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1 Henkilöstö lukujen valossa 
 

Vuoden 2017 henkilöstökertomuksessa tehdään katsaus mm. henkilöstömääriin, poissaoloihin, 

vaihtuvuuteen, osaamisen kehittämiseen sekä työhyvinvointiin. Henkilöstöä tarkastellaan pääsään-

töisesti lukujen valossa ja vertailuvuosina käytetään yleensä 2015-2017. Henkilöstömäärien luvut 

kertovat tilanteen 31.12.2017. Tiedot on kerätty Populus HR-järjestelmästä, Kuntarekry-järjestel-

mästä sekä tänä vuonna on hyödynnetty myös Kevan uutta Avaintiedot-palvelua. Vertailutietona 

käytetään Kuntatyönantajien tuottamaa tilastomateriaalia kunta-alalta. Tämän vuosittaisen rapor-

toinnin ohella johtoryhmä seuraa kuukausittain mm. henkilöstön määriä, sairauspoissaoloja sekä 

työtapaturmia koko kunnan ja palvelualueiden tasolla. Kunnanvaltuustolle henkilöstötilastoja rapor-

toidaan neljännesvuosittain. 

Siilinjärven kuntastrategian yhtenä viidestä tavoitteesta on osaava, hyvinvoiva ja sitoutunut henki-

löstö. Tavoitteeseen pääsy ja arviointi vaativat, että kunnassa on käytössä toimivia välineitä seu-

rannan tueksi. Henkilöstökertomus on yksi väline tähän.  Henkilöstökertomuksen tavoitteena on 

tarjota tietoa strategisen henkilöstöjohtamisen sekä henkilöstöpolitiikan kehittämiseksi. Henkilöstö-

kertomus on tarkoitettu johdon, poliittisten päätöksentekijöiden sekä kaikkien työyhteisöjen ja työn-

tekijöiden käyttöön.   

Henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2017 oli 1478, joista määräaikaisia oli 329. Palvelussuhteiden 

määrää paremmin henkilöstöresurssia koko vuoden aikana kuvaa henkilötyövuosi, joka tarkoittaa 

täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan hen-

kilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti, samoin kuin vain osan vuotta palvelussuhteessa 

olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden työpäiviin. Vuonna 2017 käytettävissä oli henkilöstö-

resurssia 1368 henkilötyövuotta eli 16 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisenä vuonna (1352). 

Kasvu oli nimenomaan määräaikaisten työntekijöiden osalla (+38), vakinaisten osalta henkilötyö-

vuosia oli 22 vähemmän.   

Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot lisääntyivät edellisestä vuodesta 12,8 kalenteripäivästä  

14,5 kalenteripäivään. Sairauspoissaolojen nousu on negatiivinen asia, tosin Siilinjärven kunnan 

sairauspoissaolot ovat edelleenkin selkeästi kuntien keskitasoa alemmat. Työkyvyttömyyskustan-

nusten vähentämisessä onnistuttiin siltä osin, että kertomusvuonna varhe-maksut pienenivät yli 10 

% eli yli 30 000 euroa ja työtapaturmien aiheuttamat poissaolopäivät puolittuivat. 

 

Johanna Antikainen, henkilöstöpäällikkö 
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2 Henkilöstöresurssit 
 

2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne 
 

Taulukko 1. Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2017 (suluissa muutos verrattuna 31.12.2016) 

Palvelualue 
vakinaiset 

 
määräaikaiset 

 
Yhteensä 

 
% 

osuus 

Konserni- ja maankäyttöpalvelut 22 (-1)            1 (+1)     23 (-) 2 

Sivistyspalvelut 522 (-10) 171 (+30) 693 (+20) 47 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 384 (+5)         121 (+9) 505 (+14) 34 

Talous- ja tukipalvelut 157 (+3)           33 (-)    190 (+3) 13 

Tekniset palvelut  64  (+1)             3  (+1) 67 (+2) 4 

Yhteensä 1 149 (-2) 329 (+41) 1 478 (+39) 100 

 

Siilinjärven kunnan vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden 2017 lopussa kaksi vähemmän kuin 

edellisenä vuonna. Määräaikaisten määrän kasvu 41 henkilöllä selittyy pitkälti varhaiskasvatuk-

sesta, jossa on mm. tilapäisiä lapsiryhmiä. Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä on 22,3% 

(vuonna 2016, 20%).  

Työllistettyjä oli vuoden lopussa viisi ja koko vuonna 21. Henkilömäärien tarkastelu vuoden viimei-

sen päivän tilanteen mukaisena antaa poikkileikkauskuvan tuon päivän henkilöresursseista. Henki-

löstön määrä kuvaa voimassa olevien palvelussuhteiden määrää. Vakinaisen henkilöstön lukumää-

rään sisältyvät myös kaikki ne, joilla oli 31.12.2017 toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde, 

mutta jotka olivat palkallisella tai palkattomalla virka- tai työvapaalla.  

Henkilömäärä vaihtelee vuoden mittaan, joten vuoden viimeisen päivän henkilömäärien tarkastelua 

paremman vertailuluvun käytettävissä olleista henkilöstöresursseista antaa laskelma henkilötyö-

vuosista. Osan vuotta kestäneet tai osa-aikaiset palvelussuhteet on muutettu vuosityöntekijöiksi eli 

henkilötyövuosiksi. Lisäksi vain osan vuotta palvelussuhteessa olleen tai osan vuotta palkkaa saa-

neen työ lasketaan suhteessa koko vuoden työpäiviin. Yhden henkilötyövuoden määrä on enintään 

yksi, jolloin ei ylitöitä eikä muullakaan tavoin tehtyä normaalin työajan ylittävää työaikaa oteta las-

kennassa huomioon.  
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Kuvio 1. Henkilöstöresurssit henkilötyövuosina 2015-2017 (HTV1 = poissaoloja ei ole huomioitu) 
 
 

Henkilötyövuosina mitattuna kunnassa oli vuonna 2017 henkilöstöresurssia 1368 henkilötyövuotta 

(v. 2016 1352). Vakinaisen henkilöstöresurssi vähentyi (- 22), kun vastaavasti määräaikainen hen-

kilöstö kasvoi selkeästi (+ 38). Vuonna 2017 oli näin ollen henkilöstöresurssia 16 henkilötyövuotta 

enemmän kuin edellisenä vuonna. 

 

  Kuvio 2. Henkilöstöresurssit henkilötyövuosina 2017 (HTV 1 = poissaoloja ei ole huomioitu) 

Kun tarkastellaan eri palvelualueiden henkilötyövuosien määriä, niin henkilöstön prosentuaali-
nen jakauma eri palvelualueille on sama kuin taulukossa 1., jossa tarkasteltiin palvelussuhtei-
den määriä vuoden lopussa. 
 

