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Talous- ja henkilöstöpäällikkö Piia Syvänen

Yleistä
Henkilöstöhallinnon organisaatio
Henkilöstöpalvelut avustaa kaupunginhallitusta ja palvelukeskuksia tarkoituksenmukaisen ja
oikeudenmukaisen henkilöstöpolitiikan linjan luomisessa.
Henkilöstöpalvelut ohjaa ja valvoo palvelukeskuksia siten, että niiden henkilöstöhallintoa
hoidetaan virka- ja työehtosopimusten, tehtyjen päätösten sekä kaupunginhallituksen
antamien yleisohjeiden ja vahvistamisien periaatteiden mukaisesti.
Lisäksi henkilöstöpalvelut tuottaa henkilöstölle sopimuksiin ja päätöksiin perustuvia palveluja,
vastaa keskitetystä koulutuksesta, henkilöstön kehittämisestä ja työsuojelutoiminnasta sekä
työllistämisestä ja nuorten työpaikoista. Henkilöstöpalvelut huolehtii myös
työhyvinvointipalvelujen tuottamisesta henkilöstölle.
Henkilöstöpalveluissa hoidetaan sosiaali- ja terveyskeskuksen sekä hallinto- ja
kehittämiskeskuksen henkilöstöasiat. Sivistyspalvelukeskuksen henkilöstöasiat on hoidettu
v. 2015 sivistyspalvelukeskuksessa.
Henkilöstöpalveluissa hoidetaan keskitetysti kesätyöpaikat nuorille (v. 2015 / 75 nuorta
kaupungin omassa organisaatiossa), palkkatuella työllistämisen eri yksiköihin sekä
vuorotteluvapaa-asiat. Yhteydenpito Te-toimistoon kaikissa edellä selostetuissa asioissa
hoidetaan keskitetysti henkilöstöpalveluista.

Toimintaympäristön muutokset
Sairaanhoitopiirin kanssa perustettiin kaksi yhteistä osastoa jotka ovat hallinnollisesti
kaupungin organisaatiossa. Yhteinen osasto aloitti toimintansa 14.12.2015.
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Koko kaupungin strategia
Uudenkaupungin strategia – elinvoimainen uusi kaupunki 2020 on päivitetty v. 2014.
Strategian tavoitteet vuoteen 2020 ovat: sujuvat arjen palvelut, investoinnit tulevaisuuteen
sekä elävät taajamat.
Strategian painopisteitä ovat mm. terve talous, jonka tavoitteena on mm. ”Johtaminen auttaa
onnistumaan”, jonka mukaisesti johdamme johdonmukaisesti, jokaisen omaa vastuunottoa ja
työhyvinvointia tukien. Tässä kehittymistä arvioivana yhtenä keinona strategian mukaisesti on
työhyvinvointikysely, jonka yhtenä tavoitteena on mahdollistaa työn mielekkyys korkeaksi ja
työn tekemisen mahdollisuudet hyviksi.
Strategian mukaisesti johtamisen ja toimintakulttuurin tulisi olla ennakoiva, yhteistyökykyinen,
kokeileva ja oppiva. Siihen sisältyy mm. hyvien, jo olemassa olevien asioiden vahvistaminen,
onnistumisten huomaamiset ja niistä viestiminen, vastuunkanto valinnoista, kannustaminen
itseohjautuvuuteen, yhteistyö yli toimirajojen sekä selkeän ja toimivan organisaation
rakentaminen yhdessä.
Näitä strategian painopistealueita henkilöstöpalvelut pyrkii noudattamaan arjen työssä ja
päätöksissä.

Henkilöstöstrategia
Uudenkaupungin kaupungin henkilöstöstrategia ”Työ tukee terveyttä” on laadittu vuosille 2010
- 2016. Henkilöstöstrategia on kaupungin henkilöstöpolitiikan kehittämisen väline. Jokainen
kaupungin palveluksessa oleva henkilö sekä luottamushenkilö vaikuttavat omalta osaltaan
sen toteuttamiseen.
Henkilöstöraportoinnin avulla tuetaan ja kehitetään kunnan strategista johtamista ja
ohjaamista. Sillä tuetaan työelämän, palkkauksen, työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämistä.
Henkilöstöraportissa kuvataan henkilöstön määrälliset ja laadulliset tunnusluvut,
kehittämistoimenpiteet ja näiden vaikutukset henkilöstöön, toimintaan ja talouteen.
Henkilöstöstrategiassa on neljä painopistettä
Henkilöstöpolitiikka näkyy ja vaikuttaa
Organisaatio toimii tehokkaasti
Henkilöstö voimavarana
Työhyvinvointi
Edellä mainituille painopisteille on asetettu tavoitteet ja asiat, joilla tavoitteisiin päästään.
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Henkilöstöstrategian toteutuminen vuonna 2015
1. Henkilöstöpolitiikka näkyy ja vaikuttaa
Tavoite
Hyvinvoiva henkilöstö tekee työtä tuloksellisesti. Yhteistoiminta on aitoa ja toteutamme sitä
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Palkitseminen on kannustavaa. Johtaminen on
tavoitteellista ja suunnitelmallista.

Kehityskeskustelut ja työsuoritusten arvioinnit
Kehityskeskustelut käydään kerran vuodessa. Keskusteluissa selvitetään yksikön tavoitteet ja
niiden toteutuminen. Samalla suunnitellaan henkilön tarvitsema koulutus. Osaamista tuetaan
henkilöstökoulutuksella ja ammatillisella täydennys-, jatko-, ja uudelleenkoulutuksella.
Henkilöstökoulutus perustuu todellisiin tarpeisiin, ja se on suunnitelmallista.
Kehityskeskusteluissa selvitellään myös ikääntymiseen liittyviä asioita, mm. henkilön
eläköitymissuunnitelmat.
Käytössä olevan kehityskeskustelumallin ovat esimiehet yhdessä työstäneet
esimiesvalmennuksessa. Esimiehet käyttävät mallia omaan työyksikköönsä soveltaen.

Perehdyttäminen
Jokaisessa yksikössä henkilöstön perehdyttäminen tehdään vuonna 2012 päivitetyn
perehdyttämisohjeen mukaisesti. Tämän lisäksi yksiköillä voi olla omia perehdyttämisohjeita.
Perehdyttäminen on tärkeää, jotta työntekijä omaksuu työtehtävänsä mahdollisimman
nopeasti. Perehdyttämisen avulla edistetään uuden työntekijän työn hallintaa sekä
sopeutumista työhön ja työyhteisöön.
Perehdyttämistä tarvitaan, kun
- uusi henkilö tulee työhön
- työntekijä palaa työhön pitkän poissaolon jälkeen
- työtehtävät vaihtuvat
- työmenetelmät muuttuvat
- hankitaan tai otetaan käyttöön uusia koneita, laitteita tai ohjelmia
Uuden työntekijän kohdalla perehdyttämisessä on tärkeää työtehtävien lisäksi perehdyttää
työntekijä myös kaupungin organisaatioon. Siirryttäessä tehtävästä toiseen on
perehdytyksessä kysymys lähinnä uusien työtehtävien vaatimasta ohjauksesta.
Uuden henkilön sitoutumista organisaatioon ja työtehtäviinsä tuetaan hyvällä
perehdyttämisellä.

Etätyö
Etätyöohjeet on hyväksytty yhteistyötoimikunnassa. Etätyöllä tarkoitetaan sellaista työtä, joka
voitaisiin tehdä työnantajan tiloissa, mutta joka on organisoitu tehtäväksi tai tehdään
tietotekniikkaa hyväksi käyttäen säännöllisesti muualla. Se nähdään keinona nykyaikaistaa
työn organisointia ja sovittaa yhteen työ- ja vapaa-aika. Etätyöohjeen mukaan etätyön
tekemisestä sovitaan aina kirjallisena tapauskohtaisesti ja sen määrä voi olla enintään kaksi
työpäivää viikossa. Etätöitä tehdään jonkin verran kaupungin organisaatiossa.

Sisäiset siirrot ja työkierto
Ennen viran tai toimen haettavaksi julistamista selvitetään ensin, onko tehtävien uudelleen
järjestely mahdollista palvelukeskuksen/työyksikön oman henkilöstön kesken. Mikäli tällainen
uudelleenjärjestely ei ole mahdollista selvitetään, onko joku muu kaupungin palveluksessa
oleva henkilö siirrettävissä tähän tehtävään. Kaupunginhallitus päättää täyttölupien
myöntämisestä vakinaisten henkilöiden osalta.
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Sisäisiä siirtoja ja työnkiertoa suunnitellaan verkostopalavereissa, joihin osallistuu työntekijä
itse, esimies, talous- ja henkilöstöpäällikkö, työterveyslääkäri, työterveyshoitaja sekä
eläkeasiamies. Näissä palavereissa etsitään erilaisia vaihtoehtoja, ja tätä kautta löytyy
mahdollinen uusi työtehtävä ja ko. henkilö voi jatkaa vielä työelämässä mukana.
Kesäkuussa henkilöstöpalvelut lähetti kyselyn kaupungin koko henkilöstölle henkilöstön
mahdollisesta kiinnostumisesta siirtyä uusiin tehtäviin. Kysely sai myönteisen vastaanoton ja
mahdollisuudesta on kiinnostunut 19 henkilöä. Näiden ilmoitusten perusteella on tehty kolme
siirtoa erilaisiin tehtäviin. Kaksi määräaikaista ja yksi pysyvä. Henkilöstöpalvelut on näin
mukana koordinoimassa ja helpottamassa palveluksessa jo olevien siirtymistä uusiin
tehtäviin, silloin kun tehtäviä vapautuu tai uusia projekteja käynnistyy. Kyse voi olla sekä
entisessä työssä etenemisestä että aivan uudenlaisista tehtävistä.
Kyselystä saatujen vastauksien mukaan voidaan jo etukäteen selvittää henkilöstön omaa
kiinnostusta uusiin tehtäviin ja tehtäväjärjestelyjä voidaan suunnitella hyvissä ajoin. Omassa
organisaatiossa on henkilöitä, joilla on olemassa jo koulutus toiseen, aivan eri tehtävään,
missä tehtävässä henkilö tällä hetkellä on.
Budjettiraamin perusteissa on kirjattuna mm. seuraavaa: kaupungin toimintaa on jatkuvasti
uudistettava, ja se tarkoittaa mm. sitä, että yksikkökokojen on oltava optimaalisia, toiminnassa
on keskityttävä olennaiseen, työvoima on kohdennettava oikein, henkilöstön on oltava
motivoituneita ja sitoutuneita ja johtamiskulttuurin on tuettava uudistushalukkuutta ja
tehokkuutta.

Tuloksiin kannustava palkitseminen
Sopimusaloittain henkilöstö jakaantuu seuraavasti: KVTES 641, OVTES 108,
TS 71 ja LS 37.
Vuonna 2015 ei ollut käytettävissä järjestelyeriä, joten harkinnanvaraisia henkilökohtaisia lisiä
ei myönnetty. Työn vaativuuden arviointi on tehty uudelleen KVTES:n mukaisesti, mikäli
henkilö on siirtynyt kokonaan tehtäviin, jotka ovat vaativampia tai hänen tehtäviinsä on lisätty
vaativampia tehtäviä. Myös toimistohinnoittelussa olevien tehtäväkuvausten päivitys aloitettiin.

