
HENKILÖSTÖKERTOMUS 2020
Jyväskylän kaupunki



2

KIITOS 
VUODESTA 2020

Kiitos henkilöstölle eteenpäin katsomisesta ja 
uudistumisesta poikkeuksellisena vuonna 2020! 
Vuosi mahdollisti uudistumisen. Opimme paljon.  
Tilanteessa, joka oli yllättäen edessä ja jossa 
näkymät olivat sumeat ja huolta herättävät, oman 
työn tekemisen tapoja muutettiin. Nopealla 
aikataululla ja toistuvasti. Löysimme ratkaisuja 
yhdessä ja näemme nyt myös valonpilkahduksia, 
onneksi. 

Pidetään huolta siitä, että vaalimme jatkossakin 
entistä näkyvämmäksi tullutta positiivista 
uudistumisen kykyämme. Siitä olen aivan varma, 
että sitä tulemme tarvitsemaan tulevinakin 
vuosina.  

Arja Aroheinä

Henkilöstöjohtaja, 
Jyväskylän kaupunki
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KESKEISET 
LUVUT 2020



JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN 
HENKILÖSTÖ VUONNA 2020
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HENKILÖTYÖVUODET
TP TAM TP 

2019 2020 2020 htv %

Palvelut 6 334,1 6 718,9 6 580,3 246,2 3,9 %

Konsernihallinto 234,4 218,0 231,7 -2,6 -1,1 %

Sosiaali- ja terveyspalvelut 2 759,9 2 957,2 2 919,9 160,0 5,8 %

Kasvun ja oppimisen palvelut 2 671,3 2 747,0 2 677,6 6,3 0,2 %

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 451,0 455,2 442,3 -8,7 -1,9 %

Kaupunkirakenne 217,6 341,5 308,7 91,1 41,9 %

0,0Liikelaitokset 840,7 759,4 742,1 -98,6 -11,7 %

Tilapalvelu 24,4 26,0 24,7 0,3 1,3 %

Keski-Suomen pelastuslaitos 351,0 350,3 362,8 11,8 3,4 %

Kylän Kattaus 363,7 383,1 354,6 -9,0 -2,5 %

Altek Aluetekniikka 101,7 0,0 -101,7 -100,0 %

63,2 -63,2Muut 138,3 0,0 124,2 -14,1 -10,2 %

Palkkatuettu työllistäminen 104,8 78,0 -26,7 -25,5 %

Konsernihallinnon hankkeet 8,9 10,3 1,5 16,6 %

Kasvun ja oppimisen hankkeet 24,6 35,8 11,1 45,2 %

Kulttuuripalveluiden tuntipalkkaiset

Sivutoimiset palomiehet

Perhehoito ja tukiperheet

Omaishoitajien tuen henkilösivukulut

Luottamuselimet, vaalit

Eläkemenoperusteiset- ja varhemaksut

YHTEENSÄ 7 313,1 7 478,3 7 446,5 133,4 1,8 %

Organisaatiomuutokset 63,1

Vertailukelpoinen htv 7 376,2 7 446,5 70,3 1,0 %

Muutos TP19-TP20

Henkilötyövuodet
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HENKILÖSTÖMENOT
TP TA TAM TP Poikkeama Poikkeama

2019 2020 2020 2020 euroa % TP20-TAM20 TP20-TA20

Palvelut 292 174,0 310 571,4 314 463,0 308 070,9 15 896,9 5,4 % -6 392,1 -2 500,5

Konsernihallinto 11 827,1 12 303,8 12 303,8 12 130,3 303,2 2,6 % -173,5 -173,5

Sosiaali- ja terveyspalvelut 130 570,5 138 221,4 141 626,8 141 945,8 11 375,3 8,7 % 319,0 3 724,4

Kasvun ja oppimisen palvelut 118 445,1 122 192,2 122 678,4 118 789,1 344,0 0,3 % -3 889,3 -3 403,1

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 19 746,9 20 291,2 20 291,2 19 015,4 -731,5 -3,7 % -1 275,8 -1 275,8

Kaupunkirakenne 11 584,4 17 562,8 17 562,8 16 190,2 4 605,9 39,8 % -1 372,6 -1 372,6

0,0 0,0 0,0Liikelaitokset 38 755,7 34 661,8 34 185,1 34 939,4 -3 816,3 -9,8 % 754,3 277,6

Tilapalvelu 1 482,1 1 577,6 1 577,6 1 577,2 95,1 6,4 % -0,4 -0,4

Keski-Suomen pelastuslaitos 19 289,4 19 355,4 19 355,4 20 154,4 865,0 4,5 % 799,0 799,0

Kylän Kattaus 13 488,9 13 728,8 13 252,1 13 207,8 -281,1 -2,1 % -44,3 -521,0

Altek Aluetekniikka 4 495,3 0,0 0,0 0,0 -4 495,3 -100,0 % 0,0 0,0

0,0Muut 24 133,8 23 094,7 23 615,2 23 034,1 -1 099,7 -4,6 % -581,1 -60,6

Palkkatuettu työllistäminen 3 024,3 2 530,8 2 530,8 2 239,0 -785,3 -26,0 % -291,8 -291,8

Konsernihallinnon hankkeet 403,7 269,2 269,2 503,5 99,8 24,7 % 234,3 234,3

Kasvun ja oppimisen hankkeet 1 115,2 1 113,9 1 113,9 1 624,6 509,4 45,7 % 510,7 510,7

