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Saatteeksi 
 
 
Vuoden 2016 lopussa Kalajoen kaupungilla oli yhteensä 1047 työntekijää eli 23 vähemmän 
kuin vuonna 2015. Henkilöstömäärä on siten viimeisten vuosien aikana ollut vähenevä. Vä-
hennys on tapahtunut keskeisesti määräaikaisten palvelussuhteiden määrässä, mikä on ta-
voiteltavaakin. Palkkatuen myöntämistä koskevien säännösten muuttumisen seurauksena 
myös näitä työpaikkoja oli Kalajoen kaupungilla vain murto-osa aiempien vuosien tasosta. 
Samaan aikaan vuonna 2016 Kalajoen kaupungilla rekrytoitiin aktiivisesti: alkaneita vakinai-
sia palvelussuhteita oli peräti 21 enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä kehitys kättelee 
ikärakenteemme kanssa. Vanhuuseläkkeelle ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäi vuonna 2016 
kaksi kertaa enemmän työntekijöitä kuin vuonna 2015. 
 
Kalajoen kaupungin henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä jatkoi valitettavasti kasvu-
aan. Aiemmin yliedustettuna olleet tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat kääntyneet laskuun sai-
rauspoissaolojen aiheuttajana. Panostukset työergonomiaan ovat siis tehonneet. Toisaalta 
mielenterveyden sairaudet lisääntyivät vuonna 2016 selvästi.  
 
Lisääntynyt sairastavuus ei kuitenkaan kasvattanut työterveyshuollon kustannuksia, jotka 
päinvastoin alenivat edellisvuodesta. Työterveyshuollon kustannusten voidaan jatkossakin 
odottaa pysyvän hallittavalla tasolla, sillä olemassa ollut sopimus irtisanottiin keväällä 2016 
ja työterveyshuollon sopimus kilpailutettiin aiempaa kustannustehokkaammin ehdoin. Pal-
velun saatavuudelle asetettiin myös korkeat tavoitteet. Kilpailutuksen voitti Suomen Ter-
veystalo Oy, joka vastaa siten jatkossakin Kalajoen kaupungin työterveyshuollosta.   
 
Kasvaneet sairauspoissaolot aiheuttavat kuitenkin lisääntyneitä palkkakustannuksia. Vaikka 
yhtenä haasteenamme ovatkin olleet pitkät ja työkyvyn näkökulmasta haasteelliset poissa-
olot, aiheutuu lyhyemmistä poissaoloista kaksinkertaisia palkkauskustannuksia. Useissa 
Kalajoen kaupungin tehtävissä vaaditaan mm. potilasturvallisuuden toteutumiseksi sijaistyö-
voimaa, vaikka varsinaisen työntekijän poissaolo olisi vain muutaman päivän mittainen.  
 
Sote- ja maakuntaratkaisu lähestyy ja sen henkilöstövaikutukset Kalajoen kaupungilla tule-
vay olemaan mittavia. Arviolta 550 työntekijäämme siirtyy vuoden 2019 jälkeen muun työn-
antajan palvelukseen. Vaikka muutos onkin pian käsillä, on henkilöstön ja organisaation ke-
hittämiseen panostettu edelleen vahvasti. Esimiehille on tarjottu työkaluja muutoksen läpi-
viemiseen ja kehittämishankkeita on edistetty myös työntekijälähtöisesti. Marraskuussa teh-
dyn henkilöstökyselyn perusteella vahvuutenamme onkin motivoitunut henkilöstö, joka on 
sitoutunut tekemään työtä laadukkaasti sekä vahvasti kiinnostunut oman osaamisensa ja 
työnsä kehittämisestä. 
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1. Henkilöstömäärä 
 
Henkilöstömäärä kattaa kaupunkiin palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Henkilöstön ko-
konaismäärässä ja rakenteessa tapahtuvien muutosten seurantaa hyödynnetään henkilös-
töresurssien kohdentamisessa ja henkilöstösuunnittelussa. 
 

Palvelussuhde 31.12  Mie-
het  

Naiset  Yhteensä  Muutos % ed. vuodesta  

Vakinaiset 
Määräaikaiset 
joista työllistettyjä 

143 
  57 
    2 

630 
217 
   2 

  773 
  274  
     4 

  +    0,79 
  -   10,00 
  -   75,00 

Yhteensä  200 847 1047  
 
Yhteensä henkilöstömäärä oli vuoden 2016 lopussa 1047, joista vakinaisia 767 henkilöä ja 
303 määräaikaisia. Henkilöstön kokonaismäärä on pienentynyt edelliseen vuoteen verrat-
tuna 23 henkilöllä. Vakinaisten määrä on noussut jonkin verran samalla, kun määräaikai-
suuksia oli selvästi vähemmän (-29 hlöä).    
 

Kokoaikaisten lukumäärä 31.12 811 
Osa-aikaisten lukumäärä 31.12 225 
Osa-aikaeläkeläisten lukumäärä 31.12   11 
Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevien lu-
kumäärä 

 
  62 

 
 
Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakautuma 2005 - 20 16 
 
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 
2016 143 18,5 630 81,5 773 

     
 
Naisten osuus koko henkilöstöstä on 81,5 %. Sukupuolijakauma ei ole tasoittunut vuosien 
kuluessa, vaan naisten määrä lisääntyy kaiken aikaa. Kunta-alalla neljä viidesosaa henki-
löstöstä on naisia. Kalajoen kaupungin henkilöstön sukupuolijakauma vastaa siten kunta-
alan sukupuolijakaumaa. 
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Määräaikaisuuden pääasiallisimmat perusteet  
 
Sijaisuus muodostaa perusteena noin kolmanneksen kaikista määräaikaisuuksista. Toimin-
nan uudelleen organisointi on ollut perusteena mm. opetuspalveluiden organisaatiomuutok-
sen sekä siihen liittyvien tehtävien yhteydessä. Nämä määräaikaisuudet on sidottu yhtenäis-
koulun toiminnan aloittamiseen. Ulkoisista tekijöistä johtuva väliaikainen työvoiman tarve on 
usein käytetty määräaikaisuuden peruste mm. maatalouslomituksessa ja varhaiskasvatuk-
sessa. Kansalaisopiston opettajista useat ovat sivuvirassa. Määrätyllä työkokonaisuudella 
tarkoitetaan määräaikaisuuden perusteena tiettyä, rajattua tehtävää, jolla on selvä alku ja 
loppu.   
 
Määräaikaisuuden perusteeseen on kiinnitetty erityistä huomiota viime vuosina. Jokaiselle 
määräaikaiselle palvelussuhteelle tulee olla olemassa työsopimuslain ja vakiintuneen oi-
keuskäytännön mukainen perusteltu syy. Perustellun syyn on oltava todellinen ja tarvitta-
essa toteen näytettävissä.  
 