Henkilöstöetuudet
Kaupungin vuosittain henkilöstölle ja luottamushenkilöille järjestettävissä juhlissa luovutetaan
kunnallisesta palvelusta Kuntaliiton hopeiset 20 v ansiomerkit ja kultaiset 30 v ansiomerkit.
Kaupunki on muistanut myös yhtäjaksoisesta 10 v, 20 v, 30 v ja 40 v palvelusta henkilöstöään
Romantiikka-hopeasarjalla.
Kaupungin henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää kaupungin omistamaa Tyvisaran saunaa
toukokuusta alkaen lokakuun loppuun. Saunaa voi varata päivän kerrallaan. Työyksiköt voivat
pitää saunalla myös työpaikkakokouksia ja kehittämispäiviä.
Työkyvyn ylläpitämiseksi kaupunki tulee henkilöstön omaehtoista liikuntaa. Lisäksi vuosittain
on mahdollisuus käydä yhdessä teatterin ilmoittamassa teatterinäytöksessä ja koripallootteluissa.
Työterveyshuolto on resursoitu niin, että kaupungilla on oma työterveyshoitaja ja
työterveyslääkäri. Työterveyshuollon kautta tuetaan mm. tupakoinnin lopettamista ja
mahdollista on osallistua erilaisiin kuntoutuksiin tai tyky-ryhmiin, esim. painonhallinta.
Kaupungin henkilöstölle ilmestyy oma henkilöstölehti KaHeLi (KaupunginHenkilöstöLehti)
kolme kertaa vuodessa.
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Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Säädökset laatia vuosittain koulutus- ja henkilöstösuunnitelma tulivat voimaan 1.1.2014.
Tavoitteena on kannustaa työnantajia osaamisen kehittämiseen organisaation liike- tai
palvelutoiminnan tarpeista lähtien, edistää muutostilanteisiin varautumista ja työurien
pidentymistä. Tarkoituksena on näin parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä. Kaupungin
henkilöstölle laadittiin koulutussuunnitelma palvelukeskuksittain ja yksiköittäin.
Koulutussuunnitelma hyväksyttiin yhteistyötoimikunnassa.
Koulutussuunnitelman perusteella voidaan hakea koulutuskorvausta
Työttömyysvakuutusrahastolta.
Toteutuneiden koulutusten perusteella koulutuspäiviä oli yhteensä 2774 (sisältää kaikki
koulutuspäivät, myös osapäiväiset koulutukset). Järjestöjen edustajat kouluttautuivat yhteensä
76 päivää.
Palvelukeskukset ovat järjestäneet ammattitaidon ylläpitämiseksi ja osaamisen kehittämiseksi
omia koulutuksia henkilöstöilleen.
Kaupungin vakinaisessa palvelussa olevan henkilöstön on mahdollista kouluttautua
oppisopimuskoulutuksella. Koulutustarve sovitaan esimiehen, palvelukeskuksen johtajan ja
henkilöstöpalvelujen kanssa. Esim. jotkut esimiehet ovat suorittaneet tai aloittaneet
johtamisen erikoisammattitutkinto –opiskelun.
Vuonna 2015 opiskelun oppisopimuskoulutuksella aloitti 11 henkilöä, joista yksi henkilö
keskeytti opiskelunsa. Opiskelunsa loppuun sai 15 henkilöä.
Henkilöstöpalvelut järjesti esimiehille ja koko henkilöstölle koulutusta työhyvinvointikyselyn
tulosten perusteella. Koulutuspäiviä järjestettiin koko henkilöstölle (2xpuolipäivää) sekä
esimiehille (3xpuolipäivää).
Sosiaali- ja terveyskeskuksen järjestämää koulutusta
Suun terveydenhoito
•
Röntgen-koulutus omalle henkilöstölle ja ympäristökunnille.
Vanhustyö
• Ensiapu I-kurssit ja EA-krtauskurssit
• Riittävä ravinnonsaanti on hyvän toimintakyvyn edellytys
• Muistisairaudet, muistisairaan kohtaaminen ja ajankohtaista apteekkiasiaa
• Vanhustyön henkilöstön koulutus/laatupäivä
• Vanhustyön henkilöstön kehittämisiltapäivät
• Vanhustyön infotilaisuus/vanhustyön ajankohtaisia asioita

Sivistyspalvelukeskuksen järjestämää koulutusta
Yksiköt ovat järjestäneet mm.
• Koulutusta tietotekniikasta ja opetussuunnitelmatyöstä
• Ensiapukoulutusta
• Esimieskoulutusta
• Pedagogista koulutusta koulunkäynnin ohjaajille (mm. vammaistyö, toiminnallinen
oppiminen)
• Työnohjausta
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Osaava-hankerahoituksella on järjestetty seuraavat koulutukset
• Ääni työvälineenä –koulutus
• Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

•

Koulunkäyntiavustaja Forum

•
•
•
•
•
•
•

Opiskeluhuollon uudet käytännöt
Koulusihteerien työhyvinvointipäivä
Toiminnallisen oppimisen koulutus
Koulusihteerien tietotekniikkapäivä
Lukioforumi
Opetusalan VESO-päivät
Opetussuunnitelmaseminaari

Opetussuunnitelmatyökoulutuksia on järjestetty seuraavasti
• Muuttuva koulu
• Monilukutaito
• Opiskeluhuoltoseminaari
• Esi- ja alkuopetuksen oppilashuolto
• Uusi opetussuunnitelma (veso)
• Yhteisöllinen hyvinvointityö & hyvän mielen vuosikello

•

Täsmätiedonhaku

Hallinto- ja kehittämiskeskus
• Kuntalakikoulutus
• Sopimuskoulutus
• Hankintakoulutus
• Henkilöstöpalvelujen järjestämä koulutus koko henkilöstölle
o Johdatus erilaisuuden hyväksymiseen
o Erilaisuuden hyödyntäminen arjen tilanteissa
• Henkilöstöpalvelujen järjestämä koulutus esimiehille
o Tunneälyn tunnistaminen
o Erilaisuus työyhteisössä
o Ego esimiehen kiusana
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Koko henkilöstön koulutuspäivät 2015

Palvelukeskukset

Lain
edell.
kokopv.

Lain
edell.
osapv.

Ulk.
Ulk.
Sis.
Sis.
Järjestökokopv. osapv. kokopv. osapv koulutus

9

0

251

78

30

94

1

157

113

515

149

146

275

69

16

60

530

118

46

181

6

Liikelaitokset

0

0

6

0

0

0

0

YHTEENSÄ

182

173

1302

345

222

550

76

Hallinto- ja kehittämiskeskus
Sosiaali- ja terveyskeskus
Sivistyspalvelukeskus

Ulkoiset koulutuspäivät sisältää myös opettajien ves:n mukaiset koulutuspäivät

Henkilöstön koulutukseen käytettiin yhteensä 2412 päivää eli 2,8 pv/hlö.
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Vakinaisen henkilöstön koulutustaso

Vuosi 2015

Hallinto- ja
kehittämiskeskus +
liikelait.
kpl

Sivistys- Sosiaali- Kaupunki+ Uuden- 10/2014
palvelu- ja terveys- liikelait.
kaupun- Kuntakeskus
keskus
yhteensä
gin
alan
kpl
kpl
kpl
%- osuus %-osuus

Tutkijakoulutus

0,0

1,3

Ylempi korkeakouluaste

7

112

54

173

20,2

19,4

Alempi korkeakouluaste

13

26

75

114

13,3

17,9

Alin korkea-aste

31

47

74

152

17,7

15,7

Keskiaste

79

87

181

347

40,4

39,9

Perusaste

35

21

16

72

8,4

5,8

Yhteensä

165

400

858

100,0

100,0

293
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Yhteistoiminta ja tiedottaminen
Kaupungin ja henkilöstön välinen yhteistoiminta toteutettiin Uudessakaupungissa
yhteistoimintalain mukaisesti.
Kaupungin ja henkilöstön välisenä edustuksellisena yhteistoimintaelimenä toimi
yhteistyötoimikunta.
Yhteistyötoimikunnassa henkilöstöä edustivat pääluottamusmiehet. Työnantajan edustajina
toimivat kaksi kaupunginhallituksen jäsentä, kaupunginjohtaja, palvelukeskusten johtajat,
talousjohtaja ja talous- ja henkilöstöpäällikkö. Yhteistyötoimikunnan sihteerinä toimi
henkilöstösihteeri.
Yhteistyötoimikunta kokoontui v. 2015 viisi kertaa. Puheenjohtajana toimi Jhl:n
pääluottamusmies.
Henkilöstön sisäisenä tiedotuskanavana intrasivuston ja sähköpostin lisäksi ajankohtaisia
asioita käsittelevä henkilöstölehti KaHeLi ilmestyi v. 2015 kolme kertaa.
Kaupungin intranettiin esimiehen käsikirjaan on koottu henkilöstöhallinnon ohjeita esimiehille.
Esimiehet on velvoitettu tiedottamaan asioista eteenpäin omassa yksikössään esim.
työyksiköissä pidettävissä työpaikkakokouksissa.
Henkilöstöjärjestöjen edustaja on ollut sivistyspalvelukeskuksen opetus- ja kasvatuspalvelujen
esimiespalavereissa sekä sosiaalikeskuksen johtoryhmissä.
Kaupunginjohtaja, pääluottamusmiehet ja henkilöstöpalvelujen edustajat kokoontuvat tarpeen
tullen keskustelemaan ajankohtaisista asioista.

2. Organisaatio toimii tehokkaasti
Tavoite
Tuotamme ja järjestämme palvelut asiakkaille kokonaistaloudellisesti edullisesti ottaen
huomioon seudullisuus sekä yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.

Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto hyväksyi 1.6.2015 Tyks Vakka-Suomen sairaalan
vuodeosastotoimintojen organisoinnin siten, että perustetaan sairaanhoitopiirin kanssa
sairaalan tiloihin kaksi yhteistä osastoa jotka ovat hallinnollisesti kaupungin organisaatiossa.
Vuodeosastot yhdistyivät 14.12.2015, jolloin yhteinen osasto aloitti toimintansa.
Vehmaan hoivaosasto (vanhusten laitoshoito) muuttui tehostetuksi palveluasumiseksi ja
henkilöstö siirtyi Vehmaan kunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen yhteydessä.
Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaikkia toimintoja tarkastellaan prosesseina,
joiden pohjalta kehitetään uusia ja entisiä joustavampia toimintatapoja palvelujen
tuottamiseksi. Prosessityö on aloitettu vuoden 2005 alusta.
Prosessityö
Sosiaali- ja terveyskeskuksen pääprosessissa korostuu asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin
ja moniammatillisen yhteistyön tärkeys. Tulosalueilla prosesseja päivitettiin suunnitelmallisesti
sekä kulloinkin havaittujen tarpeiden mukaan. Esimerkkeinä mainittakoon terveyspalveluiden
ennalta ehkäisevän terveydenhuollon prosessit sekä vammaispalvelun asunnonmuutostyön
prosessi. Uusina prosessikuvauksina terveyspalveluissa kuvattiin fysioterapian ydinprosessi,
vanhustyössä aloitettiin uusien toimintojen monialaisen palveluprosessin kuvaus ja
sosiaalityössä kuntouttavan työtoiminnan prosessikuvaus. Prosessikuvausten
yhtenäistämiseksi aloitettiin IMS ohjelmistoon tutustumisen suunnittelu.
SHQS-laatutyö sosiaali- ja terveyskeskuksessa
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SHQS-laatujärjestelmän mukainen ulkoinen auditointi tehtiin lokakuussa 2015.
Aikuissosiaalityö tuli mukaan uutena yksikkönä ja sai laaduntunnustuksen. Koko
organisaation keskeisiksi vahvuuksiksi mainittiin voimakas kehittäminen tiukentuneista
resursseista huolimatta. Esimerkkeinä mainittakoon perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittyminen, vanhustyön palvelurakenteen voimakas
kehittyminen sekä aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen vahva integraatio muiden
toimijoiden kanssa.
SHQS itsearvioinnissa yksiköt arvioivat voimavarojen hallintaa uusitun kriteeristön mukaisesti
Laatuportti-ohjelmaan, joka sekin oli uutta vuonna 2015. Sisäisiä auditointeja tehtiin terveysja vanhuspalveluissa kuusi painopisteen ollessa lääkehoidon prosessin arvioinnissa. Johdon
katselmuksia tehtiin koko organisaation alueella seitsemän.

