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JOHDANTO 2012

Keva kuvaa organisaation menestymisen triangelin seuraavasti:

Henkilöstötalous on kuntaorganisaatiossa vielä osittain vieras käsite. Henkilöstötaloudella
tarkoitetaan palkka- ja eläkekustannuksia sekä henkilöstön työhyvinvointi- ja
kehittämisinvestointeja. Hyvä henkilöstötalouden hoito edellyttää henkilöstökustannusten
suunnittelua ja ohjausta mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti.
Kaupungin tilinpäätös kertoo kaupungin taloudellisen tilanteen ja henkilöstöraportti
puolestaan henkilöstön tilan. Työvoimavaltaisena organisaationa kaupungin henkilöstön
tila vaikuttaa suoraan kaupungin taloudelliseen tilanteeseen. Henkilöstöraportin mukaan
vuonna 2012 kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät 922 työpäivää, josta
syntyi välitöntä kustannussäästöä n. 135 000 euroa sairauspäivien vähentyessä. Lisäksi
saatiin huomattavaa välillistä kustannussäästöä sijaisten palkoista sekä ylitöiden ja
poissaolojen hallinnointien vähentymisestä. Henkilöstöraportissa kerrotaan myös, että
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitten työntekijöitten määrä laski yhdellä. Kevan
laskelmien mukaan jo yksikin torjuttu työkyvyttömyyseläke tuottaa 60 000 euron säästön
kunnalle kun varhe-maksu alentuu.
Hyvän henkilöstötalouden seuranta edellyttää työkyvyttömyyden hallinnan lisäksi
henkilöstövoimavarojen aktiivista edistämistä. Tällöin henkilöstövoimavaroja kuvaavia
tunnuslukuja ovat mm. työyhteisön ilmapiiri, sitoutuminen, työn mielekkyys, johtaminen,
kehittymismahdollisuudet, työn kehittämisen innovaatiot, löydetyt ratkaisut
työkykyongelmiin ja ennakoiva riskien hallinta. Näiden tunnuslukujen seurannassa ja
arvioinnissa on vielä paljon haastetta esimiehillä ja henkilöstöjohdolla.
Positiivinen työpsykologia pohtii mikä työssä ihmisiä tukee, mikä tekee siitä mielekkään?
Hyvän työelämän tavoitteeseen sovellettuna tämä tarkoittaa sitä, ettei tyydytä pelkästään
kartoittamaan riskitekijöitä ja altistumista, oireita ja uupumisia, patologioita ja poissaoloja,
vaan myös:
• mikä työssä ihmisiä kannattelee
• mikä tekee siitä mielekkään ja
• mikä auttaa selviytymään ja nauttimaan työstä
Tätä keskustelua toivottavasti käydään entistä enemmän ylimmän johdon, keskijohdon,
lähiesimiesten että työntekijöiden keskuudessa. Tähän keskusteluun tulee myös haastaa
mukaan asiantuntijoina työterveyshuolto ja työsuojelu.
Anne-Riitta Tuominen
henkilöstöpäällikkö
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HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE

2.1

Henkilöstön määrä

Kunta-alalla määräaikaisessa palvelussuhteessa työskenteli vuonna 2011 n. 22 prosenttia
henkilöstöstä. Vakinaisia oli 76 prosenttia ja työllistettyjä 2 prosenttia. Kuntien henkilöstöstä kokoaikatyössä on 85 prosenttia kuukausipalkkaisista ja osa-aikaisia ja sivutoimisia
on
15 prosenttia.
Ulvilan kaupungin henkilöstön määrä

Kuva 1. Henkilöstö 31.12.2004 – 31.12.2012
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Ulvilan kaupungin palveluksessa oli vuoden 2012 lopussa 505 (515*) henkilöä, joista 407 (425*) oli
vakinaisessa ja 98 (90) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Kokonaismäärästä työllistämistuella
palkattuja tilapäisiä työntekijöitä oli 5 (7). Palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 13 (3) henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden päättyessä. Vakinainen henkilökunta vähentyi 21 (11) henkilöllä ja määräaikainen henkilöstö lisääntyi 8 (8) henkilöllä. Uusia vakinaisia palvelussuhteita alkoi
vuoden aikana 7 (30). Kaupungin palveluksesta erosi 11 (13) vakinaista henkilöä ja täydelle eläkkeelle siirtyi 15 (21) henkilöä.
Vuoden lopussa vakinaisessa palvelussuhteessa oli 80,6 % (vuonna 2011 82,5 %), määräaikaisia
ja sijaisia 17,2 % (vuonna 2011 15,9 %) ja työllistettyjä 1,0 % ( 1,4 %) ja sivutoimisia 1,2 % (vuonna 2011 0,2 %).
Täyttä työaikaa tekevien osuus koko henkilöstöstä oli 87,7 % (88,2 %). Osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden lopussa 17 (21) henkilöä.
Vuoden 2012 aikana eripituisten palvelussuhteiden määrä oli kaikkiaan 1954 (1864) ja niissä oli
834 (811) eri henkilöä. Työllistämistuella palkattuja henkilöitä oli vuoden aikana yhteensä 16 (21)
henkilöä.
Kaupungin tarjoamissa kesätöissä oli 26 nuorta (vuonna 2011 24). Kaupungin omien töiden lisäksi
kesätyöpaikkatuki yrityksille mahdollisti kesätyöpaikan 29 nuorelle (vuonna 2011 32).

*vuoden 2011 luku ei sisällä kolmea Ulvilan Isännöintipalvelussa työskentelevää Ulvilan kaupungin työntekijää.

Kuva 2. Henkilöstö hallintokunnittain 31.12.06 – 31.12.12 (suluissa työllistettyjen määrä)
Ajankohta

Kaupunginhallitus

Talous- ja Terveyshallinto,
toimi
ruokapalvelu

Sosiaalitoimi

Opetus, varhaiskasvatus, muu sivistys

Ympäristö- Yhteensä
ja tekniset
palvelut

31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009

3(0)
52(3)
3(0)
1(0)

27(1)
25(2)
70(1)
74(2)

135(0)
253(3)
269(2)
253(1)

288(15)
176(5)
173(3)
157(2)

254(9)
235(0)
251(3)
241(1)

101(1)
97(0)
91(1)
90(1)

808(26)
838(13)
857(10)
816(7)

31.12.2010 14(0)
31.12.2011 3(0)
31.12.2012 4 (0)

67(1)
62(0)
55 (0)

0(0)
0(0)
0(0)

0 (0)
0(0)
0(0)

354(4)
372(6)
372 (3)

83(1)
81(1)
74 (2)

518(6)
518(7)
505(5)

Muutos
2011/2012

-7 (0)

+/-0 (-3)

-7 (+1)

-13 (-2)

+1(0)
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2.2

Henkilöstön rakenne

2.2.1 Sukupuolijakauma
Yli 80 prosenttia kunnallisesta henkilöstöstä työskentelee terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa tai sivistystoimessa. Lähes neljä viidesosaa henkilöstöstä on naisia.
Ulvilan kaupungin sukupuolijakauma
Sukupuolijakauman mukaan naisia oli henkilöstöstä vuoden lopussa 82,8 % (vuonna 2011
81,6 %). Naisten osuus henkilöstöstä on lisääntynyt hieman edellisestä vuodesta, lisäys
on 1,2 prosenttiyksikköä.

Kuva 3. Henkilöstön sukupuolijakauma 31.12.2012

Sukupuoli

Naiset

Kaupungin Tekninen- Opetushallinto*
toimi
ja
kasvatustoimi
59
34
306

Vapaaaikatoimi

Kulttuuritoimi

Vesilaitos

Yhteensä

6

11

2

418
82,77 %

Miehet

9

19

41

7

2

9

53

347

13

13

11

87
17,23 %

Yhteensä 68

505

*yleis- ja taloushallinto, ruokapalvelu, maankäyttö, ympäristötoimi

2.2.2 Ikärakenne

Vuonna 2011 kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,6 vuotta. Henkilöstön keski-ikä
on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Kuntien nykyisestä henkilöstöstä lähes kaksi kolmasosaa jää eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä.
Ulvilan kaupungin ikärakenne
Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa oli 48,3 vuotta (vuonna 2011 47,7 vuotta) ja koko
henkilöstön keski-ikä 46,3 (vuonna 2011 45,9 vuotta). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä nousi 0,6
% ja koko henkilöstön keski-ikä nousi 0,4 % verrattuna vuoteen 2011. Miesten keski-ikä oli 47,63
vuotta (vuonna 2011 46,03 vuotta) ja naisten 46,06 (vuonna 2011 46 vuotta). Vähintään 50 vuotta
täyttäneiden osuus henkilöstöstä oli 43,1 % (vuonna 2011 42 % ja vuonna 2010 46,1 %) ja alle 40
ikäisten osuus oli 32,6 % (vuonna 2011 32 % ja vuonna 2010 31,1 %). Suurin ikäryhmä on 55 - 59
ikäiset (17,6 %). Seuraavaksi suurin ikäryhmä on 50 – 54 ikäiset (14,9 %).
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Kuva 4. Henkilöstön ikärakenne

lukumäärä

Henkilöstön ikärakenne 31.12.2012
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2.2.3 Eläkkeelle siirtyminen
Kevan tietojen mukaan vuonna 2011 KUEL – eläkkeelle (sis. kaikki eläkelajit) siirtyneiden
keskimääräinen ikä koko maassa oli 59,8 vuotta.
Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeelle ja kuntoutustuelle siirtyneitten keskimääräinen ikä
Ulvilassa oli vuonna 2011 62,4 vuotta ja vuonna 2012 60,8 vuotta.
Keski-ikä jakautui lajeittain seuraavasti:
Eläke

Vanhuuseläkkeet
Täysi työkyvyttömyyseläke
Kuntoutustuki
Osatyökyvyttömyyseläke

keski-ikä koko
maassa 2011
(v:n 2012 lukuja ei
vielä tiedossa)
63,7
57,8
49,0
56,0

keski-ikä Ulvilan
työntekijöillä
2011

keski-ikä Ulvilan työntekijöillä 2012

63,6
60,8
55,4
-

63,5
60,2
50,4
-

Ulvilan kaupungin työntekijät siirtyivät vanhuuseläkkeelle saman ikäisinä kuin keskimäärin
koko maassa (vuoden 2011 vertailuluku). Vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-iässä ei juuri ole tapahtunut muutosta. Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle ja kuntoutustuelle Ulvilan kaupungin työntekijät siirtyivät myöhemmin
kuin keskimäärin koko maassa (vuoden 2011 vertailuluku).
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Ulvilan kaupungin vakinaisen henkilöstön eläkkeelle siirtyminen ja palveluksesta eronneet
Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus
Kuva 5. Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus
Lähdön syy