 

Määräaikaisuuden peruste 2016 kpl 
Sivuvirat 32 
Määräaikaiset   
Epäpätevyys 3 
Kausiluonteinen työ 32 

Muu perusteltu syy             
  

20 
Määrätty työ tai työkokonaisuus 16 
Palkkatuki                      
Sijaisuus 99 
Toiminnan uudelleen organisointi 38 
Työntekijän aloite              3 
Ulkoisista tekij. johtuva väliaik. työvoiman tarve 54 
Ulkopuolinen rahoitus          8 
Harjoittelu 1 
 274 

  
 
Henkilöstö palvelualoittain 
 
Vuoden 2015 alussa tapahtuneen perusturva- ja sivistyspalveluiden yhdistymisen myötä lä-
hes 70 % kaikista Kalajoen kaupungin vakinaisista työntekijöistä työskentelee hyvinvointi-
palveluissa. Määräaikaisuuksista merkittävä osa kohdistuu myös hyvinvointipalveluihin. 
Ruokahuolto on siirtynyt vuoden 2013 alussa hallintopalveluista teknisiin palveluihin. Tuki-
työllistetyt työpaikat ovat vähentyneet olennaisesti viimeisen kolmen vuoden aikana. Syynä 
on työllistämistuen painopisteen siirtäminen julkisista organisaatioista vahvemmin yksityis-
ten ja kolmannen sektorin toimijoiden suuntaan.  
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  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vakinaiset 
           

 

Hallintopalvelut 52 50 55 23 23 26 28 
Elinkeinopalvelut 7 7 7 8 8 4 4 
Hyvinvointipalvelut      536 541 
Perusturvapalvelut 347 359 370 369 371   
Sivistyspalvelut 165 167 176 178 168   
Tekniset palvelut 101 92 94 124 121 114 117 
Maaseutupalvelut 75 83 91 89 86 87 83 
Yhteensä 747 758 793 791 777 767 773 
Muut             
Määräaikaiset 289 310 288 324 315 287 270 
Tukityöllistetyt 36 33 35 22 23 16 4 
Yhteensä 325 343 323 346 338 303 274 
Yhteensä 1072 1101 1116 1137 1115 1070 1047 

       

   
 
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 eli 31.12. 
 

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

 
Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön työskentelyä koko kalen-
terivuoden aikana. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosentti-
aan 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 6 Miehet  Naiset  Yhteensä  

Henkilötyövuodet palvelussuhteessa 
- ei sis. opettajia, kansalaisopis-

ton päätuntiopettajia, kansa-
laisopiston sivutuntiopettajia 
eikä eläinlääkäreitä 

135,52 647,21 
 

782,73 
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Henkilötyövuodet opettajat 
- ei sis. sivutoimisia tuntiopettajia 

eikä kansalaisopiston tuntiopet-
tajia 

 38,26 104,06 142,32 

Yhteensä  173,78 751,27 925,05 
 
 
 

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 vuosi-
työajasta. 
 
Taulukossa teoreettista säännöllistä vuosityöaikaa laskettaessa kalenterivuoden päivistä 
vähennetään lauantait, sunnuntait ja työaikaa lyhentävät arkipyhät, mikä tarkoittaa vastaa-
vaa viiden työpäivän ajattelua esim. jaksotyössä tai toimialueilla, joissa työskennellään ym-
päri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä (24/7).  
 
 
Muiden kuin opettajien työajan jakauma 
 

 
 
 

Työpäivät % teoreettisesta 
säännöllisestä vuo-

sityöajasta 

1.000  
euroa 

Kalenterivuoden päivät 
-vähennetään lauantait, sun-
nuntait, työaikaa lyhentävät arki-
pyhät 
= Teoreettinen säännöllinen 
vuosityöaika (työpäiviä) 
 
Vähennetään työpäivinä: 
-vuosilomat ja muut lomat 
-terveysperusteiset poissaolot 
-perhevapaat 
-koulutus 
-muut palkalliset poissaolot 
-muut palkattomat poissaolot 
-vapaana annetut työaikakor-
vaukset 
 
 
 

 
 
 
 
 

 172 646 
 
 

   24 199 
   10 840 
     4 990 
        878 
        923 
     7 518 
     1 316 

 
 
 
 
 

100,0 
 
 

  14,0 
    6,3 
    2,9 
    0,5 
    0,5 
    4,4 
    0,8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2 729,4 
    905,4 

      122,7 
      74,1 
      65,6 

 
    118,1 

= tehty vuosityöaika  121 982   70,6 4 015,3 
 
Summissa ei ole eläinlääkäreitä (ei ole työaikaa) ja opettajia. Palkkakustannukset eivät si-
sällä työnantajan maksamia eläkevakuutus- ja muita sosiaaliturvan kuluja. 
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Vuosilomien määrä on yhteydessä henkilöstön keski-ikään ja ennen kaikkea palvelussuh-
teiden kestoon: mitä pidempi palvelussuhde, sitä suurempi lomaoikeus. Vuosityöajasta vä-
hennettävät työpäivät ovat pääosin samalla tasolla kuin vuonna 2015.  
 
 
 
Opettajien työajan jakauma 
 
Opettajien työajan jakautuma voidaan raportoida vastaavalla tavalla soveltaen kuin muun 
henkilöstön työajan jakauma. Jakaumaa ei tehdä niistä opettajista, joille maksetaan tuntipe-
rusteinen 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 vuosityö-
aika (työpäiviä) 
 
Vähennetään työpäivinä: 
-rehtoreiden vuosilomat  
-opettajien laskennallinen vuosiloma-
aika 
-terveysperusteiset poissaolot 
-perhevapaat 
-koulutus 
-muut palkalliset poissaolot 
-muut palkattomat poissaolot 
 

 
 
 
 
 
 
 

 30517 
 
 

     70 
       

  3 428 
     668 
     208 

297   
     181 

   776 
 

 
 
 
 
 
 
 

100,0 
 
 

    0,2 
    

  11,2 
    2,2 
    0,7 

1,0 
0,6 
2,5    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   19,2 
  

621,3 
  91,9 

  18 
  34,2  

16,6 
    - 

= tehty vuosityöaika  24889 81,6 
 

801,2 

 
 
 
4. Henkilöstön ikärakenne 
 
Henkilöstön ikätietoja tarvitaan varautumisessa eläkepoistumaan ja ennakoitaessa tulevai-
suuden henkilöstön rekrytoinnin tarvetta. Tiedot tukevat myös ikäjohtamista. 
 
 
 
Ikä vuosina  Luku-

määrä 
%- osuus  

alle 30 
30 – 39 

  43 
138 

    5,56 
  17,85 
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40 – 49 
50 – 59 
60 – 64 
65 ja yli 

194 
288 
106 
    4 

25,10  
37,26    
13,71 

    0,52 
Yhteensä  
Keski-ikä 

773 
47,93 

100,00 

 
Kaupungin vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 47,93 vuotta. Henkilöstön keski-ikä on las-
kenut ensimmäistä kertaa usean vuoden nousun jälkeen. Muutos on suoraan yhteydessä 
voimakkaaseen eläköitymiseen sekä rekrytoinnin kautta tapahtuneeseen henkilöstön vaih-
tumiseen. Kunta-alalla työskentelevien keski-ikä on 45,8 vuotta (2015). 
 
