
Henkilöstöohjelma 
2022 - 2025

Hollolalla on monta luontoa.
Sinun on yksi niistä.



Henkilöstöohjelman tarkoitus
- Henkilöstöohjelma tukee johtamista ja ohjaa Hollolan kunnan henkilöstötyötä.
- Henkilöstöohjelman perustana on Hollolan kuntastrategia 2022-2035.
- Hollolan kunnan visiona on olla hirveen haluttu ja hirveen hyvä esimerkki. 
- Kuntastrategian toteuttaminen edellyttää osaavaa, aktiivisesti kehittyvää, työstään innostunutta ja hyvinvoivaa 

henkilöstöä. 
• Osaamisen ja osaamisen johtamisen kehittäminen ovat avainsanoja tulevaisuuden osaamis- ja palvelutarpeiden 

hahmottamiselle, henkilöstön kyvylle uudistua ja uudistaa sekä työyhteisön hyvinvoinnille. Osaamisen ja osaamisen 
johtamisen kehittymiselle on keskeistä, että työnantaja pystyy tarjoamaan kehittämistyölle riittävät resurssit. 

- Henkilöstöohjelma toteuttaa kuntastrategiasta johdettuja valtuustotason strategisia tavoitteita. 
- Uuden kuntastrategian, strategisten tavoitteiden ja henkilöstöohjelman taustalla on Hollolan kunnan Pieni johtamisen 

käsikirja
• Käsikirja luotiin yhdessä esihenkilöiden, henkilöstöjärjestöjen edustajien ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa syksyllä 

2020.
• Käsikirja syntyi yhdessä keskustellen. Yhdessä kerättiin asioita, joita haluttiin ottaa mukaan tulevaisuuteen. Joitain 

asioita halutaan jättää myös taakse; halutaan uusiutua.
• Syyskuussa 2021 keskusteltiin yhdessä esihenkilöiden, henkilöstöjärjestöjen edustajien ja työsuojeluvaltuutettujen 

kanssa, miten Pienen johtamisen käsikirjassa sovitut asiat ovat näkyneet työyhteisöjen arjessa. Lisäksi mietittiin 
johtamisen haasteita ja esteitä, sekä etsittiin ideoita ja ratkaisuehdotuksia niihin. Yhteistä keskustelua edelsi 
ennakkokysely asiasta. 



Hollolan kunta työnantajana
Kunnan palveluksessa oli 31.12.2021 yhteensä 751 henkilöä 
- Vuonna 2021 henkilöstöstä 77,4 % työskenteli hyvinvoinnin palvelualueella, 13,7 % elinvoiman 

palvelualueella ja 3,6 % konsernipalveluissa.
- Hollolan kunnan koko henkilöstön keski-ikä oli 46,1 vuotta (vuonna 2021) ja vakinaisella 

henkilöstöllä 47,4 vuotta. Henkilöstön ikärakenteen ja keski-iän kehitys asettavat tulevina 
vuosina paitsi Hollolassa myös koko kunta-alalla erityisiä haasteita paitsi työkyvyn 
ylläpitämiselle ja edistämiselle myös osaamisen varmistamiselle. 

- Ympäristöterveydenhuolto (n. 30 hlöä) siirtyy vuoden 2023 alusta hyvinvointikuntayhtymästä 
Hollolan kunnan alaisuuteen. 

- Hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden 2023 alussa. Oppilashuollon henkilöstö (n. 10 
henkilöä) siirtyy hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. 
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•Tarvitsemme tulevaisuustaitoja, tiedolla johtamista, 
osaamista ja luovuutta.

•Tulevaisuus on sähköinen. Osaamme käyttää sähköisiä 
järjestelmiä ja kannustamme muitakin käyttämään niitä. 
Se tuo mukanaan joustavuuden. 

•Tulevaisuus tehdään yhdessä. Johtaminen on tiimityötä. 
Osallisuus lisää työhyvinvointia ja avaa uusia 
näkökulmia. Valmentava johtaminen nostaa esiin 
jokaisen vahvuuksia.

