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Painopistealueet 2014-2017 
 
1. Turussa jokaisen tulee voida kokea,  

että työ lisää hyvinvointia 
 

2.   Aktiivinen osaamisen ennakointi 
 

3.   Turku on vetovoimainen työnantaja  
 

 
Kaikki ohjelman asiat sitovat meitä läpi ohjelmakauden,  
mutta kustakin painopisteestä valitaan yksi alatavoite/vuosi 
erityisen edistämisen kohteeksi. 
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Turun kaupunki:  
HENKILÖSTÖ VOIMAVARANA 
Henkilöstöstrateginen ohjelma 



Turussa jokaisen tulee voida kokea,  
että työ lisää hyvinvointia 

Työ on useimmille hyvin tärkeää, ja vaikuttaa sitä kautta 
hyvinvointiimme kokonaisvaltaisesti.  

Hyvässä työssä on mahdollisuus kokea, että pystyy 
tekemään oman perustyönsä riittävän hyvin.  

Tämä edellyttää selkeää vastuunjakoa, priorisointia ja 
tehtävien määrittelyä sekä toimivia työolosuhteita – niin 

henkisiä kuin fyysisiäkin. Näihin kaikkiin voimme vaikuttaa 
sekä paremmalla johtamisella että omalla vastuunkannolla. 
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Kohderyhmä ja toteutustapa 
• Strateginen suunnittelu / organisaation 

kehittäminen 
• Työyhteisön kehittäminen 
• Yksilöiden kehittäminen 
 
Toiminnan nykytaso -> erilaiset toimenpiteet 
• Korkea työhyvinvoinnin ja suoriutumisen taso 
• Rajallisia pulmia, mutta keinoja ja resursseja 

kehittää toimintaa 
• Ongelmat alkaneet kasaantua 
• Selkeä ongelmatilanne 

Työhyvinvointi on laaja kokonaisuus 



Osaaminen 

Työ lisää hyvinvointia – malli 

Työympäristön 
kehittäminen 

Johtamisen ja 
työyhteisökäyttäytymisen 

kehittäminen 

 
Työkyvyn, työssä 

jaksamisen ja 
terveyden edistäminen 

 

 
Osaamisen 

kehittäminen 
 



Miksi työhyvinvointimalli? 
• Helpottaa työhyvinvoinnin johtamista 

• Tavoitteet, keinot, mittarit, seuranta 
 

• Jäsentää työhyvinvoinnin käsitettä kytkemällä sen 
henkilöstöstrategiaan ja myös arkeen 
 

• Lisää tietoisuutta työhyvinvointiin vaikuttavista 
tekijöistä 

 
• Toimii keskustelun, arvioinnin  ja kehittämisen 

pohjana 
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Johtamisen ja 
työyhteisökäyttäytymisen 
kehittäminen 
• Työyhteisötaidot: erilaisuus 

voimavarana – työkalupakki 
esimiehille erilaisuuden hyväksymisen, 
ymmärtämisen ja hyödyntämisen 
edistämiseen 

• Epäasiallisen kohtelun ehkäiseminen 
• Kunta10-kysely (KuntaQ) ja 

työyksiköiden kehittämissuunnitelma 

Työympäristön kehittäminen 
(Työturvallisuuslaki) 
• Työturvallisuusriskien arviointikierros 2015-

2017, vaarat ja haitat (kysely, riskiarvio ja 
toimenpiteet sekä seuranta) 

• Kohti 0-tapaturmaa kampanja 
• Asiakasväkivallan hallinta – 

työpaikkakohtaiset toimintaohjeet 
• Työturvallisuuskulttuurin rakentaminen 

(opetusmultimediat + muu koulutus + 
tiedottaminen) 