 
 
5. Poissaolot 

 
Poissaolot kalenteripäivinä vuosina 2009 - 2016   
 
      

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Sairaus 10438 11995 15594 14045 13231 14188 13912 15028 
Työtapaturma 1167 1325 583 1251 672 639 835 1000 

Kuntoutus 328 951 2422 1664 2047     1409 
     

1706 
 

   2442 
Perhevapaa 7620 7892 8445 7404 8351 11544 8486 8343 
Muu vapaa 6105 8272 6282 6309 5491 4427 5370 5436 
Opintovapaa /oppiso-
pimus 1333 1956 1894 2576 2266 1151 2174 

      
3079 

Koulutus 665 840 934 886 986 900 1000 908 
Lapsen sairaus 254 411 483 536 503 650 588 610 
Vuorotteluvapaa 1645 2530 2612 3217 3216 3778 4208 2208 
Lomautus 231 414 1076 771 816 653 324 0 
Vuosiloma 23924 31628 33422 34897 35775 35612 34689 32715 
Lomarahavapaa 886 1160 1336 882 940 1076 1103 1364 
Yhteensä 54596 69374 75083 74438 74294 76027 74395 73133 

 
Vuosilomien lisäksi poissaoloperusteista suurimman joukon muodostavat sairauslomat ja 
perhevapaat. Opintovapaiden määrä kasvoi selkeästi jo vuonna 2015 ja sitä on vuonna 2016 
käytetty vielä voimakkaammin. Joitakin tehtäviä hoidetaan myös oppisopimusperusteisesti, 
mikä on perusteltu tapa kasvattaa organisaation osaamispääomaa. Vuorotteluvapaasään-
nöksiin vuonna 2014 tulleet muutokset näkyvät siten, että aiemman lainsäädännön mukaan 
haetut vapaat on pidetty eikä uusia ole haettu yhtä paljon. Syynä tähän ovat kiristyneet 
säännökset sekä opintovapaata hakevan henkilön työhistorian että sijaisen henkilön suh-
teen. Kohtaan ”Muu vapaa” kirjautuvat mm. työajantasaukset, toisen viran hoito ja kuntou-
tustuki.  
 
Lomautukset koskevat pääasiassa koulunkäyntiavustajia ja koulujen keittiöhenkilökuntaa, 
joita on lomautettu koulujen loma-aikojen ajaksi. Vuonna 2015 käyttöön otetun mallin myötä 
koulunkäyntiavustajia on työllistetty koulujen loma-aikoina muihin Kalajoen kaupungin teh-
täviin, joita heillä on edellytyksiä hoitaa ammattitaitonsa ja kokemuksensa perusteella. 
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Näitä tehtäviä tarjottiin vuonna 2016 koulujen talvi-, kesä- ja syyslomilla varhaiskasvatuk-
sessa, sosiaalipalveluissa, asumispalveluissa ja vapaa-aikapalveluissa. Lomautuksille ei si-
ten ole ollut perusteita. Samalla tavoin lomautukset on voitu välttää myös ruokapalveluissa 
keskuskeittiön toiminnan aloittamisen myötä.  
 
 
 
Terveysperusteiset poissaolot 

 
Terveysperusteisia poissaoloihin kuuluvat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työ-
tapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Terveysperus-
teiset palkalliset ja palkattomat poissaolot lasketaan kalenteripäivinä. 
 
Terveysperusteiset poissaolot aiheuttavat kustannuksia sairausloma-ajan palkan ja sijais-
kustannusten muodossa sekä luonnollisesti työpanoksen menetyksenä. Vuodesta 2015 läh-
tien ns. omailmoituspoissaoloille (1-3 pv) on saatu selkeämpi seurantamalli. Myös nämä 
poissaolot tulevat nyt työterveyshuollon tietoon, jolloin niitä voidaan seurata entistä parem-
min ja myös tällaisiin, mahdollisesti toistuviin poissaoloihin pystytään reagoimaan varhai-
sessa vaiheessa. 
 

Terveysperusteiset poissa-
olot 

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 

  2 577 
6 558  

  3 695 
  1 259 
  1 665 
     274 
16 028 

201 
506 
198 
  65 
  47 

  
1 017 

   
Edellä mainituista poissaoloista 
erikseen 

• työtapaturmat ja työmat-
katapaturmat 

 
 
 

    1 000 

                 
 
 

52                               
 
Sairauslomapäivien lukumäärä on kasvanut vuoden 2015 tilanteeseen nähden yli 1000 päi-
vällä. Muutosta on lyhyissä poissaoloissa, jota selittää mm. alkuvuonna 2016 ollut poikkeuk-
sellisen vaikea influenssakausi. Toisaalta myös kaikki yli 30 päivää kestäneet poissaolot yli 
180 pv lukuun ottamatta ovat lisääntyneet. Viimeksi mainittujen osalta on tehty määrätie-
toista yhteistyötä työterveyshuollon kanssa ja nämä poissaolot ovatkin vähentyneet yli 500 
päivällä.   
 
 
Sairauslomapäivät/henkilö vuosina 2008 – 2016 
 
Vuosi  Sairauslomapäivät/henkilö  
2008 12,3 
2009 14,2 
2010 12,4 
2011 14,7 
2012 13,7 



10 
 

 

 
 

Kalajoen kaupunki | Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI | p. +358 (0)8 469 11 | www.kalajoki.fi 
 

 
 
 
 
 

 
Kunta-alalla keskimääräinen sairauspoissaolopäivä/henkilö on 16,5 (2015).  
Yllä laskettu sairauspoissaolopäivien tilastointi perustuu palkkatoimiston saamiin tietoihin, 
joka käsittää koko kaupungin henkilöstön, palvelussuhteen pituudesta riippumatta.  Sairaus-
poissaolojen syitä on tilastoitu täsmällisemmin kohdassa 14. Työterveyshuolto.  
 
 
Perhevapaat ja tilapäiset hoito-
vapaat 
     
  lkm pv   pv/ hlö 
Naiset 168 8758 52,1 
Miehet 21 195 9,3 
Yhteensä 189 8953  

 
Loppusummassa on huomioitu perhevapaat 8343 päivää sekä tilapäinen hoitovapaa sai-
raan lapsen hoitamiseksi 610 päivää. 
 
 
 
6. Henkilöstön vaihtuvuus 
 
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön vuoden aikana alkaneet ja päättyneet 
palvelussuhteet (irtisanoutuneet, ml. eläkkeelle siirtyneet, irtisanotut, kuolleet) on raportoitu 
lukumäärinä sekä tulovaihtuvuus- ja lähtövaihtuvuusprosentteina. 
 

Vakinaiset  Lukumäärä  Vaihtuvuus 
% 

Alkaneet palvelussuhteet 62     8,08 
Päättyneet palvelussuhteet 55     6,52 

 
Vuonna 2016 otettiin toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen 62 henkilöä, joista 
55 naisia ja 7 miehiä. Määräaikaisia palvelussuhteita oli 4829 kappaletta, joista naisia 3770 
ja miehiä 1 059. 
 
Alkaneita vakinaisia palvelussuhteita oli vuonna 2016 yhteensä 21 enemmän kuin edellis-
vuonna. Päättyneitä oli neljä enemmän kuin vuonna 2015. Vaihtuvuutta selittää keskeisesti 
voimakas eläköityminen.  
 
Henkilöstön rekrytointia varten on käytössä valtakunnallinen Kuntarekry -palvelu. Järjestel-
mässä tehtiin 80 rekrytointia, joiden kautta haettiin yhteensä 106 työpaikkaa vuonna 2016. 
Näistä 65 oli työsuhteita ja 40 virkasuhteita. Hakemuksia tehtiin järjestelmän kautta 946 kpl. 
Rekrytoinneista merkittävä osa kohdentui hyvinvointipalveluihin.  
 
 

2013 12,2 
2014 13,3 
2015 13,8 
2016 15,3 
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7. Eläköityminen 
 
Eläköityminen on raportoitu vanhuuseläkkeen ja osa-aikaeläkkeen aloittaneiden lukumää-
rinä sekä päätöksen saaneiden henkilöiden keski-ikänä. 
 