  
 

2015 2016 2017

Vakinaiset 1049 1052 1030

Määräaikaiset 281 300 338

Yhteensä 1330 1352 1368

1049 1052 1030

281 300 338

1330 1352 1368

Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä

22

623

474

182
67

HTV

Konserni- ja maankäyttö Sivistyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut

Talous- ja tukipalvelut Tekniset palvelut
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Kuvio 3. Koko- ja osa-aikaiset koko henkilöstöstä vuosina 2009–2017 

Koko henkilöstöstä työllistetyt mukaan lukien kokoaikaisia oli 1287 henkilöä (87,1 %) ja osa-aikai-

sia 191 henkilöä (12,9 %). Naisista kokoaikaisia oli 87,5 % (1073) ja miehistä 84,9 % (214). Osa-

aikaisuuden syynä voi olla osa-aikaisen viran tai tehtävän hoitamisen lisäksi osa-aikaeläke, osatyö-

kyvyttömyyseläke, osittainen hoitovapaa, osittainen sairausloma tai henkilön oma pyyntö. Taulu-

kosta erottuvat 2010–2012, jolloin Siilinjärven kunta toimi työnantajana myös Nilsiän ja Maaningan 

sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilökunnalle liikelaitos Siilisetin kautta. 

 

2.2 Työ- ja virkavapaat 
 

Taulukko 2. Työ- ja virkavapaat vuosina 2015 – 2017 

Virka- ja työvapaat 2015 2016 2017 

  hlö kpv hlö kpv hlö kpv 

Perhevapaat 311 19 275 329 15 722 336 14549 

Bonusvapaa, palkaton 186 1 435 169 1 295 129 993 

Vuorotteluvapaa 36 5 186 33 6 019 20 2259 

Palveluaikavapaa 69 118 66 134 81 169 

Opintovapaa 19 2 915 26 4 675 40 5698 

 

Perhevapaisiin sisältyy sekä palkallisia (esim. palkallinen äitiysvapaa) että palkattomia (esim. hoi-

tovapaa, vapaa pakottavista perhesyistä) vapaita. Bonusvapaa on harkinnanvarainen palkaton va-

paa, jota tarjotaan henkilöstölle säästötarkoituksessa. Kunta-alan keskimääräisellä palkalla lasket-

tuna säästöä bonusvapaista kertyi vuonna 2017 noin 130 000€. Bonusvapaan ajaksi ei saa palkata 

sijaista. Bonusvapaata käytettiin kertomusvuonna 302 kalenteripäivää vähemmän kuin edellisenä 

vuonna. Vuorotteluvapaan reilussa vähenemisessä näkyy lainsäädännön muutokset, jotka lyhensi-

vät vuorotteluvapaan maksimiaikaa ja tiukensivat vapaan ehtoja. Palveluaikavapaa on henkilöstön 

huomioimista palkallisilla vapaapäivillä (1 - 4 päivää), kun Siilinjärven kunnan palvelua on kertynyt 

10, 20, 30 tai 40 vuotta.  

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

991

1 601 1 624 1 649

1261 1223 1247 1255 1287

148 251 260 236 185 181 170 184 191

Koko- ja osa-aikaiset 31.12.

kokoaikaiset osa-aikaiset
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2.3 Yleisimmät ammattinimikkeet  
 

Taulukko 3. Yleisimmät ammattinimikkeet, vakinainen henkilöstö 2017 

Nimike Miehet Naiset Yhteensä 

lähihoitaja 8 136 144 

lastenhoitaja 2 105 107 

perusopetuksen luokanopettaja 28 54 82 

perusopetuksen lehtori 19 38 57 

sairaanhoitaja 3 58 61 

lastentarhanopettaja 3 50 53 

laitoshuoltaja 0 48 48 

ravitsemistyöntekijä 2 42 44 

koulunkäynninohjaaja 5 35 40 

toimistosihteeri 0 27 27 

perhepäivähoitaja 0 26 26 

terveydenhoitaja 0 20 20 

sosiaalityöntekijä 1 18 19 

terveyskeskuslääkäri 3 15 18 

perusopetuksen erityisluokanopettaja 2 14 16 

ohjaaja 2 14 16 

kunnaneläinlääkäri 2 10 12 

 

Kuntatyönantajien tilaston mukaan kunta-alan kymmenen yleisintä ammattinimikettä ovat sairaan-

hoitaja, lähihoitaja, lastenhoitaja, lastentarhanopettaja, laitoshuoltaja, luokanopettaja, peruskoulun 

luokanopettaja, koulunkäynninohjaaja, hoitaja ja lehtori. 

 

2.4 Henkilöstön sukupuolijakauma 
 

Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset takaavat tasa-arvoiset ja oikeudenmukaiset palvelussuh-

teen ehdot sukupuolesta riippumatta. Kuntatyönantajan teettämän tutkimuksen mukaan miehet ja 

naiset kokevat olevansa tasa-arvoisessa asemassa kunnallisilla työpaikoilla. Tutkimuksen mukaan 

myös miesten ja naisten palkkaerot ovat kunta-alalla pienemmät kuin yksityisellä sektorilla. Tilasto-

keskuksen palkkatietojen mukaan kuukausipalkkaisten naisten keskimääräiset säännöllisen työ-

ajan ansiot nousivat lokakuusta 2010 lokakuuhun 2016 keskimäärin 3,6 prosenttiyksikköä miehiä 

nopeammin. Kunta-alalla samasta työstä maksetaan samaa palkkaa sukupuolesta riippumatta 

Koko kunnan henkilöstömäärästä naisia oli 1226 eli 82,9 % (v.2016, 82,6 %). Kuntatyönantajan mu-

kaan koko Suomen kunta-alan henkilöstöstä 80 % on naisia (v.2016).  
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Kuvio 4. Henkilöstön sukupuolijakauma 31.12.2017 

 

2.5 Henkilöstön ikärakenne 
 

Siilinjärven kunnan koko henkilöstön keski-ikä oli 45,3 vuotta (v. 2016, 45,2), kun koko kuntasekto-

rin valtakunnallinen keski-ikä oli 45,8 vuotta vuonna 2016. Vakinaisista yli 40-vuotiaita oli vuoden 

2017 lopussa 74,5 % ja yli 50-vuotiaita 45,9 %.   

 

Kuvio 5. Vakinainen henkilöstö ikäryhmittäin 31.12.2017 

Palvelualueittaisessa vertailussa yli 40-vuotiaiden osuus palvelualueen vakinaisesta henkilöstöstä 

vuoden 2017 lopussa oli korkein teknisissä palveluissa 89,1 %. Konserni- ja maankäyttöpalve-

luissa vastaava luku oli noin 86 % , talous- ja tukipalveluissa noin 80 %, sivistyspalveluissa 75 % ja 

sosiaali- ja terveyspalveluissa 70 %.  
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Kuvio 6. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne palvelualueittain 31.12.2017 

Ikärakenteen palvelualueittainen vertailu osoittaa, että sivistyspalveluiden ikärakenne on kaikkein 

tasaisin, kun muilla palvelualueilla painottuvat ikäryhmät 50–54 ja 55–59 vuotta. 

3 Vaihtuvuus ja rekrytointi 

 

Taulukko 4. Vaihtuvuus vuosina 2015 – 2017 

  2015 2016 2017 

Vakinainen henkilöstö 
31.12. 

