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1. Johdanto 
 

 

Taas on vuosi vierähtänyt ja on 
aika katsoa mitä henkilöstöasioissa 
tapahtui vuonna 2018. 

Tätä henkilöstökertomusta 
laadittaessa on meneillään 
vuosittaiset kehityskeskustelut, 
joita käydään liki kolmensadan 
henkilön kanssa. 
Kehityskeskusteluissa käydään läpi 
myös henkilön tehtäväkuvaus ja 
päivitetään työnkuvissa 
tapahtuneet muutokset. 
Tehtäväkuvan muutoksia toki voi 
tehdä myös vuoden aikana silloin, kun muutoksia tapahtuu. Mikään ei myöskään estä sitä, että 
kehityskeskusteluja käydään useamminkin kuin kerran vuodessa. Näkisin, että tarpeen mukaan 
on hyvä vuoden aikana myös seurata ja käydä keskusteluja, miten tavoitteiden mukaiset 
toimenpiteet etenevät ja onko tarpeen tehdä korjaavia toimenpiteitä. 

Verkkokoulutukset skypen kautta lisääntyivät merkittävästi vuoden aikana.  Verkkokoulutukset 
mahdollistavat helpomman osallistumisen koulutuksiin ja ne ovat kustannustehokkaita. Myös 
kokousten pitäminen skypellä tai WhatsAppilla ovat lisääntyneet merkittävästi.  

Viestintää kehitettiin vuoden aikana ottamalla useita uusia somekanavia käyttöön mm. 
Twitter, WhatsApp, Instagram ja Youtube. Viestinnässä on merkittävästi lisätty kuntapalvelujen 
tunnettuutta ja houkuttelevuutta videoiden avulla. 

Siikalatvan kunnan strategiassa on nostettu yhdeksi kriittiseksi menestystekijäksi 
työhyvinvointi ja tavoitteeksi hyvä johtaminen. Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn 
ylläpitämiseen on yhteistyössä työterveyshuollon kanssa otettu käyttöön mm. korvaavan työn 
malli ja työkykytutka, sekä jo käytössä oleva varhaisentuen malli.  Näiden uusien työkalujen 
käyttöönoton tavoitteena on henkilöstön työssä jaksamisen ja hyvinvoinnin parantaminen ja 
ylläpito sekä sairauslomien vähentäminen.  Henkilöstöjohtamisen ja esimiesten rooli korostuu 
henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisessä. Esimiesfoorumeita jatketaan ja valmennetaan 
esimiehiä henkilöstöjohtamisen työkalujen käyttöön. Esimiehille tarjotaan myös 
mahdollisuutta suorittaa johtamisen erikoisammattitutkinto (JET).  

Palkkakustannukset ovat pienentyneet edelliseen vuoteen n. 0,8 milj. euroa. Merkittävästi tätä 
pienentää voimassa oleva kiky-sopimus. Vuoden 2018 sopimusmuutoksista johtuvat 
järjestelyvaraerät, yleiskorotus ja kiky-sopimuksen päättyminen tulevat nostamaan 
palkkakustannukset vuoden 2017 tasoon. 
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Tietohallinnon kehittämisessä tehtiin henkilöstöön vaikuttavia päätöksiä, jotka tulevat 
merkittävästi parantamaan henkilöstön käyttämiä työkaluja. Muun muassa tietokoneissa 
päätettiin siirtyä koko henkilöstön osalta kannettaviin tietokoneisiin.   

Tietokoneiden ja atk-laitteiden hankinnassa siirryttiin neljän vuoden leasingmalliin. 
Loppuvuodesta 2018 käynnistettiin jo koulujen tietokoneiden vaihto ja alkuvuoden 2019 
aikana on tarkoitus suorittaa hallinnon tietokoneiden vaihto.   

Yhteistyöterveisin 

Seija Mäenpää, hallinto- ja talousjohtaja 
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Henkilöstön tunnuslukuja vuonna 2018   

Henkilöstömäärä   31.12.2018 2017 
Vakinaiset 194 225 
Määräaikaiset 82 83 
Yhteensä 276 308 

 

Työajan jakautuminen, kalenteripäivää 2018 2017 
Vuosilomat ja muut lomat 9060 5146 
Terveysperusteiset poissaolot 4640 5153 
Perhevapaat 2789 1650 
Koulutus 250 250 
Muut palkalliset poissaolot 85 15 
Muut palkattomat poissaolot 981 1057 
Khall suosittamat palkattomat poissaolot (säästösyistä) 314 441 
Bonuspäivät 62 76 
Vapaana annetut työaikakorvaukset, ylityövapaat 153 369 
Opintovapaa, palkaton 1131 1128 
Henkilötyövuodet 2018 242  