 Yhteensä Keski-ikä 
Vanhuuseläkkeelle siirty-
neet 

33 63,8 

Osa-aikaeläkkeen aloitta-
neet 

  7 62,2 

 
Toimintavuonna 2016 vanhuuseläkkeelle siirtyi 33 henkilöä ja osa-aikaeläkkeen aloitti 7 
henkilöä. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 63,8 vuotta. Kaupungin palveluksessa 
oli vuoden 2016 lopussa 4 henkilöä, jotka olivat täyttäneet 65 vuotta. Vanhuuseläkkeelle 
siirtyvien määrä kasvaa voimakkaasti. Vuonna 2015 vanhuus- ja osa-aikaeläkkeelle siirty-
neitä oli yhteensä 21 eli noin puolet verrattuna vuoteen 2016. 
´ 
 
Eläkepoistumaennuste vuosille 2017 – 2032 
 

Vuosi  Eläkepoistuma 
henkilöä/vuosi  

2017 36 
2018 39 
2019 43 
2020 35 
2021 38 
2022 36 
2023 35 
2024 29 
2025 32 
2026 39 
2027 35 
2028 30 
2029 29 
2030 34 
2031 30 
2032 25 

 
Eläkepoistuma on tulevien vuosien aikana merkittävä. Poistuma myötäilee hyvin suunnitel-
tua sote- ja maakuntamuutosta mutta asettaa haasteita väliajan rekrytoinneille.  
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Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet 
 
 Lkm % koko hen-

kilöstön mää-
rästä 

Keski-ikä 

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet 
yhteensä, joista 

• Osatyökyvyttömyyseläkkeelle 
siirtyneitä 

• Kuntoutustuelle siirtyneitä 
• Täydelle työkyvyttömyyseläk-

keelle siirtyneitä 

 
       19 

  
  4 

  
 9 

 
  6 

 
1,8 

 
0,4 

 
0,9 

 
0,6 

 
56,3 

 
59,3 

 
51,4 

 
61,8 

 
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä lisääntyi selvästi vuodesta 2015, jolloin yh-
teismäärä oli seitsemän henkilöä. Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden ikä lähen-
telee lakisääteistä eläkeikää, mutta muutoin keski-ikä on suhteellisen alhainen.  
 
 
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 eläk-

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

ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttö-
myyseläkkeelle tai kuntoutustuelle eli alkavat saada määräaikaista työkyvyttömyys-
eläkettä 

 
Erityisesti kahteen jälkimmäiseen voi työnantaja vaikuttaa omilla työssä jaksamisen tuke-
mistoimenpiteillä. Työkyvyttömyyseläkkeestä ja kuntoutustuesta aiheutuvat varhemaksut 
ovat merkittäviä. Työnantaja seuraa sekä näiden maksujen suuruutta euroissa että prosent-
tiosuutta palkkakustannuksista. 
 
Kuntatyönantajat ovat yhdessä vastuussa kunnallisten eläkkeiden rahoituksesta. Eläkeme-
noperusteisena ja varhemaksuna kerättävä osuus jaetaan vuosittain kaikkien kuntatyönan-
tajien kesken.  
 
  Maksut 1.000 euroa %-osuus palkkakustannuksista 
Varhemaksu   329                0,85 
Eläkemenoperusteinen 
maksu 1 433 - ( ei lasketa) 

 
Varhe-maksu nousi edellisestä vuodesta, jolloin se oli yhteensä 329 182 €. Eläkemenope-
rusteinen maksu oli puolestaan 1.528.600 € vuonna 2015.  
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8. Työvoimakustannukset  
 
Työvoimavaltaisella kunta-alalla työvoimakustannukset sekä investoinnit henkilöstön hyvin-
vointiin ja osaamisen kehittämiseen muodostavat merkittävän osan kaupungin taloudesta. 
 
Työvoimakustannusten rakenteen ja kehityksen seuranta ovat siten keskeisiä myös henki-
löstöraportoinnissa. Työvoimakustannukset kattavat kuntaan palvelussuhteessa olevan 
henkilöstön. 
 

 2015 
1.000 euroa 

Muutos % ed. vuo-
desta 

Työvoimakustannukset yhteensä, josta 
1. Palkat yhteensä 

josta 
- vuosiloma-ajan palkat 
- terveysperusteisten poissaolojen 

palkat, brutto 
- perhevapaiden palkat, brutto 
- Muut lakisääteisten/sopimuspe-

räisten poissaolojen palkat 
 

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

livakuutusmaksut 
 

3. Muut 
- rekrytointikustannukset (ei ole erik-

seen eritelty) 
- vuokratyövoiman kustannukset (ei 

ole erikseen eritelty) 
 

4. Henkilöstöinvestoinnit 
- työterveyshuolto, netto 
- koulutus ja muu kehittäminen 
- kuntoutus 
- muut yhteensä (työpaikkaruokailu, 

virkistys, työmatkaliput, suojavaat-
teet jne.)  

 
33 981 

 
2862 

 
1017 
251 

 
277 

 
495 

49 
 
 

9852 
 
 
 
 
 
 
 

 
290 

88 
20 

 
Ei eritelty 
erikseen 

 
0,88 % 

 
-5,63 % 

 
                12,74 % 
                57,86 % 

             
   10,35 % 

 
                22,22 % 
                40,00 % 

 
 

                -0,64 % 
 
 
 
 
 
 

 
 

-31,6 % 
                  -1,1% 

-37,5 %      
 
 
 

   
 
 
Kirjaussuosituksen muutoksen johdosta (maksuperusteisesta suoriteperusteiseksi) on v. 
2015 kirjanpidossa eläkekuluissa KuEL -maksuja 13 kuukauden ajalta. 
 
Palkkakustannukset nousivat noin 300.000 € vuodesta 2015. Samaan aikaan henkilöstön 
määrä on vähentynyt, mikä tarkoittaa, että palkkataso on joissakin tapauksissa noussut.  
Perehdyttämisen vuoksi joissakin tehtävissä on ollut yhtä aikaa kaksi viranhaltijaa/työnteki-
jää. Lisäksi esim. kaikki lääkärinvirat olivat vuonna 2016 täynnä, mikä on kustannuksista 
huolimatta tulkittava myönteiseksi asiaksi.  
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Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannukset nousivat, koska myös sairauspoissa-
oloja oli edellistä vuotta enemmän. Samasta syystä myös Kela-korvaukset ja tapaturmakor-
vaukset kasvoivat. Näistä kertyy luonnollisesti myös sijaiskustannuksia. Työterveyshuol-
losta aiheutuneet kustannukset laskivat kuitenkin selvästi vuoden 2015 tasoon verrattuna. 
Työterveyshuollon sopimus kilpailutettiin vuonna 2016 ja tulevina vuosina on odotettavissa 
lisää kustannusten laskua, edellyttäen, että palvelujen käytössä ei tapahdu merkittäviä muu-
toksia.  
 
Tapaturmavakuutusmaksut pienenivät myös jonkin verran, samoin sairausvakuutuskor-
vauksia 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 teh-
täväkohtaiset vähimmäispalkat. Kunnissa harkitaan paikallisesti maksettavan tehtäväkoh-
taisen palkan suuruus ottaen huomioon tehtävien vaativuus, kunnan palkanmaksuvara sekä 
alueen työmarkkinatilanne ja yleinen palkkataso. 
 
Työaikakorvauksia maksetaan epämukavalta työajalta (ilta, yö, viikonloppu, arkipyhä, varal-
laolo) sekä lisä- ja ylityöajalta. 
 
Sopimusjärjestelmä on kunta-alalla joustava. Valtakunnallisilla virka- ja työehtosopimuksilla 
sovitaan palkoista ja työajoista. Kunnat ja kuntayhtymät voivat myös tehdä paikallisia sopi-
muksia. Neuvottelumenettelystä ja neuvotteluosapuolista on sovittu kunta-alan pääsopi-
muksella. 
 
Kunta-alalla on viisi sopimusalaa: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), 
opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), teknisen henkilöstön virka- ja työeh-
tosopimus (TS), lääkärien virkaehtosopimus (LS) sekä tuntipalkkaisen henkilöstön työehto-
sopimus (TTES). 
 