1147 1151 1149 

Lähtövaihtuvuus 60 70 70 

Vaihtuvuusprosentti 5,23 % 6,08 % 6,09 % 

 

Taulukko 5.  Rekrytoinnit vuosina 2015 – 2017 

Vuosi 
Avoimet  
työpaikat 

Hakijoita 
Hakijat /  

työpaikka 
keskiarvo 

2015 141 2735 19 

2016 164 2313 14 

2017 197 2477 13 

 

 

 

 20-24  25-29  30-34  35-39  40-44  45-49  50-54  55-59  60-64  65-69

Konserni- ja maankäyttöpalvelut 0 0 1 2 5 1 4 5 4 0

Sivistyspalvelut 1 12 51 69 86 100 84 75 43 1

Sosiaali- ja terveyspalvelut 7 26 41 44 42 46 65 70 43 0

Talous- ja tukipalvelut 0 6 15 11 18 14 38 32 22 1

Tekniset palvelut 0 0 3 4 9 8 11 20 8 1

Yhteensä 8 44 111 130 160 169 202 202 120 3

0

50

100

150

200

250
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Hakemusten määrien perusteella Siilinjärven kunta on vetovoimainen työnantaja. Vuonna 2017 

keskiarvomäärä yhtä työpaikkaa kohden oli 13 hakijaa, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 14. 

Kunta-alalla on valtakunnallisestikin ammattiryhmiä esim. erityislastentarhanopettajat, lastentar-

hanopettajat ja lastensuojelun sosiaalityöntekijät, joita on tällä hetkellä haasteellista rekrytoida. 

Myös erilaisiin lyhytaikaisiin sijaisuuksiin voi olla vaikea saada työntekijää esim. puhtauspalve-

luissa, varhaiskasvatuksessa sekä hoito- ja hoivapalveluissa. 

Taulukko 6. Rekrytoinnit palvelualueittain vuosina 2015 - 2017 

Palvelualue 

Avoimet työ-
paikat 2015 

Avoimet työ-
paikat 2016 

Avoimet työ-
paikat 2017 

Konserni- ja maankäyttö 1 2 3 

Sivistyspalvelut 41 64 79 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 63 78 83 

Talous- ja tukipalvelut 13 15 24 

Tekniset palvelut 6 5 8 

Yhteensä 141 164 197 

 

Taulukko 7. Koululaisten ja opiskelijoiden osuus hakijoista vuosina 2015 – 2017 

Vuosi 
Avoimet työ-

paikat 
Hakijoita 

Hakijat /  
työpaikka 
keskiarvo 

2015 42 770 18 

2016 44 768 17 

2017 44 702 16 

 

 

Taulukko 8. Hakijoiden ikäjakauma 2015 - 2017 

Hakemukset 2015 -29 30 - 39 40 - 49 50 - 59  yli 60 

2735 1312 658 416 327 22 

Hakemukset 2016            

2313 1128 575 349 242 19 

Hakemukset 2017           

2477 1079 658 398 322 20 

 

Kertomusvuoden aikana saatiin 197 avoimeen työpaikkaan 2477 hakemusta.  Kuntarekryn käyt-

töönoton jälkeen hakijoiden määrä on lisääntynyt ja hakijat ovat olleet laajemmalti koko valtakun-

nan alueelta. Koululaisten ja opiskelijoiden 44 kesätyöpaikkaan oli 702 hakijaa. Rekrytoinnissa on 

mukana vakinaisten lisäksi myös pidempiaikaisia määräaikaisuuksia. 
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4 Henkilöstön eläköityminen 
 

Kunta-alan eläketurva uudistui 1.1.2017 alkaen. Uudistuksen jälkeen ei ole olemassa varsinaista 

vanhuuseläkeikää vaan jokaisella ikäluokalla on omaeläkeikä. Saavutettuaan alimman eläkeiän voi 

jäädä vanhuuseläkkeelle. Jos henkilöllä on henkilökohtainen eläkeikä, voi se olla korkeampi kuin 

alin eläkeikä. Joissain ammateissa toimivilla voi olla myös ikäluokan alinta eläkeikää alempia am-

matillisia eläkeikiä. 

Taulukossa 9. esitetään eläkkeelle siirtyneiden ja uuden osa-aikaeläkkeen aloittaneiden määrä, 

keski-ikä ja osuus eläkelajeittain. Eläkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilö, jonka omaan työuraan 

perustuva eläke (muu kuin osa-aikaeläke tai perhe-eläke) alkoi vuonna 2017. Vanhuuseläkkeiden 

määrään sisältyvät myös kaikki varhennetut vanhuuseläkkeet. Eläkeuudistuksessa osa-aikaeläke 

poistui ja viimeiset uudet osa-aikaeläkkeet alkoivat tammikuussa 2017. 

Vanhuuseläkkeelle jäi v. 2017 seitsemän henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Positiivista 

on se, että vain yksi henkilö jäi täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle, sillä varhe-maksu yhdestä työky-

vyttömyyseläkkeestä esimerkiksi 50-vuotiaan keskipalkkaisen työntekijän osalta voi olla noin 

80 000 euroa. Varhe-maksu jakaantuu 36 kuukauden ajalle.  

Osatyökyvyttömyyseläkkeet sisältävät myös osakuntoutustuet (= entinen määräaikainen osatyöky-

vyttömyyseläke). Osatyökyvyttömyyseläkkeiden ja osakuntoutustuella olevien määrä nousi kol-

mella henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Osatyökyvyttömyyseläkkeet eivät aiheuta kunnalle 

varhe-maksua. Kuntoutustuella oli vuoden 2017 aikana viisi työntekijää, yhteensä 832 kalenteripäi-

vää (v.2016, 3 hlö, 740 kpv). Myös kuntoutustuella olevista kunta maksaa varhe-maksua, mutta 

mikäli he palaavat takaisin työhön, Keva maksaa kunnalle kuntoutushyvitystä. Kaikki eläkekulut 

löytyvät kappaleesta 7.2 palkka- ja eläkekulut taulukko 21. 

 Taulukko 9. Eläkkeelle siirtyneet ja osa-aikaeläkkeen aloittaneet eläkelajeittain vuonna 2017 

 (Lähde: Kevan Avaintiedot -palvelu) 
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Kevan eläköitymisennuste perustuu vuoden 2016 lopussa vakuutettuna olleiden työ- ja virkasuh-

teisten tilanteeseen sekä vuoden 2018 alun organisaatiotilanteeseen. Ennusteessa on huomioitu 

vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät henkilöt. Vanhuuseläkkeet si-

sältävät varhennetut vanhuuseläkkeet, täydet työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät kuntoutustuet ja 

osatyökyvyttömyyseläkkeet sisältävät osakuntoutustuet. Osittaiset varhennetut vanhuuseläkkeet 

eivät ole mukana ennusteessa. Prosenttiosuudet on laskettu vertaamalla eläköityvien määrää vas-

taavaan edeltävänä vuotena palveluksessa 31.12. olevien henkilöiden joukkoon. Vuoden 2017 elä-

keuudistuksesta johtuen alimmat eläkeiät nousevat syntymävuoden mukaan portaittain. 

