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1 Henkilöstö lukujen valossa 
 

Vuoden 2018 henkilöstökertomuksessa tehdään katsaus mm. henkilöstömääriin, poissaoloihin, 
vaihtuvuuteen, osaamisen kehittämiseen sekä työhyvinvointiin. Henkilöstöä tarkastellaan pääsään-
töisesti lukujen valossa ja vertailuvuosina käytetään yleensä 2016-2018. Henkilöstömäärien luvut 
kertovat tilanteen 31.12.2018. Tiedot on kerätty Populus HR-järjestelmästä, Kuntarekry-järjestel-
mästä sekä Kevan Avaintiedot-palvelusta. Vertailutietona käytetään Kuntatyönantajien tuottamaa 
tilastomateriaalia kunta-alalta. Tämän vuosittaisen raportoinnin ohella johtoryhmä seuraa kuukau-
sittain mm. henkilöstön määriä, sairauspoissaoloja sekä työtapaturmia koko kunnan ja palvelualu-
eiden tasolla. Kunnanvaltuustolle henkilöstötilastoja raportoidaan neljännesvuosittain. 

Siilinjärven kuntastrategian tavoitteena on osaava ja innostunut henkilöstö. Tavoitteeseen pääsy ja 
arviointi vaativat, että kunnassa on käytössä toimivia välineitä seurannan tueksi. Henkilöstökerto-
mus on yksi väline tähän.  Henkilöstökertomuksen tavoitteena on tarjota tietoa strategisen henki-
löstöjohtamisen sekä henkilöstöpolitiikan kehittämiseksi. Henkilöstökertomus on tarkoitettu johdon, 
poliittisten päätöksentekijöiden sekä kaikkien työyhteisöjen ja työntekijöiden käyttöön.   

Henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2018 oli 1507, joista määräaikaisia oli 393. 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 2018 käytettävissä oli henkilöstö-
resurssia 1406 henkilötyövuotta eli 38 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisenä vuonna (1368). 
Kasvu oli nimenomaan määräaikaisten työntekijöiden osalla (+40), vakinaisten osalta henkilötyö-
vuosia oli kaksi vähemmän.   

Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot lisääntyivät edellisestä vuodesta 14,5 kalenteripäivästä  
15,1 kalenteripäivään. Sairauspoissaolojen nousu on negatiivinen asia, tosin Siilinjärven kunnan 
sairauspoissaolot ovat edelleenkin kuntien keskitasoa hieman alemmat. Työkyvyttömyyskustan-
nusten vähentämisessä onnistuttiin siltä osin, että kertomusvuonna varhe-maksut pienenivät lähes 
20 % eli yli 40 000 euroa 

 

Johanna Antikainen, henkilöstöjohtaja 
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2 Henkilöstöresurssit 
 

2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne 
 

Taulukko 1. Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2018 (suluissa on muutos verrattuna 31.12.2017)

Palvelualue vakinaiset määräaikaiset Yhteensä % osuus

Konserni- ja maankäyttöpalvelut 19 (-3) 3 (+2) 22 (-1) 1 

Sivistyspalvelut 519 (-3) 173 (+2) 692 (-1) 46 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 363 (-21) 160 (+39) 523 (+18) 35 

Talous- ja tukipalvelut 149 (-8) 56 (+23) 205 (+15) 14 

Tekniset palvelut 64 (-) 1 (-2) 65 (-2) 4 

Yhteensä 1114 (-35) 393 (+64) 1507 (+29) 100 

 

Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä on 26,1% (vuonna 2017, 22,3%). Työllistettyjä oli vuoden 
lopussa kaksi ja koko vuonna 19. Henkilömäärien tarkastelu vuoden viimeisen päivän tilanteen mu-
kaisena antaa poikkileikkauskuvan tuon päivän henkilöresursseista. Henkilöstön määrä kuvaa voi-
massa olevien palvelussuhteiden määrää. Vakinaisen henkilöstön lukumäärään sisältyvät myös
kaikki ne, joilla oli 31.12.2018 toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde, mutta jotka olivat palkalli-
sella 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.  

 
Taulukko 2. Henkilöstöresurssit henkilötyövuosina 2016 - 2018 (HTV1 = poissaoloja ei ole huomioitu)

 

  2016 2017 2018

Vakinaiset 1 052 1 030 1 028

Määräaikaiset 300 338 378

Yhteensä 1 352 1 368 1 406

 

Henkilötyövuosina mitattuna kunnassa oli vuonna 2018 henkilöstöresurssia 1406 henkilötyövuotta 
(v. 2017, 1368). Vakinaisen henkilöstöresurssi vähentyi (- 2), kun vastaavasti määräaikainen hen-
kilöstö kasvoi selkeästi edelleen (+ 40). Määräaikaisten suurin ryhmä on erilaisten virka/työvapai-
den sijaiset. 
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Taulukko 3. Henkilöstöresurssit henkilötyövuosina palvelualueittain 2018 (HTV 1 = poissaoloja ei ole huomioitu)

Palvelualue 2017 2018 Erotus 

Konserni- ja maankäyttö 22 23 1 

Sivistyspalvelut 624 640 16 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 474 490 16 

Talous- ja tukipalvelut 182 187 5 

Tekniset palvelut 67 66 -1 

Yhteensä 1 368 1 406 38 

 

   
 

 
Kuvio 1. Koko- ja osa-aikaiset koko henkilöstöstä vuosina 2014 2018 

Koko henkilöstöstä työllistetyt mukaan lukien kokoaikaisia oli 1306 henkilöä (86,7 %) ja osa-aikai-
sia 201 henkilöä (13,3 %). Naisista kokoaikaisia oli 86,5 % (1084) ja miehistä 87,4 % (222). Osa-
aikaisuuden syynä voi olla osa-aikaisen viran tai tehtävän hoitamisen lisäksi osa-aikaeläke, osatyö-
kyvyttömyyseläke, osittainen hoitovapaa, osittainen sairausloma tai henkilön oma pyyntö.