Vuonna 2016 maksettin 1.2.2016 KVTES:iin yleiskorotus 16 € tai 0,47 %. TS-sopimuksessa 
maksettiin yleiskorotus samoin 1.2.2016 tehtäväkohtaiseen palkkaan 16 € tai 0,47 %. Tek-
nisessä sopimuksessa maksettiin 1.12.2016 henkilökohtaiseen lisään ja erillislisään 0,47 %.  
LS-sopimuksessa jaettiin terveyskeskuslääkäreille 0,40 % yleiskorotus tehtäväkohtaiseen 
palkkaan ja henkilökohtaista lisää korotettiin vastaavasti. Terveyskeskusten hammaslääkä-
reille maksettiin 0,60 % yleiskorotus tehtäväkohtaiseen palkkaan ja henkilökohtaiseen li-
sään. LS-sopimuksen puitteissa jaettiin paikallinen järjestelyerä palkkahinnoittelun ulkopuo-
lisille lääkäreille. Eläinlääkäreiden palkkahinnoittelun alarajoja korotettiin 0,49 % 1.1.2016.  
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Henkilöstö sopimusaloittain 31.12.2016   

       

  KVTES OVTES LS TS TTES 
Yh-

teensä 
miehet 106 45 4 27 18 200 
naiset 689 124 25 7 2 847 
yhteensä 795 169 29 34 20 1047 

 
 
 
 
10.  Henkilöstöhallinto ja palkanlaskenta  
 
 
Henkilöstöjaosto 
 
Henkilöstöjaosto on pitänyt vuonna 2016 viisi kokousta ja käsitellyt 32 asiaa.  
    
Suoritteet ja suorittajat 
 
Vuonna 2016 on maksettu palkkoja ja palkkioita 1940 henkilölle ja 6504 eri palvelussuh-
teelle. Kokouspalkkioita on maksettu 176 eri henkilöille.  
 
Resurssit 
 
Palkanlaskentaan osallistuvia henkilöitä oli vuoden lopussa 4,4 henkilöä (4,2 palkkasihteeriä 
ja 0,2 % teknisen palvelujen laskentasihteeri). Lisäksi palkanlaskennan resursseja on lisän-
nyt yksi kuntouttavassa työtoiminnassa oleva henkilö kahtena päivänä viikossa neljä tuntia 
päivässä. 
 
Ohjelmat 
 
Käytettävissä olevaan palkkaohjelmaan on tehty versiopäivitys kaksi kertaa vuoden 2016 
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 palkkato-
distus. Vuoden 2016 loppupuolella tehtiin linjaus, jonka mukaan kaupunki toimittaa palkka-
laskelman sähköisenä, ellei työntekijä esitä erityisiä perusteita paperisen todistuksen saa-
mikseksi. 

 
 
 

11.  Yhteistoiminta 
 
Yt–toimikunnan kokoonpano vuonna 2016 on ollut seuraava: 
 



16 
 

 

 
 

Kalajoen kaupunki | Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI | p. +358 (0)8 469 11 | www.kalajoki.fi 
 

Myllylä Raili Kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja 

Työnantajan edustaja 
YT-toimikunnan puheen-
johtaja 

Puoskari Jukka Kaupunginjohtaja Työnantajan edustaja 
Saari-Somero Mari Henkilöstöjohtaja, työsuojelu-

päällikkö 
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 (Terveys-
talo) 

 

 
 
Yt–toimikunta on pitänyt kolme kokousta vuonna 2016. Yt–toimikunnan käsittelyssä oli vuo-
den aikana mm. henkilöstökertomus, tilinpäätös 2015, talousarvio 2017, työterveyshuollon 
Kela-korvaushakemus 2014, organisaatiomuutokset ruokapalveluissa ja kuntoutuksessa 
sekä kouluverkkoon painottuva palveluverkkouudistus. Jokaisessa yt-toimikunnan kokouk-
sessa on tehty myös palvelukatsaus, jossa kokouksen osallistujat ovat tuoneet esille koke-
muksia omissa palveluissaan. 
 
Paikallisneuvotteluja on käyty mm. kiinteistönhuollon tehtävistä ja opetuspalvelun uudelleen 
organisoinnista.  
 
 
 
12.  Työsuojelu 
 
Työsuojelupäällikkönä toimii henkilöstöjohtaja Mari Saari-Somero.  
 
Työsuojelu on osa yhteistyötoimikuntaa ja yt–toimikunta toimii siten myös työsuojelun yh-
teistoimintaelimenä. 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. Toi-
minnan tulee tapahtua yhteistyössä esimiesten ja työtekijöiden sekä työterveyshuollon 
kanssa. Vastuu työturvallisuudesta ja työterveydestä sekä päätösvalta toimenpiteistä on 
työnantajalla.  
 
Työsuojeluvaltuutetut kokoontuivat vuoden aikana kaksi kertaa yt-toimikunnan ulkopuolella. 
Työsuojeluvaltuutettujen palaverissa käsiteltiin mm. tapaturmatilastoja, työterveyshuollon 
tunnuslukuja, vaarojen ja riskien arvioinnin tilannetta ja työpaikkaselvityksiä.  
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Työsuojelupäällikkö ja -valtuutetut ovat osallistuneet aluehallintoviranomaisen työsuojelu-
tarkastuksiin. Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto/ työsuojelun vastuualue on suorittanut 
tarkastuksia Kalajoen kaupungissa seuraavasti:  
 
Ryhmäkoti Puistola 20.1.2016 
Päiväkoti Puolukka 20.4.2016 
Ryhmäperhepäiväkoti Mustikka 20.4.2016 
Ryhmäperhepäiväkoti Koivula 20.4.2016 
Päiväkoti Satumajakka ja Puikkari 4.5.2016 
Ryhmäperhepäiväkoti Seilari 4.5.2016 
Merijärven terveysasema 19.5.2016 
Ryhmäperhepäiväkoti Koivutupa 19.5.2016 
Monitoimikeskus Maakari 14.6.2016 
Duunipaikka 14.6.2016 
SaniFani, kiinteistöhuolto 17.8.2016 
Raution ryhmäperhepäiväkoti 31.8.2016 
Kalliokoti 3.11.2017 
Monitoimikeskus Kuunari 3.11.2016 
Himangan pesula 3.11.2016 

 
Ensiaputarviketäydennyksistä vuonna 2016 on vastannut Merplast Oy. Kalajoen kaupungilla 
on vuoden 2016 aikana järjestetty kaksi EA 1 – ensiapukurssia, joihin on osallistunut yh-
teensä 30 henkilöä eri palveluista ja työyksiköistä.  Tämän lisäksi työyksiköissä on järjestetty 
eritasoista ensiapukoulutusta yksiköiden tarpeiden mukaan.  
 
 
 
13.  Henkilöstön kehittäminen 
 
 
Henkilöstöedut  
 
Kaupungin henkilökunnalla on käytettävänään kuntosali- ja ryhmäliikuntapalvelut GoFit 
Oy:ssä Hiekkasärkillä, Hyvinvointikeskus Asemalla Kalajoen keskustassa ja GymSport Cen-
terissä Himangalla. Lisäksi kaupungin työntekijät voivat käyttää Kylpylä SaniFanin ja Keila-
halli SunBowlingin palveluja. Kaupunki omistaa myös 10 kpl Hiekkasärkät Golf Oy:n osak-
keita. Osakkeet on vaihdettu vuosittain päivälipuiksi, joita kaupungilla on vaihdon jälkeen 
ollut yhteensä 250 kappaletta. Kaupungin henkilöstöllä on ollut mahdollisuus käyttää kau-
pungin päivälippuja 1 kerta/viikko. Omavastuu lipuissa oli 3 €/kerta. 
 
