
  

P
e

rs
o

n
a

ls
tr

a
te

g
in

s 
m

å
l 

2
0

1
4

 –
 2

0
1

6
 

Kyrkslätts kommun 

    personalenheten 

 

 

GJANSSON
Typewritten Text

GJANSSON
Typewritten Text

GJANSSON
Typewritten Text

GJANSSON
Typewritten Text

GJANSSON
Typewritten Text
Godkänd av kommunfullmäktige 16.6.2014

GJANSSON
Typewritten Text

GJANSSON
Typewritten Text

GJANSSON
Typewritten Text

GJANSSON
Typewritten Text

GJANSSON
Typewritten Text

GJANSSON
Typewritten Text

GJANSSON
Typewritten Text
53/01.00.00/2014

GJANSSON
Typewritten Text

GJANSSON
Typewritten Text

GJANSSON
Typewritten Text
Fge 19/16.6.2014 § 60



2 

 

 

Innehåll 
TOC 

 

  



3 

Kyrkslätt i utveckling i Helsingforsregionen (kundens perspektiv)  

 

Kyrkslätt är en del av Helsingforsregionen och en utvecklingsbetonad kommun. 

 

1. Ledarskap och stöd av chefsarbetet 

Gott personalledarskap förverkligas genom att utveckla färdigheterna för ledar- och chefsarbetet. I 

gott chefsarbete tas personalens ideer och synpunkter som påverkar deras eget arbete, bransch samt 

utvecklingen av kommunens service i beaktande.  

Kommunens framtid har sin utgångspunkt i en gemensam vision som alla är engagerade i. Utöver 

sektor´direktörerna ansvarar cheferna för serviceproduktionen och kundbetjäningen. Cheferna 

eftersträvar att tillsammans med personalen skapa en god arbetsatmosfär och befrämja välmående. 

Cheferna leder på ett engagerat sätt sin personal så att de uppställda målen för personalstrategin och 

andra mål uppnås.  

Ledarskap, chefsarbete och arbetshälsa följs i regel vartannat år med enkäten om arbetstrivsel och 

vartannat år med KiVa-enkäten. Man fäster särskild vikt vid närchefernas ork. Sektordirektörerna och 

cheferna förbinder sig att personligen stödja dem av sina medarbetare som verkar som chefer. 

Chefernas stöd av likställda förstärks med hjälp av skapande av ett system med kamratstöd.  En 

timme långa chefskaffetillställningar ordnas minst 3 - 6 gånger i året runt ett aktuellt tema. 

 Med gott chefsarbete förbättras både arbetshälsan och effektiviteten 

Vi samarbetar i dialog med personalen 

 Vi visar exempel i vår roll som ledare och är goda förebilder 

 Vi kan prioritera tid och resurser 

 Vi går på utbildning inom ramen för anslagen 

 Responsen inverkar på vår utveckling vid uppföljningen av målen. 

Ledarskap och chefsarbete baserar sig på rättvist, sakkunnigt och deltagande ledarskap och 

genomförs med hjälp av riktiga uppgifter, konsekvens, öppenhet, genomskinlighet i besluten och 

kommunikation i rätt tid. Vi stärker förtroendepersonernas kommunledarskapskunnande t.ex. med 

utbildning och seminarier. 

 

2. Linjeorganisationens enhetliga kundcentrerade verksamhet 

Personalplaneringen bygger på identifiering av kommunens gemensamma intresse, planering av 

servicen över sektorgränserna och prioritering. Vid alla arbetsenheter följs samma personalpolitiska 

riktlinjer ocxh anvisningar. 

Uppgiftsstrukturen granskas kritiskt och olika möjligheter utnyttjas för överföring av befattningar inom 

kontorsverksamhet och förvaltning till den egentliga serviceproduktionen då befattningsinnehavaren 

säger upp sig eller går i pension. Man måste också se till att sektorcheferna har tillräckliga resurser att 

göra olika utredningar som statsmakten, politiker och andra instanser begär. 

Olika utredningar sysselsätter sektorernas förvaltnings-, sakkunnig- och sekreterarpersonal. Genom 

att schemalägga och överväga olika utredningar kan man eventuellt möjliggöra att sektorerna kan 

avstå från vissa förvaltnings-, sakkunnig eller sekreterarbefattningar och övergå till gemensam 

användning av dessa resurser.  
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En kunnig och engagerad personal (personalperspektiv) 

 

Personalen är en central resurs för arbetsgivaren.  