2006
lkm.
%

2007
lkm.
%

Vanhuuseläke

8

1,3

10

1,6

Yksilöllinen varhaiseläke

1

0,2

1

0,2

9

Työkyvyttömyyseläke

2008
lkm.
%

2009
lkm.
%

2010
lkm.
%

2011
lkm.
%

2012
lkm.
%

13

2

13

2,1

13

2,1

17

4

12

2,9

1,4

2

0,3

1

0,2

1

0,2

4

0,9

3

0,7

Eläkkeet yhteensä

9

1,5

20

3,2

15

2,3

14

2,2

14

2,2

21

4,5

15

3,6

Eronneet

6

1

10

1,6

13

2

17

2,7

17

2,7

20

4,7

11

2,7

1

0,2

1

0,2

2

0,3

2

0,3

2

0,5

31

4,9

29

4,5

33

5,2

33

5,2

28

6,8

Muu syy
Yhteensä

15

2,5

41

9,6

Vanhuuseläkkeelle siirtyneitten työntekijöitten määrä laski vuodesta 2011 29,6 %. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 63,5 v (2011 63,6 vuotta). Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitten työntekijöitten määrä laski yhdellä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 60,2 v (2011 60,8 vuotta). Osittaisella työkyvyttömyyseläkkeellä on 11
työntekijää. Vuoden aikana ei alkanut yhtään uutta osatyökyvyttömyyseläkettä. Osaaikaeläkkeellä on 6 työntekijää.
Kevan kuntoutustuella oli vuoden aikana 8 työntekijää (2011 6 työntekijää), joiden keskiikä oli 54 vuotta (vuonna 2011 53 vuotta).
Irtisanoutuneita oli 11 työntekijää, mikä on hyvin alhainen määrä.
Vaihtuvuus aiheuttaa kuluja, sillä töiden uusi organisointi ja uuden työntekijän työhön perehdyttäminen vaativat työaikaa, mikä on pois tehollisesta työajasta. Laskennallisesti uusi
työntekijä tekee työtä n. 50 % tehokkuudella verrattuna kokeneisiin työntekijöihin, kunnes
hän on täysin opastettu ja kykenee samaan tehokkuuteen kuin kokenut työntekijä. Vaihtuvuudella on myös positiivisia vaikutuksia, sillä sen myötä organisaatio uudistuu.

2.2.4 Työssä jatkaminen kannattaa
Varhainen eläkkeelle siirtyminen aiheuttaa merkittäviä kustannuksia eläkejärjestelmälle.
Eläkkeelle siirtyminen työkyvyttömyyden vuoksi aiheuttaa kustannuksia myös kuntaorganisaatiolle. Kuntien eläkemenoista 12,5 % johtuu työkyvyttömyyseläkkeistä. Työkyvyttömyys
näkyy työnantajalle kohonneina eläkemaksuina. Kevan laskelman mukaan jo yksikin torjuttu työkyvyttömyyseläke tuottaa 60 000 euron säästön kunnalle.
Siksi kuntien tulisi pyrkiä aktiivisesti ehkäisemään työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä.
Keskeistä on ehkäistä työkyvyttömyyttä työhyvinvoinnin edistämisellä ja puuttua varhain
työkykyä heikentäviin tekijöihin. Kolmanneksi on tärkeää hyödyntää jäljellä olevaa työkykyä. Osatyökykyisten määrä tulee kunnissa lähivuosina kasvamaan, mikä lisää uudelleen
sijoittamista yli osastorajojen. Työyksiköihin tulee lisätä valmiuksia vastaanottaa osatyökykyinen työntekijä.
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Taloudelliset kannustimet kunnallisessa eläkejärjestelmässä liittyvät ensinnäkin varhaiseläkemenoperusteiseen maksuun (varhe-maksu). Työnantaja maksaa varhe-maksua,
kun sen työntekijät jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle
Osatyökyvyttömyyseläkkeestä varhe-maksua ei peritä.
Varhe-maksun määrän päättää Kevan valtuuskunta jokaiselle vuodelle erikseen, ja maksu
jaetaan jäsenyhteisöjen kesken edellä mainituista eläkkeistä aiheutuvien menojen suhteessa. Alkaneet eläkkeet vaikuttavat työnantajan varhe-maksuun tasan 36 kalenterikuukauden ajan. Näin maksu voi jakautua neljälle kuukaudelle. Varhe-maksussa on kolme
maksuluokkaa, jotka määräytyvät KuEL-palkkasumman suuruuden mukaan. Ulvilan kaupunki kuuluu keskisuuriin työnantajiin, jolloin maksun suuruus määräytyy jäsenyhteisössä
kuluvana vuonna ja kahtena edeltävänä vuonna alkaneiden varhaiseläkkeiden aiheuttaman eläkemenon perusteella ja tämän lisäksi Ulvilan kaupunki vastaa yhteisvastuullisesti
osasta varhe-maksuosuuksia.
Jos henkilö palaa työelämään tai siirtyy vanhuuseläkkeelle kolmen ensimmäisen varhemaksua aiheuttaneen eläkevuotensa aikana, lopuille vuosille jaetaan vain siihen mennessä aiheutunut eläkemeno. Työnantaja voi näin alentaa varhe-maksuja tukemalla työntekijän palaamista töihin.
Erityisesti kuntoutustuella olevia työntekijöitä kannattaa tukea työhön palaamisessa ns.
kuntoutustukihyvityksen vuoksi. Jos kuntoutustuella oleva henkilö palaa takaisin työhön
tai alkaa saada osatyökyvyttömyyseläkettä, työnantajalta jätetään kokonaan perimättä
varhe-maksu niiltä 36 kuukauden jaksoon kuuluvilta kuukausilta, jotka henkil onmollut
työmarkkinoiden käytettävissä.
Vuoden 2012 tilinpäätöstiedon mukaan Ulvilan kaupunki maksoi Varhe-maksuja 189 483
euroa (vuonna 2011 159 170 euroa). Vuoden 2013 ennakkomaksu on 221 947 euroa.
Vuoden 2012 Varhe-maksu muodostuu 29 henkilön palvelussuhteesta (vuonna 2011
39 henkilöä).
Kuva 6. Vuoden 2012 Varhe-maksun ikäperusteinen jakautuminen
1940-luvulla syntyneitä
8 (2011 14)

1950-luvulla syntyneitä
12 (2011 15)

1960-1970-luvulla syntyneitä
9 (2011 10)

Toinen taloudellisiin kannustimiin liittyvä maksu on eläkemenoperusteinen maksu, joka
jaetaan kunnille sen mukaan, kuinka paljon kunnan palvelun perusteella maksetaan vuonna 2004 loppuun mennessä karttuneita eläkkeitä. Kuntien eläkevakuutuslaitoksen tilinpäätösennuste Ulvilan kaupungin eläkemenoperusteisesta maksusta vuodelle 2012 on yhteensä 1 378 975 milj. euroa. Nämä luvut tarkentuvat vuoden 2013 lopulla.
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Eläkemenoperusteisen maksun taloudellinen kannustin syntyy siitä, että maksu tulee kunnalle vasta siinä vaiheessa, kun henkilö jää eläkkeelle. Mitä pidempään henkilö on työssä,
sitä myöhemmin siirtyy työnantajan maksettavaksi tuleva eläkemenoperusteinen maksu.
Eläkkeelle jäämistä pohdittaessa tulisi aina muistaa, että heikentyneen työkyvyn ei tarvitse
olla este työnteolle. Kaikkien osapuolten etu ja tavoite on, että työntekijä jaksaa ja jatkaa
työssä eläkeikään saakka. Ulvilan kaupungin aktiivisen aikaisen tuen ja vajaakuntoisuudesta johtuvan uudelleensijoituksen toimintamalli lyhennettynä Aatu-malli antaa työpaikoille pelisäännöt siihen miten työkyvyn heikkenemiseen liittyvien ongelmien ilmetessä toimitaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näissä asioissa ratkaisevaa on onnistunut
yhteistyö työterveyshuollon kanssa. Kaikki tehtävät toimenpiteet edellyttävät kuitenkin aina myös työntekijän halukkuutta ja sitoutumista.

3

TYÖHYVINVOINTI

Työhyvinvointiin investoiminen kannattaa. Kevan laskelmien mukaan työkyvyttömyyden
aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat kunnissa yli 10 % palkoista. Välittömiä kustannuksia ovat vuosittain noin miljardin verran, josta sairauspoissaolot ovat merkittävin kustannusten aiheuttaja, sen lisäksi tulee työterveyshuolto-, tapaturma- ja eläkekustannuksia.
Arviolta toinen miljardi menee välillisiin kustannuksiin, kuten poissaolojen hallinnointiin,
sijaisten palkkoihin ja ylitöihin, tuottavuuden alenemiseen ja palvelutuotannon heikkenemiseen.

3.1

Sairauspoissaolot

Kunta-alan työolobarometrin mukaan kunta-alan työpaikoilla oltiin vuonna 2012 keskimäärin 8,4 työpäivää vuodessa poissa työstä oman sairauden takia (vuonna 2011 10,6 työpäivää). Kuntasektorilla työskentelevillä naisilla poissaolopäiviä oli keskimäärin 9,5 (vuonna
2011 11,9 päivää) ja miehillä 3,3 päivää vuodessa (vuonna 2011 5,7 päivää). Kunta-alalla
työskentelevillä miehillä oli sairauspoissaolopäiviä vähemmän kuin kaikilla työssä olevilla
miehillä. Naisilla tilanne oli päinvastainen. Edelliseen vuoteen verrattuna oli kunnissa sekä miesten että naisten sairauspäivien määrä vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna.
Kunta-alan henkilöstön sairauspoissaolojen keskipituus oli 11,0 kun se vuonna 2011 oli
15,3 päivää. Määrä on pienin tarkkailujaksolla vuosina 2001 - 2012. Edelleen barometriin
vastanneista kunta-alan työntekijöistä 30 % ei ollut päivääkään vuoden aikana poissa töistä oman sairauden vuoksi.

