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Saatteeksi 
 
Kalajoen kaupungin vuoden 2015 henkilöstökertomuksen keskeisimpiä huomioita ovat 
vähentyneet henkilöstökustannukset ja kasvaneet työterveyshuollon kustannukset.  
 
Vuoden 2015 lopussa Kalajoen kaupungilla oli yhteensä 1070 työntekijää eli 45 
vähemmän kuin vuonna 2014. Erityisesti määräaikaisten määrä on vähentynyt. Taustalla 
ovat ennen kaikkea palkkatuen myöntämisen kiristyneet edellytykset, minkä seurauksena 
näitä paikkoja ei täytetty loppuvuodesta 2015 lainkaan. Teknisten palveluiden 
henkilöstömäärän vähentymistä selittävät puolestaan Kalajoen Sataman yhtiöittäminen ja 
vesilaitoksen liiketoimintakauppa sekä ruokapalveluiden organisaatiomuutos.  
 
Kalajoen kaupungilla on ollut sairauspoissaolopäiviä toimialaan nähden varsin paljon 
vuonna 2015 ja niiden määrä on lisääntynyt selvästi. Tämä on luonnollisesti vaikuttanut 
myös työterveyshuollon kustannuksiin.  Erityisesti fyysisessä työssä olevilla ikääntyneillä 
työntekijöillä oli tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvia poissaoloja. Haastetta lisää se, että 
ilmenneet sairaudet ovat lääketieteellisen kuntoutuksen näkökulmasta haastavia ja omiaan 
aiheuttamaan työkyvyttömyyttä.  
 
Kasvaneet sairauspoissaolot kuvastavat osaltaan Kalajoen kaupungin henkilöstön 
ikärakennetta. Henkilöstön keski-ikä on lähes kolme vuotta korkeampi kuin kunta-alalla 
keskimäärin ja lähes joka toinen kaupungin työntekijöistä on jo täyttänyt 50 vuotta. Työssä 
jaksamisen tukeminen on hyvin keskeisessä roolissa, jotta työurat päättyvät 
vanhuuseläkkeeseen työkyvyttömyyseläkkeen sijaan.  
 
Ikärakenteesta johtuen myös odotettavissa oleva eläkepoistuma vuosille 2016-2020 on 
merkittävä. Samaan ajanjaksoon osuu sote-muutos, joka tulee vaikuttamaan myös 
Kalajoen kaupungin henkilöstöön. Eläköitymisiä tuleekin seurata huolella, jotta osaamme 
tunnistaa ja mitoittaa rekrytointitarpeet oikein. Vuonna 2015 rekrytointi oli vilkasta, 
haettavana oli kaikkiaan lähes 80 vakinaista ja määräaikaista työpaikkaa.  
 
Henkilöstön kehittämiseen panostettiin vuonna 2015 monin tavoin. Edellisenä vuonna 
tehty henkilöstökysely käynnisti kehittämistoimintaa työyksiköissä ja esimiehille tarjottiin 
valmennusta henkilöstöjohtamisessa. Vuonna 2015 aloitti myös Kalajoen kaupungin 
ensimmäinen tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoryhmä, jossa organisaatiossa 
tunnistettuja kehittämistarpeita viedään eteenpäin työntekijälähtöisesti. Henkilöstöetuuksia 
käytettiin hyvin aktiivisesti ja henkilöstöä osallistui yhteisiin tapahtumiin ja tempauksiin. 
Valmennuksista ja tapahtumista kerätyn palautteen perusteella niitä voidaan kehittää 
vastaamaan entistä paremmin henkilöstön tarpeita ja odotuksia.  
 
Kalajoella 3.3.2016 
 
 
Mari Saari-Somero 
Henkilöstöjohtaja 
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1. Henkilöstömäärä 
 
Henkilöstömäärä kattaa kaupunkiin palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Henkilöstön 
kokonaismäärässä ja rakenteessa tapahtuvien muutosten seurantaa voidaan hyödyntää 
henkilöstöresurssien kohdentamisessa ja henkilöstösuunnittelussa. 
 

Palvelussuhde 31.12  Miehet  Naiset  Yhteensä  Muutos % ed. vuodesta  
Vakinaiset 
Määräaikaiset 
joista työllistettyjä 

145 
  62 
    5 

622 
241 
  11 

  767 
  303     
   16 

  -  1,29 
  -10,36 
  -30,43 

Yhteensä  207 863 1070  
 
Yhteensä henkilöstömäärä oli vuoden 2015 lopussa 1070 joista vakinaisia 767 henkilöä ja 
303 määräaikaisia. Työllistettyjen määrän väheneminen liittyy palkkatuen 
kohdentamisessa tapahtuneisiin muutoksiin. Vuoden 2015 jälkipuoliskolla TE-keskus 
kohdensi palkkatukea rakenteellisesti uudella tavalla, minkä seurauksena myös Kalajoen 
kaupungin palkkatukityöpaikat vähenivät olennaisesti. Myös määräaikaisten määrä laski 
selkeästi.  
 

Kokoaikaisten lukumäärä 31.12 802 
Osa-aikaisten lukumäärä 31.12 268 
Osa-aikaeläkeläisten lukumäärä 31.12   12 
Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevien 
lukumäärä 

 
  70 

 
 
Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakautuma 2005 - 20 15 
 

Vuosi miehiä % naisia % yhteensä  
2005 119 24,0 377 76,0 496  
2006       121 24,2 379 75,8 500  
2007 121 23,8 387 76,2 508  
2008 118 23,4 387 76,6 505  
2009 125 22,2 437 77,8 562  
2010 144 19,3 603 80,7 747  
2011 139 18,3 619 81,7 758  
2012 144 18,2 649 81,8 793  
2013 149 18,8 642 81,2 791  
2014 148 19,1 629 80,9 777 
2015 145 18,9 622 81,1 767 

     
 
Naisten osuus koko henkilöstöstä on 81,1 %. Sukupuolijakauma ei ole tasoittunut vuosien 
kuluessa, vaan naisten määrä lisääntyy kaiken aikaa. Kunta-alalla neljä 
viidesosaa henkilöstöstä on naisia. Kalajoen kaupungin henkilöstön sukupuolijakauma 
vastaa siten kunta-alan sukupuolijakaumaa. 
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Määräaikaisuuden pääasiallisimmat perusteet  
 
Määräaikaisuuden perusteeseen on kiinnitetty erityistä huomiota viime vuosina. Jokaiselle 
määräaikaiselle palvelussuhteelle tulee olla olemassa työsopimuslain ja vakiintuneen 
oikeuskäytännön mukainen perusteltu syy. Perustellun syyn on oltava todellinen ja 
tarvittaessa toteen näytettävissä.  
 