Taulukko 10. Eläköitymisennuste 2018 – 2037 (Lähde: Kevan Avaintiedot–palvelu) 
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5 Henkilöstön osaaminen ja sen kehittäminen 
 

Osaamisen johtaminen on avainasemassa, kun halutaan varmistaa osaava henkilöstö. Henkilöstön 

kehittämisellä puolestaan tarkoitetaan kaikkia niitä toimintoja, joilla sovitetaan yhteen henkilöstön 

osaamista ja tehtävän vaatimuksia. Näitä ovat henkilöstökoulutuksen (jatko-, täydennys- ja uudel-

leenkoulutus) lisäksi mm. erilaiset työssä oppimisen tavat, kehityskeskustelut ja perehdyttäminen. 

Laki taloudellisesti tuetusta koulutuksesta ja laki koulutuksen korvaamisesta ei turvaa työntekijälle 

subjektiivista oikeutta koulutukseen, mutta laki kannustaa työnantajia ammatillisen osaamisen ke-

hittämiseen siten, että työnantaja saa osittaista korvausta koulutukseen käytettyjen työpäivien palk-

kakulujen osalta. Korvauksen maksamista varten koulutusta on seurattava työntekijäkohtaisesti, 

koska koulutuskorvausta maksetaan enintään kolmelta päivältä / työntekijä. Kunnan koulutussuun-

nitelma valmistellaan vuosittain palvelualueittain ja se käsitellään yhteistyötoimikunnassa. Koulu-

tuskorvaukseen oikeuttavia koulutuspäiviä kertyi kertomusvuonna 1322 (1278, v. 2016). Työttö-

myysvakuutusrahastolta saatiin koulutuskorvausta vuonna 2017 23 145€, joka on lähes sama 

summa kuin edellisenä vuonna.  

Henkilöstön ammatillista osaamista ylläpidetään ja kehitetään palvelualueiden ja työyksiköiden 

omilla talousarviomäärärahoilla. Kunnan koulutustyöryhmä suunnittelee henkilöstölle yhteistä kou-

lutusta. Vuonna 2016 aloitettu Siilinjärven kunnan oma pitkäkestoinen esimiesvalmennus päättyi 

syksyllä 2017. Siitä saadun positiivisen palautteen perusteella toimintaa jatketaan uudella ryhmällä 

vuonna 2018.  Esimiesiltapäiviä järjestettiin kaksi keväällä ja kaksi syksyllä.  Yhteistä henkilöstö-

koulutusta järjestettiin n. 19 000 euron määrärahalla. Aiheina olivat mm. Kvtes, rekrytointi- ja haas-

tattelukoulutus, Puhe-Judo sekä verkkosivukirjoittaminen. Kevan rahoittaman työhyvinvointihank-

keen kautta järjestettiin ratkaisukeskeistä valmennusta esimiehille ja pilottityöyksiköille.  

 

Taulukko 11. Henkilöstön koulutuspäivät vuosina 2015 – 2017 

  2015 2016 2017 

Koulutusmuoto 
Koulutuspäiviä 

(kpv) 
Koulutuspäiviä 

(kpv) 
Koulutuspäiviä 

(kpv) 

Työn edellyttämä koulutus 1 595 1 597 1 431 

Täydennyskoulutus (sis.lakisääteisen ja sote-
täyd.koul.) 

1 568 2 173 2 283 

Luottamusmies-, yhteistoiminta- ja työsuojelu-
koulutus 

168 139 185 

Oppisopimuskoulutus palkallinen 53 78 43 

Yhteensä palkallisia koulutuspäiviä 3 384 3 987 3 942 
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6 Työhyvinvointi 

6.1 Työhyvinvoinnin kokonaisuus 
 

 

Kuvio 9. Työhyvinvointitoiminnan kokonaisuus 

 

Työhyvinvointi on kokonaisuus, joka koostuu muun muassa oikeudenmukaisesta ja johdonmukai-

sesta johtamisesta, osaamisen kehittämisestä, työssä onnistumista edistävästä organisaatioraken-

teesta, vuorovaikutteisesta toimintatavasta sekä työntekijän psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaali-

sesta terveydestä. Aikaisemmin työhyvinvointi on usein mielletty kapea-alaisena tyky-toimintana, 

jossa korostuvat työstä erilliset toiminnot ja tapahtumat.  Nykyinen käsitys korostaa työhyvinvoinnin 

syntyvän ennen kaikkea työssä ja työtä tekemällä. Työsuojelu on osa työhyvinvointitoimintaa.   

Työhyvinvointitoiminnan tulee olla läpäisevänä periaatteena organisaation kaikilla tasoilla. Työhy-

vinvointi on poliittisten päättäjien, johdon, lähiesimiesten ja kaikkien organisaatiossa työskentele-

vien yhteinen haaste, jossa jokaisella on tärkeä rooli oman, työyhteisön ja koko organisaation työ-

hyvinvoinnin ylläpidossa ja kehittämisessä. Siilinjärven kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunni-

telma on laadittu valtuustokaudelle 2013–2016 ja se päivitetään kevään 2018 aikana. Suunnitel-

man toimeenpano-osaa täydennetään vuosittain. 

Siilinjärven kunnan työhyvinvointitoiminnassa halutaan nostaa esille kuormitustekijöiden lisäksi 

myös voimavaratekijöitä. Ne ovat niitä positiivisia ja hyviä asioita niin työntekijässä itsessään, 

työssä, työyhteisössä ja koko organisaatiossa, joista kannattaa iloita. Ne antavat voimia ja työn iloa 

sekä tasapainottavat työn kuormitustekijöitä. 
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 Taulukko 12. Työhyvinvointitoiminta euroina vuosina 2015 – 2017 

        

Työnantajan tuki keskitetyistä määrärahoista 
mm. 

2015 2016 2017 

Työterveyshuolto (netto) 247 030 250 501 268 087 

Keskitetty henkilöstökoulutus (sis. ea -kurssit) 15 668 20 404 21 598 

Työpaikkaruokailun tuki 21 987 18 277 17 961 

Liikunta- ja kulttuurisetelit 21 054 21 057 18 666 

Liikunta (ryhmät, alennukset, tapahtumat) 11 083 10 634 15 266 

Työyhteisöjen tyhy-hankkeet 2 379 8 995 0 

Yhteensä  319 201 329 868 341 578 

 

Yllä olevan lisäksi mm. työyhteisöjen virkistystoimintaan osoitettiin 25 euroa/työntekijä. Suurin työ-

hyvinvoinnin sijoitus on kokonaisvaltaisen työterveyshuollon järjestäminen. Työhyvinvointitoimin-

nan rahaa ohjattiin kertomusvuonna myös marraskuun tyhy-kuukauden tapahtumiin (mm. koko 

henkilöstölle suunnattu luento ja alennettu uintihinta Fontanellassa).  