Kulttuuripalveluiden tuntipalkkaiset 3 096,6 3 016,4 3 016,4 2 269,3 -827,3 -26,7 % -747,1 -747,1

Sivutoimiset palomiehet 1 992,4 2 050,9 2 050,9 1 928,9 -63,5 -3,2 % -122,0 -122,0

Perhehoito ja tukiperheet 623,4 742,0 742,0 595,7 -27,7 -4,4 % -146,3 -146,3

Omaishoitajien tuen henkilösivukulut 513,3 520,0 520,0 547,5 34,2 6,7 % 27,5 27,5

Luottamuselimet, vaalit 1 588,7 1 120,3 1 120,3 1 057,5 -531,2 -33,4 % -62,8 -62,8

Eläkemenoperusteiset- ja varhemaksut 11 776,3 11 731,2 12 251,7 12 268,0 491,6 4,2 % 16,3 536,8

YHTEENSÄ 355 063,6 368 327,9 372 263,3 366 044,5 10 980,9 3,1 % -6 218,8 -2 283,4

Muutos TP19-TP20

Henkilöstömenot, 1 000 euroa
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HTV* TOIMIALOITTAIN JA YHTEENSÄ
Henkilöstösuunnitelmaan perustuvat henkilötyövuodet toteutuivat yhteensä 156 
henkilötyövuotta suunniteltua pienempänä. 

Vuosi Henkilötyövuodet 
yhteensä

2016 6 946

2017 6 916

2018 7 142

2019 7 314

2020 7 447

Muutos 2016-2020 500
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MUUTOS 
2019-2020
+133 HTV
Vuonna 2020 htv:t yhteensä 7 447 

Vakituinen henkilöstö 5 923 

Määräaikainen henkilöstö 396 

Sijaiset 980 

Palkkatuettu työllistäminen 
78

Muu henkilöstö 69
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HUOMIOITA MUUTOKSISTA

■ Vakituisen henkilöstön henkilötyövuodet kasvoivat

▪ sosiaali- ja terveyspalveluissa (+152) erityisesti kotihoidossa sekä avoterveydenhuollossa (mm.
liikkeen luovutukset sekä palvelutarpeen kasvu)

▪ kasvun ja oppimisen palveluissa (+33)  perusopetuksessa (mm. erityisen tuen sekä joustavan
perusopetuksen uudet ryhmät) ja oppilashuollossa

■ Määräaikainen henkilöstö kasvoi toimialoilla konsernihallintoa ja kaupunkirakennetta
lukuun ottamatta, liikelaitoksissa ei juuri ollut muutoksia

▪ suurinta kasvu oli sosiaali- ja terveyspalveluissa (+34), mm. koronaan liittyvät tehtävät ja
hankkeet

▪ Kasvun ja oppimisen palveluissa kasvu (+20) liittyi mm. hankkeisiin

■ Sijaisia ja työllistettyjä oli edellisvuotta vähemmän, johtuen erityisesti koronasta ja siihen
liittyen työn vähenemisestä
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HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄN KEHITYS
■ Henkilöstömäärä poikkileikkaustietona (kertoo vain ko. päivän tilanteen)

Vakituinen* Kaikki* +sivutoimiset**

▪ 31.12.2020 6 686 8 245 678

▪ 31.12.2019 6 662 8 437 719

▪ 31.12.2018 6 519 8 198 730

▪ 31.12.2017 6 378 7 798 727

▪ 31.12.2016 6 331 7 668 749

▪ Muutos 2016-2020 + 355 + 577 - 71

▪ *= Henkilöstömäärä sisältää kaikki palvelussuhteet, myös työ- ja virkavapaalla olevat henkilöt

▪ **= edellisten lisäksi vakituinen ja määräaikainen sivutoiminen henkilöstö, esim. pelastuslaitos ja kansalaisopisto

▪ Vuoden 2020 loppupuolella päättyneiden yhteistoimintamenettelyn vuoksi rekrytointeja toteutettiin edelleen
vuoden vaihteessa osittain varovaisuusperiaatteella, jotta irtisanomisuhan alla olevalle henkilöstölle oli
mahdollisuuksien mukaan tarjottavissa henkilöstösuunnitelman mukaisia paikkoja.

▪ Myös osa rekrytoinneista vakituisiin tehtäviin oli kesken.
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HENKILÖSTÖN POISTUMA

ja muut syyt
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HENKILÖSTÖMÄÄRÄÄN VAIKUTTANEITA 
TEKIJÖITÄ 1/3
■ Yli 3 kuukauden täytöissä täyttölupamenettely – perusta henkilöstösuunnitelmassa

■ Palvelutarpeen muutokset kaupungin asukasmäärän tai -rakenteen muuttuessa

▪ Asukasluku 2010: 130 816, 2015: 137 368, 2020: 143 485

■ Lainsäädännön velvoitteet ja siihen liittyvä muutokset
▪ Esimerkiksi hoitotakuu ja erilaiset mitoituksiin liittyvät säädökset

▪ Valvovien viranomaisten taholta on tullut myös resurssilisäysvelvoitteita

• Esimerkiksi kotihoito

■ Hankkeet
▪ Esimerkiksi sote-uudistus sekä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen hankkeet, työllisyyden

kuntakokeilu

■ Tuottavuuden lisääntyminen, toiminnalliset muutokset – esimerkiksi
puheentunnistuksen käyttöönotto
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HENKILÖSTÖMÄÄRÄÄN VAIKUTTANEITA 
TEKIJÄÖITÄ 2/3
■ Organisaatiomuutokset omassa toiminnassa ja liikkeenluovutukset