Yhteistyö yli palvelukeskusrajojen ja ulkoiset yhteistyökumppanit
Palvelukeskukset tekevät yli palvelukeskusrajojen yhteistyötä mm.
- asiakaspalvelupisteessä
- asiakirjahallintajärjestelmän kehittämistyöryhmässä
- kiinteistönhoidon mitoituksessa

Ulkoisia yhteistyökumppaneita palvelukeskuksilla on ollut mm.
Hallinto- ja kehittämiskeskus
Henkilöstöpalvelujen säännölliset tapaamiset seudun muiden kuntien HR-henkilöstön kanssa.

Ympäristönsuojelupalvelua on myyty Taivassalon, Vehmaan ja Kustavin kunnille.
Jätevesiyhteistyö Laitilan kaupungin kanssa (Vakka-Suomen Vesi).
Sosiaali- ja terveyskeskus
Vanhustyön toimistonhoitaja toimii RAVA- yhteyshenkilönä ja pääkäyttäjänä yhteistoimintaalueella
Uudenkaupungin kotihoito on mukana seutukunnallisessa IKI-hankkeessa (2015-2016)
yhteistyössä Vasson, Raision ja Liedon kanssa/ikäihmisten kotihoidon toimintamallin ja
kirjaamisen edellytysten kehittäminen
Vanhustyön toimijat (muistihoitajat, kotihoidon esimiehet, omaishoidontuen vastaavat,
vanhustyön johtajat) ovat osallistuneet seudullisiin verkostotapaamisiin
SHQS-laaduntunnustus on laajentunut aikuissosiaalityöhön ja laaduntunnustus on myönnetty
lokakuussa 2015 Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen vanhusten palveluille,
yhteistoiminta-alueen terveyspalveluille, vammaispalveluille sekä aikuissosiaalityölle.
Vakka-Suomen sosiaalijaosto toimii aktiivisesti alueella.
Uudenkaupungin vetämä seudullinen työllisyyspoliittinen hanke ”Ote työstä luo tulevaisuutta”
v. 2013 alkaen.
Nuorten työpajatoiminta yhteistyössä Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kanssa.
Uudenkaupungin perheneuvolapalveluja on myyty Pyhärantaan, Taivassaloon ja Vehmaalle.
Pajalan toimintakeskus on myynyt Vehmaalle työpalveluja.
A-klinikkapalveluja on myyty Laitilan kaupungille
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Kotihoito mukana seutukunnallisessa toiminnanohjaus - hankkeessa (ns. Mobiilihanke)
Vanhustyö on osallistunut seudullisiin verkostotapaamisiin. Kohderyhmänä ovat olleet
muistihoitajat, kotihoidon esimiehet, omaishoidon tuen vastaavat ja vanhustyön johtajat.
Sosiaalipäivystys on hoidettu yhteistyössä Vakka-Suomen sosiaalitoimien kanssa.
Sivistyspalvelukeskus
Perusopetuspalveluja (vuosiluokat 7-9) on myyty Pyhärannan kunnalle.
Erityisopetuspalveluja on myyty Pyhärannalle, Vehmaalle ja Taivassalolle.
Uudenkaupungin kaupungin palkkaama koordinaattori vastasi kaikkien Vakka-Suomen
kuntien osalta ”Opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen” –hankkeesta, Osaavahankkeesta.
Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelmatyötä on tehty yhdessä
Kustavin, Laitilan, Pyhärannan, Vehmaan ja Taivassalon kuntien kanssa.
Kansalaisopiston ja musiikkiopiston palvelut on hankittu sopimusperusteisesti Laitilan
kaupungilta.

Etäopetuspalveluja on toimitettu venäjän opiskelijoille Laitilan ja Mynämäen lukioihin.
Yhteistä opintotarjontaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän kanssa
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän/Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto Novidan
kaksoistutkinto-opiskelijat kirjoittivat ylioppilastutkintoonsa liittyvät kokeet Uudenkaupungin
lukiossa.
Vaski-kirjastoissa – joissa Uusikaupunki on mukana – kirjastojen kokoelmat ovat
yhteiskäytössä, sama kirjastokortti on kaikilla Vaski-kirjastoilla, kaikilla mm. samat
toimintasäännöt ja maksukäytännöt.
Vakka-Suomen kuvataiteen näyttelytyöryhmä (edustajat Laitilasta, Uudestakaupungista ja
Vehmaalta) huolehtii alueen kuvataidenäyttelyistä.
Crusell-seuran kanssa järjestetään Crusell-viikko.
Etsivä nuorisotyö –palvelua on toimitettu sopimusperusteisesti Vehmaan kunnalle.

Asiakaskyselyjä
Sosiaali- ja terveyskeskus:
Perhevalmennuksen asiakastyötyytyväisyyskysely
Esimiesten ”perjantaitreffit”
Henkilöstöpalvelut on järjestänyt perjantaisin ”perjantaitreffit” esimiehille. Tarkoituksena on
kokoontua perjantaisin vapaamuotoiseen tapaamiseen, jossa esimiehet voivat tutustua
toisiinsa ja saada vertaistukea esimiestyöhön.
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3. Henkilöstö voimavarana
Tavoite
Kehitämme toimintatapojamme ja parannamme tuloksellisuutta, sillä kuntasektori on
jatkuvassa muutoksessa.

Kehittämistoiminta
Aloitetoimintasäännön mukaan henkilöstöllä on mahdollisuus tehdä aloitteita, jotka mm.
-

parantavat prosessien sujuvuutta
luovat uusia toiminnan mahdollisuuksia
saavat aikaan säästöjä
lisäävät turvallisuutta
parantavat ympäristön tilaa
luovat viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä

Aloitteita palkitaan palkkioluokilla
Albatrossi (600 – 2000 €)
Merikotka (120 – 520 €)
Lokki (20 – 100 €)
Aloiteryhmään kuuluivat v. 2015 palvelukeskusten yhdyshenkilöt:
päivähoidon alue-esimies Taija Lammi/sivistyspalvelukeskus, terveydenhoitaja Tytti
Hyytiä/sosiaali- ja terveyskeskus, yhteistyötoimikunnan keskuudestaan valitsema
kaupunginhallituksen edustaja Mauri Rosten sekä yhteistyötoimikunnan keskuudestaan
valitsemat kaksi henkilöstön edustajaa Ari Holvitie/Ktn plm ja Titta Uusitalo/Jhl plm.
Ryhmä on valinnut keskuudestaan puheenjohtajaksi talous- ja henkilöstöpäällikkö Piia
Syväsen. Sihteerinä on toiminut henkilöstösihteeri Nina Wennerström-Hämäläinen.
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Resurssit
Uudenkaupungin kaupungin palveluksessa olevan vakinaisen henkilöstön määrä oli 858.
Henkilöstömäärä on lisääntynyt 35 henkilöllä. Henkilöstömäärän lisäys johtuu mm. sosiaali- ja
terveyskeskuksen organisaatiomuutoksesta. Tehtäviä hoidettiin muutoksen ajan
määräaikaisina.

Palvelussuhde 31.12.
Palvelukeskuksittain
Kaupunki yhteensä

2012

2013

Muutos %
ed.
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä vuodelta
1086

2014

1058

2015

1059

1056

-0,3

Vakinaiset

868

838

823

858

4,3

Määräaikaiset

218

220

236

198

-16,1

26

14

19

1

-94,7

Hallinto- ja kehittämiskeskus
Vakinaiset
Määräaikaiset
- josta työllistetyt

211
174
37
14

173
154
19
3

163
140
23
9

165
150
15
1

1,2
7,1
-34,8
-88,9

Sosiaali- ja terveyskeskus
Vakinaiset
Määräaikaiset
- josta työllistetyt

631
507
124
5

520
385
135
2

541
384
157
5

533
400
133
0

-1,5
4,2
-15,3
-100,0

Sivistyspalvelukeskus
Vakinaiset
Määräaikaiset
- josta työllistetyt

224
168
56
7

349
284
65
9

339
284
55
5

342
293
49
0

0,9
3,2
-10,9
-100,0

20
19
1
0

16
15
1
0

16
15
1
0

16
15
1
0

0,0
0,0
0,0

- josta työllistetyt

Liikelaitokset
Vakinaiset
Määräaikaiset
- josta työllistetyt

*)

*)

*) Varhaiskasvatus siirtyi vuoden 2013 alusta lukien sivistyspalvelukeskukseen sosiaali- ja
terveyskeskuksesta.
Palkkatuella työllistettyjä ei ollut poikkeuksellisesti työsuhteessa 31.12.2015 yhtään henkilöä,
koska työvoimahallinnon määrärahat palkkatuella työllistämiseen loppuivat kuntien osalta
siten, että uusia työllistettyjä ei voitu enää palkata 1.7.2015 jälkeen.
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Joitakin organisaatiomuutoksista johtuvia muutoksia henkilöstömäärässä
Tyks Vakka-Suomen sairaalasta siirtyi yhteiselle osastolle joulukuussa 30 henkilöä.
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Henkilötyövuodet (vakinaiset) 2012 - 2015
Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työssäoloa
(vähennetään kaikki poissaolot ml. vuosilomat). Osa-aikainen henkilö muutetaan
henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti (esim. osa-aikaisuus 50 %, koko vuoden
työssä = 0,5 henkilötyövuosi).
Vain osan vuotta palvelussuhteessa olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden työpäiviin
(esim. työssä 1.3.-31.5. = 92/365 = 0,25 henkilötyövuotta).
2012
Palvelukeskuksittain

2013

Yhteensä Yhteensä

Muutos
%
ed.
Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä vuodelta
2014

2015

Kaupunki yhteensä, ilm.työllistettyjä

794,57

783,28

98,47 670,25

768,72 100,85 681,47

Hallinto- ja kehittämiskeskus

144,38

124,36

34,05

82,32

116,37

Sosiaali- ja terveyskeskus

448,00

366,02

19,5

342,1

361,6

Sivistyspalvelukeskus

184,49

281,13

34,17 243,84

17,70

11,77

10,75

Työllistetyt/kesätyöntekijät

27,09

10,1

Yhteensä, sis. työllistetyt

810,37

Liikelaitokset

782,32

1,8

34,68 85,62

120,3

3,4

22,07 347,1

369,12

2,1

278,01

32,73

247

279,68

0,6

1,99

12,74

11,37

1,85

13,22

3,8

13,08

23,18

14,8 10,04

24,84

7,2

791,90 115,65 691,51

807,16

1,9

108,57 683,33

Vuodesta 2015 henkilötyövuosien määrä lisääntyi 15,26 (v.2014 vähennys 18,47)
henkilötyövuotta.