2.2 Työ- ja virkavapaat 
 

Taulukko 4. Työ- ja virkavapaat vuosina 2016  2018 

Virka- ja työvapaat 2016 2017 2018

  hlö kpv hlö kpv hlö kpv 

Perhevapaat 329 15 722 336 14549 343 16064

Bonusvapaa, palkaton 169 1 295 129 993 127 1072

Vuorotteluvapaa 33 6 019 20 2259 10 1612

Palveluaikavapaa 66 134 81 169 85 144

Opintovapaa 26 4 675 40 5698 37 5074

Lomarahavapaat         43 326
 

  

2014 2015 2016 2017 2018

1223 1247 1255 1287 1306

181 170 184 191 201

Koko- ja osa-aikaiset 31.12.
kokoaikaiset osa-aikaiset
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Bonusvapaa on harkinnanvarainen palkaton vapaa, jota tarjotaan henkilöstölle säästötarkoituk-
sessa. Kunta-alan keskimääräisellä palkalla laskettuna säästöä bonusvapaista kertyi vuonna 2018 
noin 150 Bonusvapaan ajaksi ei saa palkata sijaista. Bonusvapaata käytettiin kertomus-
vuonna 79 kalenteripäivää enemmän kuin edellisenä vuonna. Lomarahan vapaaksi vaihtamisesta 
tuli kirjaus valtakunnallisiin työ- ja virkaehtosopimuksiin, jotka mahdollistavat paikallisen sopimuk-
sen tekemisen. Lomarahavapaan ajaksi on mahdollista palkata sijainen, joten lomarahavapaasta ei 
välttämättä synny säästöä. 

Vuorotteluvapaan reilussa vähenemisessä näkyy 2016 - 2017 näkyy lainsäädännön muutokset, 
jotka lyhensivät vuorotteluvapaan maksimiaikaa ja tiukensivat vapaan ehtoja. Sama trendi näkyy 
myös 2017- 2018, kun vuonna 2018 oli 647 päivää vähemmän kuin edellisenä vuonna ja vuorotte-
luvapaata käyttävien määrä puolittui 20:sta kymmeneen henkilöön. Palveluaikavapaa on henkilös-
tön huomioimista palkallisilla vapaapäivillä (1 - 4 päivää), kun Siilinjärven kunnan palvelua on ker-
tynyt 10, 20, 30 tai 40 vuotta. 

 

Taulukko 5. Perhevapaat eriteltynä palkallisiin ja palkattomiin vuonna 2018 

Perhevapaat 2018 

  hlö kpv

Äitiysvapaa, palkallinen 31 1877

Äitiysvapaa, palkaton 26 1064

Isyysvapaa, palkallinen 12 115

Isyysvapaa, palkaton 13 77

Vanhempainvapaa, palkaton 40 5387

Hoitovapaa, palkaton 38 6369

Tilapäinen hoitovapaa, palkallinen 275 1094

Tilapäinen hoitovapaa, palkaton 29 57

Poissaolo pakottavasta perhesyystä, palkaton 8 24
 

Perhevapaita käytettiin yhteensä 16 064 päivää, joista palkallisia oli 3110 (alle 20 %) ja palkattomia
12 954 päivää. Perhevapaiden määrä lisääntyi edellisestä vuodesta reilut 10% eli 1515 päivää. 
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2.3 Yleisimmät ammattinimikkeet  
 

Taulukko 6. Yleisimmät ammattinimikkeet, vakinainen henkilöstö 2018 

Nimike Miehet Naiset Yhteensä 
lähihoitaja 9 134 143
lastenhoitaja 2 103 105
perusopetuksen luokanopettaja 25 56 81
lastentarhanopettaja 2 59 61
perusopetuksen lehtori 20 38 58
sairaanhoitaja 3 53 56
laitoshuoltaja 0 44 44
koulunkäynninohjaaja 5 37 42
ravitsemistyöntekijä 2 36 38
toimistosihteeri 0 24 24
perhepäivähoitaja 0 24 24
terveydenhoitaja 0 19 19
terveyskeskuslääkäri 4 14 18
sosiaalityöntekijä 1 15 16
perusopetuksen erityisluokanopettaja 3 11 14
kunnaneläinlääkäri 3 10 13

 

Kuntatyönantajien tilaston mukaan kunta-alan kymmenen yleisintä ammattinimikettä ovat sairaan-
hoitaja, lähihoitaja, lastenhoitaja, lastentarhanopettaja, luokanopettaja, koulunkäynnin ohjaaja, lai-
toshuoltaja, terveydenhoitaja, toimistosihteeri ja peruskoulun 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. Samassa tehtävässä 
toimivien naisten ja miesten palkat ovat kunta-alalla samansuuruisia. Ansioiden erot ovat olematto-
mia, sillä kunta-alan palkkausjärjestelmä perustuu tehtävien vaativuuteen sekä henkilökohtaiseen 
osaamiseen ja suoriutumiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimuksen mukaan ammatit jakau-
tuvat julkisella sektorilla yhä voimakkaasti naisten ja miesten kesken. Ammattien eriytyminen on 
keskeinen sukupuolten palkkaeroa ylläpitävä tekijä 

Koko kunnan henkilöstömäärästä naisia oli 1253 eli 83,1 % (v.2017, 82,9 %). Kuntatyönantajan mu-
kaan koko Suomen kunta-alan henkilöstöstä 80 % on naisia (v.2017).  
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Kuvio 2. Henkilöstön sukupuolijakauma 31.12.2018 

 

2.5 Henkilöstön ikärakenne 
 

Siilinjärven kunnan koko henkilöstön keski-ikä oli 45,1 vuotta (v. 2017, 45,3), kun koko kuntasekto-
rin valtakunnallinen keski-ikä oli 45,8 vuotta vuonna 2017.  