•Annamme mahdollisuuden kehittyvälle ja kehittävälle 
dialogille.

•Tilannetaju on kykyä tunnistaa mahdollisuuksia: 
reagoidaan ajoissa, yhdessä tekeminen, asioiden 
yhdistelyä ja laaja näkemys koko kunnan tilanteesta.

•Päättäminen mahdollistaa aikaansaamisen: 
ajantasoinen tieto resursseista, päätöksiin 
osallistaminen, käytäntöön vienti ja niissä pysyminen.

•Uskallamme joustaa uuden tiedon valossa, jos tilanteet 
tai toimintaympäristö muuttuvat. Asioiden käsittely 
uuteen suuntaavaa, ei kiinni vanhaan.

•Hollolan kunta on sopivan kokoinen kokeiluille tai ainakin 
niistä keskustelemiselle. Kokeilukulttuuria! 

•Rohkeita avauksia ja aloitteita yhteistyölle.
•Kannustamme rohkeisiin tekoihin ja olemaan oma 
itsensä. 

•Anna persoonan näkyä. Sillä Hollolassa on monta 
luontoa. 

•Enemmän kokeilua virheistä huolimatta. Ei haittaa 
vaikka välillä mennään metsään, niin kuuluukin. 

•Panostetaan positiiviseen ajatteluun ja asenteeseen, 
koska negatiivisuus lisääntyy helposti.  

•Luottamus yhteistyöhön ja verkostoihin.

•Kukaan ei onnistu yksin. Eikä kukaan epäonnistu yksin.
•On tärkeää, että puhumme yhteisistä onnistumisista. 
•Muista ottaa jokaisessa henkilöstöpalaverissa esille 
myönteisiä asioita. 

•Varmista mikä koetaan positiiviseksi palautteeksi, eri 
ihmisillä se voi olla erilaista. Ilahtuuko kiitettävä 
julkisesta gloriasta vai etsitkö muita tapoja kiittää ja 
kannustaa?

•Yhdessä tekeminen, oivalluttaminen, kohtaaminen ja 
läsnäolon ja aidosti kohtaamisen taito. 

Toimimme 
tulevaisuus 
taitoisesti

Olemme 
rohkeita

Toimimme 
ketterästi

Toimimme 
arvostavasti

Hollolan kunnan henkilöstöpolitiikan linjaukset 



Henkilöstöohjelman strategiset tavoitteet 
(valtuustotasolla seurattavat)
Tavoite: Esimerkillinen yksilö- ja työyhteisötason 
osaamisen kehitys
• Nykytilakuvaus: Työntekijöiden kehityspolkujen 

systemaattinen tukeminen nykyjärjestelmillä ei ole 
riittävän toimivaa. Työyhteisötason ja organisaatiotason 
osaamisen kehittäminen tilanteessa elävää, mutta 
pitkäkestoisuudessa on lisäämisen tarvetta. 

• Miten? Yksilötason osaamispolkujen tukeminen 
järjestelmäkehityksen ja prosessin systemaattisen 
kehittämisen kautta. Organisaatiotason 
osaamiskehittämisen systematisointi siten, että palaute 
tulee selkeäksi osaksi suunnittelua. Osaamiskartoitus 
kehitystyön työvälineeksi.

• Strategisten osaamisten tunnistaminen, ennakoiva 
rekrytointi. Työnantajan panostaminen osaamisen ja 
osaamisen johtamisen kehittämiseen.

• Milloin? Valmistelussa vuodesta 2022 alkaen, 
toimeenpanossa vuoden 2024 aikana
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Tavoite: Edistämme kuntalaisten ja työntekijöiden terveyttä 
ja hyvinvointia kaikissa ikäryhmissä (henkilöstönäkökulma)
• Nykytilakuvaus: Tiivis yhteistyö työterveyshuollon kanssa 

on painottunut entistä enemmän työkykyä ylläpitävään 
toimintaan. Ihmisen työuran eri vaiheiden tukemiseen 
tulisi löytää lisää työkaluja, tuen tarpeen 
monimuotoisuudesta johtuen. 