6.2 Työhyvinvointikysely 2017 
 

Kunnan työntekijöille toteutettiin työhyvinvointikysely yhteistyössä Kevan kanssa syyskuussa 2017. 

Kyselyn vastausprosentti oli aiempien kyselyiden (v. 2011, 2014) tapaan 75 %, mikä kertoo työnte-

kijöiden halusta vaikuttaa ja kehittää työtä. Vastaajamäärät jakautuivat melko tasaisesti eri palvelu-

alueille.  

Taulukko 13. Työhyvinvointikyselyn vastaajamäärät palvelualueittain.  

  Henkilöstömäärä Vastanneet Vastaus% 

Konserni- ja maankäyttöpalvelut 25 24 96 

Sivistyspalvelut 517 395 76 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 404 287 71 

Talous- ja tukipalvelut 156 123 79 

Tekniset palvelut 49 40 82 

    Yhteensä  1151 869 75 

 

Siilinjärven kunta sijoittui useissa kysymyksissä vastanneiden kuntaorganisaatioiden parhaimmis-

toon. Vastauksissa oli paljon myönteistä mm.  

 Työtehtävänsä mielekkäänä kokee 80 % vastaajista 

 80 % koki voivansa käyttää omia tietoja ja taitoja monipuolisesti 

 79 % on valmis suosittelemaan nykyistä työpaikkaa tuttavalleen  

 Minun ja esimiehen välillä vallitsee luottamuksellinen ilmapiiri vastasi 79 %  
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Kehittämiskohteita 

 Esimieheltä ei saada riittävästi palautetta, miten on onnistunut työssään 

 Koettiin, ettei ole riittävästi aikaa saada työ tehdyksi 

 Parannusta toivottiin siihen, miten voin vaikuttaa työtäni koskeviin asioihin  

Kysely oli pohjatietoa ja lähtölaukaus varsinaisille kehittämistoimille. Työhyvinvointikysely kytkeytyy 

kaikkeen muuhun kehittämiseen, eikä ole ainoastaan erillinen työhyvinvoinnin kehittämistoimi. Pro-

sessi rakennettiin tarkoituksellisesti alhaalta ylöspäin niin, että ensin tehtiin työyhteisöjen kehittä-

missuunnitelmat ja vasta tämän jälkeen tulos- ja palvelualueiden suunnitelmat. Näiden perusteella 

päivitetään koko kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma keväällä 2018. 

Siilinjärven kunta sai syksyllä 2016 Kevan työelämän kehittämisrahaa Ratkaisukeskeisellä kokeilu-

kulttuurilla työhyvinvointia ja tuottavuutta -hankkeelle, joka aloitettiin keväällä 2017. Hankkeen ta-

voitteena on parantaa henkilöstötuottavuutta ja työhyvinvointia kehittämällä työprosesseja ja työta-

poja. Tavoitteena on rakentaa ratkaisukeskeinen työtapa koko kuntaan.  Ratkaisukeskeisessä val-

mennuksessa on ollut mukana yhteensä 21 työyksikköä ja 63 työntekijää. Lisäksi esimiehille oli 

oma viiden kerran esimiesvalmennus. Valmennuksessa esimiehet ja työntekijät ovat saaneet tietoa 

ja harjoitelleet ratkaisukeskeisten menetelmien hyödyntämistä ja soveltamista työssään. Valmen-

nuksen ja kokeilujen avulla vahvistetaan työntekijöiden ja työyhteisöjen motivaatiota sekä osaa-

mista työn omatoimiseen kehittämiseen 

6.3 Työterveyshuolto 
 

Siilinjärven kunta tarjoaa työntekijöilleen kokonaisvaltaisen työterveyshuollon, joka sisältää lakisää-

teisen, ehkäisevän ja työkykyä ylläpitävän toiminnan (mm. työhöntulo- ja määräaikaistarkastukset 

sekä työpaikkakäynnit) lisäksi myös yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. Ennaltaehkäisevään ter-

veydenhuoltoon liittyviä käyntejä oli lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanotolla yhteensä 2246 kpl 

(2016, 1912 kpl) ja sairaanhoidon käyntejä 7144 kpl (2016, 6324 kpl). Työterveyshuollon kustan-

nukset jakautuvat seuraavasti: lakisääteiset ennaltaehkäisevän toiminnan kustannukset 42,7 % ja 

sairaanhoidon kustannukset 57,3 %. Kulujen prosentuaalinen jakauma on ollut sama myös vuonna 

2016. Työterveyshuollon kustannukset ovat nousseet viime vuosina johtuen lisääntyneistä käynti-

määristä. Kustannusten nousu oli noin 6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kevan selvityksen mu-

kaan Siilinjärven kunnan työterveyshuollon kokonaiskustannukset ovat kohtuullisella tasolla. Netto-

kustannukset kertovat tilanteen Kelalta saadun korvauksen jälkeen 

 

Taulukko 14. Työterveyshuollon kustannukset vuosina 2015 – 2017 

Työterveysmenot 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Brutto € Brutto € Brutto € Netto € Netto € Netto € 

  542 597 544 742 579 582 247 209 250 501 266 911 
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Taulukko 15. Keskimääräiset työterveyshuollon kustannukset / työntekijä brutto vuosina 2015 – 2017 

Työterveysmenot 
/ työntekijä brutto 

2015 

  
2016 2017 

    

  
385 379 394 

 

 

Taulukko 16. Keskimääräiset työterveyshuollon kustannukset / työntekijä netto vuosina 2015 – 2017 

Työterveysmenot 
/ työntekijä netto 

      

2015 2016 2017 

      

Yhteensä 175 174 182 

 

6.4 Työkyvyn tuki ja terveysperustaiset poissaolot 
 

Työkyvyn tuessa keskeisiä asioita ovat varhainen ja tehostettu tuki, sekä työhön paluun tuki ja uu-

delleensijoittaminen. Varhaisen tuen perusajatus on havaita mahdollisimman varhaisessa vai-

heessa työssä jaksamiseen ja selviytymiseen liittyvät ongelmat. Tällöin hoito ja kuntoutustoimet, 

sekä mahdolliset työhön liittyvät muutokset voidaan käynnistää ennakoivasti ja oikea-aikaisesti.  

Varhaiseen tukeen liittyy myös sairauspoissaolojen seuranta. Siilinjärven kunnassa on sovittu käy-

tännöstä, että esimies ja työntekijä käyvät yhteisen työkykykeskustelun, mikäli sairauspoissaoloja 

on 12 kuukauden aikana yli viisi kertaa tai yhtäjaksoisesti 15 päivää. Työnantajalla on velvoite il-

moittaa työterveyshuoltoon, kun työntekijälle on kertynyt yhteensä 30 sairauspäivää kalenterivuo-

den aikana. Varhaisen tuen keskustelussa selvitetään, mikä osuus työhön liittyvillä tekijöillä on sai-

rastamiseen ja mitä konkreettisia toimia tekemällä työkykyä voidaan edistää.  