Sijaisuus muodostaa kaikista määräaikaisuuksista noin kolmanneksen. Toiminnan 
uudelleen organisointi on ollut perusteena mm. ruokapalvelun tehtävissä, jotka on täytetty 
määräaikaisesti organisaatiomuutosta ja keskuskeittiön valmistumista odotellessa. 
Tietyissä tehtävissä työntekijä on omasta aloitteestaan halunnut määräaikaisen 
sopimuksen voidakseen kokeilla esim. perhepäivähoitajan työtä lyhytaikaisesti. Määrätyllä 
työkokonaisuudella tarkoitetaan määräaikaisuuden perusteena tiettyä, rajattua tehtävää, 
jolla on selvä alku ja loppu.   
 

Määräaikaisuuden peruste 2015 kpl 
Sivuvirat 32 
Määräaikaiset   
Epäpätevyys 1 
Kausiluonteinen työ 32 
Muu perusteltu syy                       12 
Määrätty työ tai työkokonaisuus 23 
Palkkatuki                     16 
Sijaisuus 109 
Toiminnan uudelleen organisointi 41 
Työntekijän aloite              42 
Ulkoisista tekij. johtuva väliaik. työvoiman 
tarve 21 
Ulkopuolinen rahoitus          6 
  303 

  
 
Henkilöstö palvelualoittain 
 
Vuoden 2015 alussa tapahtuneen perusturva- ja sivistyspalveluiden yhdistymisen myötä 
lähes 70 % kaikista Kalajoen kaupungin vakinaisista työntekijöistä työskentelee 
hyvinvointipalveluissa. Määräaikaisuuksista merkittävä osa kohdistuu myös 
hyvinvointipalveluihin. Määräaikaisten osuus on vähentynyt sekä määrällisesti että 
suhteellisesti. Yksi keskeinen tekijä on tukityöllistettyjen työpaikkojen väheneminen.  
 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Vakinaiset 
             

Hallintopalvelut 39 52 50 55 23 23 26 
Elinkeinopalvelut 7 7 7 7 8 8 4 
Hyvinvointipalvelut       536 
Perusturvapalvelut 245 347 359 370 369 371  
Sivistyspalvelut 117 165 167 176 178 168  
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Tekniset palvelut 81 101 92 94 124 121 114 
Maaseutupalvelut 73 75 83 91 89 86 87 
Yhteensä 562 747 758 793 791 777 767 
Muut              
Määräaikaiset 227 289 310 288 324 315 287 
Tukityöllistetyt 26 36 33 35 22 23 16 
Yhteensä 253 325 343 323 346 338 303 
Yhteensä 815 1072 1101 1116 1137 1115 1070 
        
Ruokahuolto on siirtynyt vuoden 2013 alussa hallintopalveluista 
teknisiin palveluihin. Perusturvapalvelut ja sivistyspalvelut 
yhdistyivät hyvinvointipalveluiksi vuoden 2015 alussa.    

 
 
 
2. Henkilötyövuosi 

 
Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä 
vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa 
ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä 31.12. 
 

Henkilötyövuosi = palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/ 
365 * (osa-aikaprosentti/100) 

 
Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden 
työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan 
vastaavasti (esim. osa-aikaisuus 50 % koko vuoden työssä = 0,5 henkilötyövuosi). Osa-
aikaisuus lasketaan työajasta. 
 
Vain osan vuotta palvelussuhteessa olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden 
työpäiviin (esim. työssä 1.3. – 31.5. = 92/365 = 0,25 henkilötyövuotta). 
 
Edellä mainitulla tavalla lasketut henkilötyövuodet on laskettu yhteen. Henkilötyövuoden 
määrä on aina enintään yksi, jolloin ylitöitä tai muullakaan tavoin tehtyä normaalin työajan 
ylittävää työaikaa ei oteta laskennassa huomioon. 
 

Henkilötyövuodet 201 5 Miehet  Naiset  Yhteensä  
Henkilötyövuodet palvelussuhteessa 

- ei sis. opettajia, 
kansalaisopiston 
päätuntiopettajia, 
kansalaisopiston 
sivutuntiopettajia eikä 
eläinlääkäreitä 

135,74 648,77 784,51 

Henkilötyövuodet opettajat 
- ei sis. sivutoimisia 

tuntiopettajia eikä 
kansalaisopiston tuntiopettajia 

 40,16 101,24 141,40 

Yhteensä  176,90 750,01 925,91 
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3. Työajan jakautuminen 
 
Työajan jakautuminen ilmentää sitä, kuinka työntekoon tarkoitettua työaikaa tosiasiallisesti 
käytetään. Alla olevassa taulukossa työajan jakauma on laskettu ja raportoitu tunteina ja 
työpäivinä. Oleellisinta on seurata prosenttiosuuksia teoreettisesta säännöllisestä 
vuosityöajasta. 
 
Taulukossa teoreettista säännöllistä vuosityöaikaa laskettaessa kalenterivuoden päivistä 
vähennetään lauantait, sunnuntait ja työaikaa lyhentävät arkipyhät, mikä tarkoittaa 
vastaavaa viiden työpäivän ajattelua esim. jaksotyössä tai toimialueilla, joissa 
työskennellään ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä (24/7). 
 
Muiden kuin opettajien työajan jakauma 
 

 
 
 

Työpäivät % teoreettisesta 
säännöllisestä 
vuosityöajasta 

1.000  
euroa 

Kalenterivuoden päivät 
-vähennetään lauantait, 
sunnuntait, työaikaa lyhentävät 
arkipyhät 
= Teoreettinen säännöllinen 
vuosityöaika (työpäiviä) 
 
Vähennetään työpäivinä: 
-vuosilomat ja muut lomat 
-terveysperusteiset poissaolot 
-perhevapaat 
-koulutus 
-muut palkalliset poissaolot 
-muut palkattomat poissaolot 
-vapaana annetut 
työaikakorvaukset 
 
 
 

 
 
 
 
 
 174 025 
 
 
   25 155 
     9 944 
     4 991 
        852 
     1 031 
     7 286 
     1 527 

 
 
 
 
 

100,0 
 
 

  14,5 
    5,7 
    2,9 
    0,5 
    0,6 
    4,2 
    0,9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2 807 
    776 
      55 
      80 
      73 

 
    126 

= tehty vuosityöaika  123 239   70,7 3 916 
 
Summissa ei ole eläinlääkäreitä (ei ole työaikaa) ja opettajia. Palkkakustannukset eivät 
sisällä työnantajan maksamia eläkevakuutus- ja muita sosiaaliturvan kuluja. 
 
Vuosilomien määrä on yhteydessä henkilöstön keski-ikään ja ennen kaikkea 
palvelussuhteiden kestoon: mitä pidempi palvelussuhde, sitä suurempi lomaoikeus. Tässä 
on hienoista kasvua edellisvuoteen. Samalla perhevapaiden määrä on huomattavasti 
edellisvuotta vähäisempi ja muut palkattomat poissaolot (opintovapaa, vuorotteluvapaa) 
taas ovat kasvaneet merkittävästi. 
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Opettajien työajan jakauma 
 
Opettajien työajan jakautuma voidaan raportoida vastaavalla tavalla soveltaen kuin muun 
henkilöstön työajan jakauma. Jakaumaa ei tehdä niistä opettajista, joille maksetaan 
tuntiperusteinen palkkio (lähinnä sivutoimiset tuntiopettajat). Mahdolliset koulutukseen 
käytetyt veso -päivät lasketaan koulutukseen. 
 