• Työuran hallinta ja motivaation vahvistaminen koko 
työuran elinkaaren ajan. Työnantajan panostaminen 
työuran eri vaiheisiin. Työyhteisötaitojen 
toiminnallistaminen jo tehdyn koko henkilöstön 
valmennuksen pohjalta.

• Miten? Työurien monimuotoisuuden kartoitus, 
monimuotoisen tuen ohjelman laadinta ja 
toiminnallistaminen. 

• Milloin? Kartoitus 2023, ohjelma 2024, 
toiminnallistaminen alkaa 2024
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Toimenpiteet Kuvaus / mittarit Aikataulu
Osaamiskartoitus

Osaamisen johtamisen –järjestelmä

Osaaminen organisaation pääomana. Yksilötason osaamispolkujen 
tukeminen. 

Osaamisen kehittyminen yksilö- ja työyhteisötasolla vastaamaan 
palvelutarpeiden muutoksiin.

Järjestelmäkehitys, osaamisen johtamisen järjestelmä.

Valmistelussa alkaen 2022, toimeenpanossa 2024 aikana

Vuonna 2020 tehtiin osaamisen johtamisen 
kehittämisohjelma, jonka osana laadittiin uusi kehitys- ja 
tavoitekeskustelulomake.

Järjestelmäkehitys on riippuvainen HR-järjestelmän 
palveluntoimittajan järjestelmähankkeen etenemisestä. 

Kuntastrategian mukaisten arvojen 
toteuttaminen Pienen johtamisen 
käsikirjan kautta

Syyskauden esihenkilötilaisuuksissa arvioidaan vuosittain Pienen 
johtamisen käsikirjan mukaisten asioiden toteutumista. Keskustelua 
edeltää kysely esihenkilöille ja edunvalvonnalle. 

Vuosittain syksyllä.

Ennakoiva rekrytointi Ennakoivalla rekrytoinnilla on iso merkitys niin eläköitymistilanteissa kuin 
toimintaympäristön muutostilanteissakin.

Ennakoiva rekrytointi on kunnassa jatkuvaa toimintaa 
palvelualueiden henkilöstösuunnittelua hyödyntäen.

Vuosina 2021-2022 pidetyn Hirveen 
hyvä työfiilis – valmennuksen pohjalta 
sovittujen työyhteisötaitojen 
juurruttaminen

Tavoitteena työhyvinvoinnin ja työyhteisötaitojen lisääminen. Haluttiin 
edelleen panostaa samaan suuntaan kulkemiseen ja yhteistyön 
kehittymiseen. Synnytettiin keskustelua työyhteisön arvoista ja työn 
tekemisen tavoista. 

Säännöllisesti tehtävän työhyvinvointikyselyn kokonaiskeskiarvo on 4.75
Vastausprosentti vähintään 70 %

Koko henkilöstön työyhteisötaidot -valmennus elokuu 2021-
maaliskuu 2022, valmennuksen vaikuttavuuden arviointi ja 
jatkotarpeet syksyllä 2022. 

Hybridityöllä hyvinvointia -hanke Luoda ja edistää monipaikkaisen työn tekemisen ja johtamisen rakenteita 
- näin vahvistaa myös työnantajakuvaa.

Itsensä johtamisen taitojen, tiimityön, vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin 
kehittäminen. Esihenkilöiden valmennus hybridityön johtamiseen.

9/2021-12/2022 

Hankkeen toteutukseen on saatu Kevan Työelämän 
kehittämisrahaa. Yhteistyökumppanina Lifted Oy.

Kehitys- ja tavoitekeskustelut Säännölliset keskustelut työstä ja tavoitteista ovat osa Hollolan kunnan 
yksilökohtaista henkilöjohtamista. Työn tekemistä ja onnistumista 
edistävät ja hankaloittavat tekijät sekä työntekijän osaaminen saadaan 
tarkasteluun. 