15

Koko henkilöstön poissaolot kalenteripäivinä
(= vakinaiset, määräaikaiset, työllistetyt) 2015

VuorotOpintoKuntou- Perhe- telutus
vapaat vapaa vapaa
Hallinto- ja kehittämiskeskus

TilapäiLoma- Muu
OppiKoulu- sop.
nen
Lomau- raha- palkaton
tus
vapaa vapaa
koulutus hoitovap. tus

25

169

221

137

463

0

36

0

0

390

128

4975

1042

1540

1424

0

388

0

66

1947

10

3652

668

186

957

0

275

567

0

2435

Liikelaitokset

4

0

0

0

6

0

3

0

0

0

YHTEENSÄ

167

8796

1931

1863

2850

0

702

567

66

4772

Sosiaali- ja terveyskeskus
Sivistyspalvelukeskus

Perhevapaat = äitiysloma, isyysloma, vanhempainloma, hoitovapaa
Koulutus = työn edellyttämä koulutus, järjestökoulutus
Muu palkaton vapaa sis. myös määräaikaisen kuntoutustuen (=määräaikainen
työkyvyttömyyseläke) päivät
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Maksettujen poissaolojen kustannukset / koko henkilöstö
(=vakinaiset, määräaikaiset, työllistetyt)

Vuosi 2015
Hallinto- ja kehittämiskeskus

Perhepoliittiset
vapaat
Koulutus

Vuosiloma

Sairaus- ja
tapaturmat

14 320

31 118

575 854

130 844

Sosiaali- ja terveyskeskus

113 058

111 668

1 811 302

738 551

Sivistyspalvelukeskus

101 918

75 377

691 450

315 044

Liikelaitokset

216

468

55 311

20 288

YHTEENSÄ

229 512

218 630

3 133 917

1 204 727
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Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit 2012 – 2015

Työvoimakustannukset
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä

2012

2013

Muutos %
ed.
2015 vuodelta

2014

47 676 641 47 242 091 47 082 576 47 991 305

1,9

34 962 781 35 543 980 35 098 304 36 086 166

2,8

josta
1. Palkat yhteensä
josta
- Vuosiloma-ajan palkat

2 910 940

3 008 617

3 104 929

3 133 917

0,9

- Terveysperusteisten poissaolojen palkat
- Perhevapaiden palkat

1 059 935
236 738

1 122 426
230 373

1 113 544
199 081

1 204 727
229 512

8,2
15,3

217 436

183 074

199 081

218 630

9,8

2. Kela-korvaukset, vähennys

-826 374

-985 020

-745 339

-811 009

8,8

- Sairausvakuutuskorvaukset

-605 280

-652 423

-512 188

-574 206

12,1

- Muut Kelan korvaukset, työterv.huolto

-221 094

-332 597

-233 151

-236 803

1,6

11 142 875 11 597 625 11 658 488 11 466 563

-1,6

- Muut lakisääteisten/ sopimusperusteisten
poissaolojen palkat (sis. koulutus)

3. Työnantajan eläke- ja muut
sosiaalivakuutusmaksut
4. Muut
- Vuokratyövoiman kustannukset

1 667 459

337 877

292 068

491 698

68,4

5. Henkilöstöinvestoinnit

729 900

747 629

779 055

757 887

-2,7

- Työterveyshuolto

441 411

482 523

521 601

510 572

-2,1

- Koulutus ja muu kehittäminen

288 489

265 106

257 454

247 315

-3,9

- Muut yhteensä

Palkat yhteensä (2,8 %) prosenttilukuun vaikuttavat kaikki taulukossa olevat luvut.
Vakinaisen henkilöstön palkkakustannukset (ilman sivukuluja) verrattuna vuoteen 2014 on
noussut 0,74 % (212.472 €). Vuoden 2015 nousu johtuu vielä vuonna 2014 jatkuneista
lomautuksista. Hoitolaitosten lomautukset jatkuivat vielä v. 2014 ja näiden lomautusten
vaikutus palkkakustannuksia vähentävästi v. 2014 oli 154.000 €.
Sairaanhoitopiirin palvelusta siirtyi 31 henkilöä kaupungin palvelukseen 14.12.2015.
Siirtymisestä aiheutuneet palkkakulut v. 2015 oli hoitohenkilöstön osalta n. 30.000 €.
Todellisuudessa edellä olevat selvitykset huomioon ottaen vakinaisen henkilöstön
palkkakustannukset eivät ole nousseet vuodesta 2014.
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Henkilöstön rakenne
Vakinainen henkilöstö 2015 ikä-/sukupuolijakauma

Miehet

Naiset

Yhteensä

%-osuus

alle 30

6

48

54

6,3 %

30-39

18

123

141

16,5 %

40-49

28

167

195

22,8 %

50-59

39

315

354

41,3 %

60-64

14

97

111

13,0 %

65 ja yli

0

2

2

0,2 %

105

752

857

100 %

Yhteensä
keski-ikä

48,3 vuotta

Suurin osa henkilöstöstä sijoittuu ikäjakaumaan 50 - 59-vuotiaat eli 41,3 %. Alle 30-vuotiaita
on vain 6,3 %. Henkilöstön keski-ikä on 48,3 vuotta.
Henkilöstöstä naisia oli 87,7 % ja miehiä 12,3 %.
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Ve-eläköityminen 2016 - 2025 (ennuste)
Vanhuuseläkkeelle jäävät henkilöt
Hallinto- ja
kehittämisVuosi
keskus
2016
9
2017
6
2018
3
2019
7
2020
8
2021
3
2022
5
2023
16
2024
13
2025
3
Yhteensä
73

Liikelaitokset
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
6

Sivistys- Sosiaali- ja Palvelupalveluterveys- keskukset
keskus
keskus
yhteensä
10
14
34
7
5
19
12
6
22
17
18
43
13
10
32
11
21
35
9
13
27
25
20
62
9
20
42
7
12
22
120
139
338

Kum.
53
41
65
75
67
62
89
104
64

%osuus
10,06
5,62
6,51
12,72
9,47
10,36
7,99
18,34
12,43
6,51
100,00

Ve-eläköityvät 2016 - 2025 (ennuste)

Vuosi
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Yhteensä
Henkilöstö
31.12.2015

%-osuus
hallinto- ja
Hallinto- ja kehittämiskehittämis- keskuksen
keskus
vak. hlöstä
9
6,0
6
4,0
3
2,0
7
4,7
8
5,3
3
1,0
5
3,3
16
1,9
13
8,7
3
2,0
73
48,7
150

Liikelaitokset
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
6
15

%-osuus
liikelaitoksen
vak. hlöstä
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
0,0
0,0
6,7
0,0
0,0
40,0

Sivistyspalvelukeskus
10
7
12
17
13
11
9
25
9
7
120
400

%-osuus
%-osuus
sivistys- Sosiaali- sosiaali- ja
ja
palveluterveyskes- Palvelukeskukset
keskuksen terveyskuksen
vak. hlöstä keskus vak. hlöstä yhteensä
2,5
14
4,8
34
1,8
5
1,7
19
3,0
6
2,0
22
4,3
18
6,1
43
3,3
10
3,4
32
2,8
21
7,2
35
2,3
13
4,4
27
6,3
20
6,8
62
2,3
20
6,8
42
1,8
12
4,1
22
30,0
139
47,4
338
293

858

HUOM! Prosenttiosuutta verrattu aina vuoden 31.12.2015 vakituisen henkilöstön lukumäärään.

Henkilökohtaisen eläkeiän merkitys on koko ajan pienenemässä. Työnantajan kannalta
luotettavaa tietoa eläköitymisestä ei ole enää saatavilla, koska Keva ei toimita enää
eläkelistauksia työnantajille eläkelistoihin liittyvistä epätarkkuuksista johtuen ja niiden
käyttökelpoisuuden kyseenalaisuudesta johtuen.
Keva on luopunut palvelussuhdetietojen rekisteröinnistä omiin palvelussuhderekistereihinsä
vuoden 2014 aikana. Tämän jälkeen palvelussuhdetiedot rekisteröidään eläkealan yhteiseen
Arek Oy:n ylläpitämään palvelussuhderekisteriin. Eläkelistojen muodostaminen nykyisellä
mallilla ei ole Kevassa mahdollista.
Eläkeuudistus tulee voimaan vuonna 2017. Alin vanhuuseläkeikä nousee nykyisestä 63
vuodesta, nousu tapahtuu asteittain. Nykyinen 63 vuoden eläkeikä säilyy ennen 1955
syntyneillä. Vuonna 1955 syntyneiden eläkeikä nousee kolmella kuukaudella, vuonna 1956
syntyneiden eläkeikä nousee kuudella kuukaudella jne. niin, että vuosina 1962 -1964
syntyneiden alin eläkeikä on 65 vuotta. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden alin
vanhuuseläkeikä määrätään myöhemmin. Nykyjärjestelmä on voimassa kaikilta osin vuoden
2016 loppuun saakka
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Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet 2014 - 2015
2015

Työkyvyttömyyseläkkeet (sisältäen
määräaikaiset kuntoutustuet)
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet
yhteensä, joista

% koko
henkilöstön
määrästä
(854)

Lukumäärä

2014

LukuKeski-ikä määrä

% koko
henkilöstön
määrästä
(823)

Keski-ikä

13

1,5

55 v 3 kk

15

1,8

56 v 8 kk

5

0,6

58 v 3 kk

4

0,5

59 v 10 kk

Kuntoutustuelle siirtyneitä 1)
4
Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle
siirtyneitä
4
Kuntoutustuki = määräaikainen työkyvyttömyyseläke

0,5

46 v 3 kk

7

0,9

54 v 10 kk

0,5

60 v 5 kk

4

0,5

56 v 7 kk

Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä

1)

Yhteensä kuntoutustuella vuoden 2015 aikana oli 15 eri henkilöä (vuodelta 2014 vuodelle
2015 jatkuneet kuntoutustuet)

Vanhuus- ja osa-aikaeläkkeelle siirtyneet 2014 - 2015

Palvelukeskukset
Yhteensä
Vanhuuseläkkeelle siirtyneet *
Osa-aikaeläkkelle siirtyneet

2015
2014
Yhteensä Keski-ikä Yhteensä Keski-ikä
35
35
31
63 v 9 kk
30
62 v 9 kk
4 61 v 11 kk
5
62 v 0 kk

Hallinto- ja kehittämiskeskus
Vanhuuseläkkeelle siirtyneet
Osa-aikaeläkkeen aloittaneet

3
2
1

7
6
1

Sosiaali- ja terveyskeskus
Vanhuuseläkkeelle siirtyneet
Osa-aikaeläkkeen aloittaneet

23
20
3

10
7
3

Sivistyspalvelukeskus
Vanhuuseläkkeelle siirtyneet
Osa-aikaeläkkeen aloittaneet

9
9
0

17
16
1

Liikelaitokset
Vanhuuseläkkeelle siirtyneet
Osa-aikaeläkkeen aloittaneet

0
0
0

1
1
0

*) Mukana KuEL ja VaEL molemmat.
Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli KuEL-vakuutettujen osalta 63 v 10 kk (v. 2014/ 63
v 5 kk).
Kaikki eläkelajit huomioon ottaen (pois lukien osa-aikaeläke) KuEL-vakuutettujen osalta
keskimääräinen eläkeikä vuonna 2015 oli 62 v 8 kk (v.2014 / 62 v 1 kk).
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Eläkejärjestelyt 2010 - 2015

Eläkejärjestelyt

2010

Vanhuuseläke

2011

2012

2013

2014

Kaikki
vuodet
yht.