 

Henkilöstön ikärakenne , lkm 2018 2017 
alle 30 26 9 
30-39 55 41 
40-49 75 52 
50-59 95 82 
60 ja yli 25 18 

 

Eläköityminen, lkm 2018 2017 
Vanhuuseläkkeelle siirtyneet 10 10 
Osa-aikaeläkkeen aloittaneet 0 2 

 

Palkkasumma yhteensä                                                          2018 2017 
8 713 753,06 € 9 546 271,12 € 
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2. Organisaatio 
 

Siikalatvan kunnan hallinnollinen keskus sijaitsee Pulkkilassa. Kunnan henkilöstöorganisaatio 
on esitetty alla. Kunnan johtoryhmän muodostavat 1.9.2018 alkaen kunnanjohtaja, tekninen 
johtaja, koulutoimenjohtaja, varhaiskasvatuksen johtaja, kirjastotoimen johtaja, hallinto- ja 
talousjohtaja ja johtava sosiaalityöntekijä.  

Vuonna 2018 johtoryhmässä tapahtui seuraavia muutoksia kehitys- ja tekninen johtaja Aimo 
Lehmikangas jäi eläkkeelle ja kesällä 2018 aloitti tekninen johtaja Hannu Komu.  Johtoryhmää 
täydennettiin 1.9.2018 alkaen johtavalla sosiaalityöntekijällä Marja Sundqvistilla. 
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2. Johtoryhmä 
 

Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana kolmen viikon välein. Johtoryhmän jäsenistä eläkkeelle jäi 
kehitys- ja tekninen johtaja Aimo Lehmikangas ja hänen tilalleen tuli tekniseksi johtajaksi valittu Hannu 
Komu. Johtoryhmää täydennettiin johtava sosiaalityöntekijä  Marja Sundqvistilla. 

Johtoryhmän kokoonpano: kunnanjohtaja Pauli Piilma, hallinto- ja talousjohtaja Seija Mäenpää, 
tekninen johtaja Hannu Komu, johtava sosiaalityöntekijä Marja Sundqvist, koulutoimen johtaja Päivi 
Myllylä, varhaiskasvatusjohtaja Ulla-Maija Hepo-oja ja kirjastonjohtaja Riitta Tranberg 

 

2.1 Luottamushenkilöorganisaatio 
 

Luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen muodostuu valtuustosta, kunnanhallituksesta, 
kunnanhallituksen alaisesta perusturvajaostosta, sivistyslautakunnasta, rakennus- ja 
ympäristölautakunnasta, tarkastuslautakunnasta ja keskusvaalilautakunnasta.  
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Kuva: Kunnanhallitus vuonna 2017-2018 vasemmalta Aaro Vikki, Pauli Piilma, Seija Junno, Eila 
Pihkakoski, Aimo Suorsa, Jaakko Myllykoski, Matti Hilli, Jani Takkinen, Kaisa Louet-Similä, Airi Juntunen, 
Anna-Maaria Keränen ja Asko Alasalmi. 
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3. Strategia 
 

Siikalatvan kunnan kuntastrategiassa on henkilöstöpolitiikka määritelty seuraavasti: 

 Kunta noudattaa tasapuolisen vaativaa ja tiukkaa, mutta samalla kannustavaa ja 
motivoivaa henkilöstöpolitiikkaa: strategia tulee jalkauttaa koko henkilökunnalle ja 
viestiä kuntalaisille – johtamisella luodaan hyvää henkeä 

 Työvoiman saatavuus vaatii kunnan työnantajakuvan säilyttämistä hyvänä – 
työhyvinvoinnista huolehditaan 

 Tuottavuutta pidetään tarpeellisin osin yllä ulkoistamalla ja kilpailuttamalla palveluja 

 
Kriittinen menestystekijä 

 

 
Tavoite 2022 

 
Mittari / arviointi 

Ammattitaitoinen ja motivoitunut 
henkilöstö 

Henkilökohtaiset 
kehittymissuunnitelmat kaikilla 

Käydyt kehityskeskustelut (100%, 
väh. 1/hlö) 
Kehittymissuunnitelmien määrä 
(%, kpl) varattu/käytetty 
koulutusmääräraha 

Työhyvinvointi Hyvä fyysinen ja henkinen työkyky 
 
Hyvä johtaminen – ongelmiin 
puuttuminen – 
palautejärjestelmät 
 
Säännölliset henkilöstö- ja 
työhyvinvointikyselyt käytössä 

Työhyvinvointikyselyn tulokset, 
paranevat + 
 
Henkilöstökyselyn tulokset, 
paranevat + 
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Arvot

Yhteen 
hiileen

Teot 
ratkaisee

Hullut ideat

Oppimisen 
ilo

4. Visio ja Arvot 
 

VISIO 

Rohkea edelläkävijä 

 

ARVOT 

Siikalatvan kunnan henkilöstön arvot  

näkyvät päivittäisessä toiminnassa  

ja pelisäännöt rakentuvat arvojen mukaan.  