Sairauspoissaolojen hallinnan parantamista ja seurantaa varten on käytössä Populus-tietojärjestel-

män poissaolohälytys esimiehille. Kun varhaisen tuen ohjeen sairauspoissaolorajat täyttyvät, lähet-

tää järjestelmä esimiehelle sähköpostitse muistutuksen tarkistaa tilanne yhteistyössä työntekijän 

kanssa. Esimies käy merkitsemässä Populukseen, onko työntekijän kanssa käyty varhaisen tuen 

keskustelu ja mitä toimia asiassa tehtiin tai sovittiin. Poissaolohälytys auttaa esimiehiä sairauspois-

saolojen seurannassa ja tuottaa tietoa myös koko kunnan tasolle esim. varhaisen tuen keskustelu-

jen määrästä. Vuonna 2017 varhaisen tuen keskustelu käytiin 214 työntekijän kanssa (v. 2016, 213 

kpl), joista 62 henkilöä ohjattiin työterveyshuoltoon (v. 2016, 37 hlö), 51 henkilöä odotti tutkimuksia 

(2016, 39) tai hoitoa ja 20 työntekijän kohdalla sovittiin tukitoimia työyhteisön sisällä (v. 2016, 23). 

Kuntoutuksessa oli vuoden 2017 aikana 22 henkilöä, yhteensä 384 kalenteripäivää (v. 2016, 32 

hlö, 345 kpv). 

Työkyvyn tehostettua tukea tarvitaan silloin, kun työyksikön omat toimet tai resurssit eivät riitä rat-

kaisujen löytymiseen. Avainasemassa on tiivis ja avoin yhteistyö työterveyshuollon kanssa. Esi-

mies on kuitenkin aina prosessin vastuuhenkilö. Työhön paluun tuen tarkoituksena on mahdollistaa 

sujuva työhön paluu pitkän poissaolon jälkeen. Joissakin tapauksissa on tarpeen selvittää työnteki-

jän mahdollisuudet sijoittua toisiin tehtäviin. Uudelleensijoittaminen koskee kunnan vakinaisessa 

palveluksessa olevaa henkilöä, joka ei terveydellisistä syistä voi jatkaa omassa työssään  
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Taulukko 17. Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot vuosina 2015 - 2017 

Sairauspoissaolot keskimäärin 2015 2016 2017 

Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot keskimäärin (kpv/hlö/v) 12,3 12,8 14,5 

Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot keskimäärin (kpv/htv/v) 13,0 13,5 16,1 

Sairauspoissaolot yhteensä (kpv) 14 005 14 659 16 617 

Vakinainen henkilöstö, jolla ei ole sairauspoissaoloja (%) 36 % 36 % 35 % 

Keskimääräinen vakinainen henkilöstö (lkm) 1 142 1 146 1 147 

 

Sairauspoissaolot ilmaistaan vuotuisena sairauspoissaolopäivien määränä (kalenteripäivinä) keski-

määräistä vakinaista henkilöstöä kohden. Luvut eivät sisällä tapaturmien aiheuttamia sairauspois-

saoloja. Yhteensä koko kunnan vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot olivat 14,5 kalenteripäi-

vää, kun vastaava luku vuonna 2016 oli 12,8 kalenteripäivää.  Sairauspoissaolojen kehitystä seu-

rataan kuukausittain. Syksyllä 2017 tehtiin sairauspoissaolojen noususta johtuen laajempi kartoitus 

sairauspoissaolojen syihin. Nousua aiheuttivat lyhyiden sairauspoissaolojen osalla mm. pitkittyneet 

flunssat sekä pidemmissä poissaoloissa tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä operaatioiden odotus.  

Syksyllä 2017 tarjottiin koko henkilöstölle mahdollisuus ilmaiseen influenssarokotukseen. Korvaa-

van työn selvitys käynnistetään keväällä 2018. Sairauspoissaolojen noususta huolimatta Siilinjär-

ven kunnan sairauspoissaolot ovat alle kuntaorganisaatioiden keskitason. Kunta10-tutkimuksessa 

vuonna 2016 vakituisen henkilöstön sairauspoissaolojen määrä oli 17,7 kalenteripäivää henkilötyö-

vuotta kohden, kun vastaava luku Siilinjärven kunnassa oli 13,5 (2016) ja 16,1 (2017). Vuoden 

2017 valtakunnallista vertailulukua ei ole vielä saatavilla. Määräaikaisen henkilöstön sairauspoissa-

olot olivat 11,7 kalenteripäivää. (v. 2016 10,7 kpv.). Kunnan vakinaisesta henkilöstöstä 35 %:lla ei 

ollut lainkaan sairauspoissaoloja vuonna 2017. Kunta10-tutkimuksessa 23 % henkilöstöstä ei ollut 

päivääkään poissa oman sairauden vuoksi (v.2016). 

 

6.5 Työsuojelu ja työtapaturmat 
 

Työsuojeluvaalit järjestettiin marraskuussa 2017. Työsuojelukaudella 2018-2021 varsinaisina työ-

suojeluvaltuutettuina toimivat Anne Bruun (varhaiskasvatus, sosiaali- ja perhepalvelut), Marja-Liisa 

Hyvönen (tekniset sekä talous- ja tukipalvelut), Harri Ruotsalainen (opetuspalvelut), Päivi Viljakai-

nen (hoiva- ja vanhuspalvelut, konsma) ja Päivi Jalkanen (terveyspalvelut). Työsuojelupäällikön 

tehtävät sisältyvät työhyvinvointisuunnittelijan tehtävänkuvaan. 
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Taulukko 18. Työtapaturmailmoituksien lukumäärä palvelualueittain vuosina 2015 – 2017 

Palvelualue 2015 2016 2017 

Konserni- ja maankäyttöpalvelut 1 1 0 

Sivistyspalvelut 25 42 32 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 19 33 30 

Talous- ja tukipalvelut 38 20 17 

Tekniset palvelut 6 5 0 

Yhteensä 89 101 79+6 = 85 

 

Yllä olevan taulukon tapaturmien määrät perustuvat vakuutusyhtiöön tehtyihin tapaturmailmoituk-

siin. Työtapaturmia oli ilmoitettu yhteensä 85 kpl, joista kuudessa tapauksessa tapaturman sattu-

mispaikkaa / työyksikköä ei ollut ilmoitettu. Kirjatuista työtapaturmista ei ole välttämättä aiheutunut 

sairauspäiviä. Vakuutusyhtiön korvauksia saatiin 488 sairauspäivältä (v. 2016, 562). Tapaturma-

korvaukset olivat yhteensä 73 893 € (v. 2016, 110 213 €).  

Työtapaturmista sattui vuonna 2017: 

 työssä 56 kpl 

 työmatkalla 20 kpl  

 työtehtävistä johtuvassa matkustamisessa 9 kpl.  
 