2015

26

31

30

22

30

31

186

Varhennettu vanhuuseläke

1

2

1

0

3

0

9

Osa-aikaeläke

6

15

4

5

5

4

44

Työkyvyttömyyseläke

2

7

4

7

4

4

33

Osatyökyvyttömyyseläke

4

4

6

1

4

5

28

39

59

45

35

46

44

300

Yhteensä

Pysyvät eläkeratkaisut v. 2015
Pysyviä eläkejärjestelyjä tehtiin yhteensä 44 henkilön osalta (vanhuuseläke ja kokoaikainen
työkyvyttömyyseläke). Erilaisia eläkeratkaisuja vuonna 2015 olivat vanhuuseläke, osaaikaeläke, osatyökyvyttömyyseläke ja työkyvyttömyyseläke.

Varhe-maksut
Työnantaja maksaa varhaiseläkemenoperusteista maksua, kun työntekijät jäävät
työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle. Osatyökyvyttömyyseläkkeestä tai
määräaikaisesta osakuntoutustuesta varhe-maksua ei aiheudu. Varhe-maksua ei myöskään
aiheudu te-toimiston työllistämisvaroilla työskentelevistä henkilöistä (=palkkatuella työllistetyt).
Kevan valtuuskunta päättää varhe-maksun määrän jokaiselle vuodelle erikseen. Maksu
jaetaan jäsenyhteisöjen kesken varhaiseläkkeistä aiheutuvien menojen ja palkkasummien
perusteella. Uudenkaupungin kaupungin ennuste lopullisesta varhemaksuista vuodelle 2015
on 409 912 euroa (vuonna 2014 lopullinen maksu oli 423 032 € ). Yhden henkilön
työkyvyttömyyseläke aiheuttaa noin 62000 – 90 000 euron varhe-maksun.
Varhe-maksun kokonaismäärä oli valtakunnallisesti vuonna 2015 yhteensä 134 miljoonaa
euroa (v. 2014 152 miljoonaa euroa).
Varhe-maksut 2011 - 2015

Vuosi
2015
2014
2013
2012
2011
Yhteensä

Euroa
409 912 *)
480 242
423 032
352 005
462 056
1 717 335

*) vuoden 2015 osalta vielä lopullisesti vahvistamatta.
Vuonna 2009 ja sen jälkeen alkavat eläkkeet vaikuttavat työnantajan varhe-maksuun tasan 36
kalenterikuukauden ajan eläkkeen alkamisesta. Näin ollen maksut voivat jakautua neljälle
vuodelle. Työntekijän ikä ei vaikuta varhe-maksun määrään.
Kuntatyönantaja voi omilla toimillaan vaikuttaa eläkemaksuihin. Työnantaja voi pyrkiä
pienentämään varhaiseläkkeistä aiheutuvia maksuja tukemalla työntekijöidensä työssä
jatkamista. Työkyvyttömyyseläkkeestä koituva varhe-maksu voidaan usein välttää, jos
työntekijän työkyvyn menetyksen uhkaan kiinnitetään huomiota hyvissä ajoin. Työtä
keventämällä tai työtehtäviä muuttamalla työkykyä voidaan ylläpitää, ja työntekijä voi jatkaa
työssä pidempään.
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Eläkemaksuissa voidaan säästää, jos kuntatyönantaja pitää työntekijänsä työssä
vanhuuseläkeikään saakka tai pidempään. Vastaavasti jos työntekijä siirtyy varhaiseläkkeelle,
työnantaja maksaa hänen eläkkeestään varhaiseläkemenoperusteista eläkemaksua sekä
eläkemenoperusteista maksua.
Työssä jatkamista voidaan tukea ammatillisella kuntoutuksella, jos työntekijä ei enää suoriudu
työstään, mutta hänellä on edellytykset siirtyä sairaudestaan huolimatta uusiin,
toimintakykynsä kannalta sopivampiin tehtäviin. Työntekijä voi olla täysin tai osittain
työkyvytön nykyiseen työhönsä, mutta täysin tai osatyökykyinen johonkin muuhun
työtehtävään.
Työnantaja voi pyrkiä pienentämään varhe-maksujaan tukemalla eläkkeelle siirtyneitä
työntekijöitä työhön palaamisessa. Jos työntekijä, joka on siirtynyt varhe-maksua aiheuttavalle
eläkkeelle, palaa kolmen vuoden sisällä takaisin työhön esimerkiksi ammatillisen
kuntoutuksen avulla, lopuille vuosille jaetaan vain siihen mennessä aiheutunut eläkemeno.
Jos työkyvyttömyyseläkkeellä oleva työntekijä palaa osa-aikatyöhön, työkyvyttömyyseläke
voidaan muuttaa osatyökyvyttömyyseläkkeeksi, ja varhe-maksun kasvu pysähtyy hänen
osaltaan.
Näin ollen erityisesti kuntoutustuella eli määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevia
työntekijöitä kannattaa tukea työhön palaamisessa. Työnantajaa palkitaan ns.
kuntoutumishyvityksellä, jos kuntoutustuella oleva työntekijä palaa takaisin työhön tai alkaa
saada osatyökyvyttömyyseläkettä kuntoutustuen päätyttyä. Työntekijästä aiheutuu tällöin
varhe-maksua vain siltä ajalta, jona hän oli kuntoutustuella.
Työnantajalta jätetään kokonaan perimättä varhe-maksu niiltä 36 kuukauden jaksoon
kuuluvilta kuukausilta, jotka henkilö on ollut työmarkkinoiden käytettävissä. Tätä etua
kutsutaan kuntoutumishyvitykseksi.
Hyvityksen vaikutus on suurimmillaan silloin, kun paluu työmarkkinoille on pysyvää. Myös
lyhyistä työkokeiluista tulevat hyvitykset ovat merkittäviä. Kuntoutumishyvitys koskee
myös keskisuurten työnantajien eläkemenon perusteella maksamaa varhe-maksua.
Jos yhden työnantajan työntekijä palaa kuntoutustuelta takaisin työelämään,
kuntoutumishyvitys alentaa työnantajien yhteistä maksua ja sitä kautta hieman kullekin
työnantajalle kuuluvaa maksua.
Kuntoutumishyvitys varhe-maksuihin kaupungille 2011 -2015
(palautuksena saatu hyvitys)

Vuosi

Euroa

2015

47 509

2014

43 443

2013

23 340

2012

23 062

2011

20 793

Yhteensä

158 147
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Henkilöstön väheneminen irtisanomisen / irtisanoutumisen / eläköitymisen
kautta

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tuotannollisista ja taloudellisista
syistä irtisanotut
Palvelussuhde purettu
Irtisanoutuneet

0
0
23

0
0
22

2
0
16

0
0
22

6
0
30
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Eläkkeelle jääneet
Yhteensä

29
52

40
62

35
53

29
51

37
73

35
60

7

8

8

12

13,6

9

Henkilöstömäärä vähentynyt
pysyvästi
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Kaupungin imago työnantajana
Kaupungin henkilöstö on työhönsä sitoutunutta, mitä kuvastaa vakinaisen henkilöstön
työsuhteiden pituus ja vähäinen vaihtuvuus.
Vakinaisen henkilöstön palvelusuhteen pituus 2015
Palvelukeskukset 2015

Alle 2 v

2-4 v

5-9 v 10-14 v 15-19 v 20-24 v 25-29 v

Yli 30v

Hallinto- ja kehittämiskeskus

14

15

25

8

9

3

27

48

Sosiaali- ja terveyskeskus

53

71

98

43

18

17

40

60

Sivistyspalvelukeskus

34

43

44

23

9

21

61

58

1

1

3

5

2

0

1

2

102

130

170

79

38

41

129

168

Liikelaitokset
Yhteensä

Kaupungin vakituisesta henkilöstöstä melkein puolella palvelussuhteen pituus on 20 vuotta tai
enemmän.
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Henkilöstön vaihtuvuus 2015

Henkilöstön vaihtuvuus

Vakinainen
henkilöstö Vaihtuvuus
Lukumäärä 31.12.2015
%

Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä

858

Alkaneet palvelusuhteet

66

7,7

Päättyneet palvelusuhteet

28

3,3

Hallinto- ja kehittämiskeskus
Alkaneet palvelusuhteet
Päättyneet palvelusuhteet

150
11

7,3

6

4,0

Sosiaali- ja terveyskeskus

400

Alkaneet palvelusuhteet

30

7,5

Päättyneet palvelusuhteet

15

3,8

Sivistyspalvelukeskus
Alkaneet palvelusuhteet
Päättyneet palvelusuhteet

293
25

8,5

7

2,4

Liikelaitokset

15

Alkaneet palvelusuhteet

0

0,0

Päättyneet palvelusuhteet

0

0,0

Henkilöstön vaihtuvuus oli 9,8 % (v. 2013 /7,3 %).
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Rekrytointi
Kaupungilla on käytössä sähköinen rekrytointijärjestelmä Kuntarekry, joka mahdollistaa
valtakunnallisen näkyvyyden ja sähköisen haun avoinna oleviin tehtäviin. Sen kautta voi
hakeutua myös erilaisiin sijaisuuksiin. Järjestelmän kautta ilmoitettiin 119 (v. 2014 / 107 kpl)
avointa työpaikkaa ja jätettiin 1085 (v. 201 4/ 929 kpl) hakemusta.
Pääsääntöisesti kaikki yli 6 kk kestävät palvelussuhteet laitettiin ulkoiseen hakuun.
Yksiköiden esimiehille on delegoitu lyhytaikaisten sijaisten palkkaaminen.
Kaupunki otti nuoria kesätöihin, koululaisia tutustumaan työelämään, antoi harjoittelupaikkoja
opiskelijoille sekä otti ammatillisessa koulutuksessa olevia työhön työssä oppimisjakson
ajaksi. Tarkoituksena on mm. tutustuttaa nuoria kuntatöihin ja työelämän pelisääntöihin sekä
turvata myös tätä kautta uutta osaavan henkilöstön saatavuutta tulevaisuudessa.
Toiminnan kehittämiseksi on käytössä lähtöhaastattelu. Lomake annetaan palveluksesta pois
lähtevän henkilön täytettäväksi. Täytetty lomake toimitetaan esimiehelle tai henkilö voi
toimittaa lomakkeen myös suoraan henkilöstöpalveluihin. Henkilöstöpalveluissa lomake
käydään läpi ja palaute annetaan tapauskohtaisesti mm. esimiehelle, palvelukeskuksen
johtajalle.