Ulvilan kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot
Sairauksien vuoksi oltiin poissa työstä yhteensä 4798 työpäivää (vuonna 2011 5720 työpäivää). Sairauspoissaolot vähenivät 922 työpäivää. Poissaolotapausten määrä oli 1152
(vuonna 2011 1124). Kunta-alan työolobarometrin mukaan sairauspoissaolojen keskipituus lasketaan sairauspoissaolojen yhteismäärästä (4798) jaettuna poissaolleiden ihmisten lukumäärällä. Tämä luku on Ulvilassa 12,33 %, jolla ollaan 1,33 % kunta-alan työolobarometrin lukua ylempänä.

10

Sairauspoissaoloja oli palkallisia 4539 ja 259 palkattomia. Sukupuolen mukaan sairauspoissaolot jakautuivat siten, että miesten poissaolot olivat 11,57 % (vuonna 2011 12,10 %)
ja naisten poissaolot 88,43 % (vuonna 2011 87,90 %) kaikista sairauspoissaoloista. Miehillä oli 0,53 % laskua viime vuoteen verrattuna ja naisilla oli 0,53 % nousua viime vuoteen
verrattuna.
Henkilökunta oli vuoden 2012 aikana keskimäärin 9,5 päivää/henkilö sairaslomalla (2011)
11,10 päivää). Henkilöstöstä 28,11 % ei ole ollut vuoden aikana yhtään sairauspoissaolopäivää.
Pitkien yli kymmenen päivää kestävien sairauslomien kehitystä on pidetty tärkeänä tunnuslukuna kuvaamaan henkilöstön terveyttä. Vuonna 2012 Ulvilassa henkilöstön sairauspäivistä 64,29 % (Vuonna 2011 66,0 %) oli yli kymmenen päivää kestäviä sairauslomia. 13 päivää kestäviä sairauslomia oli koko määrästä 17,98 % (Vuonna 2011 15,9 %) ja 4-10
päivää kestäviä sairauslomia 17,73 % (Vuonna 2011 18,1 %).
Vuoden 2012 jokaisena työpäivänä Ulvilan kaupungissa oli sairauden vuoksi poissa työstä
keskimäärin 24 työntekijää.
Sairauspoissaolopäivien lukumäärät 2009 – 2012 työpäivinä
2012
33
61
660
13
41

2011
45
45
987
24
1

2010
405
89
1 086
19
11

Kh hallinto, ymp.terv.huolto, sote-keskuksen siivous
Talous- ja hallinto
Ruokapalvelu
Yritystoiminta
Tietohallinto
Terveydenhuolto
Varhaiskasvatus
Opetustoimi
Vapaa-aika
Kaavoitus- ja ympäristö
Tekninen toimi

1 688
1 113
227
84
878

2 144
1 230
317
28
899

1 932
1 160
294
98
774

Yhteensä
muutos, %
sairauspäivät/työntekijä

4 798
-16,1
9,5

5 720
-2,5
11,0

5 868
-37,8
11,3

2009
37
45
933
5
4 131
1 837
1 252
302
211
687
9 440
11,6

Sairauspoissaolot ovat kustannustekijä, jonka alentamisella saadaan huomattavaa taloudellista hyötyä palkkakulujen vähentyessä (sairauspoissaolopalkka, korvaavat ylitytöt sekä
sijaisten palkkakustannukset). Ulvilan kaupungin yhden sairauspäivän palkkamenetys sosiaali- ja eläkemaksuineen oli 147 €. EK laskee yhden sairauspoissaolopäivän keskimääräiseksi kokonaiskustannukseksi n. 300 €. Edellä olevan luvun pohjalta voidaan laskea
Ulvilan sairauspoissaolojen alentumisella olleen n. 135 000 euron välitön vähennys palkkausmenoihin ilman sijaiskustannuksia.
Sairausajan palkkakustannus ei kuitenkaan jää yksin työnantajan korvattavaksi, sillä kun
sairaus jatkuu yli 10 päivää, työnantaja saa päivärahaosuuden Kelalta, mikä on n. 70 %
bruttopalkasta.
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Kaupungin aktiivisen aikaisen tuen toimintamallin (AATU) mukaan esimiehen tehtävänä on
seurata työntekijöitten työssä selviytymistä ja vaikeuksien ilmetessä ottaa asia rohkeasti
puheeksi. Aktiivista aikaista puuttumista tarvitaan silloin, jos työntekijällä sairauspoissaolot
ovat lisääntyneet seuraavasti:
- esimiehellä ei enää oikeutta myöntää omailmoitteista sairauslomaa,
- 30 päivää poissa töistä viimeisen 12 kk:n aikana,
- viikonlopun yhteyteen sijoittuvat toistuvat poissaolot
- työntekijä on palaamassa töihin pitkältä sairauslomalta
1.6.2012 astui voimaan työterveyshuolto- ja sairausvakuutuslain muutos, jonka tarkoituksena on parantaa mahdollisuuksia puuttua nykyistä varhaisemmin pitkittyviin työkyvyttömyyksiin työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyönä. Menettely tukee työkyvyn palautumista ja helpottaa työntekijän paluuta työhön sairauspoissaolon jälkeen. Lainmuutos on yksi hallituksen toimenpiteistä työurien pidentämiseksi.
Uudistuksessa on kolme tärkeää määräpäivää:
1. Sairauspoissaolosta ilmoittaminen - 30 päivää
Esimiehen on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään
siinä vaiheessa, kun poissaolo on jatkunut kuukauden.
2. Päivärahaetuuksien hakeminen - 60 päivää
Jotta Kela saa ajoissa tiedon pitkittyvistä sairauspoissaoloista, sairauspäivärahaa on haettava aiemman neljän kuukauden sijasta kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden
alkamisesta.
3. Työkyvyn arviointi ja selvitys jatkamisen mahdollisuuksista - 90 päivää
Pitkittyvissä työkyvyttömyystapauksissa työterveyslääkärin on arvioitava työntekijän jäljellä
oleva työkyky. Lisäksi työnantajan on selvitettävä yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon
kanssa työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä. Työntekijän on toimitettava Kelalle lausunto työkyvystään ja mahdollisuuksistaan jatkaa työssä viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivältä.
Lakimuutos alkoi vaikuttaa käytännössä vasta vähitellen, sillä lakia alettiin soveltaa niihin
työntekijöihin, joiden työkyvyttömyys ja enimmäisaikaan laskettavien sairauspäivärahapäivien kertyminen alkoi 1.6.2012 tai sen jälkeen. Vuoden kestoisen työkykyisyyden jälkeen
kertymä alkaa alusta.
Työterveyshuolto on todennut, että lain muutos yhdessä Aatu-toimintamallin toteuttamisen
kanssa on jäntevöittänyt esimiesten varhaista puuttumista sairauspoissaoloihin.
Ulvilan kaupungin sairauspoissaolosyiden seuranta perustuu Satakunnan Työterveyspalveluiden kirjoittamiin sairauslomiin, jotka kattavat noin 55 % kaikista sairauspoissaolopäivistä. Erikoissairaanhoidon ja yksityislääkäreitten kirjoittamat sairauslomat muodostavat
merkittävän osan muista poissaoloista, joiden syitä ei keskitetysti ole mahdollista seurata.
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Satakunnan työterveyspalveluiden kirjoittamien todistusten perusteella sairauspoissaolojen kolme suurinta pääasiallista syytä ovat:
•
•
•

tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet 54,4 % (vuonna 2011 51,4 % ja
vuonna 2010 34,5 %),
hengityselinten sairaudet 24,9 % (vuonna 2011 22,9 % ja vuonna 2010 26,6 %) ja
mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 12,9 % (vuonna 2011 12,3 % ja vuonna
2010 12 %).

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat edelleenkin kasvussa. Vuodesta 2011 vuoteen 2012
tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat lisääntyneet 3 %. Viimeisen kahden vuoden aikana
tuki- ja liikuntaelinten sairauksien vuoksi poissaolot ovat kasvaneet lähes 20 %.

Sairauslomapäivät, kaikki osastot

Tuki- ja liikuntaelin
sairaudet
Hengityselinten
sairaudet
Mielenterveys- ja
käyttäytymishäiriöt
Tartunta- ja loistaudit
Hermoston sairaudet
Vammat ja myrkytykset
Luokittelemattomat
oireet

Kuva 8. Satakunnan Työterveyspalveluitten kirjoittamat sairauslomat

3.2

Työtapaturmapoissaolot

Työtapaturmia sattui 10 henkilölle (2011 10 henkilöä), joista aiheutui yhteensä 278 poissaolopäivää (2011 162 poissaolopäivää) ja työmatkatapaturmia yhteensä 2 henkilölle (2011
2 henkilöä), joista aiheutui yhteensä 34 poissaolopäivää (vuonna 2011 yhteensä 32 poissaolopäivää)
Vapaa-aikatapaturmia sattui 1 henkilölle (vuonna 2011 3 henkilölle), joista aiheutui yhteensä 62 poissaolopäivää (vuonna 2011 35 poissaolopäivää).
Lisäksi sattui yksi liikennevahinko.
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Yleisimpiä poissaoloja aiheuttavia tapaturmia ovat kaatumiset ja kompastumiset. Useimmiten loukkaantuvat ruumiinosat ovat jalat, kädet ja selkä.
Läheltä piti -tilanteita ilmoitettiin kymmenen.
Kaikki työsuojeluun ilmoitetut työtapaturmat ja läheltä piti -tilanteet on käsitelty yhteistyötoimikunnassa.

3.3 Kuntoutus
Vuonna 2012 toteutettiin yksilöllisiä työkykyä ylläpitäviä kuntoutuksia seitsemän (vuonna
2011 kaksitoista). Varhaiskasvatuksessa päättyi Aslak-kuntoutus, johon osallistui viisi
työntekijää eri päiväkodeista ja perhepäivähoidosta. Kahdeksalla opettajalla alkoi vastaavasti Aslak-kuntoutus yhdessä Luvian opettajien kanssa. Kuntoutusten takia oltiin poissa
työstä yhteensä 219 työpäivää.