Kuvio 3. Koko henkilöstö ikäryhmittäin 31.12.2018 

Palvelualueittaisessa vertailussa yli 40-vuotiaiden osuus palvelualueen koko henkilöstöstä vuoden 
2018 lopussa oli korkein teknisissä palveluissa 87,7 %. Konserni- ja maankäyttöpalveluissa vas-
taava luku oli noin 82 %, talous- ja tukipalveluissa noin 72 %, sivistyspalveluissa 67 % ja sosiaali-
ja terveyspalveluissa 61 %.  
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Kuvio 4. Koko henkilöstön ikärakenne palvelualueittain 31.12.2018 

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 7. Vaihtuvuus vuosina 2016  2018 

  2016 2017 2018 

Vakinainen henkilöstö 
31.12. 

1151 1149 1114 

Lähtövaihtuvuus 70 70 74 
Vaihtuvuusprosentti 6,08 % 6,09 % 6,64 % 

 

Vaihtuvuus oli hieman suurempi vuonna 2018 kuin edellisenä vuonna. Lähtövaihtuvuus luvussa eläkkeelle 
jäi 32 henkilöä, joista 30 vanhuuseläkkeelle ja kaksi työkyvyttömyyseläkkeelle. 

Taulukko 8.  Rekrytoinnit vuosina 2016  2018 

Vuosi 
Avoimet työ-

paikat 
Hakijoita 

Hakijat / työ-
paikka kes-

kiarvo 

2016 164 2313 14 
2017 197 2477 13 
2018 215 2041 9,5 

 

Hakemusten määrien perusteella Siilinjärven kunta on edelleen vetovoimainen työnantaja. Vuonna 
2018 keskiarvomäärä yhtä työpaikkaa kohden oli 9,5 hakijaa, kun edellisenä vuonna vastaava luku 
oli 13. Tosin hakijamäärä työpaikkaa kohden vaihtelee paljon riippuen haettavasta työtehtävästä, 
joten siinä mielessä keskiarvo hakijamäärästä ei anna täysin oikeaa kokonaiskuvaa. Kunta-alalla 
on valtakunnallisestikin ammattiryhmiä esim. erityislastentarhanopettajat, lastentarhanopettajat ja 
lastensuojelun sosiaalityöntekijät ja lääkärit, joita on tällä hetkellä haasteellista rekrytoida. Myös

-20  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 0 2 2 3 2 5 4 4 0

Sivistyspalvelut 2 18 35 74 96 101 123 104 83 53 2

Sosiaali- ja terveyspalvelut 17 17 50 68 53 56 56 72 81 49 4

Talous- ja tukipalvelut 1 3 8 27 19 20 20 37 37 32 2

Tekniset palvelut 0 0 0 2 6 9 8 13 17 10 0

Yhteensä 20 38 93 173 176 189 209 231 222 148 8

0
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hoitajien rekrytointi on heikentynyt sekä erilaisiin lyhytaikaisiin sijaisuuksiin voi olla vaikea saada 
työntekijää esim. puhtauspalveluissa, varhaiskasvatuksessa sekä hoito- ja hoivapalveluissa. 

Taulukko 9. Rekrytoinnit palvelualueittain vuosina 2016 - 2018 

Palvelualue 
Avoimet työ-
paikat 2016 

Avoimet työ-
paikat 2017 

Avoimet työpai-
kat 2018 

Konserni- ja maankäyttö 2 3 3 

Sivistyspalvelut 64 79 104 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 78 83 66 

Talous- ja tukipalvelut 15 24 28 

Tekniset palvelut 5 8 14 

Yhteensä 164 197 215 
 

 

Taulukko 10. Hakijoiden ikäjakauma 2016 - 2018 

Hakijamäärä/vuosi -29 30 - 39 40 - 49 50 - 59  yli 60 Yhteensä
2016 1128 575 349 242 19 2313
2017 1079 658 398 322 20 2477
2018 856 552 342 258 33 2041

 

Kertomusvuoden aikana saatiin 215 avoimeen työpaikkaan 2041 hakemusta. Rekrytoinnissa on 
mukana vakinaisten lisäksi myös pidempiaikaisia määräaikaisuuksia. Hakijoiden ikäjakaumaa tar-
kasteltaessa kiinnittää huomiota yli 60-vuotiaiden hakijoiden määrän lisääntyminen.  

Siilinjärven kunnan vuoden 2018 kesätyöpaikat oli tarkoitettu vuonna 2003 ja sitä ennen syntyneille 
opiskelijoille ja koululaisille. Kevään abiturientit ja ammattiin valmistuvat eivät kuuluneet kesätyöllis-
tämisen piiriin. Vuoden 2018 talousarviossa oli koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöllistämiseen 
varattu määrärahaa noin 126 000 euroa. Lisäksi kunnanhallitus myönsi noin 31 500 euron lisämää-
rärahan. Hakijoita kesätyöpaikkoihin oli yhteensä 604 (koululaisia 238 ja opiskelijoita 366).  

Koululaisia palkattiin yhteensä 29 ja heille oli tarjolla ruoka- ja puhtauspalveluiden työtehtäviä, päi-
väkoti- ja puistotyötä, liikuntapaikkojen kunnossapitotyötä, liikunnanohjaamista sekä kesäkioskin 
pitoa ja museon avustavia työtehtäviä. Ammattiin opiskelevia opiskelijoita palkattiin yhteensä 41 ja 
he työskentelivät mm. tietotekniikkapalveluissa, ympäristöterveyspalveluissa, kirjastossa, kulttuuri-, 
liikunta- ja nuorisotoimessa, varhaiskasvatuksessa, puistotoimessa, ympäristönsuojelussa ja sosi-
aali- ja terveyspalveluissa. 
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4 Henkilöstön eläköityminen 
 

Kunta-alan eläketurvan uudistuksen (1.1.2017) jälkeen ei ole olemassa varsinaista vanhuuseläke-
ikää, vaan jokaisella ikäluokalla on oma eläkeikänsä. Saavutettuaan alimman eläkeiän työntekijä 
voi jäädä vanhuuseläkkeelle. Jos työntekijälle on määritetty henkilökohtainen eläkeikä, voi se olla 
korkeampi kuin alin eläkeikä. Joissakin ammateissa toimivilla voi olla myös ikäluokan alinta eläke-
ikää alempia ammatillisia eläkeikiä. 