Varhainen tuki

Varhaisen tuen toimintamalli on osa hyvin toimivan työpaikan kulttuuria, osa välittämistä ja
turvaverkkoa. Mallin avulla yritetään hakea myös vaihtoehtoja, joilla työkykyään menettänyt
henkilö voi jatkaa kaupungin palveluksessa joko omissa tehtävissään tai muissa
työtehtävissä.
Toimintamallin tarkoituksena on antaa esimiehille hyvä ja selkeä työväline keskustelujen
aloittamiseen ja käymiseen. Toimintamalli on myös tukena työntekijälle oman jaksamisensa
puheeksi ottamiseen esimiehensä kanssa. Toimintamallin ideana on, että molemmat
valmistautuvat keskusteluun täyttämällä oman osionsa ennen keskustelua.
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Varhaisen tuen mallia käytetään siinä vaiheessa, kun henkilö on ollut poissa työstä sairauden
takia yhteensä yli 30 päivää tai usein toistuen vähintään viisi kertaa vuoden aikana. Esimiehiä
on rohkaistu tarttumaan ajoissa työkyvyn heikentymisestä kertoviin merkkeihin hyvänä
esimiestyönä. Merkkejä tulevasta ongelmista voi tulla esille esimerkiksi kehityskeskusteluissa.
Työkyvyn alenemisen merkkinä voi olla työntekijän työsuoritus, käyttäytymisen muutos,
keskittymis- ja oppimisvaikeudet, epäily päihdeongelmasta, motivaation puute, jatkuva
ylitöiden tekeminen ym.
Tarvittaessa järjestetään verkostopalaveri, johon osallistuvat työntekijä itse, esimies, talous- ja
henkilöstöpäällikkö, työterveyslääkäri, työterveyshoitaja sekä eläkeasiamies. Työntekijän niin
halutessa hän voi pyytää palaveriin mukaan työsuojeluvaltuutetun. Aloite verkostopalaverin
järjestämiseen voi tulla joko työterveyshuollosta tai esimieheltä. Kaikilla neuvotteluun
osallistujilla on vaitiolovelvollisuus.
Verkostopalavereissa haetaan erilaisia vaihtoehtoja työntekijän tilanteeseen ja työssä
jatkamiseen. Vaihtoehtoja voivat ovat työpaikalla mahdollisesti tehtävät muutokset
työtehtäviin, siirto kokonaan toisiin työtehtäviin, työn kuormituksen keventäminen siirtymällä
osa-aikatyöhön joko määräaikaisesti tai toistaiseksi (määräaikainen osakuntoutustuki, pysyvä
osatyökyvyttömyyseläke tai siirtyminen osa-aikaeläkkeelle, Kelan osasairauspäivärahakausi).
Verkostoneuvotteluissa voidaan tarvittaessa sopia lisäselvityksien tekemisestä työntekijän
työ- ja toimintakykyä koskien ennen muiden ratkaisujen hakemista (työterveyshuolto ohjaa
lisäselvityksiin).
Uusiin työtehtäviin siirtyminen voi tapahtua myös eläkelaitoksen tukeman ammatillisen
kuntoutuksen kautta, joka voi olla joko työkokeilu (kesto 1 -3 kk) tai kokonaan uuden ammatin
opiskelu ammatillisen kuntoutuksen koulutuksen kautta. Työkokeilun aikana työntekijä
työskentelee ylimääräisenä resurssina eikä työnantaja maksa tältä ajalta työntekijälle palkkaa.
Keva maksaa työntekijälle työkokeilun tai koulutuksen ajalta kuntoutusetuutta. Ammatillinen
kuntoutus on kaikille työntekijöille tarkoitettu lakisääteinen palvelu.
Ammatillisen kuntoutuksen työkokeilua voidaan käyttää myös tilanteissa, jossa pitkän
sairausloman/määräaikaisen kuntoutustukijakson jälkeen henkilö tarvitsee tukea työhön
paluuseen omiin työtehtäviinsä. Työkokeilun aikana työaikaa nostetaan vaiheittain
kokoaikaiseen, mikäli tavoitteena on kokoaikatyöhön palaaminen.
Osatyökyvyttömyyseläkkeen, määräaikaisen osakuntoutustuen tai ammatillisen kuntoutuksen
toimenpiteet eivät edellytä sairauspoissaoloja, vaan lääkärin arvion b-lausunnossa työkyvyn
määräaikaisesta tai pysyvästä alentumisesta vähintään vuoden ajaksi.
Vuonna 2015 varhaisen tuen mallin mukaisia verkostoneuvotteluja käytiin 21 kappaletta 18
eri työntekijän kanssa (2014 18 kpl/14 eri hlöä).
Verkostoneuvottelujen tuloksena työntekijä mm. sijoitettiin työkykyään vastaaviin tehtäviin
käyttämällä hyväksi osatyökyvyttömyyseläkeratkaisua, ammatillisen kuntoutuksen
työkokeilua, ammatillisen kuntoutuksen koulutusta, määräaikaisia kuntoutustukia.
Työhön paluuta kokoaikaisena tuettiin pitkän sairausloman jälkeen räätälöimällä työtehtäviä
määräaikaisesti sekä lisäksi työhön paluuta tuettiin käyttämällä Kelan
osasairauspäivärahakausia (työhön paluu sairausloman jälkeen osa-aikaisena
määräaikaisesti).
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4. Työhyvinvointi
Tavoite
Työyhteisömme ilmapiiri on avoin ja vuorovaikutuksellinen ja työolosuhteemme ovat terveet ja
turvalliset.

Työsuojelutoiminta
Uusi työsuojelun toimikausi vuosille 2014 – 2017 alkoi v. 2014. Työsuojeluvaltuutetuksi
valittiin Anu Isotupa ja varavaltuutetuksi Jerry Leppänen.
Työsuojelutoimikuntaan kuuluu työnantajan edustajana toimikunnan puheenjohtajana talousja henkilöstöpäällikkö Piia Syvänen. Työsuojelutoimikunnan kokouksiin ovat osallistuneet
myös työsuojelupäällikkö Mika Pihlajaniemi ja työterveyshoitaja Ulla Kuusisto.
Työsuojelutoimikuntaan kuuluvat työnantajan edustajana talous- ja henkilöstöpäällikkö /
työsuojelupäällikkö Piia Syvänen sekä rakennustarkastaja / työsuojelupäällikkö Mika
Pihlajaniemi. Muita jäseniä ovat työsuojeluvaltuutettu Anu Isotupa, varatyösuojeluvaltuutettu
Jerry Leppänen sekä työterveyshoitaja Ulla Kuusisto
Työsuojelutoimikunta kokoontui kuusi (6) kertaa vuonna 2015.
Kaupungin eri toimialueilla toimii 9 työsuojeluasiamiestä, joiden tehtävänä on toimia ”korvina”
ja tuoda tietoa työsuojeluvaltuutetulle.
Kaupungissa toimii moniammatillinen sisäilmatyöryhmä. Työryhmän jäseninä toimivat
kiinteistöpäällikkö Rami Arola (pj), työsuojeluvaltuutettu Anu Isotupa (siht.),
työsuojelupäällikkö/rakennustarkastaja Mika Pihlajaniemi, työterveyshoitaja Ulla Kuusisto,
hanke- ja rakennussuunnittelija Virpi Tervonen, siivoustyönsuunnittelija Heidi Karru sekä
terveystarkastaja Konsta Kulmala.
Työryhmä on kokoontunut 11 kertaa v. 2015. Asiat, joita työryhmä on käsitellyt, ovat vaikeita
ja monitahoisia, mutta toimintaa on saatu myös kehitettyä ja sisäilma-asioiden tiedostamista
on tehostettu.
Uusia sisäilmahaittailmoituksia on v. 2015 tullut työryhmälle 15 kpl. Ilmoitetuissa kohteissa on
tehty erilaisia toimenpiteitä sisäilman parantamiseksi. Vuoden lopussa 2015 työn alla 26
kohdetta.
Toimintasuunnitelman mukaisia työpaikkakäyntejä tehtiin 14 kpl. Työpaikkakäynteihin
osallistuivat työterveyshoitaja, työsuojelupäällikkö ja/tai talous- ja henkilöstöpäällikkö sekä
työsuojeluvaltuutettu. Työsuojeluvaltuutettu teki omaehtoisia työpaikkakäyntejä työyksiköihin.
Aluehallintoviraston työsuojelutarkastuksia tehtiin toimintakeskus Pajalaan, Kalannin
vanhainkotiin, Kalannin palvelukeskukseen, Kalannin nuorisotilaan, sosiaalipalvelukeskuksen
tiloihin sekä sisäilma-asioihin liittyvä tarkastuskäynti Uudenkaupungin kirjastoon.
Virastotalo Mörnen asiakasväkivallanhallintaa varten on laadittu toimintamalli. Toimintamalli
on yleispätevä muidenkin yksiköiden käytettäväksi.
Koko henkilöstön käyttöön on laadittu toimintamalli ja lomakkeet huomautuksen ja varoituksen
antamisesta.
Työnantajan tulee selvittää riittävän järjestelmällisesti työstä ja työolosuhteista aiheutuvat
haitta- ja vaaratekijät, (Työturvallisuuslaki 738/2002). Vaarojen tunnistamista ja riskien
arviointia varten otetaan käyttöön Työturvallisuuskeskuksen Riski Arvi riskienhallintasovellus.
Työkaluna ovat STM:n lomakkeet, joiden perusteella riskit pystytään arvioimaan, kirjaamaan
toimenpiteet sekä laatimaan yhteenvetoraportit.
Työsuojelupäällikön tehtäviä hoiti rakennustarkastaja oman toimensa ohella. Tehtävät
työsuojeluasioissa on jaettu työsuojelupäällikön, talous- ja henkilöstöpäällikön,
henkilöstösihteerin ja työterveyshuollon kesken.
Tapaturma- ja sairauspoissaolojen seuranta kuuluu talous- ja henkilöstöpäällikölle,
työsuojelupäällikölle, työterveyshuollolle ja henkilöstösihteerille.
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Työsuojelupäällikkö hoitaa mm. työpaikoilla tapahtuvat työsuojeluvalvonnasta annetun
asetuksen mukaiset tehtävät, kunnallisen alan työsuojelu- ja työympäristösopimuksessa
mainitut tehtävät sekä ennakkotarkastukset käyttöön otettavissa tiloissa.
Talous- ja henkilöstöpäällikölle kuuluu henkisen työsuojelun lisäksi päihdeongelmaisten
hoitoonohjausjärjestelmän toteutus/koulutus, ohjaus, neuvonta ja osallistuminen tilanteiden
ratkaisuun työpaikoilla.

Työsuojelun toimintaohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa v. 2008, ja sitä on
tarkistettu v. 2010. Ohjelmassa selvitetään kaupungin turvallisuustavoitteet,
toimintaperiaatteet ja toimintatavat.