3.4 Työsuojelu
Työsuojelun perustehtävä on ylläpitää ja edistää työntekijöiden turvallisuutta, terveyttä ja
työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja työympäristössä. Työsuojelun käsitteeseen kuuluu tätä laajemmin myös hyvä työympäristö, joka käsittää työturvallisuuden ja työterveyden lisäksi myös henkisen ja sosiaalisen työhyvinvoinnin.
Työsuojelu koskee jokaista joko käytännön ongelmina tai kehittämistarpeina. Henkilöstölle
se merkitsee turvallista ja terveellistä työympäristöä sekä viihtyisyyttä. Esimiehille se on
johtamista ja esimiestyötä.
Työsuojeluhallinnolle se merkitsee ennakoivaa työsuojelua. Työsuojeluorganisaatiossa
toimiville se on yhteistyönä korostuvaa toimintaa, jossa pitää pystyä ottamaan huomioon
tasapuolisesti eri henkilöstöryhmien erilaiset työsuojelutarpeet.
Työsuojeluasioista vastaa työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö ja työntekijöitten
edustajina kolme työsuojeluvaltuutettua, jotka jälkimmäiset on nimetty sopuvalinnalla toimikaudeksi 2010-2013. Yksi työsuojeluvaltuutetuista hoitaa työsuojeluasioita kokopäiväisesti yhtenä työpäivänä viikossa. Yhteisesti työsuojeluasioita käsitellään yhteistyötoimikunnassa.
Ulvilan kaupungin työsuojelun tärkeimpiä asiakirjoja ovat työsuojelun toimintaohjelma, toimintaohje henkisen väkivallan, kiusaamisen ja syrjinnän estämiseksi kaupungin työpaikoilla, päihdeohjelma ja toimintaohje puhtaan sisäilman edistämiseksi. Tärkeimmät käytössä
olevat lomakkeet ovat läheltä piti -ilmoituslomake, ilmoitus työnantajalle häirintäasiassa
sekä vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointilomakkeet.
Työsuojelulla on omat intranet-sivut.
Työturvallisuuslain mukaan kaikilla työnantajilla on velvollisuus selvittää, tunnistaa ja arvioida työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitat ja vaarat. Tämä riskien
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arviointi ja hallinta on osa työpaikan turvallisuustoimintaa ja ennakoivaa työsuojelua. Riskien arviointi on systemaattinen prosessi, jolla työympäristö pyritään tekemään turvalliseksi. Työympäristöä on tarkkailtava ja vaaratilanteet selvitettävä asianmukaisesti. Kun työpaikan vaarat on tunnistettu, arvioidaan niiden aiheuttamat riskit.
Vuonna 2012 työpaikoilla jatkettiin riskien arviointeja yhdessä työterveyshuollon kanssa.
Työsuojelun toimintaohjelman mukaan kaikissa työyksiköissä tehdään riskien arviointi joka
neljäs vuosi ja aina olosuhteiden muuttuessa. Riskien arvioinnin pohjalta laaditaan työyksiköitten toimenpidesuunnitelmat, joiden toteutumista seurataan vuosittain.
Työsuojeluhallinto käynnisti vuonna 2012 neljä vuotta (2012-2015) kestävän valtakunnallisen kunta-alan työsuojelun valvontahankkeen. ”Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015”. Valvontahankkeen keskeisenä tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen ja työturvallisuuden hallinnan parantaminen. Tämän hankkeen puitteissa
aluehallintovirasto teki kaksi työsuojelutarkastusta, joiden kohteina olivat Olavin koulu sekä koko sivistystoimi, joista jälkimmäinen tarkastus toteutettiin Halmeri-menetelmällä. Lisäksi aluehallintovirasto teki jälkitarkastuksen Harjunpään kouluun.

3.5 Työterveyshuolto
Ulvilan kaupunki ostaa työterveyspalvelut henkilöstölleen seudulliselta Satakunnan Työterveyspalvelut liikelaitokselta, joka tuottaa itse työterveyshuollon ammattihenkilöiden (työterveyslääkärit ja työterveyshoitajat) sekä asiantuntijoiden (työfysioterapeutit ja työterveyspsykologit) palvelut sekä järjestää laboratorio- ja kuvantamispalvelut ostopalveluna. Ulvilan
toimipisteessä Mukulamäentiellä toimii työterveyslääkäri, kaksi työterveyshoitajaa, työfysioterapeutti (2 pv/vko) sekä vastaanotonhoitaja.
Työterveyshuollon yleiset tavoitteet ovat
Terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö
Työhön liittyvien terveysvaarojen ja haittojen ehkäisy
Työntekijän terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta
työuran eri vaiheissa.
Ulvilan kaupungin henkilöstölle järjestetään kokonaisvaltainen työterveyshuolto, joka sisältää työterveyshuoltolain mukaan:
A. LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO (Kelan korvausluokka I): ennaltaehkäisevä
ja työkykyä ylläpitävä toiminta.
Työterveyshuollon toiminnan suunnittelun, laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin sekä raportoinnin
Työpaikkaselvitykset ja työyhteistyön
Työkykyä ylläpitävään toimintaan osallistumisen
Työntekijöiden terveydentilan seurannan työkykyyn vaikuttavien sairauksien osalta
Työkyky- ja kuntoutusarviot
Työfysioterapeutin ja työterveyspsykologin työterveyspalvelut
Terveystarkastukset
Työoloihin ja terveyteen liittyvän ohjauksen ja neuvonnan

15

Tapaturmien torjuntaan ja ea-valmiuksien ylläpitoon osallistumisen
Työsuojeluyhteistyön ja muut asiantuntija- ja koulutustoiminnat
Työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisten sairauksien tutkimisen ja hoidon
B. SAIRAANHOITO (Kelan korvausluokka II): Työnantajan järjestämä yleislääkäritasoinen,
työterveyshuoltopainoitteinen sairaanhoito sekä näihin liittyvät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset.
Erikoislääkärikonsultaatiot työterveyslääkärin lähettämänä hoitomahdollisuuksien tai työkyvyn arvioimiseksi sellaisessa tilanteessa, jossa työkyky on uhattuna. Konsultaation jälkeen työntekijä palaa työterveyslääkärin vastaanotolle.
Työterveyshoitajan vastaanotto.
Puhelimitse ja sähköpostitse tapahtuvat yhteydenotot ja puhelinneuvonta.
Rokotukset:
− työn vuoksi tarpeelliset rokotukset ja muut rokotukset: influenssarokotukset
− hoitohenkilökunnalle, jotka työskentelevät infektioasiakkaiden sekä
− infektioalttiiden asiakkaiden kanssa ja hoitoon sekä huoltoon liittyvissä tehtävissä.
Työnantajan edustajien ja työterveyshuollon yhteisneuvottelussa sovittiin vuodelle 2012
seuraavat tavoitteet:
− sairauspoissaolojen kokonaisvaltainen seuranta,
− tehostettujen terveystarkastusten välien lyhentäminen yli 55-vuotiaille 5-vuodesta
3-vuoteen ,
− resurssien kohdentaminen työlähtöisiin ryhmiin,
− yhteistyön lisääminen työterveyden, liikuntatoimen ja henkilöstöhallinnon välillä tavoitteena saada ns. passiiviset liikkujat aktivoitua liikuntapalveluitten käyttäjiksi
− tupakoiville työntekijöille tuki tupakoinnin lopettamiseksi
Kaksi ensimmäistä tavoitetta eivät toteutuneet vuonna 2012. Työterveyshuollon ja kaupungin oman liikuntatoimen resursseja kohdennettiin ns. passiiviliikkujien terveysliikuntaan. Vuoden aikana ruokapalvelussa oli kaksi liikuntaryhmää ja siivoustoimessa yksi
ryhmä. Lisäksi työfysioterapeutin yksilökäyntien avulla saatiin joitakin työntekijöitä aktivoitua liikkumaan.
Vuoden aikana tehtiin Satakunnan Työterveyspalveluita tutuksi henkilöstölle järjestämällä
tammikuussa info-tilaisuus, jossa työterveyspalveluitten edustajat kertoivat työterveyshuollon toimintaohjelman toteuttamisesta. Lisäksi esimiehille järjestettiin coaching-tapaaminen
nimellä Yhdessä työkyvyn tukena, jossa Satakunnan Työterveyspalveluitten johtaja ja Ulvilan työterveyshoitaja valmensivat esimiehiä 1.6. voimaan tulleisiin sairaus- ja työterveyshuoltolain muutoksiin.
Tupakoiville työntekijöille tuen antaminen tupakoinnin lopettamiseksi liittyy Savuton Ulvila
työpaikkana valmisteluun, mikä käynnistyi syksyllä.
Työterveyshuollon vuoden 2012 työnantajan Kelalle lähetettävään korvaushakemukseen
liitettävät kustannukset olivat 152 202,61 euroa (vuonna 2011 127 644,12 euroa). Ennal-
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taehkäisevän työn osuus (Korvausluokka I) kokonaiskustannuksista oli 41,5 prosenttia
(vuonna 2011 35,2 prosenttia).
Kuva 9. Työterveyshuollon kustannukset Kelan korvausluokissa 2006-2012
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Kuva 10. Työterveyshuollon toimintalukuja 2012 ja 2011
2012

2011

Terveystarkastukset
lääkäri
terveydenhoitajat
asiantuntijat (fysioterapeutit, psykologit, erikoislääkärit

223
50
87
86

239
69
90
36

Terveystarkastuksiin liittyvät tutkimukset
laboratorio
radiologia
muut vastaavat

278
278
0
0

214
188
2
24

Sairaanhoitokäynnit
lääkärit
terveydenhoitajat

1 446
813
633

1 391
878
513

Sairaanhoitokäynteihin liittyvät tutkimukset
laboratorio
radiologia
Muut vastaavat

1 816
1 717
99

1 582
1 271
83
228
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4

TYÖHYVINVOINTIA TUKEVA TOIMINTA

4.1 Työhyvinvointiohjelma ja toimintasuunnitelma 2011-2013
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 10.4.2007 Työhyvinvointiohjelman Uvilan kaupungin
henkilöstölle.
Työhyvinvointiohjelman läpi kulkevat keskeiset periaatteet ovat:
työyhteisökohtainen toteutus
tasa-arvon edistäminen
eri toimijoiden välinen yhteistyö
Kuva 11. Työhyvinvointiohjelman työhyvinvoinnin osa-alueet