Samarbete är ett tillvägagångssätt som stöder verksamheten, ledarskapet och personalens arbete. 

Man fäster särskild uppmärksamhet vid  samarbetsförfarande och personalens 

påverkningsmöjligheter när man genomför förnyelser som berör personalen, såsom 

organisationsförändringar, anpassning av verksamheten och personalinbesparingar. Kommunens 

samarbetssystem utvecklas fortsättningsvis på alla nivåer i en öppen och deltagande riktning. 

Det är viktigt att utveckla chefernas förmåga att fungera som ledare. Man måste eftersträva att skapa 

en sådan arbetsmiljö att arbetstagaren i det egna arbetet kan använda sin yrkeskunskap, utnyttja sitt 

kunnande och uppleva sig göra ett trevligt och viktigt arbete. 

 

3. Den fortsatta utvecklingen av programmet för arbetshälsa 

Genom att ta hand om arbetshälsan förbättrar vi personalens ork. Arbetsgemenskaperna kan själva 

kreativt söka olika sätt att uppnå arbetshälsa. Genom att fortsättningsvis utveckla arbetshälsan 

uppnår man engagemang och trivsel i arbetet. Utvecklingen av personalantalet måste anpassas till 

ekonomiska resurser men man måste ändå garantera tillräckliga resurser för verksamheten. En av 

metoden för minskning av ökningen i personalutgifter är ökande av arbetshälsan, varvid sjukfrånvaron 

minskar.  

Personalens arbetshälsa baserar sig på ledarskap, deltagande, kunnande och kontroll över arbetet. 

Den är nära ansluten till både effektivt utnyttjande av resurserna och säkerställande av personalens 

kunnande. Förutsättningen för en höjd effektivitet är att personalen är engagerad i sitt arbete och 

upplever det som meningsfullt. Att stödja personalen att orka i arbetet betonas i en situation då man 

strävar efter att uppnå personalinbesparingar.  

I programmet för arbetshälsa, vilket utarbetats separat, har delområdena inom arbetshälsan gåtts 

igenom, t.ex. modellen för tidigt stöd tillämpas i hela kommunen. Arbetshälsa är inte endast 

personens egen hälsa och egenskaper utan hela arbetsgemenskapens och organisationens sak. 

Arbetsgivaren kan sporra stärkande av personalens hälsa och goda motionsvanor, levnadsvanor och 

attityder, vilka är på arbetstagarens ansvar. 

I utgångsläget förhåller man sig positivt till tjänstledigheter utan lön, deltidsarbete och 

deltidspensionsarrangemang. Man måste ändå beakta kraven som jobbets smidighet ställer. Eftersom 

livet inte är endast arbete är så smidig sammanjämkning som möjligt av arbetet och privatlivet viktigt.  

Det centrala i den fortsatta utvecklingen av arbetshälsa är företagshälsovårdens, arbetarskyddets och 

omplaceringens funktionsduglighet. Målet är långsiktigt befrämjande av personalens hälsa på 

samfunds- och individnivå bl.a. genom stödjande av kurser om ändringar i levnadsvanor, priset Hyvä 

työyhteisö, tyky/tyhy-dagar och motsvarande evenemang samt iakttagande av ergonomin. Också ett 

förebyggande och kreativt arbetsgrepp samt stöd för att tidigt bry sig om är grunden för arbetshälsan. 

I arbetsgemenskapen sköter var och en för sin del om 

 arbetssäkerheten 

 förnuftig användning av alla resurser 

 utveckling av det egna arbetet och deltagande i utvecklingsarbete 

 gott samarbete med arbetskamraterna och cheferna 
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 aktiv informationsgång och frambringande av sina åsikter för att föra saker vidare 

 trivseln på arbetsplatsen. 

 

4. Utveckling av kunnandet 

En kunnig personal är en viktig framgångsfaktor för kommunen. Arbetshälsa och personalens ork är 

fortsättningsvis i centrum för utveckling av kunnandet. I kommunen satsar man både på chefernas 

kunnande och arbetstagarnas kännedom om målen för arbetshälsan. 

Säkerställandet av kunnandet utgår från behovet av service och är till sin natur förutseende. 