▪ Vuosi 2020 oli vilkas liikkeenluovutuksissa: 8 liikkeenluovutusta

▪ Päihde- ja mielenterveyspalveluiden siirto ksshp:ltä 1.5.2020 alkaen: lisäys 38 henkilöä, 2020 +
25 htv

▪ Ikääntyneiden kotihoidon palveluiden siirto useilta yksityisiltä toimijoita eri ajankohtina, lisäys 76
henkilöä,  2020 + 53 htv

▪ Kylän Kattaukselta sairaalan osastoruokailun siirtyi ksshp:lle 1.10.1010 alkaen 42 henkilöä, 2020
-12 htv

▪ Huhtasuon terveysaseman sekä kaupungin puhelinvaihteen ulkoistus, vähennys 15 henkilöä,
2020  -3 htv

▪ Näihin perustuen kaupungin henkilötyövuodet kasvoivat 70 henkilötyövuotta edellisestä
vuodesta

■ Muutosten moninaisuus ja lainsäädännön velvoitteet vaikuttavat myös hallinnon ja
tukipalveluiden henkilöstötarpeeseen

■ Poissaolojen kohdentuminen ja tarvittavat sijaiset – lukumäärätiedossa päällekkäin
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HENKILÖSTÖMÄÄRÄÄN VAIKUTTANEITA 
TEKIJÖITÄ 3/3
■ Koronan vuoksi henkilöstötarve lisääntyi erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa

▪ Varautuminen, poissaolot, uudet tehtävät (esimerkiksi koronajäljitys)

■ Koronan vuoksi työ väheni ja jopa estyi erityisesti sivistyspalveluissa, mutta myös joissain
muissa toiminnoissa

▪ Henkilöstöä siirtyi ja siirrettiin kelpoisuuden ja soveltuvuuden perusteella esimerkiksi soteen

▪ Noin 300 henkilöä siirtyi koko kaupunkitasolla koronaperusteella, eli koronatehtäviin,
perusteena myös muu kuin suora oma työn väheneminen

▪ Henkilöstöä myös lomautettiin: tarkemmin seuraavalla dialla
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LOMAUTUKSET JA SÄÄSTÖSYISTÄ PIDETYT 
PALKATTOMAT VAPAAT 
KUSTANNUSVAIKUTUKSET 2020 

1 000 euroa Lomautukset Palkattomat vapaat

säästösyistä Yhteensä

Konsernihallinto -20,4 -29,3 -49,8

Sosiaali- ja terveyspalvelut -138,1 -138,1

Kasvun ja oppimisen palvelut -994,3 -361,9 -1 356,2

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut -155,9 -29,0 -184,9

Kaupunkirakenne -54,0 -54,0

Tilapalvelu-liikelaitos -3,3 -3,3

Keski-Suomen pelastuslaitos-liikelaitos -3,1 -3,1

Kylän Kattaus-liikelaitos -46,0 -46,0

Yhteensä -1 170,6 -664,8 -1 835,4

• Vähensivät myös palkallisia henkilötyövuosia
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VUODEN 2020 YHTEISTOIMINTAMENETTELYT

■ Koronavirustilanteen vuoksi huhti-toukokuussa kaupungissa käytiin kahdet
yhteistoimintaneuvottelut.

▪ Ensimmäiset koskivat sivistyksen toimialaa ja toiset muita kaupungin toimintoja

▪ Perusteena oli laajasti koronatilanne ja sen vaikutukset työn vähenemiseen

■ Vuoden aikana käytiin myös kolmannet yhteistoimintaneuvottelut koskien

talousarviovalmistelua ja koronatilanteen pitkittymistä.

▪ Niissä läpikäytyjä asioita on lähdetty laittamaan toimeenpanoon päätöksenteon jälkeen vuoden
2021 aikana.

▪ JHL ry toteutti työtaistelun 30.10. ja 6.11., jolloin sen jäsenistö oli lakossa tietyissä toiminnoissa
kaupungin palveluissa. Laajimmillaan se koski JHL:n jäseniä koulunkäynninohjaajissa,
varhaiskasvatuksessa, liikuntapalveluissa, Kylän Kattauksessa sekä liikenne- ja viherpalveluissa.
Työtaistelun laillisuus ratkaistu työtuomioistuimessa – JHL ja alayhdistykset tuomittu
hyvityssakkoihin.
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HENKILÖSTÖMENOJEN 
VERTAILUKELPOINEN MUUTOS 2019-2020

Henkilöstömenojen vertailukelpoinen muutos 2019-2020 TP 2019 TP 2020

milj. euroa

Henkilöstömenot 355,1 366,0

Organisaatiomuutokset 2,2

Vertailukelpoiset henkilöstömenot 357,2 366,0

Henkilöstömenojen vertailukelpoinen muutos (€) 8,8

Henkilöstömenojen vertailukelpoinen muutos (%) 2,5 %

Henkilöstömenojen muutokseen vaikuttavat syyt:

Vakituisen henkilöstön määrän muutokset, palkkauksen tarkistukset (2,19 %) 7,8

Sopimuskorotukset (0,58 %) 2,1

Määräaikaisen henkilöstön palkat ja palkkiot (0,50 %) 1,8

Sivukulujen muutos (0,54 %) 1,9

Sijaisten palkat ja palkkiot (-0,60 %) -2,2

Muun henkilöstön palkat ja palkkiot (-0,48%) -1,7

Lomautukset (-0,33 %) -1,2

Lomapalkkajaksotuksen ja lomarahan muutos TP 2019-TP 2020 (-0,25 %) -0,9

Eläkemenoperusteiset maksut (0,14 %) 0,5

Muiden henkilöstömenoerien muutokset TP 2019-TP2020 (0,19 %) 0,7

Yhteensä 8,8

Muun henkilöstön palkat ja palkkiot sisältää sivutoimiset palomiehet, sivutoimiset tuntiopettajat, työllistetyt, toimeksiantosuh-

teiset ja palkkionsaajat

Muut henkilöstömenoerät sisältää työeläkemaksuja, tapaturmavakuutusmaksuja, tapaturmakorvauksia, sairausvakuutus-

korvauksia,  maksuja vakuutusyhtiöille sekä luottamushenkilöiden palkkioita.
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HENKILÖSTÖMENOISTA

■ Henkilöstömenojen kasvusta n. 6,9 M€ johtui vakituisen henkilöstön määrän kasvusta (189 htv)

■ Lisä- ja ylityökorvaukset kasvoivat edelliseen vuoteen 250 000 € ja vuoteen 2016 verrattuna 1,2 M€
▪ Kokonaissumma oli 2,4 M€

▪ Ainakin osittain kasvu aiheutui sijaisten saatavuuspulmista sosiaali- ja terveyspalveluissa, mikä lisäsi lisä- ja
ylitöiden korvaamista rahana palkallisen vapaan sijasta.

■ KIKY ajasta luopuminen
▪ 31.8.2020 tai sitä lähinnä alkaneen työvuorosuunnittelujakson alusta poistettiin säännöllisen työajan

pidennys

■ Määräaikainen lomarahaleikkaus poistui ja vuoden 2020 lomarahat maksettiin täysimääräisenä

■ Valtakunnallisten virka- ja/tai työehtosopimusten elokuisten sopimuskorotusten kustannukset
olivat 2,1 miljoona euroa.

▪ Korotukset olivat yleiskorotuksia, suuruudeltaan pääsääntöisesti 1,22 % ja toimeenpantiin 1.8.2020 lukien.
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KESKIPALKAT SOPIMUSALOITTAIN
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HENKILÖSTÖN PROFIILI – VASTAA AIEMPIA 
VUOSIA
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PÄÄSOPIJAJÄRJESTÖT PAIKALLISESTI JA 
PAIKALLISET SOPIMUKSET
■ Kolmella pääsopijajärjestöllä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry, Julkisen
alan unioni Jau ry ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry

▪ on yhteensä kahdeksan pääluottamusmiestä

▪ 2 päätoimista luottamusmiestä

▪ n. 50 alakohtaista luottamusmiestä, joista osalla on ajankäyttöä

■ Luottamusmiesten asettamisesta ja ajankäytöstä sovitaan paikallisesti siten, kuin KVTES
ja Kuntatyönantajan ohjeet määräävät, perustuen mm. edustettavien määrään

■ Luottamusmiesten tehtävistä määrätään myös kvtes:ssa

■ Paikallisten sopimusten osalta neuvoteltiin pääasiassa jatkosopimuksia katkolla olleisiin
sopimuksiin. Paikalliset sopimukset ovat pääosin työaikaa koskevia, lisäksi esimerkiksi
terveyskeskuslääkäreiden toimenpidepalkkioista ja hoitohenkilöstön hälytysrahasta ja
tuplavuorokorvauksesta on sovittu paikallisesti.
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ERIMIELISYYS- JA RIITA-ASIOISTA
■ Vuoden aikana käytiin joitakin paikallisen tason virka- ja työehtosopimuksen velvoittavia

määräyksiä koskevia erimielisyysneuvotteluja, koskien esimerkiksi työaikamääräyksiä.

■ Tuomioistuimissa oli ja on  vireillä muutamia riita-asioita, joissa Jyväskylän kaupunki oli
vastaajana.

■ Nämä riita-asiat koskivat esimerkiksi varallaoloa, työaikakysymyksiä ja/tai niihin liittyviä
korvauksia.
▪ Keski-Suomen pelastuslaitosta koskien työtuomioistuin ratkaisi välituomiollaan Jyväskylän

kaupunkia varallaoloa koskevan yhden riita-asian siten, että varallaolon sijasta ko. aika tuli
katsoa kokonaisuudessaan työajaksi. Asiaan liittyviä palkkasaatavavaatimuksia Kunnallinen
työmarkkinalaitos ja Jyväskylän kaupunki vaativat hylättäväksi. Työtuomioistuin antoi
ratkaisunsa 29.3.2021. Tässä ratkaisussa jo maksetun varallaolokorvauksen lisäksi Jyväskylän
kaupunki tuomittiin maksamaan palkkasaatavavaatimukset.