• Sisäilmaprosessin toimivuuden 
parantaminen - viestintä 

 
Osaamisen kehittäminen 
• Osaamisen hallinta tukee työntekijän 

kehittämistä (SAP HR) 
• Täydennyskoulutus on riittävää 
 

 
Työkyvyn ja terveyden edistäminen 
• Työkykyjohtamisen parantaminen + 

työkyvyttömyysriskien ehkäiseminen: 
työkyvyn hallintamallin prosessin 
jatkokehittäminen, HR:n ja työterveyden 
työnjaon sekä vastuiden selkiyttäminen + 
ammatillisen kuntoutuksen toimintatavan 
kehittäminen 

Työhyvinvoinnin painopistealueet:  
kaupunkitaso 2015-2016 



Tavoitteena on, että 
jokaisella työntekijällä on 

sujuva työn arki, joka 
lisää hyvinvointia 

 
• Yhdessä tekeminen 
• Vuorovaikutteisuus 
• Erilaisuus voimavarana 
• Muutos 

Sujuva työn arki 



Työhyvinvointi on tärkeää organisaatioiden menestymiselle, 
kun katsotaan organisaation kokonaisuutta, työhyvinvointiin 
ja tuottavuuteen vaikuttavat samat tekijät 

Tuottavuus ja 
työhyvinvointi 

Työ 
Osaaminen, 
terveys ja 
motivaatio 

Työyhteisö Johtaminen Organisaatio 



Työhyvinvoinnin merkitys 
 

• Inhimillinen, eettinen, hyvä työelämä 
• Vaikutus hyvinvointiin myös työelämää laajemmin 

 
• Voi merkitä huomattavia taloudellisia säästöjä 
 
• Hyvinvoiva ihminen jaksaa olla tuottava - työntekijä on 

innostunut, sitoutunut ja oppimishaluinen 
• Innovatiivisuus edellyttää rohkeutta ja kannustusta 

 
• Työntekijän hyvinvoinnin tila näkyy asiakkaalle – hyvinvoiva 

työntekijä tuottaa positiivisia asiakaskokemuksia 
 

• Työhyvinvointi näkyy tuotteiden ja palveluiden laadussa ja 
toimitusvarmuudessa 
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Kunta10-kysely: Mitä tulokset kertovat? 
• Kertovat työhyvinvoinnin tilasta, mutta eivät syitä eivätkä sitä, 

miten asioita tulisi muuttaa 
 

• Kysely kuvastaa työyhteisön jäsenten kokemuksia kysytyistä 
asioista 
 

• Työyhteisön olosuhteet, tilanteet sekä menneet tapahtumat vaikuttavat 
kokemuksiin 

 
• Työyhteisön yhteinen keskustelu onkin 

ainoa tapa ymmärtää tuloksia ja selvittää 
kehittämistä kaipaavia asioita 

 
-> yhteinen käsitys siitä, mihin ollaan tyytyväisiä ja minkä asioiden 
toivottaisiin olevan toisin 

 

Ilmapiirikyselyt 
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Kunta10-kysely: Mitä hyötyä tuloksista 
on? 
• Tulokset antavat tietoa työyhteisön tilanteesta, sen 

vahvuuksista ja tarvittavista kehittämiskohteista 
 

• Strategisen johtamisen väline - keskeistä tietoa työyhteisöjen 
tilasta, toimenpiteiden vaikutuksista ja strategisten 
tavoitteiden toteutumisesta kaupungin johdolle ja 
johtoryhmille 

• KuntaQ - kysely syksyllä 2015 
 

• Tulosten avulla voidaan tunnistaa kaupunkitason 
työhyvinvoinnin kehittämisalueita 

 
• Tutkimuksen avulla seurataan työelämän ja työhyvinvoinnin 

tilaa (TTL) 
 

 



 

 

 
 
 
 
           



 



Yhteenveto 
 
• Työhyvinvointia tulee johtaa 
• Vaatii onnistuakseen johdonmukaista työtä 
• Syntyy työn arjessa 
• Kehittämiseen osallistuvat kaikki 
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KIITOS 
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