Arvojen toteutumista tullaan seuraamaan  

ja mittaamaan vuosittain,  

henkilöstölle tehtävän henkilöstö- 

kyselyn avulla.  

Arvojen määritelmät 

YHTEEN HIILEEN 
 
• Arvostamalla toinen toisiamme, keskustellen ja 
kuunnellen 
• Toimimalla ratkaisukeskeisesti 
• Kannustavalla ja luottamuksellisella ilmapiirillä 
• Avoimella tiedonkululla 
• Yhteisillä pelisäännöillä 

OPPIMISEN ILO 
 
• Kannustamalla osaamisen kehittämiseen 
• Hyödyntämällä osaamista 
• Vastuu omasta kehittymisestä 
• Perehdyttämisellä ja tiimityöllä 
• Olemme joustavia, oma-aloitteisia ja 
itseohjautuvia 

HULLUT IDEAT 
 
• Kannustamme rohkeuteen, luovuuteen ja 
kehittämiseen 
• Saa innostua ja kokeilla, tehdä virheitä ja mokata 
• Olemme avoimia muutoksille 

TEOT RATKAISEE 
 
• Johtamisella ja esimiestyöllä varmistamme 
arvojen käytäntöön viemisen ja toimimme jokainen 
yhdessä sovittujen arvojen mukaisesti 
• Keskustelemme työyhteisössä arvojen sisällöstä 
ja niiden merkityksestä jokapäiväisessä 
toiminnassa 
• Järjestämme mahdollisuuksia hullujen ideoiden 
esittämiseen 
• Arvostamme toinen toisiamme sekä toistemme 
työtä 
• Annamme ja otamme vastaan rakentavaa 
palautetta 
• Pidämme säännöllisiä palavereita 
• Pidämme jokainen positiivista ilmapiiriä yllä 
• Edistämme yhteisillä pelisäännöillä työyhteisön 
arvojen mukaisen toiminnan ja hyvinvoinnin 
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4.1. Henkilöstökyselyt 
Henkilöstölle tehtiin vuonna 2018 yksi seurantakysely, jossa kartoitettiin vuonna 2017 tehdyn 
henkilöstökyselyn perusteella määriteltyjen vahvuuksien ja kehittämiskohteiden toteutumista. 

Vuonna 2017 vahvuudet ja kehittämiskohteet määriteltiin seuraavasti: 

Vahvuudet                                                                        Kehittämiskohteet 
Työmäärän tasainen jakautuminen ja työn 
haasteellisuus 
Työn tekemisen joustavuus ja oman työn 
suunnittelu sekä osallistuminen oman työn 
kannalta tärkeisiin päätöksiin 
Työtoverien tuki, arvostus ja hyvä vuorovaikutus 
työyhteisössä 
Esimiehen tuki ja kuulluksi tuleminen, esimies 
arvostaa alaisiaan 
Tavoitteiden asettaminen ja vastuut 
Itseohjautuvuus ja aloitteellisuus  
osallistuminen: miten töitä voisi tehdä 
paremmin 
Kannustava, tukeva ja mukava työilmapiiri 
Työstä suoriutuminen ja työn hallinta 
Tasa-arvo (nuorempien ja vanhempien 
työntekijöiden kohtelussa) 
 

Luottamus tulevaisuuteen 
Tavoitteiden asettaminen ja vastuiden 
selkeyttäminen 
Vuorovaikutus – esimiehen kannustus 
mielipiteiden sanomiseen 
Tiedottaminen ja tiedon kulun parantaminen 
Kannustaminen: palautteen anto 
Työntekijöistä huolehtiminen, henkilöstön 
terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen  
hyvä johtaminen 
Arvojen selkeyttäminen – me henki, hyvä 
työpaikka, innostavuus 
Työkyky: Henkisen ja fyysisen työkyvyn 
parantaminen 

 

Kysely lähetettiin 327 henkilölle ja kyselyn avasi 105 henkilöä. 73 henkilöä aloitti kyselytutkimuksen, 
mutta osa on jättänyt vastaamisen kesken, sillä vastauksia kyselytutkimukseen saatiin vain 51 
henkilöltä.  