▪ Keski-Suomen pelastuslaitosta koskeva toinen varallaoloriita-asia on edennyt myös
työtuomioistuinkäsittelyyn, ratkaisua odotetaan vuoden 2021 aikana.
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ESIHENKILÖIDEN HUOMIOITAVIA HENKILÖSTÖTYÖSSÄ & 
JÄRJESTELMÄKEHITYKSESTÄ KORONAVUONNA

■ Vuoden 2020 korostui erilaisten henkilöstöohjeiden päivittäminen toistuvasti
muuttuvaan koronatilanteeseen esihenkilöiden tueksi (käytännön arjen muuttuvat
tilanteet, ja esimerkiksi aiempaa laajempi varallaolo ja sen ohjeistus)

■ Koronaohjeistuksen lisäksi yhteistoimintamenettelyn jälkeiseen päätöksentekoon ja
toimeenpanoon liittyvien prosessien luominen ja ohjaus, koskien erityisesti lomautuksia

■ Monetran kanssa yhteistyössä uuden HR-järjestelmän hankintaan liittyvää
vaatimusmäärittelyä tehtiin loppuvuoden aikana.

■ Sairaala Novaa muuttavien toimintojen osalta tehtiin muutoksia sapin
organisaatiorakenteeseen sekä Nova henkilöstöliittymää rakennettiin. Novassa
työskentelevien henkilötiedot siirtyvät automaattisesti Novaan varmistaen mm.
henkilöstön kulkuoikeudet.

■ Varda henkilöstö-liittymän rakentaminen ja tiedonsiirtoa opetushallinnon rekisteriin
toteutettiin, lopullinen ensimmäinen tiedonsiirto toteutetaan vuoden 2021 puolella
takautuvasti 1.9.2020 alkaen.



REKRYTOINTI
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REKRYTOINNIN TUNNUSLUKUJA

2017 2018 2019 2020
Muutos ed. 

vuoteen

Julkaistuja rekrytointi-ilmoituksia 519 571 620 605 -15

Haettavien työpaikkojen määrä 1 142 1 520 1 602 1 662 60

*Joista julkisesti haettavana 1 074 1 445 1 583 1 406 -177

*Joista sisäisesti haettavana 68 75 19 256 237

Vakituisia tehtäviä haettavana 411 614 718 613 -105

*Joista julkisesti haettavana 351 551 707 492 -215

Määräaikaisia tehtäviä haettavana 732 924 923 1 178 255

*Joista julkisesti haettavana 724 912 915 973 58

*Kesätyöpaikkojen osuus 260 267 270 237* -33

Hakemusten määrä 21 807 19 670 20 663 14 626 -6037

Hakemuksia/haettava työpaikka 19 13 13 9 -4

*= tehtävistä täytettiin vain vähäinen määrä
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TEKOJA JA HAVAINTOJA VUODEN VARRELTA (1/4)

■ Tunnusluvuista:

▪ Sisäisten rekrytointien määrä kasvoi huomattavasti 2020 verrattuna edellisiin vuosiin.
Sisäinen rekrytointi lisääntyi yt-menettelyjen vuoksi.

▪ Hakemusmäärä suhteessa haettuihin paikkoihin väheni -4, mikä selittyy hyvin pitkälti
sisäisten rekrytointien määrän kasvulla. Pitkällä aikavälillä hakijamäärissä voi näkyä
myös vallitseva työllisyys- ja taloustilanne.

▪ Haettavien tehtävien määrä on yhteensä 1 662 kpl, mutta luvussa on osittain
päällekkäisyyksiä, sillä jotkut tehtävät ovat olleet saatavuusongelmien vuoksi haussa
useampaan kertaan tai esim. ensin sisäisessä ja sitten ulkoisessa haussa.
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TEKOJA JA HAVAINTOJA VUODEN VARRELTA (2/4)

■ Vuoden 2020 aikana uusia toteutuneita projekteja rekrytoinnin osalta:

▪ Ikääntyneiden palveluiden rekrykoulutus (10 lähihoitajaa) yhteistyössä TE-
palveluiden ja ELY-keskuksen kanssa. Tämä jatkui oppisopimuskoulutuksena
lähihoitajaksi.

▪ Lääkärirekrytointien mainoskampanjan toteutus uudella toimintamallilla
yhteistyössä mainostoimiston kanssa.

▪ Koronaan liittyvät rekrytoinnit uusiin tehtäviin (mm. jäljitystyö, koronatestaus).

▪ Koronaan liittyvät kaupungin sisäiset henkilöstösiirrot kevään ja kesän aikana.
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TEKOJA JA HAVAINTOJA VUODEN VARRELTA (3/4)

■ Henkilöstön saatavuus

▪ Vuoden 2020 aikana korostui lähihoitajien saatavuushaasteet erityisesti ikääntyneiden
kotihoidossa.

▪ Myös lääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden ja tiettyjen teknisen sektorin asiantuntijoiden
osalta rekrytointi ei aina tuottanut tulosta.

▪ Varhaiskasvatuksessa tehtävät saatiin pääosin täytettyä hyvin, mutta
varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien tehtävissä
etenkin sijaisuuksien täyttämisessä oli välillä haasteita.

▪ Sijaisten saatavuudessa oli lähihoitajien ja varhaiskasvatuksen opettajien ja
erityisopettajien lisäksi vajetta myös joissain sairaanhoitajien ja esimerkiksi
nuorisokotien ohjaajien tehtävissä.