Opetushenkilöstö Työpäivät % teoreettisesta 

säännöllisestä 
vuosityöajasta 

1.000 
euroa 

Kalenterivuoden päivät 
-vähennetään lauantait, sunnuntait, 
työaikaa lyhentävät arkipyhät 
- vähennetään koulutyön 
keskeytysaika (pl. laskennallinen 
vuosiloma ja veso -päivät) 
= Teoreettinen säännöllinen 
vuosityöaika (työpäiviä) 
 
Vähennetään työpäivinä: 
-rehtoreiden vuosilomat  
-opettajien laskennallinen vuosiloma-
aika 
-terveysperusteiset poissaolot 
-perhevapaat 
-koulutus 
-muut palkalliset poissaolot 
-muut palkattomat poissaolot 
 

 
 
 
 
 
 
 

 29784 
 
 

     106 
       

  3 417 
     647 
     860 
     363 
     198 
   1203 

 

 
 
 
 
 
 
 

100,0 
 
 

    0,4 
    

  11,5 
    2,2 
    2,9 
    1,1 
    0,7 
    4,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   36 
  

 606 
   97 
   16 
   38 
   22 

 
    - 

= tehty vuosityöaika  23025   77,3 
 

 815 
  

 
 
 
4. Henkilöstön ikärakenne 
 
Henkilöstön ikätietoja tarvitaan varautumisessa eläkepoistumaan ja ennakoitaessa 
tulevaisuuden henkilöstön rekrytoinnin tarvetta. Tiedot tukevat myös ikäjohtamista. 
 
Ikä vuosina  Lukumäärä  %- osuus  
alle 30 
30 – 39 
40 – 49 
50 – 59 
60 – 64 
65 ja yli 

  61 
146 
214 
298 
 45 

    3 

    7,95 
  19,04 
  27,90 
  38,85 
    5,87 
    0,39 

Yhteensä  
Keski-ikä 

767 
48,35 

100,00 

 
Kaupungin vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 48,35 vuotta ja se nousi aavistuksen 
edellisvuodesta. Kunta-alalla työskentelevien keski-ikä on 45,7 vuotta (2014). Ikärakenne 
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on edellisten vuosien kaltainen. Alle 40-vuotiaiden osuus on kuitenkin jonkin verran 
kasvanut iäkkäimpien ikäluokkien pienetessä, mikä onkin toivottava kehityssuunta.  
 
 
 
5. Poissaolot 

 
Poissaolot kalenteripäivinä vuosina 2009 - 2015   

       
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Sairaus 10438 11995 15594 14045 13231 14188 13912 
Työtapaturma 1167 1325 583 1251 672 639 835 

Kuntoutus 328 951 2422 1664 2047 
     

1409 
     

1706 
Perhevapaa 7620 7892 8445 7404 8351 11544 8486 
Muu vapaa 6105 8272 6282 6309 5491 4427 5370 
Opintovapaa 
/oppisopimus 1333 1956 1894 2576 2266 1151 2174 
Koulutus 665 840 934 886 986 900 1000 
Lapsen sairaus 254 411 483 536 503 650 588 
Vuorotteluvapaa 1645 2530 2612 3217 3216 3778 4208 
Lomautus 231 414 1076 771 816 653 324 
Vuosiloma 23924 31628 33422 34897 35775 35612 34689 
Lomarahavapaa 886 1160 1336 882 940 1076 1103 
Yhteensä 54596 69374 75083 74438 74294 76027 74395 

 
Vuosilomien lisäksi poissaoloperusteista suurimman joukon muodostavat sairauslomat ja 
perhevapaat. Opintovapaiden määrä kasvoi selkeästi vuonna 2015 ja 
vuorotteluvapaasäännöksiin vuonna 2014 tulleet muutokset näkyvät edelleen kasvaneina 
määrinä. Kohtaan ”Muu vapaa” kirjautuvat mm. työajantasaukset, toisen viran hoito ja 
kuntoutustuki.  
 
Lomautukset koskevat pääasiassa koulunkäyntiavustajia ja koulujen keittiöhenkilökuntaa, 
joita on lomautettu koulujen loma-aikojen ajaksi. Vuonna 2015 ryhdyttiin työstämään 
mallia, jolla koulunkäyntiavustajia on työllistetty koulujen loma-aikoina muihin Kalajoen 
kaupungin tehtäviin, joita heillä on edellytyksiä hoitaa ammattitaitonsa ja kokemuksensa 
perusteella. Näitä tehtäviä tarjottiin vuonna 2015 koulujen kesä- ja syyslomilla 
varhaiskasvatuksessa, sosiaalipalveluissa, asumispalveluissa ja vapaa-aikapalveluissa. 
Muutos näkyy lomautuspäivien vähenemisenä noin puoleen. Keskuskeittiön myötä on 
odotettavissa, että myös keittiöhenkilökunnan lomautuksia pystytään vähentämään ja 
hyödyntämään henkilöstöresurssia entistä paremmin loma-aikojen sijaisuuksissa. 
 
 
Terveysperusteiset poissaolot 

 
Terveysperusteisia poissaoloihin kuuluvat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä 
työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. 
Terveysperusteiset palkalliset ja palkattomat poissaolot lasketaan kalenteripäivinä. 
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Terveysperusteiset poissaolot aiheuttavat kustannuksia sairausloma-ajan palkan ja 
sijaiskustannusten muodossa sekä luonnollisesti työpanoksen menetyksenä. Vuonna 2015 
saatiin ns. omailmoituspoissaoloille (1-3 pv) selkeämpi seurantamalli yhdessä 
työterveyshuollon kanssa. Malli otettiin käyttöön elokuussa 2015, joten tiedot eivät ole 
täysin siirtyneet koko vuoden 2015 ajalta. Jatkossa myös nämä poissaolot tulevat 
kuitenkin työterveyshuollon tietoon, jolloin niitä voidaan seurata entistä paremmin ja myös 
tällaisiin, mahdollisesti toistuviin poissaoloihin pystytään reagoimaan varhaisessa 
vaiheessa. 
 

Terveysperusteiset 
poissaolot 

Kalenteripäivät  1.000 euroa  

Lyhyet poissaolot alle 4 pv 
4 – 29 pv 
30 – 60 pv 
61 – 90 pv 
91 – 180 pv 
yli 180 pv  
Yhteensä 

  2 150 
  6 476 
  3 286 
  1 029 
  1 013 
     793 
14 747 

164 
470 
173 
  53 
  28 
  14 
902 

Keskimäärin/henkilötyövuosi   
Edellä mainituista 
poissaoloista erikseen 

• työtapaturmat ja 
työmatkatapaturmat 

 
 
 

    835 

 
 
 

  306 
 
 
Sairauslomapäivät/henkilö vuosina 2007 – 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunta-alalla keskimääräinen sairauspoissaolopäivä/henkilö on 16,7 (2013).  
Yllä laskettu sairauspoissaolopäivien tilastointi perustuu palkkatoimiston saamiin tietoihin, 
joka käsittää koko kaupungin henkilöstön palvelussuhteen pituudesta riippumatta.  
Sairauspoissaolojen syitä on tilastoitu täsmällisemmin kohdassa 14. Työterveyshuolto.  
 