Käydään vähintään kerran vuodessa. Kehitys- ja 
tavoitekeskustelujen sähköistäminen ja sen myötä tuleva 
raportointi henkilöstöpalveluille, kun HR-järjestelmän 
palveluntoimittajan järjestelmähanke sen mahdollistaa.

Henkilöstöohjelman tavoitteet (kunnan johtoryhmässä, yhteistyöryhmässä ja yhteistyötoimikunnassa seurattavat)
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Toimenpiteet Kuvaus / mittarit Aikataulu
Työurien monimuotoisuuden kartoitus Työuran hallinta ja motivaation vahvistaminen koko 

työuran elinkaaren ajan.
Kartoitus 2022-2023

Monimuotoisen tuen ohjelman laadinta 
(ikäohjelma)

Työnantajan panostaminen työuran erivaiheisiin.
Eri sukupolvet ja heidän työelämäodotukset työelämässä.

Valmistelussa 2023-2024, täytäntöönpano 2024

Varhaisen puuttumisen mallin ja 
työkykyjohtamisen toimintatavan 
noudattaminen 

Kunnassa on varhaisen puuttumisen malli, 
työkykyjohtamisen malli ja muut ko. ohjeet, jotka 
vastaavat työyksiköiden tarpeita. 

Esihenkilön on osattava tunnistaa työkykyä heikentävät 
tekijät riittävän ajoissa ja toimia tilanteen korjaamiseksi. 
Työkykyjohtaminen edellyttää työnantajan, työntekijöiden 
ja työterveyshuollon tiivistä ja järjestelmällistä 
yhteistyötä. 

Aktiivinen ja kehittävä yhteistyö esihenkilöiden, työsuojelun ja työterveyshuollon 
kanssa.

Tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma

Työnantajalla on velvollisuus edistää tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta työpaikoillaan.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kysely teetetään joka 
toinen vuosi henkilöstölle.

Suunnitelma päivitetty 12 / 2020

Kysely syksyllä 2021, seuraavan kerran syksyllä 2023
Kysely uudistetaan henkilöstöohjelman voimassaoloaikana. 

Työhyvinvoinnin edistäminen Työhyvinvoinnin kehittäminen edistää henkilöstön työssä 
jaksamista ja parantaa heidän mahdollisuuttaan pysyä 
pitempään työssä. Työhyvinvointiohjelman keskeiset osa-
alueet ovat hyvä johtaminen ja esimiestyö, osaava, 
aktiivinen ja työstään innostunut henkilöstö, toimiva HR-
työ, toimiva työterveyshuolto sekä toimiva työsuojelutyö. 

Työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella esihenkilöt käyvät omissa työyhteisöissään 
läpi tuloksia ja mahdollisia kehityshaasteita.

Työhyvinvointikyselyt raportoidaan ja kehityshaasteet kirjataan Kompassi -
järjestelmässä.

Ajantasainen, oikeudenmukainen ja 
läpinäkyvä palkkausjärjestelmä

Palkkausjärjestelmä, jossa työn vaativuus kytkeytyy 
selkeästi työstä maksettavaan palkkaan.

Palkkausjärjestelmä hyväksyttiin 4/2019 kunnanhallituksessa. Palkkausjärjestelmää arvioitiin 2020-
2021 ja kunnanhallitus hyväksyi esitetyt palkkausjärjestelmän muutokset kunnallisen yleisen virka- ja 
työehtosopimuksen sekä kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen osalta niistä 
aiheutuvine kustannuksineen. 

Palkkausjärjestelmän muutokset käsitellään yhteistyöryhmässä ja henkilöstöpäällikkö tekee niistä 
viranhaltijapäätökset. 



Henkilöstöohjelman seuranta

• Henkilöstöohjelman seuranta tapahtuu vuosittain 
yhteistyötoimikunnassa, yhteistyöryhmässä ja kunnan 
johtoryhmässä.  
• Valtuustotason strategisten tavoitteiden toteutumisesta 

raportoidaan vuosittain henkilöstökertomuksessa. 
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