29

TEKOJA JA HAVAINTOJA VUODEN VARRELTA (4/4)

■ Kaupunki ei itse juuri ottanut kesätyöntekijöitä kesällä 2020, koska
tarvittaviin tehtäviin siirtyi ensisijaisesti sellaista omaa henkilöstöä, jolta
työt olivat vähentyneet. Itse koronatilanne ei myöskään mahdollistanut
työpaikoille nuorten koulunsa päättäneiden ottamista.

■ Sen sijaan kesätyöseteleitä tarjottiin vuonna 2003 – 2004 syntyneillä
edellistä vuotta tuplasti enemmän (200 kpl, a hinta 250 euroa) –
koronatilanne vaikutti näiden käyttöön, seteleitä käytettiin 135.
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SISÄISEN LIIKKUVUUDEN TOIMINTAMALLI

■ Syksyn 2020 aikana aloitettiin sisäisen liikkuvuuden toimintamallin valmistelu.
Mallin tarkoituksena on edistää kaupungin oman henkilöstön siirtymistä
kausiluontoisen työnmäärän vaihtelun mukaisesti eri tehtävien välillä.

■ Tyypillisenä esimerkkinä tällaisesta vaihtelusta on esimerkiksi
varhaiskasvatuksen ja koulunkäynninohjaajien työmäärän väheneminen
kesäaikana ja toisaalta taas sosiaali- ja terveyspalveluiden sijaistarpeen kasvu ja
kaupunkirakenteen kausitöiden lisääntyminen kesälomakauden ajalle.

■ Sisäisen liikkuvuuden tavoitteena on mm. tarjota henkilöstölle mahdollisuus
oman osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen (esim. lääkehoito-osaaminen),
mahdollisuus kokeilla erilaisia työtehtäviä sekä toisaalta myös varmistaa, että
työntekijöille pystytään tarjoamaan työtehtäviä ympäri vuoden.



OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA 
TYÖKYVYN HALLINTA



32

KOKO HENKILÖSTÖN SAIRAUS- JA 
TAPATURMAPOISSAOLOT 2019-2020

Poissaolopv pv/htv Poissaolon Poissaolopv pv/htv Poissaolon 

kust. (1 000 e) kust. (1 000 e)

Koko kaupunki 136 949 18,7 7 210,0 147 083 19,8 7 777,2

Konsernihallinto 4 435 12,6 229,6 3 384 10,6 199,2

Sosiaali- ja terveyspalvelut 65 815 23,8 3 265,3 71 602 24,5 3 596,5

Kasvun ja oppimisen palvelut 42 364 15,7 2 510,6 47 406 17,5 2 738,7

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 7 018 15,6 303,7 7 158 16,2 292,6

Kaupunkirakennepalvelut 2 411 11,1 166,2 4 759 15,4 281,1

Liikelaitokset

 Tilapalvelu 12 0,5 1,4 13 0,5 1,8

 Keski-Suomen pelastuslaitos 6 211 17,7 318,3 5 119 14,1 340,5

 Kylän Kattaus 6 790 18,7 328,9 7 642 21,6 326,7

 Altek Aluetekniikka 1 893 18,6 86,0 0 0,0 0,0

2019 2020

Poissaolon kustannukset  = henkilöstölle sairauspoissaolojen ajalta maksetut palkat ja palkkiot ilman sivukuluja 
vähennettynä Kelan maksamilla korvauksilla
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SAIRAUSPOISSAOLOT

Sairauspoissaolot pv/htv 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kaupunki yhteensä 17,0 17,7 18,5 18,4 18,7 19,8
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SAIRAUS- JA TAPATURMAPOISSAOLOT 
KESTON MUKAAN
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SAIRAUSPOISSAOLOPÄIVÄT KUUKAUSITTAIN
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SAIRAUSPOISSAOLOT PÄÄLUOKITTAIN
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KUSTANNUKSET, 
TYÖTERVEYSHUOLTO
Työterveyshuollon palvelut laajentuivat 
koskemaan ilman rajoituksia koko 
henkilöstöä rajoitetuissa sairaanhoidon 
palveluissa

Kustannusten kasvun on 
mahdollistanut myös Kela-
korvauskriteerien muutos

Edelleen olisi tarvetta käyttää aiempaa 
enemmän, suunnitelmallisesti ja 
vaikuttavuutta seuraten resursseja 
työterveyshuollon palveluihin. 
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TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTA JA HAVAINNOT

■ Työterveyshuollon havaintojen mukaan työpaikkaselvityksissä sekä
vastaanotoilla korostuivat psykososiaaliset kuormitustekijät aiempaa enemmän.

■ Korona-aika lisäsi yhteydenottoja työterveyshuoltoon erityisesti
perusopetuksesta ja kotihoidosta.

■ Terveydenhuollon koronataudin riskiryhmiin kuuluvien työntekijöiden
arviointeja osana työkyvyn arviointia sekä osatyökykyisten työntekijöiden
työkykyarviointeja sijoittuessa uusiin työtehtäviin.

■ Kaupungin työntekijöille tarjottiin tukea työterveyshoitajan ja
työterveyspsykologin huolipuhelimella, ryhmämuotoisella tuella ja
kohdennetulla kriisityöllä.

■ Työterveyshuollon toiminta painottuu ennaltaehkäisevään toimintaan ja myös
esihenkilöyhteistyö vahvistui. Myös työterveyspainotteisten
sairaudenhoitopalveluiden käyttö lisääntyi vuoden 2020 aikana.
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OSAAMISEN JA TYÖKYVYN KEHITTÄMISEN KÄRJET

■ Osaamisen ja työkyvyn tukemiseksi ja siten
myös sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja
ennaltaehkäisemiseksi kaupungin yhteisiä
resursseja kohdennettiin yhteisesti sovittujen
kärkien mukaisesti.