Tilastoissa eläkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilö, jonka omaan työuraan perustuva eläke (muu 
kuin osa-aikaeläke tai perhe-eläke) alkoi vuonna 2018. Vanhuuseläkkeelle jäi vuoden 2018 aikana 
30 työntekijää, mikä on kuusi henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Vanhuuseläkkeiden 
määrään sisältyvät myös kaikki varhennetut vanhuuseläkkeet. Työkyvyttömyyseläke myönnettiin 
kahdelle ja osatyökyvyttömyyseläke kuudelle työntekijälle (luku sisältää myös määräaikaiset osa-
työkyvyttömyyseläkkeet). Kuntoutustuella oli vuoden 2018 aikana kuusi työntekijää, yhteensä 1231
kalenteripäivää (v. 2017, 3 hlö, 832 kpv).  

Kaikkien Siilinjärven kunnan palveluksesta eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 61,4 vuotta (v. 2017 
62,1 vuotta), kun vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 63,1 vuotta ja työkyvyttömyyseläkkeelle 
jääneiden 52,8 vuotta. Eläketurvakeskuksen valtakunnallisen tilaston mukaan kaikkien eläkkeelle 
siirtyneiden keski-ikä vuonna 2018 oli 60,4 vuotta. Vanhuuseläkkeelle jäätiin keskimäärin 63,7 -
vuotiaana ja työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin 51,9 -vuotiaana. Kaikki eläkekulut löytyvät kap-
paleesta 7.2 palkka- ja eläkekulut taulukko 20. 

Kevan laatima eläköitymisennuste perustuu vuoden 2017 lopussa vakuutettuna olleiden työ- ja vir-
kasuhteisten tilanteeseen sekä vuoden 2019 alun organisaatiotilanteeseen. Ennusteen mukaan 
vanhuuseläkkeelle jäävien määrä kasvaa vuoteen 2023 saakka, jonka jälkeen määrä kääntynee 
laskuun. Vanhuuseläkkeiden määrän ennuste sisältää myös varhennetut vanhuuseläkkeet. Työky-
vyttömyyseläkkeiden ja osatyökyvyttömyyseläkkeiden määrässä ei ole ennustettavissa suurta vaih-
telua.  

5 Henkilöstön osaamisen kehittäminen 
 

Siilinjärven kunnan strategian osaava ja innostunut henkilöstö kuvaa kehittämismyönteistä organi-
saatiokulttuuria. Henkilöstön täydennyskoulutuksen lisäksi mm. erilaiset työssä oppimisen tavat, 
kehityskeskustelut ja perehdyttäminen ovat tärkeitä henkilöstön osaamisen kehittämisen muotoja. 
Kehityskeskustelujen osalta tavoitteena on, että jokaisen vakinaisen työntekijän kanssa kehityskes-
kustelu käydään ainakin kerran vuodessa joko yksilö- tai ryhmäkeskusteluna. Perehdyttämiseen on 
kunnan yleinen opas, jota työyksiköt täydentävät omilla perehdyttämisohjeillaan. Tavoitteena on 
rakentaa kehittävää kokeilukulttuuria, jossa voidaan kokeilla ja valita erilaisia lähestymistapoja pa-
rantaa työn sujuvuutta ja asiakaspalvelua. 

Kunnan koulutussuunnitelma valmistellaan vuosittain palvelualueittain ja se käsitellään yhteistyö-
toimikunnassa. Koulutuskorvaukseen oikeuttavia koulutuspäiviä kertyi kertomusvuonna 1298
(1322, v. 2017). Työttömyysvakuutusrahastolta saatiin koulutuskorvausta vuonna 2018 22 754
joka on lähes sama summa kuin edellisenä vuonna. Sosiaali- ja terveyspalveluihin sisältyy kolmen 
päivän täydennyskoulutusvelvollisuus. Henkilöstön ammatillista osaamista ylläpidetään ja kehite-
tään palvelualueiden ja työyksiköiden omilla talousarviomäärärahoilla. Kunnan henkilöstökoulutus-
työryhmä suunnittelee henkilöstölle yhteistä koulutusta. Vuonna 2016 aloitettu Siilinjärven kunnan 
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oma pitkäkestoinen esimiesvalmennus päättyi syksyllä 2017.  Siitä saadun positiivisen palautteen 
perusteella toimintaa jatkettiin uudella ryhmällä syksyllä 2018.  Esimiesiltapäiviä järjestettiin kaksi 
keväällä ja kaksi syksyllä.  Yhteistä henkilöstökoulutusta järjestettiin n. 20 000 euron määrärahalla. 
Työntekijöille suunnattu neljän kerran Arvostava työyhteisö koulutus alkoi syksyllä 2018 jatkuen 
keväälle 2019. Kevan rahoittaman työhyvinvointihankkeen kautta järjestettiin ratkaisukeskeistä val-
mennusta esimiehille ja pilottityöyksiköille.  

 

Taulukko 11. Henkilöstön koulutuspäivät vuosina 2016  2018 

  2016 2017 2018

Koulutusmuoto 
Koulutuspäiviä 

(kpv) 
Koulutuspäiviä 

(kpv) 
Koulutuspäiviä 

(kpv) 

Työn edellyttämä koulutus 1 597 1 431 1 572

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

2 173 2 283 2 164

Luottamusmies-, yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus 139 185 222

Oppisopimuskoulutus palkallinen 78 43 55

Yhteensä palkallisia koulutuspäiviä 3 987 3 942 4 013

 

6 Työhyvinvointi 

6.1 Työhyvinvoinnin kokonaisuus 
 

 

Kuvio 5. Työhyvinvointitoiminnan kokonaisuus 
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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. Työsuojelu on yksi tärkeä osa työhyvinvointitoimintaa.   