 

Taulukko 19. Työtapaturmista aiheutuneet poissaolot vuosina 2015–2017 

Työtapaturmista  
johtuvat poissaolot 2015 2016 2017 

  hlö kpv hlö kpv hlö kpv 

Työtapaturma/ammattitauti 53 1 119 53 940 51 429 

 

Vuoden 2017 tavoitteena oli puolittaa työtapaturmista aiheutuvien poissaolopäivien määrä. Tavoit-

teessa onnistuttiin, sillä poissaolopäivät vähenivät 940 päivästä 429 päivään. Johtoryhmä seuraa 

kuukausittain työtapaturmista aiheutuneiden poissaolojen määrää ja lisäksi henkilöstöpalvelut ko-

koaa neljännesvuosittain sattuneiden tapaturmien kuvaukset. Syksyllä 2016 linjattiin keinoja työta-

paturmien vähentämiseksi: käyttöön otettiin uusi turvallisuusilmoituslomake, jolla raportoidaan työ-

tapaturmien ja läheltä-piti-tilanteiden lisäksi havaitut turvallisuuspuutteet. Työntekijä täyttää lomak-

keen omalta osaltaan ja esimies täydentää, miten tilannetta on käsitelty työyhteisössä ja mitä keinoja 

toteutetaan samankaltaisten vaarojen ehkäisemiseksi.   Turvallisuusilmoituksia on vuoden 2017 ai-

kana tehty yhteensä 82 kpl, joista 68 kpl sosiaali- ja terveyspalveluissa. Turvallisuusilmoitusten te-

kemisessä on selkeästi vielä parantamista. Haittojen ja vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia 

tehostetaan edelleen. Jokainen työyksikkö on velvollinen päivittämään riskien arvioinnin vuosittain.  
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7 Henkilöstökustannukset 

7.1. Kannustaminen ja palkitseminen 
 

Henkilökohtainen harkinnanvarainen lisä on kannustavan palkitsemisen muoto, jota voidaan myön-

tää henkilön työsuorituksen arvioinnin perusteella.  Henkilökohtaista harkinnanvaraista lisää sai 

58,5 % (v. 2016, 57,8 %) vakinaisesta henkilöstöstä.  

Vuoden 2014 alusta otettiin käyttöön pilotti nk. tuottavuuslisästä. Pilotti koskee tilanteita, joissa 

poisjäävän tilalle ei palkata uutta työntekijää, vaan tehtävien tarpeellisuus ja toimintatavat arvioi-

daan uudelleen ja jäljelle jäävät tehtävät jaetaan muille työntekijöille. Osa saavutetusta kustannus-

säästöstä voidaan jakaa työntekijöiden kesken. Tuottavuuslisää maksettiin vuoden 2017 lopussa 

26 työntekijälle.  

Muita palkitsemiskeinoja ovat palveluaikavapaa pitkästä yhdenjaksoisesta palvelussuhteesta Siilin-

järven kuntaan sekä työnantajan muistamiset henkilön 50- ja 60-vuotispäivien yhteydessä sekä 

eläkkeelle siirtyessä. Lisäksi kannustamisen muotoja ovat mm. tuetut kulttuuri- ja liikuntasetelit 

sekä muu virkistystoiminta. Aineettoman palkitsemisen tärkeä muoto on esimieheltä saatu palaute 

oman työn onnistumisesta. 

 

7.2 Palkka- ja eläkekulut 
 

Taulukko 20. Henkilöstömenot vuosina 2015 - 2017 

Henkilöstömenot 2015 2016 2017 

Palkat ja palkkiot 45 280 834 46 299 755 47 228 918 

Eläkekulut 10 627 249 10 438 283 9 911 403 

Muut henkilösivukulut 2 419 134 2 922 797 2 299 412 

Henkilöstökorvaustulot 680 203 712 959 652 116 

Henkilöstömenot yht. 57 647 014 58 947 875 58 787 618 

Henkilösivukulujen osuus henkilöstömenoista % 29,25 % 29,31 % 26,22 % 

Henkilösivukulu prosentti ilman henkilöstökorvaustuloa 22,60 % 22,67 % 20,77 % 

 

Henkilöstömenot kokonaisuudessaan laskivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 160 000 €, 

vaikka palkat ja palkkiot kasvoivat noin 929 000€. Eniten säästöä oli eläkekuluissa 530 000 € sekä 

henkilösivukuluissa yli 620 000 €. Säästöihin vaikuttivat kilpailukykysopimuksessa sovitut säästöt 

mm. työnantajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuissa.  

Taulukko 21. Eläkekulut vuosina 2015 – 2017 

Eläkekulut 2015 2016 2017 

KuEl -maksut palkkaperusteinen 7 001 818 7 308 182 7 402 153 

KuEl -varhemaksut 366 059 258 908 227 882 

KuEl -eläkemenot 1 981 682 1 837 185 1 406 512 

Muut eläkemaksut (VaEl -maksut palkkaperusteinen) 1 277 690 1 034 008 874 856 

Eläkekulut yhteensä 10 627 249 10 438 283 9 911 403 
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8 Johtopäätökset 
 

Taulukko 22. Keskeisiä tunnuslukuja vuosilta 2015 – 2017 

  2015 2016 2017 

Henkilömäärä 1 417 1 439 1 478 

      -    vakinaisia 1 147 1 151 1 149 

      -    määräaikaisia 270 288 329 

Osa-aikaisten osuus koko henkilöstöstä % 12,0 12,8 12,7 

Henkilötyövuodet 1 330 1 352 1 368 

-       vakinaiset 1 049 1 052 1 030 

-       määräaikaiset 281 300 338 

Naisten suhteellinen osuus vakinaisista, % 82,7 82,6 83,1 

Koko henkilöstön keski-ikä 45,3 45,2 45,3 

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä 46,8 46,9 47 

Yli 50-v osuus henkilöstöstä (vakinaiset), % 43,8 44,5 45,9 

Sairauspoissaolot /henkilö/kpv        

-       vakinaiset 12,3 12,8 14,5 

Vakinainen henkilöstö, jolla ei ole sairauspoissaoloja, % 36 36 35 

 

Henkilötyövuosina mitattuna kunnassa oli vuonna 2017 henkilöstöresurssia 1368 henkilötyövuotta. 

Henkilöstöresurssia oli 16 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvu oli nimen-

omaan määräaikaisten työntekijöiden osalla (+38), vakinaisten osalta henkilötyövuosia oli 22 vä-

hemmän. Määräaikaisten kasvua oli eniten sivistyspalveluissa, joissa suurin selittävä syy on var-

haiskasvatuksen lisääntynyt tarve ja tilapäiset lapsiryhmät. Sosiaali- ja terveyspalveluissa määräai-

kaisten kasvu selittyy taas pitkälti erilaisten poissaolojen sijaisilla.  Pohjois-Savon sote- ja maakun-

tauudistuksen henkilöstöhallinnon työryhmässä arvioitiin siirtyvää henkilöstöä. Siilinjärven osalta 

siirtyvän henkilöstön määräksi (sisältää vakinaiset ja määräaikaiset) on tässä vaiheessa arvioitu 

noin 550 henkilöä (37%). Vaikka sote- ja maakuntauudistuksen toteutuisi ennakoidulla henkilöstön 

siirtomäärä, Siilinjärven kunta jää yli 900 työntekijän määrällä edelleenkin suhteellisen suureksi 

työnantajaksi. 