TYÖYHTEISÖ
• Johtaminen ja esimiestyö
• Yhteistoiminta ja osallistuminen
• Työilmapiiri
1.1.1.1

•
•
•
•

TYÖOLOT

Työympäristö
Työvälineet
Ergonomia
Työturvallisuus

TYÖHYVINVOINNIN
OSA ALUEET

YKSILÖ TYÖNTEKIJÄNÄ
• Ammattitaito
• Osaamisen ylläpito
• Motivaatio / sitoutuminen
O
t ö h lli t

TYÖNTEKIJÄ YKSILÖNÄ
• Kunto
• Terveys
• Elintavat
• Asenteet

Ulvilan kaupungissa on työhyvinvointityöryhmä, jonka tehtävänä on mm. laatia työhyvinvointisuunnitelma kolmen vuoden välein. Vuonna 2011 työhyvinvointityöryhmä laati uuden toimintasuunnitelman vuosille 2011-2013. Ohjelma sisältö rakennettiin vuonna 2010
tehdyn ParTy-kyselyn vastausten pohjalta ja mukaan otettiin myös ikäjohtamisosio. Työhyvinvointisuunnitelma sisältää viisi kehittämiskohdetta:
1. ESIMIESTEN STRESSIN JA KUORMITUSTEKIJÖIDEN ALENTUMINEN
2. AMMATTITAIDON JA OSAAMISEN VAHVISTAMINEN
3. TYÖYHTEISÖTAIDOT
4. TYÖSUOJELU
5. TYÖNTEKIJÄ YKSILÖNÄ
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Työhyvinvointisuunnitelma 2011-2013:

KEHITTÄMISKOHDE

Mikä voisi olla paremmin

1. Esimiesten stressin
ja kuormitustekijöiden
alentuminen

Esimiesten jaksaminen

Konkreettiset
Toimenpiteet
Mentorointi ja työnohjaustuki kaikille halukkaille esimiehille

Vastuut

Aikataulu

Osastopäälliköt

2011-2013

Esimieskoulutus esim. Osku, Jet

Osastopäälliköt

2011- 2013

Jaettu johtajuus

Osastopäälliköt ja
esimiehet

2012

Esimesten säännölliset coachingryhmät neljä
kertaa vuodessa: oman työn ja
toiminnan reflektointi ja pohdinta,
ajanhallinta, vaikeisiin ihmissuhteisiin liittyvät ongelmat jne.

Henkilöstöhallinto ja
esimiesryhmä

2012-2013

Osastopäälliköt

2013

Henkilöstöhallinto

2012

Osaamiskartoitukset →
Koulutus- ja kehittämissuunnitelmat

Esimiehet

2011

Keskustelevan johtajuuden kulttuuri: kehityskeskustelut, yhteiset
suunnittelupalaverit, arviointikeskustelut yms.

Esimiehet

2011-2013

Tehtävänkuvien ja vastuualueiden
selkeyttäminen

Esimiehet

2011-2013

Mentorointi
Mallintaminen
Työnkierto

Esimiehet
Esimiehet
Esimiehet

2011-2013
2011-2013
2011-2013

Perehdyttämisohjelma joka työyksikössä

Esimiehet

2012

Varjostaminen/auditointi

Kirjaamattomien
ylitöiden vähentyminen

2.Ammattitaidon ja
osaamisen vahvistaminen

Osaamisen johtaminen

Hiljaisen tiedon siirtyminen

Kaikille esimiestyötä tekeville
työajan hallintakoulutus, joka antaa
valmiuksia ymmärtää syitä, joista
kiire ja työajan hallinnan ongelmat
johtuvat
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3. Työyhteisötaidot

Hyvä työssä käyttäytyminen

Ilmoitus työnantajalle häirintäasiassa -lomakkeen käyttöönoton
tehostaminen

Työsuojelu ja työyksiköt

2011

Koko henkilöstön sparrauskoulutus
asialliseen käyttäytymiseen ja
yhteistyöhön

Henkilöstöhallinto

2012

Kurinpidolliset ohjeet

Henkilöstöhallinto

2012

Toimintaohjeen koskien henkisen
väkivallan, kiusaamisen ja syrjinnän estämistä kaupungin työpaikoilla päivitys

Työsuojelu

2012

Ensiapukoulutus EA1: kaikissa
työyksiköissä
5 % työntekijöistä koulutettu vuoteen 2013 mennessä

Työsuojelu ja työyksiköt

2011-2013

Ilmoitus vaara/läheltä piti tilanteesta - lomakkeen käyttöönoton tehostaminen

Työsuojelu ja työyksiköt

Työhyvinvointikortti ts-päälliköllä ja
isojen työyksiköitten esimiehillä
2012, kaikilla esimiehillä ja tsvaltuutetuilla 2013

Työsuojelu ja esimiehet

4. Työsuojelu
Ensiapuvalmius

Lain vaatiman tason saavuttaminen työyksiköitten
ensiapuvalmiuksis-ssa
Tavoitteena
0-tapaturmaa

Työtapaturmien minimointi

Työhyvinvointi käsitteenä
tutuksi

Työhyvinvoinnin parempi hallinta

Sparrauskoulutus kohdennettuna
työmatkatapaturmien estämiseen

2011

2012-2013

Työsuojelu

2012

5. Työntekijä yksilönä
Tupakoimattomuus

Työntekijät eivät tupakoi

Savuton Ulvila 2012

Työsuojelu ja työterveys

2012

Oma terveys ja voimavarat

Enemmän omasta kunnostaan ja terveydestään huoltapitäviä työntekijöitä

Työnantajan tarjoamien liikunta- ja
kulttuuripalveluitten monipuolista-

Henkilöstöhallin-to,
vapaa-aikatoimi ja

2012-2013
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Sairauspoissaololukujen, joissa perusteena
mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt, pieneneminen

minen

työterveys

Tietoiskuja henkilöstölle
väh. 2/vuosi

Henkilöstöhallinto
vapaaikaaikatoimi ja
työterveys

Kuntokampanjat syksyllä ja keväällä

2012-2013

Liikuntatoimi
2012-2013

Esimiesten ja työsuojeluhenkilöstön koulutus työpaikan keinoihin
ehkäistä työuupumusta

Työsuojelu ja työterveyshuolto

2012

Ikäjohtamisosion työvälineet:
1. Kokemuksen arvostaminen ja yksilöllisten vahvuuksien kartoittaminen ja hyväksikäyttö
(erityisesti eläkeiän lähestyessä)
- osaamiskartoitukset → työntekijän henkilökohtainen kehittymissuunnitelma →
työyksikön koulutus- ja kehittämissuunnitelma
- mentorointi, mallintaminen ja työnkierto
- ikäpainotteinen kehityskeskustelu
2. Työkuntoon vaikuttaviin asioihin panostaminen
- Työterveyshuollon ylläpitämä kokonaisvaltainen sairauspoissaoloseuranta Taspassa
- Seniorivalmennus

- Työterveystarkastusten välien lyhentäminen yli 55-vuotiaille 5-vuodesta 3-vuoteen
Henkilöstöpäällikkö on vuoden 2012 aikana pitänyt eri esimiesryhmille palavereja, jossa on
käyty läpi työhyvinvointisuunnitelman kehittämiskohteet ja vaihdettu ajatuksia siitä minkälaisilla työhyvinvointisuunnitelmaan kirjatuilla toimenpiteillä työyksiköissä voidaan työhyvinvointia parantaa.
Vuoden 2012 aikana työyksiköissä on toteutettu ainakin seuraavia työhyvinvoinnin parantamistoimenpiteitä:
• opetuksessa toimii koulutettuna mentorina Harjunpään koulun rehtori,
• opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa oli yhteensä viisi työnohjausryhmää,
• jaettua johtajuutta toteutettiin varhaiskasvatuksessa, opetuksessa jaettu johtajuus
sisältyy Osaava Satakunta hankkeen puitteissa toteutettavaan koulutusosioon: Pedagoginen johtaja tulevaisuuden tekijänä, koulutus alkoi 2012 ja kestää vuoteen
2014,
• suurimmalla osalla työyksiköitä on omat koulutus- ja kehittämissuunnitelmat sekä
työyksikkö- että työntekijätasolla,
• suurimmassa osassa työyksiköitä käytiin kehittämiskeskustelut ja pidettiin yhteisiä
suunnitelupalavereita, opetus- ja kasvatustoimessa käytiin myös arviointikeskusteluja,
• työnkiertoa toteutettiin varhaiskasvatuksessa,
• opetus- ja kasvatustoimessa on perehdyttämisohjelmat,
• koko henkilöstölle järjestettiin kaksiosainen pelisääntökoulutus, jossa henkilöstö perehdytettiin hyvän työyhteisön pelisääntöihin ja koulutuksien välissä työyksiköt laativat omat pelisääntönsä työyksikköön, koulutus oli ns. työnantajan määräämää koulutusta, josta sai olla pois vain perustellusta syystä,
• ensiapukoulutusta järjestettiin opetustoimessa 15 opettajalle,
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•
•

•

•
•
•

työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu Marko Enonkoski suorittivat työhyvinvointikorttikoulutuksen,
kaupunginjohtaja asetti Savuton Ulvila valmistelutyöryhmän, jonka tehtävänä on
laatia ja toteuttaa työpaikan savuttomuus sekä suunnitella yhdessä työterveyshuollon kanssa sopivat tupakoinnin lopettamisen tukimuodot, työryhmä aloitti toimintansa syksyllä,
perustettiin liikuntaryhmätoiminnan kehittämistyöryhmä, jonka tehtävänä oli laatia
henkilöstölle uudistettu liikuntaohjelma, työryhmä teetti henkilöstölle kyselyn, jonka
avulla työryhmä halusi kuulla henkilöstön mielipiteitä ja toiveita työhyvinvoinnista liikunnan avulla, vastausten perusteella työryhmä suunnitteli uudistetun kaupungin
henkilöstön liikuntaohjelman vuodelle 2013,
kaupungin oma liikuntatoimi ja työterveyshuolto järjestivät siivous- ja ruokapalvelun
henkilöstölle kuntokampanjoja,
ikäpainoitteisia kehittämiskeskusteluja pidettiin muutamia,
ensimmäinen Seniorivalmennus kohderyhmänä ensisijaisesti eläkeikää lähestyvät
työntekijät järjestettiin ajalla 28.3.2012-16.1.2013, valmennukseen osallistui 23
työntekijää.