Elämäntaparemonttiryhmä
Työnantaja tarjosi mahdollisuuden osallistua ”elämäntaparemonttiin”. Vuoden alusta
perustettiin kaksi ryhmää joissa molemmassa ryhmässä oli kymmenen henkilöä.
Ryhmävalmennuksessa oli tapaamisia kerran viikossa valmentajan kanssa. Valmennukseen
kuului kehonkoostumusmittaukset kolme kertaa kevään aikana, ravinto-ohjausta sekä
henkilökohtainen IntoTrainer tapaaminen. Tapaamisessa henkilö sai henkilökohtaisesti kertoa
tavoitteensa. Jokaiselle laadittiin mm. henkilökohtainen kuntosaliohjelma. Joka viikko
tutustuttiin erilaisiin liikuntalajeihin.
Reilusti yli puolet osallistujista koki valmennuksen vaikuttavan positiivisesti omaan elämään.
Henkilöstön liikuntapäivä
Koko henkilöstön liikuntapäivä järjestettiin Liikuntakeskus LiikuntaIntoon. Iltapäivän aikana sai
kokeilla erilaisia liikuntalajeja.
Pikkujoulut
Koko henkilöstölle järjestettiin pikkujoulut työväentalolla. Osanotto oli n. 270 henkilöä.

Yksilön terveellisten elämäntapojen edistäminen
Turvallisia ja terveellisiä työolosuhteita on v. 2015 toteutettu työsuojeluhenkilöstön tekemillä
työpaikkakäynneillä.
Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus omien elämäntapojen edistämiseen osallistumalla
erilaisiin kuntoryhmiin tai osallistumalla omaehtoiseen ”Pysyvästi kevyeksi”- kampanjaan.
Henkilöstöstrategiaan on kirjattu työhyvinvointi painopisteen toimenpidevalikkoon yksilön
terveellisten elämäntapojen edistäminen. Yhtenä toimenpiteenä henkilöstöpalvelut on
järjestänyt syksyllä koko henkilöstölle jokaisen oman kuntonsa ja mielensä kohentamiseen
jo perinteeksi tulleen ”Hyvästä kiinni”- iltapäivän. Tapahtuma järjestettiin LiikuntaInnon tiloissa
ja ympäristössä, pururadalla ja uimahallilla.
Kaupungin henkilöstöllä on ollut myös mahdollista käyttää kaupungissa olevien eri yrittäjien
tarjoamia liikunnallisia palveluja niin, että henkilöstöpalvelut on maksanut osan käyntikerrasta
tai osan 10-/kuukausikortista. Henkilöstöllä on ollut myös mahdollisuus käyttää uimahallin
allasosastoa ja uimahallin kuntosalia edullisemmin. Uimahallissa ovat jatkuneet vesijumpat ja
venyttelytuokio entiseen tapaan.
Kaupungin oman henkilöstön voimin aloitettiin syksyllä juoksukoulu ja ”kävelykoulu”.
Ryhmissä valmistauduttiin Paavo Nurmen maratonille ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK) järjestämään Kesäyön Marssiin.
Juoksukoulun tarkoituksena oli oppia juoksutekniikkaa ja ”kävelykoulussa” valmistauduttiin
henkisesti eri marssimatkoille. Valittavana oli 6kilometristä 42 kilometriin oleva matka.
Maratonille osallistui kuusi henkilöä ja marssiin seitsemän henkilöä.
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Alkuvuodesta perustettiin myös kaksi kymmenen hengen elämäntaparemontti ryhmää.
Ryhmään pääsyn edellytyksenä oli henkilön omaehtoinen hakemus perusteluineen, miksi juuri
ko. henkilö piti valita ryhmään.
Ryhmään osallistujien palaute oli erinomaisen hyvä ja osa osallistujista sai kipinän liikuntaan
ja teki elämäntaparemontin omassa elämässään.
Tupakoitsijoita on tuettu tupakoinnin lopettamistavoitteissa kustantamalla osa nikotiinikorvaustai lääkehoidosta.

Työterveyshuolto
Kaupunki ostaa kokonaisvaltaisen työterveyshuollon sosiaali- ja terveyskeskuksen
työterveyshuollosta. Palvelut sisältävät lakisääteisen, ennaltaehkäisevän ja työkykyä
ylläpitävän toiminnan (korvausluokka I) sekä sairaanhoidon, joka sisältää yleislääkäritasoisen
sairaudenhoidon (korvausluokka II). Erikoislääkäreitä konsultoidaan työkykyyn liittyvissä
ongelmissa.
Työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset olivat kokonaisuudessaan 503 156 euroa
(vuonna 2014: 515 661 euroa) jakaantuen korvausluokkaan 1: 176 781 euroa (vuonna 2014:
180 053 euroa) ja korvausluokkaan 2: 326 375euroa (vuonna 2014: 335 607 euroa.)
Kokonaiskustannukset siis laskivat 2,43 %.
Terveyshuoltoa on toteutettu työsuojelutoimikunnan ja yhteistyötoimikunnan hyväksymän
työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Työterveyshuollon
toimintasuunnitelmassa ja sen toteuttamisessa lähtökohtana on ollut työstä ja työolosuhteista
johtuvien haittojen poistaminen sekä henkilöstön terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä
toiminta.
Työterveyshuolto seuraa tapaturma- ja sairauspoissaoloja yhdessä henkilöstöpalveluiden
kanssa säännöllisesti.
Ennaltaehkäisevään toimintaan kohdistuvat kustannukset ja voimavarat
Työterveyshuollossa toteutui v. 2015 terveydenhoitokäyntejä yhteensä 1086. Näistä lääkärillä
290, työterveyshoitajalla 521, työfysioterapeutilla 148, työpsykologilla 63 ja erikoislääkärillä 64
käyntiä. Terveydenhoitoon liittyvät yksilökäynnit ja ohjaukset vähenivät yhteensä 47
kappaleen verran.
Sairaanhoitokäyntejä oli yhteensä 3547 kpl, joista lääkärillä oli 2465 kpl ja työterveyshoitajalla
1082 kpl. Edellisvuoteen verrattuna sairaanhoidon käynnit lisääntyivät 80 käynnillä, joista
lääkärillä 10 kpl ja loput terveydenhoitajalla. Influenssarokotustoiminta tilastoituu näihin.
Työterveysyhteistyössä näkyy työpaikkoihin suuntautuvan toiminnan lisääntyminen sekä
varhaiseen tukeen että työpaikkaselvityksiin ja muuhun työympäristöön liittyvään ohjaukseen.
Erityisesti työpaikkojen koetut sisäilmaongelmia havaittiin aktiivisemmin. Työterveyshuollon,
työsuojelun, henkilöstöhallinnon ja lähiesimiesten yhteistyö työntekijöiden työkyvyn
ylläpitämiseksi on ollut sujuvaa ja tuloksellista. Työterveyshuolto käytti työterveysyhteistyöhön
yhteensä 420 tuntia, josta työpaikkaselvityksiin 150 tuntia.
Tietojen antoa ja ohjausta toteutui yhteistyössä työterveyshuollon asiantuntijoiden kanssa
mm. työpaikan väkivallan uhkatilanteissa ja muutostukena. Psykologina toiminnasta 18,5
tuntia suuntautui työyhteisötyöhön ja 41 tuntia yksilökäynteihin. Erikoislääkärin toimintaa
suuntautui ryhmiin 4 tuntia.
Fysioterapeutti toteutti tules-ryhmän ravitsemustyöntekijöille, yhteensä 20 tuntia.
Laboratorio- ja kuvantamistutkimuksien käyttö oli kohtuullista ja sairaanhoidon puolella näitä
kustannuksia oli 101 448 (v. 2014 109484).
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Työnohjaus
Työnohjausta on annettu tarvittaessa työyksiköille ja yksittäisille henkilöille. Työnohjaus on
hankittu ostopalveluna.
Työnohjaus auttaa työntekijöitä saavuttamaan heille asetetut tavoitteet. Työnohjaus on
työntekijöiden oppimista tukeva prosessi, jonka aikana ohjattavia tuetaan erilaisissa työhön
liittyvissä pulmissa, kehitetään heidän vuorovaikutustaitojaan, edistetään henkilökohtaista
kasvua sekä ammatillisia valmiuksia.
Työnohjauksen muodot ovat yksilö-, ryhmä ja yhteisötyönohjaus. Ohjaajan tehtävänä on
toimia ohjattavien tukihenkilönä, valmentajana ja sparraajana näillä luottamuksellisilla
keskustelufoorumeilla. Yksilötyönohjauksessa tarkastelun kohteena ovat ohjattavan oma
toiminta suhteessa itseen, omaan työrooliin, vuorovaikutukseen muiden kanssa ja tavoitteiden
saavuttamiseen. Ryhmissä ja yhteisöohjauksessa keskitytään mm. yhteisten näkemysten
etsimiseen tavoitteista ja toimintatavoista sekä keskinäiseen oppimiseen ja tukeen.
Työhyvinvointikysely
Yhtenä osana työtyytyväisyyden mittareista voidaan käyttää työhyvinvointikyselyä. Kysely
toteutetaan säännöllisesti 2 – 3 vuoden välein. Hyvinvoiva henkilöstö, joka tekee työn
tuloksellisesti on yksi henkilöstöstrategian painopistealue.
Keväällä 2015 toteutettiin koko henkilöstölle työhyvinvointikysely, jonka toteutti Viktor WorkLife Metrics Oy. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 54 prosenttia henkilöstöstä ja esimiehistä 80
prosenttia. Johtamistaitojen parantaminen, hierarkian poisto ja työn merkityksellisyyden
kokeminen nousivat tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi kyselyn perusteella.
Lisäksi kyselyn perusteella pystyttiin erittelemään vastauksia koetun työtyytyväisyyden lisäksi
mm. sisäisen eheyden sekä huonosta työhyvinvoinnista kielivän välinpitämättömyyden
käsittein. Malli selittää kyselyn totetuttaneiden tutkijoiden mukaan hyvin mm. sairauslomien
määrää. Vertailua tehtiin kaupungin omien palvelukokonaisuuksien välillä sekä lisäksi
muutamiin muihin kuntiin.
Kokonaisuutena kaupungin työhyvinvoinnin tila osoittautui hyväksi varsinkin suhteessa muihin
kuntiin. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion sekä terveyspalveluiden osalta tulos oli
jopa erinomainen. Vanhusten palveluissa yleisarvosana oli hyvä, mutta hallinto- ja
kehittämiskeskuksessa vain tyydyttävä. Hallinto- ja kehittämiskeskuksessa pahiten punaisella
oli kokemus työn merkityksellisyydestä.
Vastaajat arvioivat työhyvinvointiaan asteikolla 1-5, jossa 1 oli heikoin ja 5 paras arvosana.
Koko kaupungin keskiarvoksi tuli 3,80. Koettu työhyvinvointi oli heikointa vanhusten
palveluissa ja tukipalveluissa, vahvimpia olivat puolestaan varhaiskasvatus ja koulupuoli.
Työhyvinvointikyselyn perusteella koulutusta
Työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta järjestettiin syksyllä koulutusta koko henkilöstölle sekä
erikseen esimiehille. Esimiesvalmennukset järjestettiin marraskuun alussa ja jatkuivat
joulukuun alkuun. Koko henkilöstölle järjestettiin kaksi puolen päivän seminaaria.
Koulutusten aihealueina olivat mm. tunneälykäs esimiesviestintä, vuorovaikutus, työn
merkityksellisyyden kokeminen, erilaisuuden hyväksyminen ja sen hyödyntäminen, tunteiden
käsittely, kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen.
Kaupungin henkilöstön henkisen ilmapiirin nähtiin olevan suuri tekijä siinä, kuinka työyhteisöt
toimivat ja miten esimerkiksi sairauspoissaoloja voidaan saada vähennettyä. Sen lisäksi, että
hyvän henkisen ilmapiirin – jota kokonaisvaltainen suvaitsevaisuuden lisääntyminen ja
ristiriitahalun vähentyminen edustavat - todettiin toimivan kuluja alentavana toimintana, niin
myös positiivisesta energiasta syntyvä tehokkaampi toiminta ja parempi jaksaminen
mahdollistavat parempaa tuottavuutta työyhteisöihin.
Kyselystä vastanneen Viktor Work-Life Metrics Oy:n Wille Raitolammen mukaan johtamisen
uudessa suunnassa pyrkimys on tuoda enemmän kokonaista ihmiskäsitystä peliin sen sijaan,
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että ihmiset nähtäisiin vain rattaina koneistossa. Ratas-ajattelu ei edusta nykyaikaista
johtamistapaa.
Pyrkimyksenä on luoda tilaa työyhteisön tuntemusten sekä yksilöiden tunteiden käsittelyyn.
Jos tässä onnistutaan, tuloksena saadaan mukavampia työyhteisöjä, enemmän
tiimipelaamista, enemmän innovaatioita ja vähemmän poissaoloja. Kaikki hyötyvät. Tämän
mallin toimivuudesta on kasapäin tutkimusnäyttöä. Tehokkuus ei synny siitä, että jatkuvasti
juoksemme kovempaa, vaan sitä, että teemme asioita fiksummin. Muutos vaatii uudenlaista
johtamiskulttuuria. Lopulta kuitenkin jokainen, niin esimies kuin työntekijäkin, on itse
vastuussa työpaikan ilmapiiristä.
Kokemukset koulutuksista tiivistettynä
Esimiehet lähtivät pääosin hyvin mukaan valmennuksiin. Myös henkilöstö innostui
enneagrammista (enneagrammin ymmärtäminen lisää hyväksyntää sille, että asioita voi tehdä
monella tapaa oikein ja sen tuntemus lisää suvaitsevaisuutta työyhteisössä.)
Henkilöstön samanaikainen valmentaminen oli erittäin hyvä asia sekä henkilöstön että
esimiesten mielestä. Esimiehiltä saatu palaute on ollut toiveikasta työryhmien
suvaitsevaisuuden suhteen. Esimiehet kokivat myös erittäin hyödyllisenä heille järjestetyt
valmennukset, joissa mm. pienryhmissä harjoiteltiin käytännön työyhteisöhaasteiden
selvittämistä.
Koulutusten hyödynnettävyys
Koulutuksista saadut tulokset ja kokemukset, sekä opitut asiat ja käytännöt jäävät
hyödyntämään koko kaupungin henkilöstöä. Keskeisenä tuloksena saavutetaan työyhteisön
parempi työhyvinvointi, esimiesten voimaantuminen ja positiviinen ilmapiiri kaikkialla
Uudenkaupungin organisaatiossa. Konkreettisimmin valmennuksen tavoitteiden toteutuminen
näkyvät vähäisempinä sairauspoissaoloina ja parempana ja tehokkaampana
palvelutuotantona organisaation asiakkaille.
Yhtenä onnistumisen merkkinä voidaan pitää myös sitä, jos työntekijät ja esimiehet kokevat
valmennusten jälkeen helpommaksi puhua tunteistaan, odotuksistaan ja kehityskohdista.
Avoimuuden lisääntyminen ja hierarkian väheneminen on tarkoitus aloittaa järjestetyillä
valmennuksilla ja jatkaa tulevilla koulutuksilla.
Miten tästä eteenpäin
Työyhteisökoulutuksia on tarkoitus jatkaa sekä henkilöstölle että esimiehille.
Varhaisen tuen malli
Uudenkaupungin kaupungilla on käytössä varhaisen tuen malli. Kts. sivu 27.