 
Perhevapaat ja tilapäiset 
hoitovapaat 
 
    
  lkm pv   pv/ hlö 
Naiset 186 8885 47,77 
Miehet 22 189 8,6 

Vuosi  Sairauslomapäivät/henkilö  
2007 14,7 
2008 12,3 
2009 14,2 
2010 12,4 
2011 14,7 
2012 13,7 
2013 12,2 
2014 13,3 
2015 13,8 
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Yhteensä 208 9074  
 
Loppusummassa on huomioitu perhevapaat 8486 päivää sekä tilapäinen hoitovapaa 
sairaan lapsen hoitamiseksi 588 päivää. 
 
 
6. Henkilöstön vaihtuvuus 
 
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevien henkilöstön vuoden aikana kaupungissa alkaneet 
ja päättyneet palvelussuhteet (irtisanoutuneet, ml. eläkkeelle siirtyneet, irtisanotut, 
kuolleet) on raportoitu lukumäärinä sekä tulovaihtuvuus- ja lähtövaihtuvuusprosentteina. 
 

Vakinaiset  Lukumäärä  Vaihtuvuus 
% 

Alkaneet palvelussuhteet 41     5,27 
Päättyneet palvelussuhteet 50     6,44 

 
Vuonna 2015 otettiin toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen 41 henkilöä, joista 
32 naisia ja 9 miehiä. Määräaikaisia palvelussuhteita oli 4645 kappaletta, joista naisia 
3 611 ja miehiä 1 034. 
 
Henkilöstön rekrytointia varten on käytössä valtakunnallinen Kuntarekry -palvelu. 
Järjestelmässä tehtiin 61 rekrytointia, joiden kautta haettiin 78 työpaikkaa vuonna 2015. 
Hakemuksia tehtiin järjestelmän kautta 1130 kpl. Rekrytoinneista merkittävä osa kohdentui 
hyvinvointipalveluihin. Kaupunkikonsernissa tehtiin myös rekrytointiyhteistyötä 
ulkopuolisen kumppanin kanssa neljän haasteellisemmin täytettävän tehtävän kohdalla.  
 
 
7. Eläköityminen 
 
Eläköityminen on raportoitu vanhuuseläkkeen ja osa-aikaeläkkeen aloittaneiden 
lukumäärinä ja näiden keski-ikänä 
 

 Yhteensä Keski-ikä 
Vanhuuseläkkeelle 
siirtyneet 

18 62,9 

Osa-aikaeläkkeen 
aloittaneet 

  3 61,4 

 
Toimintavuonna 2015 vanhuuseläkkeelle siirtyi 18 henkilöä ja osa-aikaeläkkeen aloitti 3 
henkilöä. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 62,9 vuotta. Kaupungin 
palveluksessa oli vuoden 2015 lopussa 3 henkilöä, jotka olivat täyttäneet 65 vuotta. 
 
Eläkepoistumaennuste vuosille 2016 – 2031 
 

Vuosi  Eläkepoistuma 
henkilöä/vuosi  

2016 38 
2017 44 
2018 48 
2019 50 
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2020 44 
2021 42 
2022 40 
2023 39 
2024 40 
2025 34 
2026 34 
2027 32 
2028 31 
2029 31 
2030 30 
2031 20 

 
Eläkepoistuma on tulevien viiden vuoden aikana merkittävä. Poistuma myötäilee hyvin 
suunniteltua sote-muutosta mutta asettaa haasteita väliajan rekrytoinneille.  
 
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet 
 
 Lkm % koko 

henkilöstön 
määrästä 

Keski-ikä 

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet 
yhteensä, joista 

• Osatyökyvyttömyyseläkkeelle 
siirtyneitä 

• Kuntoutustuelle siirtyneitä 
• Täydelle 

työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtyneitä 

 
  7 

  
  2 
  5 

 
  0 

 
0,01 

 
0,002 
0,005 

 
 

 
52,5 

 
56,2 
51,1 

 
 

 
 
Eläkemaksut 
 
Eläkekustannusten seurannan avulla voidaan ennakoida kustannuksia ja vaikuttaa niihin. 
Työnantajan KuEL –eläkemaksut koostuvat 

- palkkaperusteisesta maksusta, jota seurataan osana työvoimakustannuksia 
- eläkemenoperusteisesta maksusta, jota maksetaan niistä maksussa olevista 

eläkkeistä, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005 
- varhaiseläkemenoperusteista varhe-maksusta, jota maksetaan työntekijän jäädessä 

ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, 
työttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli alkavat saada määräaikaista 
työkyvyttömyyseläkettä 

 
Erityisesti kahteen jälkimmäiseen voi työnantaja vaikuttaa omilla työssä jaksamisen 
tukemistoimenpiteillä. Työkyvyttömyyseläkkeestä ja kuntoutustuesta aiheutuvat 
varhemaksut ovat merkittäviä. Työnantaja seuraa sekä näiden maksujen suuruutta 
euroissa että prosenttiosuutta palkkakustannuksista. 
 
Kuntatyönantajat ovat yhdessä vastuussa kunnallisten eläkkeiden rahoituksesta. 
Eläkemenoperusteisena ja varhemaksuna kerättävä osuus jaetaan vuosittain kaikkien 
kuntatyönantajien kesken.  
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  Maksut 1.000 euroa %-osuus palkkakustannuksista 
Varhemaksu    255                0,73 
Eläkemenoperusteinen 
maksu 1 529 - ( ei lasketa) 

 
Varhe-maksu nousi edellisestä vuodesta, jolloin se oli yhteensä 192.000 €. 
Eläkemenoperusteinen maksu oli puolestaan 1.629.000 € vuonna 2014.  
 
 
8. Työvoimakustannukset  
 
Työvoimavaltaisella kunta-alalla työvoimakustannukset ja investoinnit henkilöstön 
hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen muodostavat merkittävän osan kaupungin 
taloudesta. 
 
Työvoimakustannusten rakenteen ja kehityksen seuranta ovat siten keskeisiä myös 
henkilöstöraportoinnissa. Työvoimakustannukset kattavat kuntaan palvelussuhteessa 
olevan henkilöstön. 
 