Siilinjärven kunnan työhyvinvointitoiminnassa halutaan nostaa esille erityisesti voimavaratekijöitä, 
sen sijaan, että keskityttäisiin vain kuormitustekijöihin. Voimavaratekijät ovat niitä positiivisia ja hy-
viä asioita niin työntekijässä itsessään, työssä, työyhteisössä ja koko organisaatiossa, jotka anta-
vat iloa ja voimia tasapainottavat työn kuormitusta. 

Työhyvinvointitoiminnan tulee olla läpäisevänä periaatteena organisaation kaikilla tasoilla. Työhy-
vinvointi on poliittisten päättäjien, johdon, lähiesimiesten ja kaikkien organisaatiossa työskentele-
vien yhteinen asia, jossa jokaisella on tärkeä rooli oman, työyhteisön ja koko organisaation työhy-
vinvoinnin ylläpidossa ja kehittämisessä. Siilinjärven kunnan työhyvinvoinnin toimintaohjelma on 
laadittu vuosille 2018 - 2020. Toimintaohjelman tavoitteet ovat seuraavat: 1) Parannetaan työyhtei-
sötaitoja sekä oikeudenmukaista ja osallistavaa johtamista, 2) Edistetään toimivaa, turvallista ja 
terveellistä työympäristöä ja 3) Työn hallinnan ja työtapojen kehittäminen ratkaisukeskeisen kokei-
lukulttuurin keinoin. Ohjelman toimenpiteet tarkistetaan vuosittain. 

Taulukko 12. Työhyvinvointitoiminta euroina vuosina 2016  2018 

Työnantajan tuki keskitetyistä määrärahoista mm. 2016 2017 2018

Työterveyshuolto (netto) 250 501 266 911 276 559 

Keskitetty henkilöstökoulutus (sis. ea -kurssit) 20 404 21 598 25 420 

Työpaikkaruokailun tuki 18 277 17 961 14 264 

Liikunta- ja kulttuurisetelit 21 057 18 666 17 434 

Liikunta (ryhmät, alennukset, tapahtumat) 10 634 15 266 11 487 

Yhteensä  320 873 340 402 345 164 

 

Yllä olevan lisäksi mm. työyhteisöjen virkistystoimintaan osoitettiin 25 euroa/työntekijä. Suurin työ-
hyvinvoinnin sijoitus on kokonaisvaltaisen työterveyshuollon järjestäminen. Työhyvinvointitoimin-
nan rahaa ohjattiin myös marraskuun tyhy-kuukauden tapahtumiin, kuten uinti-kampanjaan.  

 

6.2 Työhyvinvointihankkeilla tukea työhyvinvoinnin kehittämiseen 
 

Vuoden 2018 aikana on ollut meneillään kaksi työhyvinvoinnin edistämisen hanketta. Siilinjärven 
kunnan oma Ratkaisukeskeisellä kokeilukulttuurilla työhyvinvointia ja tuottavuutta -hanke, joka to-
teutettiin Kevan työelämän kehittämisrahalla vuosina 2017 2018. Hankkeeseen liittyvä videoval-
mennus on käytettävissä vuoden vielä vuoden 2020 loppuun saakka. Hankkeen tavoitteena on
vahvistaa motivaatiota ja osaamista työn omatoimiseen kehittämiseen, parantaa henkilöstötuotta-
vuutta ja työhyvinvointia työprosesseja ja -tapoja kehittämällä, tukea oman työn aktiivista kehittä-
mistä sekä vahvistaa ratkaisukeskeistä työtapaa erilaisten interventioiden kautta.  
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Toukokuussa 2018 käynnistyi Kuopion kaupungin kanssa yhteinen ESR -rahoitteinen hanke, Yh-
dessä työhyvinvointia  kokeiluilla uusia toimintamalleja, joka toteutetaan vuosina 2018 - 2020. 
Hankkeen tavoitteena on tuottaa kuntien käyttöön uusia työhyvinvointia parantavia toimintamalleja 
sekä levittää kokeilluista malleista saatua tietoa kuntien välillä sekä muiden kuntien hyödynnettä-
väksi. Uusia toimintamalleja haetaan niin yksilöllisiin ratkaisuihin kuin työyksiköiden toimintaan.  

Molemmissa hankkeissa panostetaan muiden työhyvinvointi-interventioiden tapaan esimiesten 
koulutukseen sekä työn ja työolosuhteiden kehittämistoimintaan. Kummankin hankkeen tavoitteena 
on myös löytää malleja, joiden avulla uusia toimintamalleja ylläpidetään hankkeen jälkeisenä ai-
kana ja hyvien käytäntöjen leviämisestä huolehditaan yli palvelualue- ja organisaatiorajojen. 

Päiväkoti Pilvilinnan osallistujien kokemuksia Ratkaisukeskeisellä työotteella työhyvinvointia ja 
tuottavuutta -hankkeesta:  

Pilvilinnasta osallistui ko. koulutukseen molemmat johtajat, varajohtaja sekä kolme työnteki-
jää. Koulutuksen jälkeen järjestimme työillan, johon osallistuivat kaikki n. 70 työntekijää. Illan 
aikana kaikki koulutuksessa olleet kertoivat ja esittivät demonstraatioina koulutuksen aiheita ja 
niistä keskusteltiin. Henkilöstölle jaettiin myös käyttöön koulutusryhmän tekemä lomake.

Ratkaisukeskeisyys on tuonut ongelmien ratkaisuun enemmän positiivisuutta. Enää ei niin 
kauan jäädä pyörimään ongelmiin vaan aletaan nopeammin suunnata katsetta vahvuuksiin ja 
voimavaroihin ja etsimään ratkaisuja. Nykyisin otetaan myös rohkeammin puheeksi epäkohtia 
ja kehitettäviä asioita. Asioihin osataan yhä useammin suhtautua ammatillisesti. 

