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Poliisin työikäohjelman projektiryhmä



31.1.2018 Poliisihallitus

Sairauspoissaolojen ja 
työkyvyttömyys-

eläkkeiden 
kustannukset 

Toiminta-
ympäristö 
muuttuu

Ikärakenteen 
muutokset

Tuleva 
eläkeuudistus 

Julkinen 
talous 

supistuu

• jatkuvaa muutosta hallittava 
• tehtäviä on uudelleen organisoitava ja 

priorisoitava
• huomioitava työkyvyn tukeminen koko 

työuran ajan
• osaamisen tulee olla laaja-alaista 



Mikä on työikäohjelma?

• kohdistuu koko työuraan ja kaikkiin henkilöstöryhmiin

• on työkyvyn ylläpitämisen malli 

• hyödyttää sekä työnantajaa että työntekijöitä
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Työkyky ratkaisee – riippumatta iästä ja työtehtävistä

Perusidea: 



Työikäohjelman rakenne
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Henkilöstöjohtaminen 

Urasuunnittelu 

Työterveys ja toimintakyky 

Palvelussuhde-ehdot

ProjektiryhmäPoliisin 
johtoryhmä

Poliisin 
Työikäohjelma



Poliisin työikäohjelman tavoitteet

vaikuttavat motivaatioon, arvoihin ja asenteisiin!
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Vahvistetaan ikäjohtamisen strategiset painopisteet osana 
hyvää ja muutoksessa olevaa henkilöstöjohtamista1

Luodaan koko työiän kattava työpolkumalli, jolla varmistetaan 
osaamisen ja ammattitaidon jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen2

Työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä työkyvyttömyyden 
ehkäisy koko työiän ajan 3

Palvelussuhteen ehtojen ja palkkausjärjestelmän kehittäminen eri-ikäisten 
työntekijöiden ja työnantajan tavoitteet ja tarpeet huomioiden 4



Aikataulu

31.1.20186

2014 Työikäohjelman määrittely ja työryhmien muodostaminen

2015 Työryhmien yhteinen aloitustilaisuus 
Tiedotus henkilöstölle ja esimiehille

2016 - 2018  Toteuttaminen, vuosittainen seuranta, arviointi ja tiedotus

2019 Arviointi, jatkokehittämisen määrittely



Roolit ja vastuut

• Ylin johto - strateginen tavoitetila ja tavoitteen 
saavuttaminen käytettyjen mittareiden avulla, resurssien 
turvaaminen

• HR ja muut sidosryhmät – ohjelman käytännön 
eteenpäinvienti

• Lähiesimiehet – toteutus arjessa

• Työntekijät ja työyhteisöt – omasta työkykyisyydestä 
ja toimivasta työyhteisöstä huolehtiminen
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Työikäohjelman teemat
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Arvot ja asenteet

Työyhteisötaidot

Henkilöstösuunnittelu, 
rekrytointi ja urasuunnittelu

Tavoite- ja kehityskeskustelut

Motivaatio ja palkitseminen

Joustot 

Työkyvyn johtaminen 

Vuosittaiset 
kehittämis-

toimenpiteet 
2016-2018 Tuottavuus lisääntyy

Työurat pidentyvät 

Sairauspoissaoloista 
ja työkyvyttömyys-

eläkkeistä aiheutuvat 
kustannukset 

vähenevät 

Työtyytyväisyys 
paranee



Vuosien 2016 ja 2017 toteuma
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Arvot ja asenteet
Poliisin sisäinen 

viestintäkampanja arvoista

Arvojen käsittely
yksiköissä

Asiantuntijatehtävien arvostuksen 
lisääminen osana palkkausjärjestelmän 

uudistamista

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelman vahvistaminen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelman toimenpiteiden 

jalkauttaminen



Vuosien 2016 ja 2017 toteuma
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Työyhteisötaidot Henkilöstöjohtamisen kehittämisohjelman 
käytännön suunnittelu ja toteutus 

Työyhteisötaitokoulutuksen 
toteutuksen arviointi

Johtamisen applikaation mahdollinen 
hyödyntäminen ja pilotointi (www.johtaja.net)

Henkilöstöjohtamisen 
tarpeiden analysointi ja 

esimiesten kehittämisohjelma

Henkilöstöjohtamisen kehittämisohjelman 
toteuttaminen alkaa

Työyhteisötaitokoulutus

Muutoskykyisyyden vahvistaminen



Vuosien 2016 ja 2017 toteuma
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Henkilöstösuunnittelu, 
rekrytointi ja urasuunnittelu