 2015 
1.000 euroa 

Muutos % ed. 
vuodesta 

Työvoimakustannukset yhteensä, josta 
1. Palkat yhteensä 

josta 
- vuosiloma-ajan palkat 
- terveysperusteisten poissaolojen 

palkat, brutto 
- perhevapaiden palkat, brutto 
- Muut 

lakisääteisten/sopimusperäisten 
poissaolojen palkat 
 

- Kela –korvaukset 
- Tapaturmakorvaukset 
 
2. Työnantajan eläke- ja muut 

sosiaalivakuutusmaksut 
 

3. Muut 
- rekrytointikustannukset (ei ole 

erikseen eritelty) 
- vuokratyövoiman kustannukset (ei 

ole erikseen eritelty) 
 

4. Henkilöstöinvestoinnit 
- työterveyshuolto, netto 
- koulutus ja muu kehittäminen 
- kuntoutus 

 
33 684 

 
3 033 

 
902 
159 
251 

 
 
 

405 
35 

 
9 916 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

351 
89 
32 

 

 
-2,5 % 

 
-0,03 % 

 
3,92 % 

-41,10 % 
1,2 % 

 
 
 

-20,27 % 
-7,89 % 

 
0,08 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,1 % 
6,0 % 

-3,0 % 
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- muut yhteensä (työpaikkaruokailu, 
virkistys, työmatkaliput, 
suojavaatteet jne.)  

Ei eritelty 
erikseen 

 

   
 
 
Kirjaussuosituksen muutoksen johdosta (maksuperusteisesta suoriteperusteiseksi) on v. 
2015 kirjanpidossa eläkekuluissa KuEL -maksuja 13 kuukauden ajalta. 
 
Palkkakustannukset pienenivät vuonna 2015 noin 800.000 € edelliseen vuoteen 
verrattuna. Taustalla ei näyttäisi olevan yksittäistä syytä, vaan muutos kertyy useammasta 
seikasta. Toki henkilöstön kokonaismäärä oli vuoden 2014 lopussa 45 henkilöä 
vähemmän kuin edellisenä vuonna.  
 
Kalajoen Satama Oy:n palvelukseen siirtyi vuoden 2015 alusta kaksi henkilöä ja yksi 
henkilö siirtyi liiketoimintakaupan yhteydessä Vesikolmio Oy:n palvelukseen. Jotkin 
virat/toimet olivat lisäksi joitakin kuukausia täyttämättä mm. haasteellisen 
rekrytointitilanteen vuoksi. Vuoden 2014 henkilöstökustannuksissa näkyivät myös Loma-
asuntomessut, joista aiheutuneet kulut ovat luonnollisesti poistuneet vuonna 2015.  
Eläkemenoperusteiset KuEL-maksut pienenivät noin 85.000 € ja Vael-maksut ovat 
pienentyneet opettajakunnan nuoretessa. Tapaturmavakuutusmaksut pienenivät myös 
jonkin verran, samoin sairausvakuutuskorvauksia kertyi edellisvuotta vähemmän.  
 
 
9. Palkkaus 
 
Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, henkilökohtaisesta lisästä, työkokemus- 
tai muista vuosisidonnaisista lisistä, työaikakorvauksista, muista sopimusten mukaisista 
lisistä, palkkioista ja korvauksista. 
 
Virka- ja työehtosopimuksissa on osassa tehtäviä palkkahinnoittelut, joissa on todettu 
tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat. Kunnissa harkitaan paikallisesti maksettavan 
tehtäväkohtaisen palkan suuruus ottaen huomioon tehtävien vaativuus, kunnan 
palkanmaksuvara sekä alueen työmarkkinatilanne ja yleinen palkkataso. 
 
Työaikakorvauksia maksetaan epämukavalta työajalta (ilta, yö, viikonloppu, arkipyhä, 
varallaolo) sekä lisä- ja ylityöajalta. 
 
Sopimusjärjestelmä on kunta-alalla joustava. Valtakunnallisilla virka- ja 
työehtosopimuksilla sovitaan palkoista ja työajoista. Kunnat ja kuntayhtymät voivat myös 
tehdä paikallisia sopimuksia. Neuvottelumenettelystä ja neuvotteluosapuolista on sovittu 
kunta-alan pääsopimuksella. 
 
Kunta-alalla on viisi sopimusalaa: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), 
opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), teknisen henkilöstön virka- ja 
työehtosopimus (TS), lääkärien virkaehtosopimus (LS) sekä tuntipalkkaisen henkilöstön 
työehtosopimus (TTES). 
 
Toimintavuonna 2015 maksettiin 1.1.2015 hammaslääkäreille 0,81 % ja lääkäreille 0,3 %:n 
yleiskorotus. Eläinlääkäreille maksettiin 0,33 % yleiskorotus 1.7.2015. TS-sopimukseen 
perustuva järjestelyerä jaettiin 1.7.2015 paikallisen neuvottelun lopputuloksena. Tiettyihin 
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hinnoittelutunnuksiin tuli muutoksia 1.6.2015 alkaen. Näiden vaikutukset palkkoihin olivat 
Kalajoen kaupungilla suhteellisen vähäisiä.  
 
Henkilöstö sopimusaloittain 31.12.2015   

       
  KVTES OVTES LS TS TTES Yhteensä 
miehet 107 47 8 26 18 206 
naiset 712 122 19 8 2 863 
yhteensä 819 169 27 34 20 1069 

 
 
 
10.  Henkilöstöhallinto ja palkanlaskenta  
 
 
Henkilöstöjaosto 
Henkilöstöjaosto on pitänyt vuonna 2015 neljä kokousta ja käsitellyt 38 asiaa.  
     
Suoritteet ja suorittajat 
Vuonna 2015 on maksettu palkkoja ja palkkioita 1997 henkilölle ja 6181 eri 
palvelussuhteelle. Kokouspalkkioita on maksettu 217 eri henkilöille. Palkanlaskentaan 
osallistuvia henkilöitä oli vuoden lopussa 4,4 henkilöä (4 palkkasihteeriä, 0,2 % 
yleishallinnon toimistosihteeri ja 0,2 % teknisen palvelujen laskentasihteeri). Lisäksi 
palkanlaskennan resursseja on lisännyt yksi kuntouttavassa työtoiminnassa oleva henkilö 
kahtena päivänä viikossa neljä tuntia kerrallaan 15.6.2015 alkaen. 
 
Resurssit 
Henkilöstöohjauksessa työskentelee henkilöstöjohtaja ja neljä palkkasihteeriä. 
Yleishallinnon toimistosihteeri on hoitanut palkkasihteerin tehtäviä 20 %:lla työajastaan. 
Hänen tehtäviinsä kuuluu Kalajoen Lämpö Oy:n, Kalajoen Satama Oy:n ja 
henkilökohtaisten avustajien palkkojen maksaminen sekä muita palkanlaskentaan liittyviä 
tehtäviä. 
 
Ohjelmat 
Käytettävissä olevaan palkkaohjelmaan on tullut versiopäivitys kaksi kertaa vuoden 2015 
aikana. Palkanlaskennassa on käytössä liittymiä muista ohjelmista (päivähoito, Titania, 
Mela, Populus, webRaportit sekä keskeytykset, työsopimukset, talousarvion 
palkkaliiteohjelma ja webPala-ohjelma). 
 