Kuntosali-, uinti- ym. liikunta-aktiviteetteja voivat käyttää kaupungin vakinaisessa palvelus-
suhteessa olevat henkilöt sekä ne henkilöt, jotka ovat vähintään 6 kk kestävässä yhtäjak-
soisessa 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 olles-
saan vuorottelu-, opinto- ja perhevapaalla tai sairauslomalla. Henkilöstöetuuksia käytettiin 
vuonna 2016 erittäin aktiivisesti.  
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Liikuntakampanjat ja muut tapahtumat 
 
Vuoden 2016 aikana toteutettiin perinteinen kesäinen kuntokorttikampanja sekä keväiset ja 
syksyiset työmatkaliikuntaan kannustavat kampanjat. Helmikuussa 313 työntekijää osallistui 
Hymis-kampanjaan, jonka tavoitteena on aktivoida koko työyhteisöä sekä valaa innostusta 
niihin ryhmän jäseniin, jotka muutoin liikkuvat vähemmän. Elokuussa järjestettyyn Nice Run 
–tapahtumaan osallistui jälleen myös Kalajoen kaupungin naispuolisia työntekijöitä. Syys-
kuussa vietettiin Kalajoen kaupungin hyvinvointiviikkoa, jonka aikana työntekijöillä oli mah-
dollisuus osallistua sekä kaupungin että yhteistyökumppaneiden tarjoamiin liikunta- ja kult-
tuuritapahtumiin korvauksetta. Pikkujoulua vietettiin Event Park Arenalla osana Kaiken kan-
san pikkujouluja. 
 
 
Esimiestyön kehittäminen  
 
Esimiestyön kehittämisessä painopistealueena vuonna 2016 oli muutoksen johtaminen. 
Tällä teemalla järjestettiin esimiehille kolmen valmennuspäivän kokonaisuus, jossa etsittiin 
erityisesti käytännön keinoja muutoksen läpiviemiseen. Kuusi esimiestä suoritti vuonna 
2016 johtamisen erikoisammattitutkinnon yhteisenä opintokokonaisuutena Kannuksen kau-
pungin kanssa.  
 
 
Koulutus 
 
Henkilöstölle on tarjottu ammatillista koulutusta palveluissa tunnistettujen osaamistarpeiden 
mukaisesti. Vuonna 2015 aloitettu Kalajoen kaupungin oma TKEAT-koulutus (tuotekehittä-
jän erikoisammattitutkinto) päättyi syksyllä 2016. Sen lopputuloksena syntyi 10 erilaista ja 
erilaajuista kehittämishanketta, jotka osallistujat työstivät omissa työyksiköissään. Yhteis-
työssä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa aloitettu oppisopimusperusteinen Työhy-
vinvoinnin asiantuntija -koulutus, päättyi keväällä 2016. Koulutuksen tavoitteena oli antaa 
työkaluja ja toimivia sovelluksia työhyvinvoinnin kehittämiseen osallistujien omilla työpai-
koilla sekä auttaa ymmärtämään työhyvinvointiin liittyviä osa-alueita sekä niiden keskinäisiä 
vaikutussuhteita laaja-alaisesti. 
  
 
 
14. Henkilöstökysely 2016 
  
Kalajoen kaupungin henkilöstö osallistui henkilöstökyselyyn 14.-27.11.2016. Kyselyn toteutti 
Taitoavain. Kyselyyn vastaaminen tapahtui sähköisesti henkilökohtaisen sähköpostilinkin 
kautta, minkä lisäksi Taitoavain järjesti vastaustilaisuuksia niihin yksiköihin, joissa työnteki-
jöillä ei ole omaa päätettä tai joissa päätetyöskentely ei kuulu pääasiallisiin työtehtäviin. Esi-
miehille jaettiin lisäksi työyhteisökohtaisia linkkejä, joiden kautta kyselyyn saattoi vastata 
yhteiseltä päätteeltä. 
 
Henkilöstökyselyyn vastasi yhteensä 638 henkilöä eli noin 62 % koko henkilöstöstä. Edelli-
seen kyselyyn, joka oli toteutettu vuonna 2014, vastasi 523 henkilöä, joten osallistujamäärä 
kehittyi hyvällä tavalla. Palveluittain vastaajamäärät olivat seuraavat: 
 
Perusturvapalvelut 466 
Tekniset palvelut 105 
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Kehittämispalvelut 29 
Hallintopalvelut 26 
Konserniyhtiöt 12 
 
Vastaajista 83 % oli naisia ja 17 % miehiä, mikä vastaa kaupungin henkilökunnan 
sukupuolijakaumaa. Samoin ikäjakauma vastaa kaupungin ikäjakaumaa: 
 

 
 

Henkilöstökysely koostui kolmesta osa-alueesta: työhyvinvointi, työyhteisön toimivuus ja 
johtaminen. Tuloksia näissä osa-alueissa mitattiin perinteisen onnistumisen (x-akseli) li-
säksi myös siitä näkökulmasta, kuinka merkitykselliseksi (y-akseli) vastaajat kokivat kunkin 
väittämän. Kyselyssä käytettävä zef-menetelmä ilmaisee lisäksi kullakin osa-alueella saa-
dut vastaukset suhteessa toisiinsa.  
 
 
Työhyvinvointi  
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1. Työni on innostavaa ja tuottaa minulle iloa (X: 3,75 Y: 4,08) 
2. Työnkuvani on selkeä (X: 3,87 Y: 4,09) 
3. Koen, että työni Kalajoen kaupungin palveluksessa on tärkeää ja merkityksellistä 

(X: 3,71 Y: 3,98) 
4. Työmotivaationi on korkea (X: 3,80 Y: 4,05) 
5. Työskentelytilat ovat hyvät ja toimivat (X: 3,32 Y: 3,95) 
6. Käytössäni on ajanmukaiset ja tarvittavat välineet työni tekemiseen (X: 3,66 Y:4,08) 
7. Työnantajani tarjoaa mahdollisuuksia osaamiseni kehittämiseen (X: 3,52 Y: 3,91) 
8. Haluan kehittää osaamistani (X: 4,24 Y: 4,16) 
9. Työssä jaksaminen ei tuota minulle ongelmia (X: 3,38 Y: 4,02) 
10. Työni ei aiheuta minulle fyysisiä vaivoja (X: 3,25 Y: 3,97) 
11. Työni ei aiheuta minulle henkisiä kuormitustekijöitä (X: 2,86 Y: 3,88) 

 
 
 
Työyhteisön toimivuus  
 

 
 

1. Tulen mielelläni töihin (X: 3,96 Y: 4,19) 
2. Työyhteisössämme on myönteinen ilmapiiri (X: 3,82 Y: 4,23) 
3. Yhteisesti sovitut pelisäännöt ohjaavat tekemistämme ja yhteistyö toimii 

    (X: 3,57 Y: 4,15) 
4. Työkuormitus jakautuu työyhteisössäni oikeudenmukaisesti (X: 3,31 Y: 4,04) 
5. Henkilöstöä kohdellaan työyhteisössämme tasa-arvoisesti iästä, sukupuolesta tai 

muista eroista riippumatta (X: 3,65 Y: 4,19) 
6. Työyhteisössämme ei esiinny työntekoon vaikuttavia henkilöiden välisiä ristiriitoja 