Henkilöstömenojen kokonaisuudessa saatiin säästöä 160 000 €, vaikka palkat ja palkkiot kasvoivat 

noin 929 000€. Eniten säästöä oli eläkekuluissa noin 530 000 € sekä henkilösivukuluissa yli 

620 000 €. Säästöihin vaikuttivat kilpailukykysopimuksessa sovitut säästöt mm. työnantajan työ-

eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuissa. Vuoden 2014 alusta otettiin käyttöön pilotti nk. tuottavuus-

lisästä. Pilotti koskee tilanteita, joissa poisjäävän tilalle ei palkata uutta työntekijää, vaan tehtävien 

tarpeellisuus ja toimintatavat arvioidaan uudelleen ja jäljelle jäävät tehtävät jaetaan muille työnteki-

jöille. Osa saavutetusta kustannussäästöstä voidaan jakaa työntekijöiden kesken. Tuottavuuslisää 

maksettiin vuoden 2017 lopussa 26 työntekijälle. 

Henkilöstön työhyvinvointiin kohdennettiin keskitettyjä määrärahoja noin 340 000€, joista suurin 

sijoitus on työterveyshuollon kautta. Työterveyshuollon kustannukset nousivat edellisestä vuodesta 

6 % lisääntyneistä käyntikerroista johtuen. Työterveyshuollon kustannukset ovat Kevan selvityksen 

mukaan kohtuullisella tasolla, vaikka työterveyshuolto toteutetaan väestövastuupohjaisesti. Syk-

syllä 2016 Keva myönsi Siilinjärven kunnalle 50 000 € työelämän kehittämisrahaa työhyvinvoinnin 

kehittämishankkeeseen. Hanke käynnistettiin alkuvuodesta 2017. Tavoitteena on rakentaa ratkai-
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sukeskeinen työtapa koko kuntaan.  Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa on ollut mukana yh-

teensä 21 työyksikköä ja 63 työntekijää. Valmennusta järjestettiin myös esimiehille. Koko kunnan 

työhyvinvointikysely on tehty kolmen vuoden välein (2011, 2014, 2017). Kevan kanssa toteutettu 

kysely mahdollistaa vertailun muihin kyselyyn osallistuneisiin kuntaorganisaatioihin. Siilinjärven 

kunta sijoittuu useissa kysymyksissä organisaatioiden parhaimmistoon.  

Vaikka sairauspoissaolot nousivat 12,8 kalenteripäivästä 14,5 kalenteripäivään vuodesta 2016, ne 

ovat muihin kuntaorganisaatioihin nähden suhteellisen alhaiset. Tosin vertailtavuus kuntaorgani-

saatioiden kesken on haasteellista, koska sairauspoissaolojen laskentaan ei ole täysin yhtenäistä 

valtakunnallista käytäntöä. Keskeistä on seurata oman organisaation kehitystä ja muutosta. Sai-

rauspoissaolojen nousua oli alkuvuodesta erityisesti fyysisesti raskaissa ruoka- ja puhtauspalve-

luissa, joissa oli useita henkilöitä, joilla oli pidempiaikaisia tuki- ja liikuntaelin vaivoja, operaatioita 

tai hoidon / tutkimuksen odottamista. Hoiva- ja vanhuspalveluiden sairauspoissaolot eivät ole nous-

seet, mutta ovat kunnan eri työntekijäryhmiä vertailtaessa korkealla tasolla. Useassa kiinteistössä 

on havaittu sisäilmaongelmia ja niistä aiheutuvia oireita. Tarkkaa tietoa sisäilmaongelmien aiheut-

tamista sairauspoissaoloista on vaikea määritellä. Loppuvuodesta sairauspoissaolojen kasvu taittui 

ja sairauspoissaolopäiviä oli loka-joulukuussa edellistä vuotta vähemmän. Jatkossa selvitetään 

korvaavan työn mahdollisuutta sekä olisiko mahdollista ja millaisissa tapauksissa ja millaisin kritee-

rein nopeuttaa operaatioihin pääsyä, niin että kunta ostaisi palvelun esimerkiksi yksityiseltä palve-

luntarjoajalta. Syksyllä 2017 tarjottiin ensimmäistä kertaa koko henkilöstölle mahdollisuus ilmai-

seen influenssarokotukseen, jonka noin 800 henkilöä otti. 

Työkyvyn tuki on tärkeä työväline sairauspoissaolojen vähentämisessä. Esimiesten tukena on käy-

tössä Populuksen poissaolojen hälytysjärjestelmä, joka seuraa ja muistuttaa esimiehiä, kun sovitut 

sairauspoissaolorajat ylittyvät. Varhaisen tuen työkykyneuvotteluja käydään työntekijän ja esimie-

hen välisinä. Vuonna 2017 käytiin varhaisen tuen keskustelu 214 henkilön kanssa. Tehostettu tuki 

toteutetaan pääsääntöisesti yhteistyössä työterveyshuollon sekä työhyvinvointisuunnittelijan 

kanssa. Työkyvyn tukemisella voidaan saavuttaa myös merkittäviä taloudellisia säästöjä, sillä 

varhe-maksu yhdestä työkyvyttömyyseläkkeestä esimerkiksi 50-vuotiaan keskipalkkaisen työnteki-

jän osalta voi olla noin 80 000 euroa. Varhe-maksu jakaantuu 36 kuukauden ajalle. Vuonna 2017 

varhe-maksut alenivat yli 30 000 eurolla verrattuna edelliseen vuoteen, mikä on osoitus työhyvin-

vointitoiminnan vaikuttavuudesta. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäi ainoastaan yksi henkilö. 

Työtapaturmien ehkäisyyn kiinnitettiin erityistä huomiota ja tehty työ tuotti tulosta, sillä työtapatur-

mista aiheutuneet poissaolot saatiin puolitettua 940 päivästä 429 päivään. Käytössä on turvallisuus-

ilmoituslomake, jolla raportoidaan työtapaturmien ja läheltä-piti-tilanteiden lisäksi havaitut turvalli-

suuspuutteet. Tosin turvallisuusilmoitusten tekemistä tulee edelleen parantaa. Myös työyksiköi-

den haittojen ja vaarojen arviointia tehostettiin. Johtoryhmä seuraa kuukausittain työtapaturmista ai-

heutuneiden poissaolojen määrää ja lisäksi henkilöstöpalvelut kokoaa neljännesvuosittain sattunei-

den tapaturmien kuvaukset. 

Vanhuuseläkkeelle jäi 24 henkilöä, mikä on seitsemän henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. 

Kevan eläköitymisennusteen mukaan Siilinjärven kunnan henkilöstön eläköityminen nykyisessä or-

ganisaatiorakenteessa näyttäisi olevan seuraavan 10 vuoden ajalla noin 30 henkilön luokkaa. 

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa henkilöstön siirto aiheuttaa paljon kysymyksiä ja työtä. 

Muutosvaihe on hoidettava hyvässä yhteistyössä luovuttavan ja vastaanottavan organisaation 

kanssa. 

 