Personalens kunnande är en central framgångsfaktor som kommunen vill utveckla planmässigt och 

långsiktigt. Säkerställande av kunnandet är ett sätt att öka produktiviteten. Dessutom anknyter det till 

personalplaneringen och också till personalens upplevda arbetshälsa.  

Personalens kunnande säkerställs med utbildning, genom utveckling av rekryteringen och genom 

personalplanering. Den anställda själv såsom också arbetsgivaren är för sin del ansvariga för 

utveckling och upprätthållande av kunnandet. Yrkesmässig tillväxt kan befrämjas i samarbete med 

personalen genom att omforma befattningsbeskrivningar samt erbjuda möjlighet till arbetsvariation. 

Man måste styra ekonomiska och andra resurser till personalens utbildning. En brist som framkommit 

inom kunnandet i Kyrkslätts kommun är bristfälligt kunnande om kontorssystem. Under de kommande 

åren ska vi säkerställa kunskaperna i it-färdigheter och gemensamt använd apparatur. 

Kompentensunderskottet blir ett problem när vi producerar allt fler elektroniska tjänster med mindre 

personal. 

Man fäster uppmärksamhet vid personalledning av personer i olika skeden av arbetskarriären: 

principerna för åldersledarskap och mentorering skapas. Nu när man har en beskrivning av ett gott 

ledarskap har gjorts kan man bättre än tidigare beakta bl.a. ledande av äldre och unga samt av 

anställda med nedsatt arbetsförmåga. Man måste också inleda en systematisk överföring av 

färidgheter och tysi kunskap genom mentorering och fortsätta utvecklingen av inskolningen. Man 

måste fästa särskild uppmärksamhet vid inskolningen av nya chefer. 

Ledarskapskunnandet och engagemanget i arbetet som ledare och i personalstrategin och dess 

värden stärks bland dem som fungerar i ledarskaps- och chefsuppgifter med utbildningen 

Esimiespassi. Dessutom ordnas fortsättningsvis utbildningar för hela personalen bl.a. om 

arbetsgemenskapsfärdigheter. På basis av sammandrag av kartläggningen av kunnandet ordnas 

utbildning och fortbildning om utveckling av kunnandet. 

 

5. Resultat- och utvecklingssamtal 

Utvecklingssamtalen är centrala med tanke på arbetshälsan. Med dem säkerställer man att den 

anställda känner till sin egen uppgift vid genomförandet av kommunens strategier. 

Utvecklingssamtalet är ett tillfälle för ömsesidig feedback. Kartläggning av personalens kunnande och 

individuella utbildningsbehov tas upp som en del av utvecklingssamtalen i hela kommunen.  

Kartläggning av den anställdas önskemål gällande karriärutveckling och utbildning utgör en del av 

utvecklingssamtalet. Ett sammandrag av personalens önskemål gällande karriärutveckling och 

utbildning skickas till personalenheten, och de framtida utbildningsbehoven härleds ur sammandraget.  

Cheferna berättar för sina medarbetare om möjliga karriärvägar och vad karriärvägarna kräver t.ex. i 
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form av formell utbildning eller kunnande. Den anställdas egen aktivitet syns i att han eller hon själv 

skaffar den formella utbildningen och söker de lediga befattningar han eller hon vill söka. 

 

6. Utveckling av löne- och belöningssystem 

De permanenta anställningsförhållandena är av högsta prioritet. Målet är en lönesättning som baserar 

sig på hur krävande arbetet är, personalens kunnande och personliga arbetsresultat och belöning 

som motiverar till resultat.  

Man har kommit överens om att ifall ekonomiska resurser sparas t.ex. till följd av minskad 

sjukfrånvaro, styrs dessa resurser till arbetshälsa, förnyande av löne- och belöningssystem samt 

utveckling av personalförmåner.  De belöningsprinciper som kommunen iakttar ska vara rättvisa och 

genomskinliga. I fortsättningen håller man personalförmånerna konkurrenskraftiga i jämförelse med 

kommunerna omkring.  

 Initiativpremier tas i bruk på nytt 

 Engångspremier tas i bruk på nytt 

 Systemet med resultatpremier utvidgas. 

 

7. Centralisering av rekyteringen 

Lyckad rekrytering nu och i framtiden är en grundläggande förutsättning för en självständig kommun. 