33

Terveysperusteiset poissaolot
Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivinä
(koko henkilöstö = vakinaiset, määräaikaiset, työllistetyt)
2015
Palvelukeskukset

Alle 4 pv

4-29 pv

388
1 389
760
12
2 549

766
3 302
1 120
109
5 297

Alle 4 pv

4-29 pv

10
9
2
0
21

58
105
34
10
207

Hallinto- ja kehittämiskeskus
Sosiaali- ja terveyskeskus
Sivistyspalvelukeskus
Liikelaitokset
YHTEENSÄ
2015
Palvelukeskukset
Hallinto- ja kehittämiskeskus
Sosiaali- ja terveyskeskus
Sivistyspalvelukeskus
Liikelaitokset
YHTEENSÄ

Sairauslomat
30-60pv
61-90 pv 91-180 pv Yli 180 pv
292
1 262
686
93
2 333

442
664
493
0
1 599

165
1 577
699
0
2 441

Yht.

0
1 848
629
0
2 477

2 053
10 042
4 387
214
16 696

Työtapaturmapoissaolot
30-60pv
61-90 pv 91-180 pv Yli 180 pv

Yht.

38
164
37
0
239

0
136
0
0
136

0
90
0
0
90

0
0
204
0
204

106
504
277
10
897

Terveysperusteiset poissaolot yhteensä

Palvelukeskukset 2015
Hallinto- ja kehittämiskeskus
Sosiaali- ja terveyskeskus
Sivistyspalvelukeskus
Liikelaitokset
Yhteensä

Kalenteripäivät

Palkkakustannukset 1000 €

Maksetut % palkkapalkat kustannuk1000 €
sista

2 159

131

5655

2,31

10 546

739

18310

4,03

4 664

315

11478

2,74

224
17 593

20
1205

643
36086

3,15
3,34

Sairauslomia kertyi 15,8 kalenteripäivää / työntekijä. Vuonna 2014 vastaava luku oli 14.
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Henkilöstöraportin yhteenveto
Vuonna 2011 sairauspoissaoloja oli 17,4 kalenteripäivää/työntekijä, vuonna 2012
vastaava luku oli 16,9, vuonna 2013 luku oli 16,4, vuonna 2014 sairauspoissaolojen
määrä oli 14 kalenteripäivää. Vuonna 2015 sairauspoissaolojen määrä oli 15,8.
Vuosien 2011 – 2014 välisenä aikana sairauspoissaolojen määrä väheni, mutta
vuonna 2015 sairauspoissaolojen määrä kääntyi nousuun ja sairauspoissaolot
lisääntyivät 1,8 päivällä vuodesta 2014 vuoteen 2015. Kyseessä on pitkät
sairauspoissaolot eli yli 3 kk:n yhtäjaksoiset sairauspoissaolot.
Uudenkaupungin kaupungilla on käytössä varhaisen tuen malli, minkä avulla pyritään
vähentämään sairauspoissaoloja. Eläköitymistä edeltävät yleensä pitkittyvät ja
toistuvat sairauslomat, joihin on puututtava ajoissa. Työkyvyttömyyseläkkeestä
koituva varhe-maksu voidaan usein välttää, jos työntekijän työkyvyn menetyksen
uhkaan kiinnitetään huomiota hyvissä ajoin. Työtä keventämällä tai työtehtäviä
muuttamalla työkykyä voidaan ylläpitää, ja työntekijä voi jatkaa työssä pidempään.
Kiristyvä eläkepolitiikka on korostanut työhyvinvoinnin merkitystä: ilman
työhyvinvointia ei ole pitkiä työuria.
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Varhaisen tuen mallia käytetään heti kun henkilö on ollut sairauden takia poissa töistä
yli 30 päivää. Esimiehiä on rohkaistu tarttumaan ajoissa työkyvyn heikentymisestä
kertoviin merkkeihin hyvänä esimiestyönä ja ottamaan yhteyttä työterveyshuoltoon.
Henkilöstöpalvelut seuraa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa säännöllisesti
sairauspoissaoloja. Sairauspoissaoloihin on reagoitu nopeasti ja työterveyshuolto
järjestää välittömästi verkostopalaverin työntekijän tilanteesta ja työssä jaksamisesta
ja jatkamisesta.
Suuri haaste tulevaisuudessa on kaupungin palveluksessa olevien ikäjakauma. 54,5
% henkilöstöstä on yli 50-vuotiaita. Alle 30-vuotiaita on vain 6,3 % (54 henkilöä).
Pienenä positiivisuuden pilkahduksena voidaan kuitenkin pitää sitä, että alle 30vuotiaita palkattiin vuonna 2015 yhteensä 10 henkilöä.
Ikäjohtamiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota, miten esim. saadaan fyysistä ja
mahdollisesti vuorotyötä tekevät henkilöt jaksamaan työkykyisenä eläkeikään asti ja
miten heitä tuetaan. Samalla on huomioitava uudet, nuoremmat työntekijät ja heidän
perehdytyksensä organisaatioon ja tehtäviin.
Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi varhaisen tuen mallin käytön lisäksi on
toteutettu mahdollisuuksien mukaan erilaisin työjärjestelyin työtä tukevia toimenpiteitä
kuten työaikajärjestelyjä ja työn kiertoa. Lisäksi keväällä järjestettiin kaksi
”elämäntaparemontti” ryhmää. Ryhmien tarkoituksena ei ollut pelkkä painonhallinta,
vaan kokonaisvaltainen jaksamiseen ja elämänhallintaan liittyvä tuki. Tarkoituksena
on auttaa henkilöitä jaksamaan työtehtävässään ja ennaltaehkäistä pitkiä
sairauslomia sekä ennenaikaista eläköitymistä.
Kaupungin organisaatiossa työskentelee ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö. Ajan
mukaan vaatimukset työelämässä lisääntyvät joten työnantajan on tuettava ja
mahdollistettava ammatillista täydennyskoulutusta tarpeen mukaan.
Kaupungin henkilöstö on työhönsä sitoutunutta mitä kuvastaa vakinaisen henkilöstön
työsuhteiden pituus (melkein puolella 20 v tai enemmän) ja vähäinen vaihtuvuus.
Henkilöstön kokemaa työhyvinvoinnin tilaa seurataan myös säännöllisesti
toteutettavalla työhyvinvointitutkimuksella. Työhyvinvointikysely toteutettiin
alkuvuonna 2015. Työhyvinvoinnin edistäminen on erittäin tärkeää, koska koettu
työhyvinvointi lisää työn sujuvuutta ja sen kautta työn tuottavuutta ja tuloksellisuutta.
Henkilöstön kokema työhyvinvointi vähentää työkyvyttömyyttä ja sitä kautta mm.
sairauspoissaolojen, tapaturmien ja työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttamia
kustannuksia. Myös KEVA (Kuntien Eläkevakuutuslaitos) kiinnittää erityistä huomiota
kuntien työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja tukee ja kouluttaa työhyvinvointiin liittyvien
prosessien kehittämistä.
Uudenkaupungin kaupunki työnantajana muodostuu palvelukeskuksista ja niiden alla
toimivista tulosalueista ja työyksiköistä. HR:n näkökulmasta erikokoisten ja eri
ammattiryhmistä koostuvien organisaatioiden valmiudet johtaa työhyvinvointia ja
työkykyä ovat resursseista lähtien erilaisia. Työhyvinvoinnin johtamisen
parantamiseksi tunnistetut keinot ovat mm. ennaltaehkäisy, työkykyprosessit,
seuranta, arviointi ja suunnitelmallinen työhyvinvoinnin parantaminen esim.
työhyvinvointikyselyjen tulosten perusteella. Tätä tietoa HR vie järjestelmällisesti mm.
esimieskoulutusten välityksellä eri yksiköihin.
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