Kaupungilla on käytössä sähköinen verkkopalkkalaskelma ja palkkatodistus. 
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11.  Yhteistoiminta 
 
Yt–toimikunnan kokoonpano vuonna 2015 on ollut seuraava: 
 

Myllylä Raili Kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja 

Työnantajan edustaja 
YT-toimikunnan 
puheenjohtaja 

Puoskari Jukka Kaupunginjohtaja Työnantajan edustaja 
Saari-Somero Mari Henkilöstöjohtaja, 

työsuojelupäällikkö 
Työnantajan edustaja 

Aho Aulis JYTY, pääluottamusmies Henkilöstön edustaja 
Arvo Jouko JUKO, pääluottamusmies Henkilöstön edustaja 
Haapasaari Eine SUPER, pääluottamusmies Henkilöstön edustaja 
Matkaselkä Ari KTN, pääluottamusmies Henkilöstön edustaja 
Alho Päivi 
Prittinen Juho  

JHL, pääluottamusmies 
JHL, varapääluottamusmies 

Henkilöstön edustaja 
Henkilöstön edustaja 

Törnvall Anneli TEHY, pääluottamusmies Henkilöstön edustaja 
Permi Jouni Työsuojeluvaltuutettu  
Koutonen Maire Työsuojeluvaltuutettu  
Prittinen Juho Työsuojeluvaltuutettu  
Tavasti Erja Työsuojeluvaltuutettu  
Verronen Tiina-Mari,  
Fors Reetta 

Työterveyshoitaja 
(Terveystalo) 

 

 
 
Yt–toimikunta on pitänyt kolme kokousta vuonna 2015. Yt–toimikunnan käsittelyssä oli 
vuoden aikana mm. henkilöstökertomus, tilinpäätös 2014, talousarvio 2016, 
työterveyshuollon Kela-korvaushakemus 2014, organisaatiomuutokset ruokapalveluissa ja 
kuntoutuksessa sekä kouluverkkoon painottuva palveluverkkouudistus. Jokaisessa yt-
toimikunnan kokouksessa on tehty myös palvelukatsaus, jossa kokouksen osallistujat ovat 
tuoneet esille kokemuksia omissa palveluissaan. 
 
Paikallisneuvotteluja on käyty mm. nuorten työntekijöiden palkkauksesta ja TS-
sopimuksen järjestelyerästä. Ruokapalvelun organisaatiomuutoksen yhteydessä käytiin 
uudelleen sijoittumiseen liittyvät yt-neuvottelut vakinaisen henkilöstön kanssa. Uusien 
tehtävänkuvauksien perusteella tehtiin myös tehtävän vaativuuden arviointi 
ruokapalveluissa.  
 
 
 
12.  Työsuojelu 
 
Työsuojelupäällikkönä toimii henkilöstöjohtaja Mari Saari-Somero.  
 
Työsuojelu on osa yhteistyötoimikuntaa ja yt–toimikunta toimii siten myös työsuojelun 
yhteistoimintaelimenä. Työsuojeluvaltuutettujen keskeisiä tehtäviä on arvioida 
työympäristöä, tunnistaa häiriöitä ja oireita sekä tehdä esimiehille ehdotuksia niiden 
poistamiseksi. Heidän tulee olla aloitteellisia vaarojen ennalta ehkäisemiseksi sekä 
ratkaisujen kehittämiseksi. Toiminnan tulee tapahtua yhteistyössä esimiesten ja 
työtekijöiden sekä työterveyshuollon kanssa. Vastuu työturvallisuudesta ja 
työterveydestä sekä päätösvalta toimenpiteistä on työnantajalla.  
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Työsuojeluvaltuutetut kokoontuivat vuoden aikana kolme kertaa yt-toimikunnan 
ulkopuolella. Työsuojeluvaltuutettujen palaverissa käsiteltiin mm. tapaturmatilastoja, 
työterveyshuollon tunnuslukuja, vaarojen ja riskien arvioinnin tilannetta ja 
työpaikkaselvityksiä.  

 
Työsuojelupäällikkö ja -valtuutetut ovat osallistuneet aluehallintoviranomaisen 
työsuojelutarkastuksiin. Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto/ työsuojelun vastuualue on 
suorittanut tarkastuksia Kalajoen kaupungissa seuraavasti: Pohjankylän koulu 13.3.2015 
ja 3.6.2015, Mäntylän päiväkoti 13.3.2015, Rahjan koulu 15.4.2015, lastensuojelu 
27.10.2015 ja Vuorenkallion koulu 27.10.2015. 

 
Ensiaputarviketäydennyksistä vuonna 2015 on vastannut Merplast Oy. Kalajoen 
kaupungilla on vuoden 2015 aikana järjestetty kaksi EA 1 – ensiapukurssia, joihin on 
osallistunut yhteensä 30 henkilöä eri palveluista ja työyksiköistä.   
 
 
13.  Henkilöstön kehittäminen 
 
 
Henkilöstöedut  
 
Kaupungin henkilökunnalla on käytettävänään kuntosali- ja ryhmäliikuntapalvelut GoFit 
Oy:ssä Hiekkasärkillä, Hyvinvointikeskus Asemalla Kalajoen keskustassa ja GymSport 
Centerissä Himangalla. Lisäksi kaupungin työntekijät voivat käyttää Kylpylä SaniFanin ja 
Keilahalli SunBowlingin palveluja. 
 
Kuntosali-, uinti- ym. liikunta-aktiviteetteja voivat käyttää kaupungin vakinaisessa 
palvelussuhteessa olevat henkilöt sekä ne henkilöt, jotka ovat vähintään 6 kk kestävässä 
yhtäjaksoisessa määräaikaisessa palvelussuhteessa vähintään 18 t/vko. Vuosikortin voivat 
lisäksi hankkia henkilöt, joilla on vakinainen tai vähintään vuoden kestävä palvelussuhde 
Kalajoen kaupunkiin. Lisäksi etuja voivat käyttää vakinaisessa palvelussuhteessa olevat 
myös ollessaan vuorottelu-, opinto- ja perhevapaalla tai sairauslomalla. Henkilöstöetuuksia 
käytettiin vuonna 2015 erittäin aktiivisesti.  
 
 
Golf-osakkeiden käyttö 
 
Kaupunki omistaa 10 kpl Hiekkasärkät Golf Oy:n osakkeita. Osakkeet on vaihdettu 
päivälipuiksi vuosittain, päivälippuja kaupungilla on vaihdon jälkeen yhteensä 250 
kappaletta. Kaupungin henkilöstöllä on ollut mahdollisuus käyttää kaupungin päivälippuja 1 
kerta/viikko. Omavastuu lipuissa oli 2 €/kerta. 
 
Vuonna 2015 käyttäjiä oli 26 henkilöä, jotka jakautuivat palveluittain seuraavasti: 
 
  Käyttäjät  Käyttömäärä  
Elinkeinopalvelut 1 1 
Hallintopalvelut 2 7 
Hyvinvointipalvelut 19 113 
Tekniset palvelut 4 38 
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Golf-lippujen käyttöaste oli 63,6 %. 
 