En beskrivning av rekryteringsprocessen gjordes år 2012. Centraliserad rekrytering genomförs år 

2014. 

Ett servicenät som förnyas (arbetsgivarens perspektiv) 

 

Ett stort arbete har gjorts i kommunen för att göra strukturförändringar. Personalstrategin ska stödja 

redan gjordt och pågående strukturförändringsarbete. 

 

8. Nätverksbaserat och elektroniskt arbetssätt 

Ökad effektivitet möjliggörs bl.a. av med hjälp av ett nätverksbaserat och elektroniskt arbetssätt. 

Eftersom ärendet har behandlats i andra dokument tas målen i de dokumenten som mål här: 

- Ett elektroniskt arbetssätt bl.a. med Taitoa 

- En förnyad servicenätutredning. 

Målet gällande Taitoa är ett fullkomligt elektroniskt arbetssätt. Inom ramen för anslagen tas nya 

system i bruk eller förnyas bl.a. gamla program för behandling av reseräkningar. År 2014 har 

investeringspengar reserverats för HP-programvara. 

Till den förnyade servicenätutredningen hör bl.a. en utredning om verksamhetsutrymmen som 

genomförs för projekt man kommer överens om separat. I detta sammanhang granskas också 

servicekedjor och deras anslutningspunkter.  
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En balanserad ekonomi (kommunens perspektiv) 

 

Kommunens livsvillkor är en balanserad ekonomi. Ifall ekonomin inte är i balans kan inte många av 

personalstrategins mål uppfyllas. 

 

9. Man håller sig inom budgeten, arbetsolyckorna och förtidsavgifterna minskar 

Man håller sig inom budgeten. Uppföljningen av ekonomin ska köras in ända till 

verksamhetsenheterna. Ifall någon punkt verkar överskridas måste man hitta på en metod så att 

överskridningen inte sker. 

138 arbetsolyckor inträffade år 2013 och de förorsakade 1 373 frånvarodagar. Enligt försiktiga 

beräkningar uppgick kostnaderna till 140 000 euro (utan arbetsgivaravgifter). Eftersom halkning är 

den vanligaste orsaken till olyckor måste man i fortsättningen fästa särskild uppmärksamhet vid 

förhindrande av halkning. 

För att kommunens ekonomi ska vara på en stabil grund måste man sköta om förtidsavgifterna. År 

2013 använde kommunen knappa 502 000 € till förtidsavgifter. Förtidsavgifter kan förebyggas genom 

att förebygga förtida pensionering. Metoder är bl.a. åldersledarskap av riktig sort och ett fungerande 

system för omplacering. Målet att sänka förtidsavgifterna förutsätter ibland använding av olika kreativa 

metoder bl.a. gällande omplaceringar mellan sektorer. 
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Åtgärder för att uppnå målen år 2014 

 

1. Ledarskap och stöd av chefsarbetet  

Åtgärd Mätare Mätningssätt Ansvarig instans 

1. Chefskaffetillställningar - sparrning 

och kamratstöd (överenskommet 

sista onsdagen i månaden kl. 8-9) 

Minst 3 gånger  Förvaltnings-, personal- 

och sektordirektörerna 

och cheferna 

2.  Delegeringarna synliga i tabellform 

i intranet 

Alla sektorers 

delegering synliggörs i 

en likadan tabell - 

inledning av projektet 

Tabellens botten 

personaltjänsterna; 

sektordirektörerna och 

cheferna innehåll 

 

2. Linjeorganisationens enhetliga kundcentrerade verksamhet  

Åtgärd Mätare Mätningssätt Ansvarig instans 

1. Gemensam användning av 

förvaltnings-, sekreterar- och 

sakkunnigresurserna  

Hurudana 

inbesparingar har 

uppnåtts (€)? 

Har man förmått 

besvara alla 

servicebehov (Ja / nej, 

vad blev ogjort)? 