Mentorointipilotin arviointi ja mentoroinnin 
käyttöönotto poliisihallinnossa

Ikääntyvien poliisien 
urapolkuesimerkkien kuvaus

Eri etnisten ryhmien rekrytoinnin 
edistäminen

Naisten uralla etenemisen tukeminen

Mentorointijärjestelmän 
kehittäminen ja pilotointi

Naisten uralla etenemisen esteiden 
kartoittaminen ja toimenpiteiden määrittely



Toimenpiteet vuonna 2018
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Henkilöstösuunnittelu, 
rekrytointi ja urasuunnittelu

Keskitetty rahoitus tukena osaamisen 
siirtoon ja kehittämiseen

- esim. uran lopputehtävään tai 
henkilökiertoon

Urajohtamisen prosessin, menetelmien ja 
työkalujen kuvaus:

- Kansainvälisten urapolkujen kuvaus
- Uramahdollisuuksien kuvaaminen

- Viestinnän keinot

Eri etnisten ryhmien rekrytoinnin 
edistäminen rekrytointistrategian toimin

Naisten uralla etenemisen seuranta



Vuosien 2016 ja 2017 toteuma
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Tavoite- ja kehityskeskustelut
Uuden Take-prosessin palautteen arviointi 

ja mahdolliset kehittämistoimenpiteet

Palkkakeskustelun eriyttämisen selvitys

Take-prosessin sähköistämisen selvitys

Ryhmäkeskustelukäytäntöjen hyvien 
käytäntöjen koonti

Tuke-prosessin, 
lomakkeiden ja ohjeiden kehittäminen



Toimenpiteet vuonna 2018
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Tavoite- ja kehityskeskustelut

Take-prosessin sähköistäminen 

Palkkakeskustelun eriyttämisen pilotin 
arviointi ja mahdolliset jatkotoimenpiteet

Ryhmäkeskusteluiden kehittäminen 



Vuosien 2016 ja 2017 toteuma
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Motivaatio ja palkitseminen

Palkitsemisen hyvät käytännöt –kooste ja 
palkitsemiskeinojen työkalupakin kuvaus

Uusien muistamis- ja palkitsemiskeinojen 
pilotointi

Palkkausjärjestelmän uudistaminen 
aloitetaan

Muistamis- ja muiden ei-rahallisten 
palkitsemiskeinojen kehittäminen

Työaikajoustojen käytön laajuuden 
selvittäminen ja ohjaaminen

Palkitsemisista ja muistamisista aloitettu 
pilotti poliisihallinnon palvelusajan 

huomioinnista ja palkitsemiskeinojen 
työkalupakin jatkokehittäminen



Vuosien 2016 ja 2017 toteuma
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Joustot Ohje eri työaikamallien käytöstä

Eri työaikamallien pilotointi

Palkkakeskustelujen eriyttämisen harkinta 
pilotin kokemusten pohjalta

Osallistuminen VM:n vetämään valtion 
palkkausjärjestelmän 

kehittämishankkeeseen



Vuosien 2016 ja 2017 toteuma

31.1.201817

Työkyvyn johtaminen 
Tyhy-raportoinnin ja analyysin kehittäminen

Mukautetun työn pilotointi

Kuntoutusprosessin hyödyntäminen

Kevennetyn ja korvaavan 
työn mallien luominen

Mukautetun työn mallin pilotin tulosten 
raportointi ja mahdollisten jatkotoimien 

suunnittelu

Tyhy -raportoinnin perusmallin laatiminen

Työssä jatkamisen ja työhön paluun tuki 
(esim. mukautetun työn pilotoinnin myötä, 

osasairausvapauden ja ammatillisen 
kuntoutuksen keinoin)



Viestintäilme
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Työikäohjelman hyödyt
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• hyvinvoiva, työkykyinen ja osaava 
henkilöstö

• työkyvyttömyydestä ja sairauksista 
aiheutuvien kustannusten minimointi

• työtyytyväisyyden varmistaminen
• työurien pidentäminen
• palvelutason ylläpito
• lähiesimiestyön tukeminen

• työkyvyn ylläpitäminen 
• työssä jaksaminen
• yleinen terveys ja hyvinvointi
• motivaatio 

Työnantajan näkökulmasta: 

Työntekijän näkökulmasta: 