4.2 AATU-toimintamalli
Ulvilan kaupungilla on aktiivisen aikaisen tuen toimintamalli (AATU), joka antaa pelisäännöt Ulvilan kaupungin työpaikoille siihen miten työhön liittyvien ongelmien ilmetessä toimitaan kaikkien kohdalla.
Aktiivisen aikaisen tuen prosessi käynnistyy kun esimies tai työntekijä huomaa merkkejä
työkyvyn heikkenemisestä. Keskustelu perustuu esimiehen ja työntekijän vuorovaikutukseen. Keskustelun teemoja ovat työntekijän omat voimavarat, ammatillinen osaaminen,
työyhteisön toimivuus ja työolot. Aktiivisen aikaisen tuen keskustelussa jäsennetään työkykyongelma, kuvataan toivottu työkyky, määritellään tarpeelliset muutokset, valitaan toimenpiteet, sovitaan yhteisestä kehittämisestä ja päätetään seurannasta.
Työkyvyn tarkastelun yhteydessä selvitetään aina mahdollisuudet vaikuttaa siihen parantamalla työtä ja muuttamalla työolosuhteita. Jos voimavarojen puute aiheutuu terveydellisistä syistä, otetaan jatkotyöhön mukaan työterveyshuolto.
Aatu-toimintamalli pitää sisällään myös vajaakuntoisuudesta johtuvan uudelleensijoituksen. Uudelleensijoitustoiminnan tavoitteena on eri asiantuntijoiden yhteistyön avulla mahdollistaa vajaakuntoisen henkilön työelämässä selviytyminen järjestämällä hänelle hänen
terveydellisiä edellytyksiään vastaavaa työtä sekä tukea uudelleensijoitettavaa työntekijää
ja vastaanottavaa työyhteisöä uudelleensijoituksen onnistumiseksi.

4.3 Liikuntapalvelut
Henkilöstön liikuntaohjelmaa muutettiin syksyllä 2012 seuraavaksi:
- maksuton uinti ja kuntosalin käyttö Kaskelotissa kolme kertaa viikossa
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- kaikkiin Kaskelotissa järjestettyihin liikuntaryhmiin henkilöstön kertamaksu 2 €
- perhepäivähoitajille oma jumppa
- kaksi sählyryhmää
- eri henkilöstöryhmille kohdennettuja liikuntakampanjoja
Kaskelotin maksuttomia palveluita käytti keskimäärin 223 kaupungin työntekijää, mikä on
55 % vakinaisesta henkilöstöstä (vuonna 2011 62 %). Henkilöstölle kirjattiin 2087 käyntiä
uimahallissa ja ohjatuissa liikuntaryhmissä (vuonna 2011 2 184), perhepäivähoitajien
jumpassa kävi keskimäärin 10-12 perhepäivähoitajaa ja molemmissa sählyryhmissä kävi
keskimäärin 10 työntekijää.
Ulvilan kaupunki on sertifioinut liikuntaohjelmansa vuonna 2011 Suomen Kuntoliikuntaliitossa ja sen kautta kaupunki liittyi Suomen Kuntoliikuntaliiton yhteisöjäseneksi.
Liikuntatoimi järjesti siivoojille eri liikuntalajeihin tutustuttamiskampanjan, jonka kesto oli
kymmenen kertaa. Kampanjaan osallistui keskimäärin kymmenen siivoojaa. Ruokapalvelussa oli kaksi liikuntaryhmää: kehonhallintaryhmä, kolme kertaa, osallistujia kahdeksan
sekä syvävenyttely- ja rentoutusryhmä, viisi kertaa, 15 osallistujaa.
Syksyllä liikuntaryhmätoiminnan kehittämistyöryhmä valmisteli uudistetun liikuntaohjelman
vuodelle 2013.

4.4 Työpaikkaruokailu
Ulvilan kaupungin työntekijöillä on mahdollisuus käydä ruokailemassa Ulvilan terveyskeskuksessa, Vanhankylän koululla sekä Kullaankodossa. Kaupunginhallitus vahvistaa vuosittain henkilökunnan työpaikkaruokailussa perittävät maksut. Aterian hinta oli vuonna
2012 laitoksesta riippuen 4,20 €-5,60 €.

4.5

ParTy-kyselyn tulokset

Vuonna 2010 toteutettiin koko henkilöstöä koskeva työilmapiirikysely. Kyselyn teki Työterveyslaitos Parempi Työyhteisö –kyselyllä, jäljempänä ParTy-kysely. Parempi Työyhteisö kysely on kehitetty Työterveyslaitoksella ja se perustuu työstressiä ja organisaatiokäyttäytymistä selittäviin teorioihin sekä näkökulmaan terveistä ja tuottavista organisaatioista. Kyselyllä selvitettiin työyhteisön toimivuutta ja henkistä hyvinvointia Ulvilan kaupungissa.
ParTy-kyselyn vastausprosentti oli 77 %. Kyselyn avainluvut olivat koko kaupungintasolla
seuraavat:
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Kuva 12. ParTy-kyselyn avainluvut

Yhtenä osiona ParTy-kyselyssä oli kiusaaminen ja epäasiallinen kohtelu Ulvilan kaupungin
työyksiköissä. Kyselyn tulosten mukaan 28 työntekijää/357 työntekijästä (7,8 %) koki olevansa kiusattu. Koko Suomen keskiarvo on 6 % ja kunta-alalla 10 % Työ- ja terveyshaastattelututkimuksen 2009 mukaan. Tuloksen perusteella koko henkilöstölle järjestettiin
kaksiosainen pelisääntökoulutus, jossa henkilöstö perehdytettiin hyvän työyhteisön pelisääntöihin ja koulutuksien välissä työyksiköt laativat omat pelisääntönsä työyksikköön.
ParTy-ilmapiirikyselyn tulosten pohjalta työyksiköt valmistelivat työpaikkakohtaiset työhyvinvointiohjelmat.
Seurantakysely toteutetaan vuonna 2014.
5

OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN

Työn muuttuvat vaatimukset ja uudet haasteet edellyttävät oppimista. Sitä voidaan tukea
koulutuksen lisäksi erilaisilla työssäoppimisen ja henkilöstön kehittämisen menetelmillä,
kuten työkierrolla, mentoroinnilla, tiimityöllä, itseopiskelulla jne. Henkilöstön kehittämisen
tavoitteena on turvata se osaaminen, jota tarvitaan kunnan palvelutuotannossa. Henkilöstökoulutus tulee nähdä osana strategista henkilöstöjohtamista. Henkilöstökoulutuksen
avulla voidaan tukea tehtävien vaatimaa osaamista ja urakehitystä.
Kehityskeskustelussa tulee aina tarkentaa työntekijän osaamisen vahvuudet ja ne alueet,
joissa osaamista tulisi edelleen kehittää ja päivittää työntekijän henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.
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Henkilöstön kouluttautuminen
Koulutusmuodot
Henkilöstön koulutus jaetaan seuraavasti:
•
•
•
•
•

Täydennyskoulutus: ylläpitää ja lisää työntekijän ammattitaitoa, liittyy kiinteästi työtehtäviin ja niiden kehittämiseen, määräävänä ovat kaupungin tavoitteet
Uudelleen koulutus: mahdollistaa työntekijän siirtymisen toisiin tehtäviin kaupungissa muuttuneiden olosuhteiden vuoksi
Jatkokoulutus: koulutuksella hankitaan muodollinen kelpoisuus uusiin vaativampiin
tehtäviin
Oppisopimuskoulutus: koulutus voi olla sekä ammatillista täydennyskoulutusta tai
uudelleen- tai jatkokoulutusta
Ammattiyhdistyskoulutus: koulutus on ammattijärjestöjen jäsenilleen järjestämää
yhteistoiminta, luottamusmies- tai työsuojelukoulutusta

Kuva 13. Henkilöstön koulutus työpäivinä ja euroina 2008-2012
Henkilöstön koulutus ja kehittäminen työpv.
Henkilöstön koulutus ja kehittäminen (1000€)

2008
3 003
126

2009
2 504
91

2010
1298
56

2011
*
70

2012
1 521
85

* lukua ei saatu johtuen ohjelmien muutoksesta siirryttäessä Taloustukeen
Koulutukseen käytetty summa on laskennallisesti 209 euroa/vakinainen työntekijä (vuonna
2011 166 euroa/vak. työntekijä). Henkilöstön koulutukseen investointiin 13 % enemmän
kuin edellisenä vuonna.
Kuva 14. Koulutuksen kustannukset vuonna 2012
Henkilöstön koulutusmenot 2012
Tulosalue
Hall. luott.hlöt
Kullaankoto
Puhelinvaihde
Henkilöstöhallinto
Villages Full off Treasur
Matkailu ja markkinointi
Friitalan varh.kasv.alue
Peltowilla
Päivähoito Kaasmarkku
Ryhm.per.pk. Harjuntasku
Koulutuspalvelut hallinto
Laadun hallinta
Harjunpään koulu
Suosmeren koulu
Koskin koulu
Ulvilan yhteiskoulu
Jakamattomat
Koululaisten iltapv. kerho
Kulttuuritoiminta
Friitalan nahkamuseo
Liikuntatoiminta

3 732,31 €
35,00 €
80,00 €
5 457,45 €
350,00 €
687,92 €
1 561,62 €
1 493,65 €
15,34 €
90,00 €
1 499,58 €
300,00 €
984,66 €
298,25 €
255,64 €
3 368,12 €
15 429,09 €
771,44 €
3 679,32 €
490,00 €
35,00 €

Tulosalue
Muu liikuntatoimi
Hallinto, lautakunta
Ympäristöhuolto
Liikenneväylät
Jätehuolto
Veden valmistus
Viemärilaitos
Keskuskeittiö
Yleishallinto
Taloushallinto
Tietohallinto
Maankäytön suunnittelu
Päiväh. hallinto/jakamat.
Vanhanky. varh.kasv.alue
Esiopetus Kaasmarkku
Varsinainen perhepäiväh.
Erityispäivähoito
Cloe-koordinaatiohanke
Friitalan koulu
Kaasmarkun koulu
Vanhankylän koulu