 
Liikuntakampanjat 
 
Vuoden 2015 aikana toteutettiin useita liikuntakampanjoita. Kuntokortti oli käytössä kesällä 
ja toukokuiseen Pyörällä töihin –kampanjaan osallistui kaikkiaan 93 henkilöä. Syyskuussa 
vietettiin puolestaan Fiksun työmatkaliikkujan viikkoa. Helmi-maaliskuussa 284 työntekijää 
osallistui 19 joukkueena Hymis-liikuntakampanjaan, jonka tavoitteena on aktivoida koko 
työyhteisöä sekä valaa innostusta niihin ryhmän jäseniin, jotka muutoin liikkuvat 
vähemmän. Keskiarvona jokainen Hymikseen osallistunut liikkui 7,9 h/vko 
voittajajoukkueen tuloksen ollessa 12,5 h/vko/hlö. Elokuussa järjestettyyn Nice Run –
tapahtumaan osallistui 145 Kalajoen kaupungilla työskentelevää naista. Kaupunki osallistui 
tapahtumaan maksamalla osan osallistumismaksusta 
 
 
Esimiestyön kehittäminen  
 
Syksyllä 2014 tehdyn henkilöstökyselyn jälkeen esimiehet valmennettiin käsittelemään 
kyselystä saatuja tuloksia yhdessä yksiköidensä henkilöstön kanssa sekä osallistamaan 
henkilöstöä oman työhyvinvointinsa ja työyhteisönsä kehittämiseen. Kehittämistyöpajoja 
järjestettiin yhteensä kuusi kappaletta, jonka jälkeen tutkimustulokset purettiin yksiköittäin. 
Yksikkökohtaiset toimenpiteet välitettiin tiedoksi palvelualuejohtajille, joiden kanssa käytiin 
seurantapalaverit kevään 2015 aikana.  
 
Loppuyhteenvetona todettiin mm. että kyselyn läpikäyminen oli saanut aikaan aktiivista, 
osallistavaa keskustelua. Kysely myös tarjosi työvälineen kehitettävien asioiden eteenpäin 
viemiselle ja sai aikaan sen, että kehityskeskusteluja käytiin aiempaa aktiivisemmin. 
Jatkossa työstettäviin asioihin koko organisaation tasolla kuuluvat: tehtäväkuvien 
kirjaaminen ja selkiyttäminen, prosessiosaaminen, työnohjaus, työyhteisötaidot ja 
asiantuntijuuden johtaminen. 
 
Kyselyssä nousi myös esille eräitä johtamiseen liittyviä kehittämistarpeita, joiden pohjalta 
järjestettiin kaksi esimiesvalmennusta: Valmentava esimiestyö ja Esimies työhyvinvoinnin 
varmistajana. Valmennukset käsittelivät työn sujuvuuteen liittyviä asioita, palautteenantoa 
ja vaikeiden tilanteiden puheeksi ottamista. 
 
 
Koulutus 
 
Henkilöstölle on tarjottu ammatillista koulutusta palveluissa tunnistettujen 
osaamistarpeiden mukaisesti.  
 
Koko organisaation tasolla on meneillään Kannuksen ja Kalajoen kaupungin yhteinen 
oppisopimusperusteinen JET-koulutus (johtamisen erikoisammattitutkinto), johon on 
osallistunut kuusi lähiesimiestä eri työyksiköistä. Koulutus päättyy keväällä 2016. Vuonna 
2015 aloitettiin myös Kalajoen kaupungin oma TKEAT-koulutus (tuotekehittäjän 
erikoisammattitutkinto), joka painottuu palvelujen kehittämiseen. Ryhmään kuuluu 
yhteensä 13 kaupungin työntekijää, jotka työstävät 10 eri kehittämishanketta omissa 
työyksiköissään.  
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Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa aloitettiin syksyllä 2015 oppisopimusperusteinen 
Työhyvinvoinnin asiantuntija -koulutus, johon osallistuu esimiehiä, pääluottamusmiehiä ja 
työsuojeluvaltuutettuja. Koulutuksen tavoitteena on antaa työkaluja ja toimivia sovelluksia 
työhyvinvoinnin kehittämiseen osallistujien omilla työpaikoilla sekä auttaa ymmärtämään 
työhyvinvointiin liittyviä osa-alueita sekä niiden keskinäisiä vaikutussuhteita laaja-alaisesti. 
  
Muut 
 
Vuoden 2015 alussa luovuttiin pitkään käytössä olleesta virkistysrahasta (10 €/hlö/vuosi) 
sen epätasaisen käytön vuoksi. Tämän sijaan järjestettiin koko kaupungin yhteinen 
henkilökunnan päivä. Ohjelma oli rakennettu pääasiassa paikallisten asiantuntijoiden ja 
palveluiden varaan ja päivän aikana oli mahdollista valita itselleen ja omaan aikatauluun 
sopivaa tekemistä kutwn liikuntaa, kädentaitoja ja luentoja työhyvinvoinnista. Vierailevana 
luennoitsijana oli näyttelijä Laura Jurkka, jonka esitys käsitteli kehonkieltä. Päivän 
päätteeksi järjestettiin yhteinen illanvietto. Tapahtumasta kerättiin palaute, jonka 
perusteella sitä kehitetään.  
 
Henkilöstön pikkujoulu järjestettiin Dyynissä. Pikkujouluun osallistui ennätykselliset 410 
kaupungin työntekijää.  
 
 
14.  Työterveyshuolto 
 
Kaupungin työntekijöiden työterveyshuollosta on vastannut Terveystalo Oy, Kalajoki 1.1. -
31.12.2015. Kalajoen kaupungin työterveystiimiin kuuluvat vastaava työterveyslääkäri, 
työterveyshoitaja, sairausvastaanottoa hoitavia lääkäreitä, työfysioterapeutti, työpsykologi 
sekä työterveysassistentti. 
 
Työterveyshuollon toiminnan pääpaino on ollut ennaltaehkäisevässä työterveyshuollossa 
ja työkykyä ylläpitävässä toiminnassa. Tavoitteena on ollut työhyvinvoinnin ylläpitäminen, 
varhainen reagointi terveysmuutoksiin sekä työkyvyn hallinta ja seuranta.  
 