Päiväkoti Pilvilinna on suuri työyhteisö. Meitä on yhteensä n. 70. Minkään uuden asian viemi-
nen kaikille ei ole yksinkertaista eikä nopeaa. Olemme päättäneet, että ensi syksynä/talvena 
jaamme henkilöstön kolmeen ryhmään ja järjestämme jokaiselle mahdollisuuden osallistua 
työpäivän aikana videokoulutuksiin (5 krt), jossa käymme näitä asioita vielä läpi. Ajankohta on 
valittu tietoisesti uuden työnkierron alkuun, kun uudet tiimit vasta aloittavat yhteistyötä. Us-
komme, että koulutus antaa hyviä eväitä alkuvaikeuksiin. 

Me koulutuksessa olleet olemme edelleen innostuneita asiasta ja uskomme, että se tuo paljon 
hyvää meidän työhömme niin työntekijöiden, lasten kuin lasten vanhempienkin kanssa.

Työntekijöiden mukaan ottaminen oman työn kehittämiseen on olennainen tekijä työhyvinvoinnin 
kehittämisessä. Haasteena onkin kaikkien innostaminen oman työn aktiiviseen kehittämiseen si-
säisen yrittäjyyden rakentuminen, joka lisää työntekijöiden aloitteellisuutta ja omatoimisuutta, sekä 
luo työpaikalle muutosvoimaa, joka parantaa henkilöstön palveluhenkisyyttä, lisää tehokkuutta ja 
tuottavuutta. Tärkeintä on muistaa, että kaikki asiat eivät ole ratkaistavissa, mutta aina voi löytää 
tavoitteita, päämääriä ja voimavaroja, jotka vievät eteenpäin tai ainakin auttavat ongelman sietämi-
sessä.  

 

6.3 Työterveyshuolto 
 

Siilinjärven kunta tarjoaa työntekijöilleen kokonaisvaltaisen työterveyshuollon, joka sisältää lakisää-
teisen, ennaltaehkäisevän toiminnan (mm. terveystarkastukset, työkykyarviot ja työpaikkakäynnit) 

lisäksi myös yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. Ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon liittyviä 
käyntejä lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanotolla oli yhteensä 2733 kpl (v. 2017, 2732 kpl) ja 
sairaanhoidon käyntejä 8351 kpl (v. 2017, 8413 kpl).  
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Työterveyshuollon kustannukset jakautuvat seuraavasti: KL I eli ennaltaehkäisevän toiminnan kus-
tannukset 40,4 % (v. 2017, 42,7 %) ja KL II eli sairaanhoidon kustannukset 59,6 % (v. 2017, 57,3
%). Työpaikkakäynteihin käytettiin aikaa yhteensä 262 tuntia (v. 2017, 218 tuntia).  

 Taulukko 13. Työterveyshuollon kokonaiskustannukset vuosina 2016  2018 
 
 

 

 

 
 
Taulukko 14. Keskimääräiset työterveyshuollon kustannukset / työntekijä vuosina 2016  2018 

 

 

 

 

Kokonaiskustannusten nousu oli noin 4 % edelliseen vuoteen verrattuna, mutta kustannukset ovat
valtakunnallisesti edelleen kohtuullisella tasolla. Kelan tilastotietojen perusteella vuonna 2016 työ-

issä olevaa 
Nettokustannukset kertovat tilanteen 

Kelalta saadun korvauksen jälkeen. 

 

6.4 Työkyvyn tuki ja terveysperusteiset 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 työstä selviytymiseen liittyvät ongelmat. Tällöin hoito- ja kuntoutus-
toimet, sekä mahdolliset työhön liittyvät muutokset voidaan käynnistää ennakoivasti ja oikea-aikai-
sesti.  

Varhaiseen tukeen liittyy olennaisesti myös sairauspoissaolojen seuranta. Populuksen poissaolo-
hälytys auttaa esimiehiä sairauspoissaolojen seurannassa ja tuottaa tietoa myös koko kunnan ta-
solla esim. varhaisen tuen keskustelujen määrästä. Työkykykeskustelu käydään, mikäli sairaus-
poissaoloja on edeltävän 12 kuukauden aikana yli viisi kertaa tai yhtäjaksoisesti 15 päivää ja aina 
jos herää huoli työntekijän työkyvystä / työssä jaksamisesta. Keskustelussa selvitetään, mikä 
osuus työhön liittyvillä tekijöillä on sairastamiseen ja mitä konkreettisia toimia tekemällä työkykyä 
voidaan edistää.  

Vuonna 2018 varhaisen tuen keskustelu käytiin kaikkiaan 467 kertaa, 218 eri työntekijän kanssa 
(v. 2017, 214 työntekijää), joista 14 henkilöä ohjattiin työterveyshuoltoon (v. 2017, 42 hlö), 12 hen-
kilöä odotti tutkimuksia (v. 2017, 51hlö) tai hoitoa ja kolmen työntekijän kohdalla sovittiin tukitoimia 
työyhteisön sisällä (v. 2017, 20). Työterveyshuollon kanssa käytyjä työterveysneuvotteluita oli yh-
teensä 77 kpl. Kuntoutuksessa oli vuoden 2018 aikana 17 henkilöä, yhteensä 262 kalenteripäivää 
(v. 2017, 22 hlö, 384 kpv). 

Työterveysmenot  
2016 2017 2018 

      

Brutto 544 742 579 582 601 785 

Netto 250 501 266 911 276 559 

Työterveysmenot 
työntekijä 

2016 2017 2018 

      

Brutto 379 394 404 

Netto 174 182 186 
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Taulukko 15. Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot vuosina 2017  2018 

Sairastavuus keskimäärin 2017 2018 

Vakinaisen henkilöstön sairastavuus keskimäärin (kpv/hlö/v) 14,5 15,1 

Vakinaisen henkilöstön sairastavuus keskimäärin (kpv/htv/v) 16,1 16,1 

Sairauspoissaolot yhteensä (kpv) 16 617 16 689

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

Keskimääräinen vakinainen henkilöstö (lkm) 1 147 1 114

 

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 15,1 kalenteripäi-
vää, kun vastaava luku vuonna 2017 oli 14,5 kalenteripäivää.  Sairauspoissaolojen noususta huoli-
matta Siilinjärven kunnan sairauspoissaolot ovat alle kuntaorganisaatioiden keskitason. Valtakun-
nallista vertailuaineistoa ei ole vielä saatavilla vuoden 2018 osalta, mutta vuonna 2017 Kunta10-
tutkimuksessa vakituisen henkilöstön sairauspoissaolojen määrä oli valtakunnallisesti 16,7 kalente-
ripäivää henkilötyövuotta kohden, kun vastaava luku Siilinjärvellä on 16.1.  Siilinjärvi sijoittuu posi-
tiivisesti myös siinä, että 35 % vakinaisella henkilöstöllä ei ollut lainkaan sairauspoissaoloja vuonna 
2018, kun vastaava valtakunnallinen luku (2017) oli 23 %. 

