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Lähtökohdat ja arvopohja

Henkilöstöstrategiassa määritellään

Kemiönsaaren henkilöstöpolitiikan

yhteiset suuntaviivat.

Yhteinen arvopohjamme perustuu

kunnan yleiseen strategiaan, jonka

kulmakiviä ovat avoimuus,

aktiivisuus ja uudistuminen.

Uskomme siihen, että yhdessä

saamme enemmän aikaan.

Haluamme vahvistaa yhteisöllisyyttä

kaikilla työpaikoilla.

Avoimuus

Avoin työskentelytapamme

kasvattaa luottamusta. Haluamme

kaikkien tuntevan olevansa

tervetulleita Kemiönsaarelle ja

haluavan jäädä kuntaamme.

Olemme kaikki Kemiönsaari-

lähettiläitä.

Aktiivisuus

Teemme ahkerasti töitä

voidaksemme elää ja toimia vireässä

ja eteenpäin pyrkivässä kunnassa.

Yhteinen tehtävämme on toimia

elinvoimaisen kunnan ja

hyvinvoivien kuntalaisten hyväksi.

Uudistuminen

Löydämme tehokkaampia ratkaisuja

ja uusia keinoja jatkuvan

uudistumisen kautta. Yhteistyöllä ja

vuorovaikutuksella muiden

toimijoiden kanssa selviydymme

tulevista uudistuksista.



Nykyaikainen rekrytointi2

Haluamme että meille hakee

osaavia ja motivoituneita

työntekijöitä, jotka myös jäävät

meille töihin. Hyödynnämme eri

rekrytointikanavia sen mukaan,

kenet haluamme tavoittaa.

Pyrimme kaikki osaltamme

edistämään myönteistä

työnantajakuvaa.

Luomme ja ylläpidämme hyviä

yhteyksiä koulutusyksiköihin.

Osastot suhtautuvat myönteisesti

työelämään tutustumiseen,

työharjoitteluun sekä lopputöihin

liittyvään yhteistyöhön.

Hyödynnämme joustavia

ratkaisuja ja uudenlaista

ajattelutapaa työtapojen,

työaikojen ja työvälineiden

käytössä.

Haluamme, että uusia haasteita ei

tarvitse hakea työpaikkaa

vaihtamalla. Pyrimme siihen, että

työtä voidaan kehittää koko

ammattiuran ajan.

Kunta palkkaa henkilöstöä

toistaiseksi voimassa oleviin

työsuhteisiin silloin, kun työ on

luonteeltaan jatkuvaa. Tilapäisten

työsuhteiden tulee olla selkeitä niin

työntekijälle kuin työnantajalle.

Toimintayksiköt arvioivat sekä

pitkän että lyhyen aikavälin

henkilöstötarpeensa. Uuden tai

erityisen osaamisen tarve voidaan

täyttää myös yhteistyössä muiden

työnantajien kanssa tai

ostopalveluna.



Me kaikki olemme osaltamme

vastuussa henkilöstön motivaatiosta,

hyvinvoinnista ja hyvistä tuloksista.

Kehityskeskustelut ja

molemminpuolinen palaute ovat

luonnollinen osa yhteistyötä.

Kehityskeskustelu käydään yleensä

kerran vuodessa, ja se

dokumentoidaan.

Työntekijöiden ja johtajien

työskentelytapa on

ratkaisukeskeinen. Meillä on kaikilla

sekä oikeus että velvollisuus kehittää

työtapojamme ja työtämme.

Kannustamme kokeilukulttuuriin ja

innovointiin työssä.

Tiedonkulku on tärkeä osa toimivaa

työkulttuuria. Tärkein sisäisen tiedon

välityskanava on intranet.

Osastojohtajat, yksiköiden päälliköt

ja esimiehet ovat viime kädessä

vastuussa sisäisestä viestinnästä.

Meillä kaikilla on vastuu jakaa tietoa

sekä ottaa itse selvää työssämme

tarvittavista tiedoista.

3Toimiva johtaminen ja alaistaidot

”Minulla on työntekijänä
vastuu omasta hyvinvoinnistani, 

mutta myös siitä, että minun kanssani
työskentelyllä on myönteinen vaikutus

työtovereihini.”



Pyrimme yksilöllisiin

kokonaisratkaisuihin sekä

löytämään menetelmät, joiden

avulla voimme tuntea

työskentelevämme oikean asian

eteen hyvin toimivassa

työympäristössä.

Hyödynnämme varhaisen tuen ja

puuttumisen

toimintasuunnitelmaa.

Hyvä ergonomia, optimaaliset

työmenetelmät ja

tarkoituksenmukaiset työvälineet

ovat meille tärkeitä.

Pidämme huolta fyysisestä

kunnostamme.

Terve työympäristö ja

työhyvinvointi4
Huolehdimme hyvinvoinnistamme

kuntoilemalla ja nukkumalla

tarpeeksi.

Panostamme työterveyshuoltoon

ja painotamme ennaltaehkäisevää

terveydenhoitoa.

Liikunta-, virkistys- ja

kulttuuritoimintamme on

aktiivista.

Kaikenikäiset työntekijät nähdään

voimavarana. Suhtaudumme

myönteisesti joustaviin

ratkaisuihin, jotka tukevat

henkilöstön työ- ja perhe-elämän

yhteensovittamista.

Työsuojelumme keskittyy

erityisesti työympäristöön ja -

olosuhteisiin. Me kaikki olemme

päivittäisessä työssämme

vastuussa työturvallisuudesta.

Raportoimme tapaturmat ja

läheltä piti -tilanteet sekä

teemme niiden perusteella työn

turvallisuutta lisääviä

toimenpiteitä.



Kannustamme jokaista työntekijää

etsimään aktiivisesti omassa työssä

ja työyhteisössä tarvittavia tietoja.

Palkan määrittely pohjautuu

tehtävänkuvaukseen ja työn

vaativuuden arviointiin.

Palkitsemme myös osoittamalla

arvostusta ja luottamusta

työyhteisöissä.

5
Osaava henkilöstö ja

palkitsemisen eri muodot

Pidämme työhön perehdyttämistä

tärkeänä.

Pyrimme löytämään kullekin

sopivat työtehtävät, joissa

työntekijät pääsevät hyödyntämään

omia tietojaan ja taitojaan

mahdollisimman hyvin.

Esimiehet, samoin kuin kaikki muut

työntekijät, pyrkivät lisäämään

työntekijöiden motivaatiota

palautteen ja oman asenteensa

kautta. Nostamalla esiin myönteisiä

asioita ja työsuorituksia sekä

kannustamalla hyvään työntekoon

voimme kaikki osaltamme edistää

myönteistä työilmapiiriä.

Työnantaja tukee ammattitaitoa

edistävää koulutusta. Työnantaja voi

edesauttaa pätevöittävän

koulutuksen hankkimista, jos siitä

on konkreettista hyötyä kunnalle.



8 Arviointi ja seuranta

Henkilöstöstrategia on voimassa toistaiseksi.  

Henkilöstöbudjetti ja henkilöstöraportti laaditaan 

vuosittain ja henkilöstökyselyjä tehdään säännöllisesti.

Henkilöstöstrategiaa tukevia ja täydentäviä 

toimintasuunnitelmia:

•    Kunnan strategia

•    Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

•    Varhaisen tuen ja puuttumisen toimintasuunnitelma

•    Viestintäohje

•   Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun toimintasuunnitelma

• Työsuojelun toimintasuunnitelma