 (X: 3,54 Y: 4,08) 
7. Työyhteisössämme ei esiinny kiusaamista (X: 4,15 Y: 4,28) 
8. Olemme sitoutuneet tekemään työmme laadukkaasti (X: 4,29 Y: 4,35) 
9. Olemme sitoutuneet työn jatkuvaan kehittämiseen (X: 3,98 Y: 4,17)  
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Johtaminen  
 

 
 
 

1. Esimieheni puoleen on helppo kääntyä (X: 3,96 Y: 4,24) 
2. Esimieheni on oikeudenmukainen (X: 3,89 Y: 4,23) 
3. Esimieheni ilmaisee selkeäsi mitä hän minulta odottaa (X: 3,74 Y: 4,13)  
4. Esimieheni tiedottaa riittävästi ajankohtaisista asioista (X: 3,56 Y: 4,12) 
5. Työyhteisömme palaverikäytännöt toimivat hyvin (X: 3,41 Y: 4,04) 
6. Minulla on mahdollisuus vaikuttaa työyhteisöni toimintatapoihin (X: 3,60 Y: 4,05) 
7. Esimieheni antaa riittävästi tunnustusta ja palautetta työsuorituksistani (X: 3,44 Y: 

3,99) 
8. Esimieheni kannustaa ja rohkaisee minua kehittämään ammattitaitoani ja osaamis-

tani (X: 3,53 Y: 3,97) 
9. Uskon työskenteleväni nykyisessä työssäni vielä pitkään (X: 3,55 Y: 3,90) 
10. Esimieheni käy kanssani kehityskeskustelun säännöllisesti ja ne ovat hyödyllisiä  

(X: 3,17 Y: 3,79) 
11. Toimenkuvassani ja työtehtävissäni joustetaan tarvittaessa erityistarpeideni mukaan 

(X: 3,79 Y: 4,09) 
 
 

Kyselyn perusteella voidaan seuraavat tekijät nostaa henkilöstön vahvuuksiksi 
 
Työhyvinvointi  
Haluan kehittää osaamistani (X: 4,24 Y: 4,16) 
Työnkuvani on selkeä (X: 3,87 Y: 4,09) 
Työmotivaationi on korkea (X: 3,80 Y: 4,05) 
 
Työyhteisön toimivuus  
Olemme sitoutuneet tekemään työmme laadukkaasti (X: 4,29 Y: 4,35) 
Työyhteisössämme ei esiinny kiusaamista (X: 4,15 Y: 4,28) 
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Olemme sitoutuneet työn jatkuvaan kehittämiseen (X: 3,98 Y: 4,17)  
Tulen mielelläni töihin (X: 3,96 Y: 4,19) 
 
Johtaminen  
Esimieheni puoleen on helppo kääntyä (X: 3,96 Y: 4,24) 
Esimieheni on oikeudenmukainen (X: 3,89 Y: 4,23) 
Esimieheni ilmaisee selkeästi mitä hän minulta odottaa (X: 3,74 Y: 4,13)  
 
 
Seuraavat seikat nousevat puolestaan esille mahdollisina kehittämiskohteina : 
 
Työhyvinvointi  
Työni ei aiheuta minulle henkisiä kuormitustekijöitä (X: 2,86 Y: 3,88) 
Työni ei aiheuta minulle fyysisiä vaivoja (X: 3,25 Y: 3,97) 
Työssä jaksaminen ei tuota minulle ongelmia (X: 3,38 Y: 4,02) 
 
Työyhteisön toimivuus  
Työkuormitus jakautuu työyhteisössäni oikeudenmukaisesti (X: 3,31 Y: 4,04) 
Työyhteisössämme ei esiinny työntekoon vaikuttavia henkilöiden välisiä ristiriitoja (X: 3,54 
Y: 4,08) 
Yhteisesti sovitut pelisäännöt ohjaavat tekemistämme ja yhteistyö toimii (610) 
(X: 3,57 Y: 4,15) 
 
Johtaminen  
Esimieheni käy kanssani kehityskeskustelun säännöllisesti ja ne ovat hyödyllisiä (X: 3,17 
Y: 3,79) 
Esimieheni antaa riittävästi tunnustusta ja palautetta työsuorituksistani(X: 3,44 Y: ,99) 
Työyhteisömme palaverikäytännöt toimivat hyvin (X: 3,41 Y: 4,04) 
 

 
 

Yleisiä huomioita henkilöstökyselystä 
 
Kyselyn vastauksista näkyy kautta linjan Kalajoen kaupungin työntekijöiden sitoutuminen 
työhönsä sekä halu kehittyä omassa työssään. Suuri vastaajamäärä kertoo myös kiinnos-
tuksesta vaikuttaa omaan työhön sekä luottamuksesta omiin vaikutusmahdollisuuksiin. 
Useat vastaajat ovat kirjoittaneet avoimesti omista kokemuksistaan vapaisiin kenttiin ja an-
taneet laveasti palautetta omasta työyhteisöstään, sen toimivuudesta sekä johtamisesta.  
 
Työyhteisöjen toimivuuden ja johtamisen kysymysryhmissä tulokset vahvuuksien ja kehittä-
miskohteiden osalta olivat yhteneväiset vuonna 2014 tehdyn kyselyn kanssa. Oman työhy-
vinvoinnin kysymysryhmässä oman työkuvan selkeys nousi vahvuudeksi. Kehittämiskoh-
teena näyttäytyivät puolestaan selkeästi työssä jaksamisen haasteet ja erityisesti psyykkiset 
kuormitustekijät. Useista avovastauksista on pääteltävissä, että käsillä olevat muutokset 
oman yksikön työn uudelleen järjestelystä valtakunnallisiin rakenteellisiin muutoksiin kuor-
mittavat henkilöstöä. Kalajoen kaupungilla työskentelyn merkitykselliseksi kokeminen laski 
hieman edellisestä kyselystä.  
 
Johtamisen kysymysryhmässä korostuivat toistuvasti kehityskeskusteluiden, palautteenan-
non ja kannustamisen sekä palaverikäytäntöjen kehittämistarpeet. Nämä asiat nousivat 
esille kehittämiskohteena myös vuonna 2014 toteutetussa kyselyssä. Näiden teemojen 
ympäriltä on järjestetty esimiehille koulutusta ja esimerkiksi kehityskeskustelulomakkeet 
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on työstetty yhdessä esimiesten kanssa aiempaa käytettävämmäksi. Kehityskeskustelua 
koskevan kysymyksen kaksiosainen asettelu saattaa osittain vaikuttaa lopputulokseen. Ky-
symyksessä kysytään yhtä aikaa sekä sitä onko keskusteluja käyty että keskustelujen vai-
kuttavuutta. Haasteena saattaa siten olla ennemminkin kokemus siitä, että keskustelut eivät 
ole vaikuttavia kuin se, ettei niitä käytäisi.  
 
 
Jatkotoimenpiteet 
 
Henkilöstökyselyn tulokset käydään läpi yksikkötasolla vuoden 2017 alkupuoliskolla. Esi-
miehet valmennetaan käsittelemään kyselystä saadut tiedot yhdessä henkilöstönsä kanssa 
sekä työstämään eteenpäin yksikkötasolla ilmeneviä kehittämistarpeita. 

 
 
 

15. Työterveyshuolto 
 
Kaupungin työntekijöiden työterveyshuollosta on vastannut Terveystalo Oy, Kalajoki 1.1. -
31.12.2016. Kalajoen kaupungin työterveystiimiin kuuluvat vastaava työterveyslääkäri, työ-
terveyshoitaja, sairausvastaanottoa hoitavia lääkäreitä, työfysioterapeutti, työpsykologi 
sekä työterveysassistentti. Vastaavana työterveyslääkärinä on toiminut Risto Mäkelä ja vas-
taavina työterveyshoitajina Reetta Fors, Anniina Reinikainen ja Tiina-Mari Verronen. 
 