745,00 €
668,99 €
486,00 €
1 067,60 €
1 000,00 €
1 295,00 €
375,20 €
2 670,00 €
640,00 €
3 186,67 €
4 760,00 €
911,19 €
1 353,13 €
1 139,59 €
55,33 €
737,96 €
1 742,53 €
270,00 €
2 080,27 €
303,94 €
2 599,30 €

Tulosalue
Leinep.A.Ahlströmin koulu
Auroran koulu
Olavin koulu
Lukio
Ulvila-päivät
Metallitaideviikot
Vapaa-ajankeskus
Nuorisotoiminta
Rakennusvalvonta
Kunnallistekninen hallinto
Puistojen kunnossapito
Siivoustoimi
Veden jakelu
Varasto
Yhteensä

165,64 €
58,00 €
1 542,23 €
1 730,04 €
400,00 €
330,00 €
460,00 €
572,51 €
1 548,00 €
235,00 €
1 192,76 €
30,00 €
2 129,84 €
80,00 €
79 176,11 €
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Ulvilan kaupungissa ei ole pidetty tilastoa henkilöstön koulutustasosta.
Kaikkiin työyksiköihin on vuonna 2011 laadittu koulutus- ja kehittämissuunnitelmat sekä
henkilötasolla että koko työyhteisötasolla.
Ulvilan kaupunki sanoi irti Sympa HR-sopimuksen joulukuussa. Sympalla ylläpidettiin Ulvilan kaupungin henkilöstön osaamista vuodesta 2009 alkaen. Ohjelmaa ei koko sopimuksen voimassaoloaikana käytetty täysipainoisesti eikä siitä saatu johdolle välinettä osaamisen kehittämiseen. Vuonna 2013 valmistellaan henkilöstöhallinnon johdolla Ulvilan kaupungille henkilöstösuunnitelma ja sen sisälle osaamisen kehittämissuunnitelma.
Opetus- ja kasvatusalan koulutushanke Osaava Satakunta
Ulvilan kaupunki on ollut mukana vuodesta 2010 alkaen seudullisessa opetusalan täydennyskoulutushankkeessa (Osaava Satakunta ). Hankkeen muut toimijakunnat ovat Pori,
Nakkila, Harjavalta, Kokemäki, Huittinen, Säkylä, Köyliö, Eura, Rauma, Eurajoki, Luvia,
Pomarkku ja Merikarvia. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Jyväskylän yliopisto, RehtoriInstituutti, Porin yliopistokeskus, Satakunnan Yes-keskus, Educode, Satakuntaliitto, Prizztech, muut Osaava-verkostot, SAMK, OAJ Satakunta, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
ja pedagogiset ainejärjestöt.
Hanke on vakiinnuttamassa asemaansa opetus- ja kasvatusalan henkilöstön täydennyskoulutusta tuottavana tahona Satakunnassa. Hankevuosien aikana koulutustarjonta on
ollut runsasta ja monipuolista. Koulutustarjonnan suunnittelussa on otettu huomioon henkilöstön yksilölliset, työyhteisön ja työnantajan tarpeet. Osaamiskartoituksen pilotointi on
osoittanut, että osaamiskartoitus on välttämätön, mutta kokeiltu ohjelmamalli osoittautui
toimimattomaksi. Jatkossa täydennyskoulutukseen tarvittavan tiedon hankkimista valmistellaan Zeff-ohjelman avulla.
Osaava Satakunta edistää opetus- ja kasvatustoimessa työskentelevän henkilöstön
osaamisen suunnitelmallista kehittämistä, aktivoi täydennyskoulutukseen vähän osallistuneita sekä parantaa täydennyskoulutuksen tasa-arvoista saavutettavuutta mm. monipuolisella koulutustarjonnalla sekä viemällä koulutusta verkoston jokaiseen kuntaan.
Ulvilan kaupungin opetusalan esimiehet ovat mukana johtajuustaitojen kehittämiskoulutuksessa, joka alkoi syksyllä 2012 ja jatkuu vuoden 2014 loppuun. Johtamisen kehittämiskoulutus toteutetaan yhdessä Jyväskylän Rehtori-Instituutin kanssa.
Lukuvuoden 2011-2012 aikana opetusalan henkilöstön osallistumisia koulutuksiin oli yhteensä 220.
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6

PALKKAUS JA PALKITSEMINEN

6.1 Ulvilan kaupungin palkkaus
Ulvilan kaupungin henkilöstöpoliittisen ohjelman mukaan kaupungin palkkauksessa noudatetaan oikeudenmukaisuutta, joka perustuu tehtävien vaativuuteen ja tuloksellisuuteen sekä kokemukseen ja koulutukseen sekä ottaa huomioon kaikki ammattialat ja koko kaupungin henkilöstön. Tavoitteena on palkkauksen kannustavuus. Henkilöstön ja henkilöstöryhmien työmotivaatiota ja hyvien työtulosten aikaansaamista tuetaan ja vaikuttamista
omaan työhön lisätään. Periaateratkaisuja tehtäessä kuullaan henkilöstöä työyksikköjen
puitteissa ja neuvotellaan kaupungin ja asianomaisten järjestöjen kesken yhteiseen näkemykseen pyrkien.
Ulvilan kaupungissa henkilöstön tehtäväkohtainen palkka on määritelty työn vaativuuden
arvioinnin perusteella. Kaupungissa on käytössä henkilökohtaisten työsuoritusten arviointijärjestelmä, jonka perusteella työntekijöillä on mahdollista saada tehtäväkohtaisen palkan
lisäksi henkilökohtaista palkan lisää. Muita kunta-alan sopimukseen perustuvia palkanlisiä
kuten kannustuslisää ja tulospalkkiota ei ole käytössä.
Uudet kunta-alan virka- ja työehtosopimukset tulivat voimaan 1.1.2012 ja sopimuskausi
päättyy 28.2.2014. 1.1.2012 palkkoja korotettiin yleiskorotuksella, jonka suuruus vaihteli
sopimusaloittain. Samasta ajankohdasta oli myös sopimusalakohtainen järjestelyerä, joka
pääosin käytettiin sopimusalojen tekstimuutoksiin ja muihin keskitetysti sovittuihin sopimusmuutoksiin. Teknisten sopimuksessa oli 0,4 %:n paikallinen järjestelyerä. Tammikuun
palkanmaksun yhteydessä maksettiin kaikilla sopimusaloilla 150 euron kertaerä.
Sopimukset nostivat kunta-alan työvoimakustannuksia ensimmäisen 13 kuukauden aikana
keskimäärin 2,4 % ja seuraavan 13 kuukauden aikana keskimäärin 2,06 %: Koko sopimuskauden kustannus on kaikilla sopimusaloilla yhteensä 4,46 %. Kustannukset vaihtelevat kunnittain riippuen henkilöstörakenteesta.

6.2 Henkilöstökustannukset
Vuonna 2012 henkilöstökulujen (palkat, palkkiot ja työnantajan sosiaalimaksut) osuus
käyttötalouden kokonaismenoista oli 26,7 prosenttia (vuonna 2011 29,5 %).

Kuva 15. Toimintamenot, henkilöstömenot ja henkilöstömäärä 2008-2012
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TOIMINTAMENOT, HENKILÖSTÖMENOT JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄ
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Kuva 16. Palkat ja niiden sivukulut 2008-2012

Henkilöstömenot 2008 - 2012
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Henkilöstökustannukset/Muut välilliset kustannukset:
Vuoden aikana maksetut
− palkat yhteensä
15 800 994 €, josta sijaisten palkat 1 355 094 €
− sosiaaliturvan kustannukset 5 029 257 €, josta eläkevakuutusmaksut 4 274 635 €
− sairausvakuutus- ja tapaturmakorvaukset -238 244
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Työntekijälle maksetaan palkkaa tietyissä tapauksissa, vaikka hänen työpanoksena menetetään. Näitä ovat sairaus- ja tapaturma-ajan palkka, äitiysvapaan palkka sekä tuntipalkkaisten arkipyhäkorvaukset. Palkallisella äitiysvapaalla oltiin 529 työpäivää (2011 969 työpäivää) ja sairauspoissaolopäiviä mukaan lukien tapaturmapoissaolot kertyi yhteensä
5110 työpäivää.
Ei-tehtyyn työaikaan sisältyvät myös vuosilomat, muut palkalliset vapaat sekä palkattomat
poissaolot. Vuosilomien osuus on kuntasektorilla suurempi kuin yksityissektorilla. Varsinaiset vuosilomat ja opettajien koulutyön keskeytysajat lyhentävät kuntasektorin säännöllistä
vuosityöaikaa yksityiseen sektoriin verrattuna.

Vuonna 2012 oltiin erilaisilla palkattomilla vapailla seuraavasti:

Äitiysvapaa, palkaton
Isyysvapaa
Vanhempainvapaa
Hoitovapaa
Opintovapaa
Vuorotteluvapaa

2012
2011
työpäivät
351
305
136
25
1 209
1 455
1 888
961
1 599
820
1 079
356

Muita suurempia henkilöstöstä aiheutuvia kuluja, jotka eivät näy tässä kohdassa, ovat työterveyshuollon kulut, virkistys- ja liikuntakulut sekä koulutuskulut.