■ Koronavuonna osaamisen kehittämisen
toimenpiteitä vähennettiin ja suunniteltuja lähi-
koulutuksia,  valmennuksia ja toimenpiteitä joko
peruttiin tai siirrettiin verkkoon.

■ Koulutuksiin osallistumista seurataan vastaavilla
kriteereillä kuin koulutuskorvausta varten
raportoidaan Työllisyysrahastolle.
Koulutuspäiviin lasketaan 1-3 päivää/henkilö.
Koulutuskorvauksiin oikeuttavia koulutuspäiviä
oli 8 373 (vuonna 2019 päivät 12 615).

Osaamiskärjet
• Digitaidot ajan tasalle
• Turvalliset asiakaskohtaamiset
• Kannustava ja rohkea

esihenkilötyö

Työkykykärjet
• Aivoystävällisempää työtä
• Puututaan nopeammin työkyvyn

haasteisiin
• Voimavarojen ja työn tasapaino
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DIGITAIDOT AJAN TASALLE

■ Erityisesti etätyötä tuettiin ohjeistamalla ja tukemalla esihenkilöitä etätyön johtamisessa.

■ Laadimme digitaalisen työpäivän tueksi ohjekortit koko työyhteisön käyttöön.

■ Kortteihin on koottu tärkeimmät pointit kiteytetysti, ilman tietoteknistä jargonia,
visuaalisesti yhtenäiseen ja helposti silmäiltävään muotoon.

■ Osaamiskortit etätyön ja digitaalisen työpäivän tueksi:
▪ Onnistu Teams kokouksessa, Oman työn hallinta asiantuntijatyössä, Oman laitteen turvallinen

käyttö. Etäyhteyden tietoturva, Tiedot turvassa ja tallessa, Etätyössä turvallisesti, Tiedon turvallinen
käsittely, Digitaalisen työn välineet Office 365 ja toimisto-ohjelmat, Mobiililaitteen käyttö
turvallisesti, Etätyön johtaminen

■ Esihenkilöille  järjestettiin Office 365 työpajoja eri teemoista (Teams, Planner, OneNote,
OneDrive, Forms jne) lähivalmennuksina siihen saakka kun niiden toteuttaminen oli
mahdollista

■ Testasimme kaupunkitasolla Wistec – IT verkko-oppimisalustaa.
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TURVALLISET ASIAKASKOHTAAMISET

■ Turvallisiin asiakaskohtaamiseen laadittiin kaupunkitason ohjekortit, jotka ovat
kaupunkitason toimintaohjeet väkivalta ja uhkatilanteiden kohtaamiseen.

■ Jokaisessa yksikössä on laadittava niiden lisäsi yksikkökohtainen toimintamalli yksikön
erityisten tilanteiden ja tarpeiden varalta.

Uudet ohjekortit:

■ Epäasiallinen tai uhkaava käytös puhelimessa

■ Kun kohtaat uhkaavan asiakkaan

■ Kuormittavan poikkeustilanteen jälkeen
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KANNUSTAVA JA ROHKEA ESIHENKILÖTYÖ

■ Esihenkilöille järjestettiin koulutusta psykososiaalisesta kuormituksesta,
sen tunnistamisesta, työpaikan toimintamalleista ja ohjeistuksista, ja siitä kuinka ottaa
työssä kuormittuminen ja jaksaminen puheeksi.

■ Esihenkilöille varattiin mahdollisuus varata henkilöstöpalveluissa psykologin kanssa
henkilökohtaisia aikoja luottamuksellisiin esihenkilökeskusteluihin.

■ Esihenkilöitä kannustettiin varaamaan henkilökohtainen keskusteluaika jos hän haluaa
tukea esihenkilötyöhön, keskustella jostakin esihenkilötyön tilanteesta tai saada siihen
uusia näkökulmia.

■ Tavoitteena on tarjota sparrausta hyvään henkilöstöjohtamiseen, aktiiviseen
vuorovaikutukseen, tunneilmaston johtamiseen ja työssä jaksamiseen.
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TYÖKYVYN TUKI

AIVOYSTÄVÄLLISEMPÄÄ TYÖTÄ

■ Kognitiivisen kuormituksen vähentämisen tapoihin kiinnitettiin huomiota
koulutuksin, valmennuksin ja infoin. Kuormittavat työt tunnistetaan ja
ennakoidaan. Yhteistyössä Keski-Suomen Muistiyhdistyksen kanssa järjestettiin
Aivoystävällisiä aamukahveja, joissa huomioitiin työn tekemisen tapoja.
Aivokuormaa lisäävät tietotulva, häiriöt, keskeytykset ja aikapaine.

■ Työterveyden työpaikkakäynnein arvioitiin myös kognitiivista kuormitusta
erityisesti asiantuntijatyössä.

■ Yhdessä työterveyden kanssa järjestimme poikkeusolojen henkisen tuen mallin:
poikkeuspysäkit, huolipuhelimen työterveyteen sekä laajempaa keskustelutukea.