Sektorcheferna  

 

3. Den fortsatta utvecklingen av programmet för arbetshälsa  

Åtgärd Mätare Mätningssätt Ansvarig instans 

1.  Omplaceringen lyckas Hur många har 

omplacerats och hur 

många förblev 

oomplacerade 

Sektordirektörerna och 

cheferna 

 

4. Utveckling av kunnandet  

Åtgärd Mätare Mätningssätt Ansvarig instans 

1. Uppgörande och inledning av 

programmet Esimiespassi 

15 % av cheferna har 

inlett programmet 

Personalenheten  

2. Utbildningsprogrammet 

genomförs 

Man sänder 

arbetstagare till HR-

infotillfällena så att 18 

timmar utbildning kan 

uppnås för alla 

arbetstagare 

Cheferna 
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5. Resultat- och utvecklingssamtal  

Åtgärd Mätare Mätningssätt Ansvarig instans 

1. Genomförande av resultat- och 

utvecklingssamtal (arbetsvillkor 

minst 6 månader under 

ifrågavarande år).  

Mål 100 % Cheferna  

 

6. Utveckling av löne- och belöningssystem  

Åtgärd Mätare Mätningssätt Ansvarig instans 

1. Initiativpremie Återupplivning av 

verksamheten 

Personalenheten och 

sektorerna 

 

7. Centralisering av rekyteringen  

Åtgärd Mätare Mätningssätt Ansvarig instans 

1. Bindande mål Genomförande år 2014 Ledningsgruppen 

 

8. Nätverksbaserat och elektroniskt arbetssätt  

År Mätare Mätningssätt Ansvarig instans 

1. Ett elektroniskt arbetssätt Olycksfallsmeddelandena 

elektronifieras 

Personalenheten, 

sektordirektörerna 

2. En förnyad servicenätutredning 

genomförs 

Ja / nej Personalenheten, 

sektordirektörerna 

 

9. Man håller sig inom budgeten och förtidsavgifterna minskar  

Åtgärd Mätare Mätningssätt Ansvarig instans 

1. Uppföljning av ekonomin på 

enhets- och arbetsplatsmöten och 

sparande av promemorior på en 

gemensam station 

Att hålla sig inom 

budgeten 

Resultatområdenas och 

resultatenheternas 

ansvarspersoner samt 

sektordirektörerna 
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Åtgärder för att uppnå målen år 2015 

 

1. Ledarskap och stöd av chefsarbetet  

Åtgärd Mätare Mätningssätt Ansvarig instans 

1. Befattningarnas utbildnings- och 

behörighetskrav förenhetligas  

Man förenhetligar 

befattningarnas 

utbildnings- och 

behörighetskrav 

(tabellen som 

personalsektionen 

godkänt görs synlig i 

intranet) 

Personaltjänsterna och 

sektordirektörerna 

2.  Medelvärdena i enkäten om 

arbetshälsa förbättras 

Medelvärdet sektorvis 

förbättras  

Sektordirektörerna och 

cheferna 

 

3. Den fortsatta utvecklingen av programmet för arbetshälsa  

Åtgärd Mätare Mätningssätt Ansvarig instans 

1. Sjukskrivningarna minskar Kommunens 

genomsnittliga antal 

sjukfrånvarodagar 

minskar med en dag. 

Sektordirektörerna och 

cheferna 

 

4. Utveckling av kunnandet  

Åtgärd Mätare Mätningssätt Ansvarig instans 

1. Fortsättning av programmet 

Esimiespassi 

70 % av cheferna har 

utfört antingen 

programmet 

esimiespassi eller det 

tidigare 

utbildningsprogrammet 

för arbetshälsa 

Sektorcheferna 

2.  Slutintervju med personer som 

flyttar till andra uppgifter / slutar 

Antalet slutintervjuer 

med personer som 

flyttar till andra 

uppgifter eller slutar 

och procenten uppföljs 

(slutintervju / av alla 

som slutat) 

Cheferna 

 

5. Resultat- och utvecklingssamtal  
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Åtgärd Mätare Mätningssätt Ansvarig instans 

1. Utförda resultat- och 

utvecklingssamtal 

Mål 100 % Cheferna  

 

6. Utveckling av löne- och belöningssystem  

Åtgärd Mätare Mätningssätt Ansvarig instans 

1. Engångspremier Man bygger upp ett 

fungerande system som 

man styr anslagen till 

Reglerna från 

personalenheten, 

utdelning via cheferna 

 

7. Centralisering av rekyteringen  

Åtgärd Mätare Mätningssätt Ansvarig instans 

1. Nätverksbaserat 

rekryteringsarbete 

Gratis mässor m.fl. 