Suurimmat sairauspoissaolojen syyt ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyshäiriöt sekä 
infektiotaudit. Koko henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus ilmaiseen influenssarokotukseen. Korvaa-
van työn selvitys käynnistettiin keväällä 2018 ja toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2019 puo-
lella.  

Taulukko 16. Palvelualueittain sairauspoissaolot kalenteripäivinä  

Palvelualue Vakinainen Määräaikainen Yhteensä

Konserni- ja maankäyttö 213 31 244

Sivistyspalvelut 6 460 2 065 8 525

Sosiaali- ja terveyspalvelut 6 677 1 969 8 646

Talous- ja tukipalvelut 2 396 531 2 927

Tekniset palvelut 943 56 999

Yhteensä 16 689 4 652 21 341
 

Jos sairauspoissaolopäivät muutetaan henkilötyövuosiksi niin, vakinaisten sairauspoissaoloista tu-
lee 45,7 henkilötyövuotta ja koko henkilöstön sairauspoissaoloista 58,5 henkilötyövuotta. Sairaus-
poissaoloista aiheutuu kunta-alan keskimääräisellä päiväpalkalla arvioituna noin 2,9 
nukset. 
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6.5 Työsuojelu ja työtapaturmat 
 

Työsuojelukaudella 2018 - 2021 varsinaisina työsuojeluvaltuutettuina toimivat Anne Bruun (var-
haiskasvatus, sosiaali- ja perhepalvelut), Marja-Liisa Hyvönen (tekniset sekä talous- ja tukipalve-
lut), Harri Ruotsalainen (opetuspalvelut), Päivi Viljakainen (hoiva- ja vanhuspalvelut, konsma) ja 
Päivi Jalkanen (terveyspalvelut). Työsuojelupäällikön tehtävät sisältyvät työhyvinvointisuunnittelijan
tehtävänkuvaan. 

Taulukko 17. Työtapaturmailmoituksien lukumäärä palvelualueittain vuosina 2016  2018 

Palvelualue 2016 2017 2018 

Konserni- ja maankäyttöpalvelut 1 0 2 

Sivistyspalvelut 42 32 26 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 33 30 42 

Talous- ja tukipalvelut 20 17 28 

Tekniset palvelut 5 0 2 

Yhteensä 101 79 100 
 

Yllä olevan taulukon tapaturmien määrät perustuvat vakuutusyhtiölle tehtyihin tapaturmailmoituk-
siin. Työtapaturmia oli ilmoitettu yhteensä 100 kpl, joista 82 kpl sattui työssä, työmatkalla 11 kpl ja 
työtehtävistä johtuvassa matkustamisessa 9 kpl. Vakuutusyhtiön korvauksia maksettiin työnanta-
jalle 447 sairauspäivältä yhteensä 58 828 (v. 2017, 488pv, 73 893 Kaikista ilmoitetuista työta-
paturmista ei ole aiheutunut sairauspoissaoloa. 
 

 Taulukko 18. Työtapaturmista aiheutuneet poissaolot vuosina 2016 2018 

Työtapaturmista  
johtuvat poissaolot 2016 2017 2018

  hlö kpv hlö kpv hlö kpv

Työtapaturma/ammattitauti 53 940 51 429 52 856
 

Vuoden 2017 aikana työtapaturmista aiheutuvien poissaolopäivien määrä onnistuttiin puolittamaan 
tavoitteen mukaisesti, mutta vuoden 2018 aikana poissaolot kääntyivät jälleen nousuun. Tapaturma-
taajuus vuonna 2018 oli 35 (2017, 31). Poissaoloja tarkasteltaessa on hyvä huomioida, että vuoden 
2018 poissaoloista 214 päivää on aiheutunut vanhoista, jo aiemmin sattuneista työtapaturmista, 
jotka ovat vaatineet mm. uusintaleikkauksia. Tapaturmista 82 % on sattunut työnteon yhteydessä ja 
niistä valtaosa on liukastumiseen tai asiakkaan / potilaan hoitotilanteeseen liittyviä venähdyksiä / 
nyrjähdyksiä.  

Johtoryhmä seuraa kuukausittain työtapaturmista aiheutuneiden poissaolojen määrää ja lisäksi hen-
kilöstöpalvelut kokoaa neljännesvuosittain sattuneiden tapaturmien kuvaukset. Turvallisuusilmoituk-
sia on vuoden 2018 aikana tehty kaikkiaan 142 kpl, joista 60 läheltä piti / uhkatilannetta ja 82 väki-
valtatilannetta. Työturvallisuusilmoitusten tekemisessä on vielä parantamisen varaa ja vuonna 2019 
käyttöön otettavasta sähköisestä järjestelmästä toivotaan olevan tähän apua. Myös haittojen tunnis-
tamista ja riskien arviointia tehostetaan edelleen sähköisen järjestelmän avulla.  
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7 Henkilöstökustannukset 
 

Taulukko 19. Henkilöstömenot vuosina 2016 - 2018 

Henkilöstömenot 2016 2017 2018

Palkat ja palkkiot 46 299 755 47 228 918 49 107 706

Eläkekulut 10 438 283 9 911 403 10 014 199

Muut henkilösivukulut 2 922 797 2 299 412 2 060 029

Henkilöstökorvaustulot 712 959 652 116 707 368

Henkilöstömenot yht. 58 947 875 58 787 618 60 474 565

Henkilösivukulujen osuus henkilöstömenoista % 29,31 % 26,22 % 24,95 %

Henkilösivukulu prosentti ilman henkilöstökorvaustuloa 22,67 % 20,77 % 19,97 %

 

Henkilöstömenot kokonaisuudessaan nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 1 686 947 . Palkat ja 
palkkiot kasvoivat 1 878 788  säästöä oli henkilösivukuluissa 239 383 . Säästöi-
hin vaikuttivat kilpailukykysopimuksessa sovitut säästöt mm. työnantajan työeläke- ja työttömyys-
vakuutusmaksuissa.  

