteistyössä työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön ja työterveydenhuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden kanssa.
Työterveyshuollon toimintaa kohdennetaan ennaltaehkäisevään toimintaan kuten säännöllisiin työpaikkaselvityskäynteihin ja osatyökykyisten työntekijöiden varhaiseen tukeen.
Henkilöstökyselyjä hyödynnetään työn ja työyhteisön toimivuuden kehittämisessä. Työyksiköt laativat
henkilöstökyselyn pohjalta oman kehittämissuunnitelmansa, jonka toteutumista seurataan kehittämisryhmissä ja työpaikkakokouksissa.

5 Seuranta ja raportointi
Henkilöstöpolitiikan toteutumista seurataan pääasiassa seuraavien mittareiden avulla:
– henkilöstökyselyn tulokset
– henkilöstön sairauspoissaolojen kehitys ja
kustannukset
– palkkamenojen kehitys
– henkilöstömäärän kehitys
– työtapaturmien määrän kehitys
– työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä
– koulutuspäivien määrä
Näistä raportoidaan vuosittain mm. henkilöstöraportissa, joka käsitellään kehittämistoimikunnassa, kehittämisryhmissä, johtoryhmissä ja
kaupunginhallituksessa.
Vastuu henkilöstöpoliittisten periaatteiden noudattamisesta on sekä esimiehillä että koko henkilöstöllä.
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Kaupunkistrategia 2018-2021
Henkilöstöpolitiikka
Talous- ja
toimintasuunnitelma

Yhteistoiminnan
toimintaohje ja
yhteistoiminnan
pelisäännöt
Työterveyshuollon
toimintasuunnitelma

Työsuojelun
toimintaohjelma

Koko
kuntaa
koskevat
ohjeet

Tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelma

Arviointi ja
seuranta /
Henkilöstöraportti

Henkilöstöpolitiikan
toimenpideohjelma

Henkilöstöhallinnon oppaat
• Rekrytointiopas esimiehille
• Perehdyttämisopas
• Tervetuloa taloon
– Uuden työntekijän opas
• Some-ohje
• Ikäohjelma
• Sujuvasti eläkkeelle

• Päihdeohjelma
• Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja
käsittely työpaikalla
• Varhainen ja tehostettu tuki
• Korvaavan työn toimintamalli
• Toimintaohje uhka- ja
väkivaltatilanteiden
ennaltaehkäisemiseksi
• Työtapaturmien ja vaaratilanteiden
tutkinta

Ohjeet ja sopimustulkinnat
Työpaikkojen omat ohjeistukset ja pelisäännöt

työturvallisuuden johtamisen tie
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Terveenä TöiSTä,
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Työsuojelutoiminta
on osa arkeamme
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mitä johdan
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