händelser, också de 

rekryteringsansvariga 

eller cheferna deltar 

Sektordirektörerna / 

cheferna / 

rekryteringsansvariga / 

personalenheten 

 

8. Nätverksbaserat och elektroniskt arbetssätt  

År Mätare Mätningssätt Ansvarig instans 

1. Ett elektroniskt arbetssätt Allt som är möjligt 

elektronifieras till Taitoa 

Personalenheten, 

sektordirektörerna 

2. En förnyad servicenätutredning 

genomförs 

Årligen genomförs 1 - 3 

mål 

Personalenheten, 

sektordirektörerna 

 

9. Man håller sig inom budgeten, arbetsolyckorna och 

förtidsavgifterna minskar 

 

Åtgärd Mätare Mätningssätt Ansvarig instans 

1. Uppföljning av ekonomin på 

enhets- och arbetsplatsmöten och 

sparande av promemorior på en 

gemensam station 

Att hålla sig inom 

budgeten 

Resultatområdenas och 

resultatenheternas 

ansvarspersoner samt 

sektordirektörerna 

2.  Förtidsavgifterna minskar 

 

Förtidsavgifterna 

mindre än år 2014: 

50 000 € 

Personalenheten, 

sektordirektörerna och 

cheferna 
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Åtgärder för att uppnå målen år 2016 

 

1. Ledarskap och stöd av chefsarbetet  

Åtgärd Mätare Mätningssätt Ansvarig instans 

1. Bedömningen av ledarskaps- och 

chefsarbetet förbättras i enkäten 

om arbetshälsa 

Medelvärdet sektorvis 

förbättras  

Sektordirektörerna och 

cheferna 

 

2. Linjeorganisationens enhetliga kundcentrerade verksamhet  

Åtgärd Mätare Mätningssätt Ansvarig instans 

1. Kundernas bedömningen i 

kommunenkäten 

(kommuninvånarbarometern) 

Medelvärdet sektorvis 

förbättras 

Sektordirektörerna och 

cheferna 

 

3. Den fortsatta utvecklingen av programmet för arbetshälsa  

Åtgärd Mätare Mätningssätt Ansvarig instans 

1. Sjukskrivningarna minskar Sektorns genomsnittliga 

antal sjukfrånvarodagar 

minskar med en dag. 

Sektordirektörerna och 

cheferna 

 

4. Utveckling av kunnandet  

Åtgärd Mätare Mätningssätt Ansvarig instans 

1. Korrigeringsåtgärder på basis av 

slutintervjuer 

Man väljer en 

korrigeringsåtgärd som 

genomförs 

Cheferna 

2.  Programmet för åldersledarskap  Godkänt i 

personalsektionen 

Personalenheten 

 

5. Resultat- och utvecklingssamtal  

Åtgärd Mätare Mätningssätt Ansvarig instans 

1. Utförda resultat- och 

utvecklingssamtal 

Mål 100 % Cheferna  

 

6. Utveckling av löne- och belöningssystem  

Åtgärd Mätare Mätningssätt Ansvarig instans 

1. Mer omfattande system för 

resultatlön tas i bruk på prov 

inom olika personalgrupper 

2-4 nya system för 

resultatlön med så 

jämlikt iakttagande av 

Personalenheten och 

sektordirektörerna/cheferna 
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sektorerna som möjligt 

 

8. Nätverksbaserat och elektroniskt arbetssätt  

År Mätare Mätningssätt Ansvarig instans 

1. Ett elektroniskt arbetssätt Årligen genomförs 1 - 3 

mål 

Personalenheten, 

sektordirektörerna 

2. En förnyad servicenätutredning 

genomförs 

Årligen genomförs 1 - 3 

mål 

Personalenheten, 

sektordirektörerna 

 

9. Man håller sig inom budgeten, arbetsolyckorna och 

förtidsavgifterna minskar 

 

Åtgärd Mätare Mätningssätt Ansvarig instans 

1. Minskning av antal olycksfall Antalet 

sjukfrånvarodagar efter 

olycksfall minskar med 

10 % i jämförelse med 

nivån år 2015 

Cheferna och 

arbetstagarna 

2.  Förtidsavgifterna minskar 

 

Förtidsavgifterna 50 000 

€ mindre än föregående 

år. 

Personalenheten, 

sektordirektörerna och 

cheferna 

 

 