Työterveyshuollon toiminnan pääpaino on ollut ennaltaehkäisevässä työterveyshuollossa ja 
työkykyä ylläpitävässä toiminnassa. Tavoitteena on ollut työhyvinvoinnin ylläpitäminen, var-
hainen 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. Työterveyshuoltotoiminnan siirtäminen ennaltaehkäisevään työhön 
7. Työtapaturmien vähentyminen 
8. Ylipainon ja diabetesriskin pienentäminen 

 
Toteuma 
 
Terveystarkastukset ovat toteutuneet toimintasuunnitelman mukaisesti moniammatillisen tii-
min yhteistyönä (työterveyslääkäri, -hoitaja, -fysioterapeutti ja –psykologi). Työyhteisökoh-
taiset terveystarkastuksia tehtiin seuraaviin yksiköihin: Pohjankylän koulu, terveyskeskuk-
sen vastaanotto, sosiaalityö, perhetyö, perhepäivähoito ja elinkeinoneuvonta. Määräaikais-
tarkastuksia tehtiin seuraavien yksiköiden työntekijöille: Mäntyrinne, vuodeosastot, maata-
louslomitus, siivous, kiinteistönhuolto, ruokahuolto, kotihoito, iltarusko ja Puistola. Terveys-
tarkastuksia tehtiin kaikkiaan noin 300 kappaletta vuoden 2016 aikana. Työpaikkakäyntejä, 
ergonomiaohjausta sekä tietojen antoa, neuvontaa ja ohjausta annettiin seuraaviin yksi-
köihin: Vuodeosasto 2/Maininki, ryhmäperhepäiväkoti Koivutupa, ryhmäperhepäiväkoti 
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Puikkari, Kalajoen terveyskeskuksen vastaanotto, Himangan pesula, kaupungintalo, lukio, 
Kalliokoti, Merijärven terveyskeskus, vuodeosasto 1, Duunipaikka, keskuskeittiö, Maakari ja 
Kalajoki Akatemia 
Yhteistyötä työterveyshuollon ja esimiesten välillä sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja 
työntekijöiden työkyvyn parantamiseksi tehtiin paljon.  Sairauspoissaolojen seuranta ja var-
hainen reagointi toteutui suunnitelman mukaisesti. Työterveysneuvotteluita työkyky- ja työ-
kokeiluasioissa sekä työntekijöiden uudelleensijoittamiseksi järjestettiin aktiivisesti ja ne 
ovat tuottaneet hyviä tuloksia.  
 
Työterveyshoitaja on osallistunut YT-toimikunnan kokouksiin ja sisäilmatyöryhmän tapaa-
misiin. Työterveyshuollon ohjausryhmä on kokoontunut vuoden 2016 aikana kolme 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 
4. Kustannustehokkuus 

 
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. 
 
 
 
Sairauspoissaolojen yleisimmät syyt vuonna 2016 
 
Yleisimmät poissaolosyyt vuonna 2016 ovat olleet edellisten vuosien tapaan tuki- ja liikun-
taelinoireet ja sairaudet, tapaturmat ja vammat sekä mielenterveyden häiriöt. 
 

  
2013 

 
 2014 

 
 2015 

 
2016 

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 4044 pv 4585 pv 5786 pv 4819 pv 
Tapaturmat ja vammat 1296 pv 1713 pv 2000 pv 2577 pv 
Mielenterveyden häiriöt 1206 pv 1135 pv 1257 pv 1635 pv 
Kaikki sairauspoissaolot (Terveystalo 
Oy:n kautta rekisteröidyt) 

10635 pv 11606 pv 14747 pv 16174 pv 

 
Kalajoen kaupungilla käytössä olevan varhaisen puuttumisen mallin mukaisesti esimies voi 
myöntää 1-3 pv:n sairausloman, josta ei vaadita lääkärintodistusta. Näille ns. omailmoitus-
poissaoloille saatiin selkeämpi seurantamalli yhdessä työterveyshuollon kanssa syksyllä 
2015. Kyseisen ajankohdan jälkeen omailmoituspoissaolot ovat myös rekisteröityneet Ter-
veystalon poissaolotietoihin. Vuosien 2013 ja 2014 osalta nämä tiedot eivät näy raportoin-
nissa, mistä johtuen yllä olevat luvut eivät ole kokonaissumman osalta täysin verrannollisia. 
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Selvää on kuitenkin, että sairauspoissaolojen määrä kasvoi merkittävästi vuonna 2016. Sen 
sijaan työterveyshuollon kustannukset olivat edellisvuotta maltillisemmalla tasolla.  
 
 
Työterveyshuollon kustannukset 2012 - 2016 
 

 2012 2013 2014  2015 2016 
Korvausluokka I 161.021 € 223.048 € 219.189 € 205.260 € 223.190 € 
Korvausluokka II 405.310 € 310.055 € 273.937 € 366.602 € 300.860 € 
Korvausluokka 0     9.055 €   12.820 €   10.399 €   20.433 € 6.814 € 
Kaikki Yhteensä  575.386 € 545.923 € 503.525 €  592.295 € 530.864 € 

 
 
 
Työterveyshuollon havainnot vuonna 2016 
 
Työterveyshuollon ja kaupungin yhteistyössä on pyritty löytämään keinoja sairauspoissaolo-
jen määrän pienentämiseksi tänäkin vuonna. Eniten poissaoloja aiheuttavat edelleen tuki- 
ja liikuntaelinsairaudet ja tapaturmat. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien sairauspois-
saolojen määrä laski kuitenkin hieman edelliseen kauteen nähden. Työfysioterapeutin asi-
antuntemuksen aktiivisella käytöllä on siis saatu tuloksia aikaan. Mielenterveyden häiriöistä 
ja verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksista johtuvat poissaolot taas lisääntyivät. Fyysistä 
työtä tekevillä ikääntyvillä työntekijöillä vajaakuntoisuutta työssä esiintyi edelleen enemmän 
kuin muilla. Jopa 29 % kaikista sairauspoissaoloista olivat kestoltaan 90-365 pv mittaisia ja 
12 % yli 365 pv mittaisia. Tämä kertoo siitä, että vajaakuntoisten työntekijöiden poissaolot 
aiheuttavat melko ison osan kaikista poissaoloista. 
 
Varhaista puuttumista työkykyongelmiin tehostettiin entisestään pitkien sairauslomien mini-
moimiseksi. Työkykyriskissä jo olevien työntekijöiden tilanteeseen puuttumista tehostettiin, 
ja työterveysneuvotteluita järjestettiin edelleen paljon työkykyriskien ratkaisemiseksi. Esi-
miehet käyttivät VARPU- mallia hyvin ja varhaisen välittämisen kulttuuri työpaikoilla on sel-
västi olemassa. Työterveyshuollon ja esimiesten yhteistyötä tehostettiin järjestetyillä yhteis-
työpäivillä, joissa käytiin läpi yhteisiä toimintamalleja työntekijöiden työkyvyn tukemiseksi. 
 
Sisäilmaongelmat eri yksiköissä aiheutti myös paljon työtä työterveyshuollossa. Työterveys-
hoitaja ja työterveyslääkäri osallistuivat kaupungin sisäilmatyöryhmään. Sisäilmaongelmiin 
pyrittiin yhteisesti löytämään sopivia toimintamalleja ja ratkaisuja.  
 
 