 

Taulukko 20. Eläkekulut vuosina 2016  2018 

Eläkekulut 2016 2017 2018 

KuEl -maksut palkkaperusteinen 7 308 182 7 402 153 7 620 037 

KuEl -varhemaksut 258 908 227 882 186 792 

KuEl -eläkemenot 1 837 185 1 406 512 1 383 169 

Muut eläkemaksut (VaEl -maksut palkkaperusteinen) 1 034 008 874 856 824 201 

Eläkekulut yhteensä 10 438 283 9 911 403 10 014 199 

 

Varhe-maksuja maksetaan työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle (aik. määräaikainen työkyvyttömyys-
eläke) jäävistä työntekijöistä. Varhe-maksujen vähentämisen tavoitteessa on onnistuttu varhaisella työkyvyn 
tuella ja uudelleensijoittamisella. Vuonna 2018 varhe-maksut olivat reilut 40 
senä vuonna.  
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8 Johtopäätökset  
 

Taulukko 21. Keskeisiä tunnuslukuja vuosilta 2016  2018 

  2016 2017 2018

Henkilömäärä 1 439 1 478 1 507

        vakinainen 1 151 1 149 1 114

        määräaikainen 288 329 393

Osa-aikaisten osuus koko henkilöstöstä % 12,8 12,7 13,3

Henkilötyövuodet 1 352 1 368 1 406

 vakinainen 1 052 1 030 1 028

 määräaikainen 300 338 378

Naisten suhteellinen osuus vakinaisista, % 82,6 83,1 82,4

Koko henkilöstön keski-ikä 45,2 45,3 45,1

Sairauspoissaolot vakinaiset /henkilö/kpv  12,8 14,5 15,1

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

 

Henkilötyövuosina mitattuna kunnassa oli vuonna 2018 henkilöstöresurssia 1306 henkilötyövuotta. 
Henkilöstöresurssia oli 40 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisenä vuonna. Myös henkilöstöme-

asvu oli nimenomaan määräaikaisten työntekijöiden 
osalla (+40), vakinaisten osalta henkilötyövuosia oli kaksi vähemmän. Määräaikaisten suurin 
ryhmä on erilaisten virka-/työvapaiden sijaiset. Mikäli kaikkiin sairauspoissaoloihin olisi otettu sijai-
nen, niin pelkästään tästä olisi aiheutunut 58,5 henkilötyövuoden lisäys. Vuonna 2019 on aloitettu 
määräaikaisuuksien syiden tarkempi tarkastelu. 

Vaikka sairauspoissaolot nousivat 14,5 kalenteripäivästä 15,1 kalenteripäivään vuodesta 2017, ne 
ovat muihin kuntaorganisaatioihin nähden hieman alhaisemmat. Tosin vertailtavuus kuntaorgani-
saatioiden kesken on haasteellista, koska sairauspoissaolojen laskentaan ei ole täysin yhtenäistä 
valtakunnallista käytäntöä. Keskeistä on seurata oman organisaation kehitystä ja muutosta.

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 2018 käytiin varhaisen tuen keskustelu 218 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 2018 
varhe-maksut alenivat yli 40 000 eurolla verrattuna edelliseen vuoteen, mikä on osoitus työhyvin-
vointitoiminnan vaikuttavuudesta. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäi kaksi henkilöä. 

Sairauspoissaolojen vähentämiseksi otetaan 1.3.2019 käyttöön korvaavan työn malli sekä sairaus-
poissaolo-ohjetta muutetaan siten, että esimiehen luvalla voi olla poissa viisi päivää. Työterveys-
huoltoyhteistyötä vahvistetaan edelleen esimerkiksi siten, että esimiehet ovat tiiviimmin yhteydessä 
työterveyshuoltoon epäselvissä / huolta aiheuttavissa asioissa. Hoiva- ja vanhuspalveluiden työky-
vyn tukeen kiinnitetään erityistä huomiota esimerkiksi ohjaamalla työkykyarvioon henkilöt, joilla on 
vuoden aikana poissaolokertoja yli 10. Lisäksi haetaan Kevalta työelämän kehittämisrahaa yhteis-
toiminnalliseen työkyvyn tuen kehittämiseen. 
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Työtapaturmien aiheuttamien poissaolojen nousu on huolestuttavaa. Koko organisaation lähtökoh-
tana tulee olla, että jokainen työtapaturma on ehkäistävissä. Uusi sähköinen työturvallisuusjärjes-
telmä toivottavasti osaltaan vahvistaa haittojen ja vaarojen tunnistamista ja ennaltaehkäisyä. Työ-
tapaturmiin ja niiden ehkäisyyn kohdennetaan vuonna 2019 myös sisäisen tarkastuksen ulkopuoli-
sia toimia 

Siilinjärven kunta on toiminut aktiivisesti työhyvinvoinnin kehittäjänä, mistä on osoituksena Kevan 
myöntämä työelämän kehittämisraha vuosille 2016-2018 sekä Kuopion kanssa yhteinen ESR-ra-
hoitteinen hanke vuosina 2018-2020. Hankerahoituksilla on pystytty tukemaan esimiesten ja työyk-
siköiden valmennusta ratkaisukeskeiseen ajattelumalliin ja kokeilukulttuurin luomiseen. 

 