■ Työsuojeluasimiehille järjestettiin Aivovirittäjät -koulutus
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TYÖKYVYN TUKI
VOIMAVAROJEN JA TYÖN TASAPAINO
■ Psyykkistä kuormitusta pyrittiin vähentämään kiinnittämällä erityistä huomiota työssä erityisesti 

poikkeusvuonna uusiin tapoihin tehdä ja määritellä työtä. Esihenkilöitä koulutettiin huomioimaan 
työkyvyn hallinnan prosessit ja tiedottamaan aktiivisesti vaihtuvista ohjeista. Uusia esihenkilöitä 
perehdytettiin esihenkilösohjelman avulla huomioimaan erityisesti vuorovaikutteinen ja keskusteleva 
toimintatapa sekä rohkeus ratkaista työyhteisöongelmia ja –haasteita.

■ Työturvallisuuskeskuksen asiantuntemuksella järjestettiin psykososiaalisen kuormituksen koulutus ja 
työpajoja esihenkilöille. Sosiaali- ja terveyspalveluiden esihenkilöille suunnattiin poikkeusoloissa 
esihenkilötuen puhelut. Etätyöstä tehtiin laajat kyselyt konsernihallinnon, kaupunkirakenteen 
sekä sivistyspalvelujen (perusopetus) henkilöstölle.

TYÖKYKYHAASTEET

■ Varhaisen tuen toimintamalleja (huomioiminen, työkykykeskustelut) käytiin läpi johtoryhmissä ja 
esihenkilöinfoissa sekä työsuojeluiltapäivissä. Kannustetiin esihenkilöitä huomioimaan erityisesti 
varhainen tuen toimet työntekijän ja koko työyhteisön hyvinvoinnin ja työn sujumisen 
varmistamista. Osatyökykyisten työtekijöiden asiakasratkaisut tehdään nopeammin. Rekrytointi- ja 
uraohjauksen tiimillä tehostetaan uudelleen sijoittumista työkyvyn perusteella.  Päihdeohjelmaa 
myös uusittiin ja kiinnitettiin huomiota erityisesti myös ennaltaehkäisyyn,
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UHKA- JA VÄKIVALTATILANTEET JA 
TYÖTAPATURMAT
■ Väkivalta- ja uhkatilanneilmoituksia tehtiin kuluneen vuoden aikana yhteensä 1 834

kappaletta Poikkari-järjestelmän kautta. Väkivalta ja uhkatilanteet ovat vähentyneet
edelliseen vuoteen verrattuna. Poikkari -järjestelmällä ilmoitettiin, vaara- ja
uhkatilanteista myös läheltä piti-tilanteet, epäasiallisesta käyttäytymisestä,
väkivaltatilanteista sekä sisäilmastoasioista ja myös turvallisuuspoikkeamista .

■ Työ- ja työolosuhteiden turvallisuuden toimintaprosesseja tehostettiin esim. laatimalla
ohjeet väkivalta- ja uhkatilannekorteille. Vuoden 2020 aikana jatkettiin työtä
työntekijöiden työturvallisuuden edistämiseksi mm. tarkalla ohjeistuksella ja viestinnällä
koronaviruksen aiheuttamista suojaustarpeista ja turvallisesta työskentelystä.

■ Työ- ja työmatkatapaturmien määrä vähentyi vuoden 2020 aikana 38
% ja vahinkoilmoitettuja työ- ja työmatkatapaturmia oli yhteensä 324. Työtapaturmien
tutkintaan ja ennaltaehkäisyyn valmennettiin esihenkilöitä. Työtapaturmia tapahtuu
eniten palvelu- ja hoitoalan työssä kaatuessa, kompastuessa ja iskeytyessä maahan.
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TYÖKYVYN TUKEMINEN YHTEISTYÖSSÄ
■ Ks. Myös työkykykärjet

■ Toimenpiteet kohdistuivat ja kohdistuvat jatkossa painottuen psykososiaaliseen kuormitukseen
työyhteisöjen erilaiset tilanteet huomioiden

▪ Esimerkkinä uusien esihenkilöiden perehdyttämisen jatko ja Mitä kuuluu – puhutaanko työstä
toimintamallin kehittäminen sekä työsuojelun toiminnan uudistaminen

■ Riskiryhmään kuuluvan henkilöstön työkyvyn arvioita tehtiin runsaasti poikkeustilanteen aikana

■ NHG, KEVA, Työterveys Aalto ja kaupunki – yhteinen tutkimushanke, tuloksien mukaan 6-7 %:lla
työntekijöitä on heikentynyt työkyky, suurin syy MT- ja TULES-sairaudet, sairauspoissaolot kasvavat
ensimmäisen pitkän poissaolon jälkeen ja ovat merkittävä syy työkyvyn heikentymiseen.
Tutkimushankkeella saatiin tietoa työkyvyn heikentymisen ennustemallista. Tarvetta on tämänkin
perusteella lisätä puhetta työstä ja ohjata huomiota jo aiempaa aikaisemmin myös työkyvyn
kysymyksiin.

■ Yhteistyössä erityisesti KEVA:n analyysin pohjalta suunniteltiin työkyvyn tuen aktiivisia
toimenpiteitä, varhaista työpaikkatason tukea sekä alhaisempia sairauspoissaolorajoja
työpaikkatason toimenpiteisiin. Esihenkilöillä on käytössä esimerkiksi Kevan Claned -
oppimisympäristö työkyvyn tuen prosesseihin.
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