6.3 Ulvilan kaupungin palkitsemiskäytäntö
Työnantaja muistaa henkilöstöä 20-vuoden oman kunnan palveluksesta kello-lahjalla, 30vuoden kunnallisesta palvelusta Kuntaliiton kultaisella ansiomerkillä ja 40-vuoden oman
kunnan palveluksesta n. 200 €:n arvoisella lahjalla.
Työntekijöitä huomioidaan 50-ja 60-vuotispäivänä, eläkkeellejäämis- ja palveluksesta
eroamistilanteissa lahjalla, jonka arvo määräytyy palvelusvuosien perusteella.
Kaskelotin maksutonta liikuntapalveluitten käyttöä kolme kertaa viikossa voidaan pitää
varsin merkittävänä henkilöstöetuna. Muita kaupungin palkitsemistapoja/henkilöstöetuja
ovat työpaikkaruokailu, lakisääteistä laajempi työterveyshuolto, liukuva työaika, etätyömahdollisuus, tietokone ja/tai nettiyhteys kotona, koulutuksen tukeminen ja henkilöstön
virkistystapahtumat.
Kaupunginhallitus hyväksyi lokakuussa 2010 lyhyen aikavälin palkitsemismuotona
palkitsemistyöryhmän esittämän tunnustuspalkinnon käyttöönoton yhden vuoden kokeiluna.
Palkitsemisia suoritettiin vuoden 2011 aikana yhteensä 30 ja niissä onnistumisesta tehtiin
kysely elokuussa esimiehille ja pääluottamusmiehille. Suurin osa kyselyyn vastanneista
esimiehistä olivat palkitsemisen jatkon kannalla. Järjestöistä Jhl:n kanta oli kielteinen sen
sijaan muut järjestöt toivoivat tämän palkitsemismuodon jatkamista. Ko. palkitsemista varten ei ole erillistä määrärahaa varattu vuodelle 2013.
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6.4 Tasa-arvosuunnitelmaan liittyvä palkkakartoitus
Ulvilan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa todetaan, että palkkoja ja
niiden jakautumista naisten ja miesten kesken kartoitetaan paikallisesti sopien kolmen
vuoden välein. Palkkakartoitus on tehty vuosina 2006 ja 2009. Palkkakartoitusta ei ole laadittu vuodelta 2012.

7

YHTEISTOIMINTA

Työnantajan ja työntekijöitten välisestä yhteistoiminnasta on säädetty laissa työnantajan ja
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa. Yhteistoimintaa ja osallistumista tapahtuu Ulvilan kaupungissa itse työssä, esimiesten ja työntekijöiden välillä, työpaikkatasolla
sekä edustuksellisena yhteistoimintana. Edustuksellinen yhteistoiminta toteutuu yhteistyötoimikunnassa, jossa on 11 jäsentä. Jäsenistä kolme on työnantajan edustajaa ja kahdeksan työntekijöitten edustajaa. Vuoden 2010 alusta työsuojelutoimikunta ja yhteistyötoimikunta yhdistettiin yhdeksi yhteistyötoimikunnaksi ja tässä yhteydessä toimikunnan työntekijäpuolen jäseniksi tuli pääluottamusmiesten lisäksi kolme työsuojeluvaltuutettua.
Yhteistyötoimikunta kokoontui vuonna 2012 kolme kertaa ja käsitteli 21 asiaa. Yhteistyötoimikunnassa käsiteltäviä asioita olivat mm. tilinpäätös, henkilöstöraportti, kunta-alan työolobarometri, talousarvio, työterveyshuollon korvaushakemus Kelalle ja työterveyshuollon
toimintasuunnitelman tarkistaminen, läheltä piti -tilanteet, sattuneet työtapaturmat sekä
tuottavuus- ja toimenpideohjelma sekä ohjelman mukaisten henkilöstösäästöjen toteuttamisen periaatteet.
Yhteistyötoimikunnassa tehtiin vuoden 2012 aikana kaksi jäsenien esitystä.
Henkilöstön edustaja on läsnä kaupungin johtoryhmän kokouksissa. Pääluottamusmiehet
valitsevat vuosittain edustajansa johtoryhmään. Vuonna 2012 edustajana on KTN:n pääluottamusmies.
Työpaikkatason tärkeintä yhteistoimintaa on esimiehen ja työntekijän keskinäinen välitön
vuorovaikutus, jota tukee tasa-arvoinen ja luottamuksellinen viestintä. Muita työpaikkatason yhteistoimintamuotoja ovat kehityskeskustelu, perehdytys, palautteen antaminen, tiedotustilaisuudet, koulutus- ja neuvottelutilaisuudet, kehittämisprojektit ja työpaikkakokoukset.
Työpaikkakokous on tärkeä välittömän yhteistoiminnan muoto. Sen tarkoituksena on turvata henkilöstön osallistumismahdollisuudet ja tukea työyhteisön kehittämistä sekä parantaa työyksikön toimintaa. Se palvelee myös työpaikkatason johtamista.
Vuoden 2012 loppuvuodesta käytiin työnantajan ja pääluottamusmiesten kesken neuvottelut Tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisten henkilöstösäästöjen toteuttamisen periaatteista. Neuvottelujen lähtökohtana oli 350 000 euron palkkasäästön tavoitteleminen
vapaaehtoisuuden pohjalta. Neuvotteluissa päädyttiin yhdessä suosittamaan henkilöstölle
palkattomien virka-/työvapaiden hakemista vähintään seitsemän työpäivän ajaksi.
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1.Henkilöstömäärät työaikajärjestelmittäin 31.12.2012
Työaikajärjestelmä 2012

Naiset

Miehet

Yhteensä

Prosenttia

Yleistyöaika 38,25h/vk
Jaksotyö, vuoroluonteinen
Opetustyö OVTES
Toimistotyöaika 36,25h/vk
Jaksotyö, päivätyöluonteinen
Päivätyössä keskimäärin 38,25h/vk
Perhepäivähoitajat
37 tuntia/vk KVTES lll luku 10 pyk
Yhteensä

180
9
112
37
5
42
30
2
416

37
0
32
18
0
1
0
0
89

217
9
144
55
5
43
30
2
505

42,97
1,78
28,51
10,89
1,00
8,50
5,95
0,40
100,00

2.Henkilöstön keski-ikä tulosalueittain 31.12.2012
Tulosalue
Kaupungin hallinto *
Kulttuuritoimi
Opetus- ja kasvatustoimi
Tekninen toimi
Vapaa-aikatoimi
Vesilaitos

Miehet
54,02
53,30
43,21
54,45
47,87
43,28

Naiset
51,04
51,60
44,54
46,48
34,30
46,59

* yleis- ja taloushallinto, ruokapalvelu, maankäyttö ja ympäristötoimi

3. Henkilöstön määrä virka- ja työehtosopimuksittain 31.12.2012
Ves/tes
OVTES
TS
KVTES
TTES
Yhteensä

Naisia
109
7
299
1
416

Miehiä
39
22
13
15
89

Yhteensä
148
29
312
16
505
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4.Henkilöstön määrä nimikkeittäin 31.12.2012

Atk-tukihenkilö 1
Hallintojohtaja 1
Henkilöstö-päällikkö 1
Kaavoituspäällikkö 1
Kanslisti 6
Kartoittaja 2
Kaupunginjohtaja 1
Keittäjäsiivooja 1
Kokki 5
Kyläasiamies 1
Laskentasihteeri 1
Maanmittaus-teknikko
1
Ohjelmistoasiantuntija 1
Osastosihteeri 1
Palkkasihteeri 1
Projektityöntekijä 1
Ravitsemistyönjohtaja 5
Ravitsemistyön-tekijä
27
Ruokapalvelupäällikkö 1
Ruokapalvelutyöntekijä 2
Suunnittelu-avustaja 1
Talousjohtaja 1
Tietohallinto-päällikkö
1
Toimistotyöntekijä 1
Varastonhoitaja 1

Putkiasentaja 3
Viemärityöntekijä 2
Sähköasentaja 1
Vesilaitoksenhoitaja 1
Kanslisti 1
Työnjohtaja 1
Vesihuolto
mestari 1

Avustaja 11
Erityislastentarhan
opettaja 3
Erityisluokan
opettaja 6
Erityisopettaja, peruskoulu 5
Henkilökohtainen
avustaja 2
Hoitaja 3
Iltapäiväkerhon ohjaaja 1
Kanslisti 2
Kasvatusohjaaja
2
Kehitysvammaisten
ohjaaja 2
Kiertävä erityislastentarhan
opettaja 1
Kouluavustaja 1
Koulukuraattori 1
Koulunkäynnin ohjaaja 26
Koulunkäynti avustaja
1
Koulunkäyntiohjaaja
1
Koulusihteeri 4
Lastenhoitaja 39
Lastentarhan opettaja
42
Lukion ja peruskoulun
yht 3
Lukion lehtori 12
Osastosihteeri 1
Perhepäivähoidon
ohjaaja 1
Perhepäivähoitaja 39
Peruskoulun lehtori
34
Peruskoulun luokanopettaja 53
Päiväkodin johtaja 5
Päiväkotiavustaja 3
Rehtori 4
Sivistysjohtaja 1
Ryhmäperhe päivähoitaja 1
Tuntiopettaja 28
Tuntiopettaja, sivutoiminen 1
Varhaiskasvatus
koordinaattori 1

Erityis nuoriso
työntekijä
1
Kentän hoitaja 2
Laitosmies 2
Liikunnan
ohjaaja 4
Nuorisoohjaaja 2
Vapaa-aika
koordi naattori
1
Vapaa-ajan
ohjaaja 1
Vastaava
liikunnan
ohjaaja 1

Puistotyöntekijä 2
Korjausmies 2
Maalari 1
Kirvesmies 1
Rakennusmies 1
Kiinteistöhoidon
aputyöntekijä 1
Apumies 1
Siivooja 26
Kiinteistön hoitaja
4
Laitos
apulainen 1
Piirtäjä 1
Puutarhuri 1
Rakennus tarkastaja 1
Siivooja harjoittelija 1
Siivoustyön johtaja 2
Suunnittelu
insinööri 1
Talonmies 1
Talonrakennusmestari 1
Tekninen johtaja 1
Toimistosihteeri
1
Työnjohtaja 2
Varastonhoitaja
1

Kanslisti 1
Rakennus
tarkastaja 1
Ympäristö
toimenhoitaja
1

Tuntiopettaja
sivutoiminen 2
Kirjastovirkailija 6
Kulttuurisihteeri 1
Museo
amanuenssi 1
Kirjastonhoitaja
1
Kirjastotoimen
johtaja 1
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5.Henkilötyövuodet tulosalueittain – kuukausipalkkaiset
Tulosalue
Kaupungin hallinto*,
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Opetus- ja kasvatustoimi
Kulttuuritoimi
Vapaa-aikatoimi
Tekninen toimi
Yhteensä

2012 Henkilö työvuodet
70,76
0,00

2011 Henkilö työvuodet
73,06
0,76

Erotus

347,52

332,85

14,67

10,64
13,26
47,68
489,86

10,93
13,60
46,50
477,7

-0,29
-0,34
+1,18
12,16

* yleis- ja taloushallinto, ruokapalvelu, maankäyttö ja ympäristötoimi

-2,30
-0,76