 
Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto KL 1: 
 
Tavoitteet toimintasuunnitelmakaudella 

1. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien poissalojen vähentäminen 
2. Työhyvinvoinnin parantuminen 
3. Työpaikkaselvitysten toteuttaminen 
4. Työfysioterapeutin jalkautuminen työpaikoille 
5. Terveystarkastusten toteuttaminen 
6. Työfysioterapeutin ohjantakäyntien hyödyntäminen tule-oireisille 
7. Työterveyspsykologin ohjauskäyntien hyödyntäminen työkyvyn tueksi 
8. Ylipainon ja diabetesriskin pienentäminen 

 
Toteuma 
 
Terveystarkastukset ovat toteutuneet toimintasuunnitelman mukaisesti moniammatillisen 
tiimin yhteistyönä (työterveyslääkäri, -hoitaja, -fysioterapeutti ja –psykologi). Vuonna 2015 
työyhteisökohtaiset terveystarkastukset tehtiin seuraaviin yksiköihin: sosiaalityö, 
kansalaisopisto, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä elinkeinopalvelut.  
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Määräaikaistarkastuksia tehtiin seuraavien yksiköiden työntekijöille: vuodeosastot, 
ruokapalvelu, siivous, maatalouslomitus, tekniset palvelut ja Maakari. Työpaikkakäyntejä, 
ergonomiaohjausta sekä tietojen antoa, neuvontaa ja ohjausta annettiin seuraaviin 
yksiköihin: hammashuolto Himanka, ryhmäperhepäiväkodit Mustikka, Koivula ja 
Koivutupa, Päiväkoti Puolukka, Iltarusko, kirjastoauto, pääkirjasto, Seilari, hammashuolto 
Kalajoki, Himangan terveyskeskuksen vastaanotto ja neuvola, Kuunari, Kalajoen 
terveyskeskuksen vastaanotto, laboratorio ja röntgen. 
 
Muista asetetuista tavoitteista toteutui Kalajoen kaupungin työntekijöiden oma TYK- 
kuntoutusryhmä sekä työlähtöinen painonhallintaryhmä, joka toteutettiin työterveyshoitajan 
ja työfysioterapeutin toimesta. Sairauspoissaolojen seuranta ja varhainen reagointi toteutui 
suunnitelman mukaisesti. Yhteistyö yksiköiden esimiesten kanssa sairauspoissaolojen 
vähentämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn parantamiseksi on kehittynyt hyvään suuntaan. 
Yhteisneuvottelut työntekijän, esimiehen ja työterveyshuollon kesken työkyky-, työkokeilu- 
sekä työntekijöiden uudelleensijoitusasioissa ovat tuottaneet hyviä tuloksia.  
 
YT -toimikunnan kokouksiin on osallistunut työterveyshoitaja. Työterveyshuollon 
ohjausryhmä on kokoontunut 3 kertaa. Työterveyshuollon ohjausryhmään ovat kuuluneet 
kaupunginjohtaja, terveyspalvelujohtaja, työterveyden palvelupäällikkö, työterveyshoitaja, 
työterveyslääkäri ja henkilöstöjohtaja. 
 
Työterveyspainotteinen sairaanhoito KL 2 
 
Tavoite 

1. Pitkien sairauspoissaolojen vähentäminen, varhainen tutkiminen ja hoito 
2. Vajaakuntoisten tukeminen ja seuranta 
3. Kuntoutus ja mahdollisimman varhainen työhön paluu 

 
Toteuma 
 
Sairaanhoitokäynnit ovat toteutuneet työterveyslääkärin, työterveyshoitajan, työpsykologin 
ja työfysioterapeutin vastaanotolla. Tarvittaessa on lähetetty jatkohoitoon. Vajaakuntoisten 
työntekijöiden ja pitkään sairauslomalla olleiden henkilöiden työhön paluuta on tuettu. 
Kuntoutuskurssien seurantatoimenpiteitä on kehitetty.  
 
 
Sairauspoissaolojen yleisimmät syyt vuonna 2015 
 
Yleisimmät poissaolosyyt vuonna 2015 ovat olleet edellisten vuosien tapaan tuki- ja 
liikuntaelinoireet ja sairaudet, tapaturmat ja vammat sekä mielenterveyden häiriöt. 
 

 Vuosi 
2013 

Vuosi 
2014 

Vuosi 
2015 

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 4044 pv 4585 pv 5786 pv 
Tapaturmat ja vammat 1296 pv 1713 pv 2000 pv 
Mielenterveyden häiriöt 1206 pv 1135 pv 1257 pv 
Kaikki sairauspoissaolot (Terveystalo Oy:n 
kautta rekisteröidyt) 

10635 pv 11606 pv 14199 pv 
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Kalajoen kaupungilla käytössä olevan varhaisen puuttumisen mallin mukaisesti esimies voi 
myöntää 1-3 pv:n sairausloman, josta ei vaadita lääkärintodistusta. Näitä omaan 
ilmoitukseen perustuvia poissaoloja on ollut yhteensä 2 150 pv. Vuonna 2015 näille ns. 
omailmoituspoissaoloille saatiin selkeämpi seurantamalli yhdessä työterveyshuollon 
kanssa. Malli otettiin käyttöön elokuussa 2015, joten tiedot eivät ole täysin siirtyneet koko 
vuoden 2015 ajalta. Omailmoituksen ja Terveystalo Oy:n kautta rekisteröityjen 
sairauspoissaolojen lisäksi sairauspoissaoloon on johtanut mm. erikoissairaanhoidon 
kautta annetut lääkärintodistukset. Sairauspoissaolopäiviä oli vuonna 2015 kaikkiaan 14 
747. 
 
 
Työterveyshuollon kustannukset 2012 - 2015 
 

 Vuosi 2012  Vuosi 2013  Vuosi 2014  Vuosi 2015  
Korvausluokka I 161.021 € 223.048 € 219.189 € 205.260 € 
Korvausluokka II 405.310 € 310.055 € 273.937 € 366.602 € 
Korvausluokka 0     9.055 €   12.820 €   10.399   20.433 € 
Kaikki Yhteensä  575.386 € 545.923 € 503.525  592.295 € 

 
 
Työterveyshuollon havainnot vuonna 2015 
 
Sairauspoissaolojen suuri määrä on aiheuttanut keskustelua läpi koko vuoden 2015. 
Kalajoen kaupungilla sairauspoissaolopäiviä on ollut toimialaan nähden varsin paljon ja 
niiden määrä on lisääntynyt selvästi. Eniten poissaoloja aiheuttavat tuki- ja 
liikuntaelinsairaudet ja tapaturmat. Erityisesti fyysisessä työssä olevilla ikääntyneillä 
työntekijöillä oli tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvia poissaoloja. Työntekijöiden tuki- ja 
liikuntaelinvaivat ovat varsin moninaisia ja lääketieteellisesti haastavia. Näin ollen, fyysistä 
työtä tekevillä vajaakuntoisuutta työssä esiintyy enemmän kuin muilla. Nämä ovat haaste 
myös tulevaisuudessa.  
 
Varhaista puuttumista työkykyongelmiin pyrittiin vuonna 2015 entisestään tehostamaan, 
pitkien sairauslomien minimoimiseksi. Työkykyriskissä jo olevien työntekijöiden 
tilanteeseen puuttumista tehostettiin, ja työterveysneuvotteluita järjestettiin paljon 
työkykyriskien ratkaisemiseksi. Esimiehet käyttivät VARPU- mallia hyvin ja varhaisen 
välittämisen kulttuuri lisääntyi työpaikoilla. 
 
Työpaikkakäyntejä tehtiin ahkerasti vuonna 2015. Tavoitteena oli, että kaikki 
työpaikkaselvitykset olisivat ajan tasalla vuoden 2016 loppuun mennessä. 
Terveystarkastukset toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti työyhteisökohtaisina 
terveystarkastuksina ja määräaikaistarkastuksina.  
 
 