Vahvuuksista kysyttiin, mitä mieltä työntekijät ovat vahvuuksista, ovatko ne pysyneet samalla tasolla / 
parantuneet tai onko niistä tullut vahvuuksia heidän omassa työssään. Painotetut keskiarvot 
kysymysten välillä vaihtelivat 2,67 prosentista 3,55 prosenttiin.  

Työmäärän tasainen jakautuminen ja työn haasteellisuus sai pienimmän arvosanan, joten näihin 
asioihin on jatkossa vielä enemmän panostettava. Kaikkein tyytyväisimpiä vastaajat olivat siihen, että 
meillä on kannustava, tukeva ja mukava työilmapiiri. Myös työn tekemisen joustavuus, oman työn 
suunnittelu ja osallistuvuus työn kannalta tärkeisiin päätöksiin nähtiin hyvänä asiana.  

Kehittämiskohteiden osalta kysyimme, miten työntekijät ovat kokeneet sen kuinka heidän mielestään 
kehittämiskohteet ovat kehittyneet. Painotetut keskiarvot näiden kysymysten välillä vaihtelivat 1,53 
prosentista 2,45 prosenttiin.  

Parhaiten kehittämiskohteista on toiminut arvojen selkeyttäminen ja vuorovaikutus - esimiehen 
kannustus mielipiteiden sanomiseen.  Myös tiedottaminen ja tiedon kulun paraneminen sai painotetun 
keskiarvon mukaan kolmanneksi parhaimman arvosanan. 

Vähiten kehitystä koettiin luottamuksessa tulevaisuuteen sekä tavoitteiden asettamisen ja vastuiden 
selkeyttämisen saralla. Kehittämiskohteiden kehitys näyttää keskiarvojenkin perusteella heikommalta, 
kuin mitä vahvuuksien osalta koettiin.  
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Seuraavissa taulukoissa näkyvät painotetut keskiarvot henkilöstökyselyn vastausten osalta. 
Vastausvaihtoehtoja oli viisi ja näiden vastausten perusteella laskettiin painotettu keskiarvo annetuista 
vastauksista.  
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5. Henkilöstö 

Siikalatvan kunnassa työskenteli 31.12.2018 tilanteen mukaan yhteensä 276 henkilöä, joista 
194 henkilöä työskenteli vakituisessa virka/työsuhteessa ja 82 henkilöä määräaikaisessa 
virka/työsuhteessa. Virkasuhteisia oli 93 henkilöä ja työsuhteisia 183 henkilöä. Vuonna 2018 
vakituisessa palvelussuhteessa aloitti 6 uutta työntekijää ja vakinaisia palvelussuhteita päättyi 
33 kpl. Toteutunut henkilötyövuosien määrä vuonna 2018 oli 242 htv.  

 

5.1 Henkilöstön määrä ja rakenne 
 

Palkkaohjelmasta otetun raportin mukaan vuonna 2018 henkilöstön keski-ikä oli 45v 6kk 
(vuonna 2017 47v 10kk). 

Naisten ja miesten osuus henkilöstöstä on jakautunut siten, että 31.12.2018 tilanteen mukaan, 
henkilöstömäärästä 276, naisia oli 198 henkilöä (71,74 %) ja miehiä 78 henkilöä (28,26 %).  

Suurimmat ikäryhmät ovat 50-59 vuotiaat. Pienimmät ikäryhmät löytyvät alle 20 vuotiaista ja 
20-29 vuotiaista.  
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Vuonna 2018 eläkkeelle jääneitä henkilöitä oli yhteensä 10 henkilöä. Työntekijöistä 5 henkilöä 
oli osa-aikaeläkkeellä. Uusia osa-aikaeläkkeitä ei alkanut vuonna 2018. Henkilöstöraportin 
ennusteen mukaan 5 vuoden sisällä eläköityviä henkilöitä on työsuhteessa tällä hetkellä 32 
henkilöä. 

Alla olevassa kaaviossa näkyy henkilöstön jakautuminen eri toimialoille vuonna 2018 
(henkilöstömäärä 276 henkilöä). 

 

 

 

5.2 Palvelusuhteen luonne 
 

31.12.2018 tilanteen mukaan Sikalatvan kunnan henkilöstöstä 179 henkilöä työskenteli 
kokoaikaisesti ja 93 henkilöä osa-aikaisesti, sivuvirassa tai –toimessa työskenteli 4 henkilöä. 

Virkasuhteessa olevia oli 93 henkilöä ja työsuhteisia 183 henkilöä. Määräaikaisista 
työntekijöistä 28 henkilöä työskenteli sijaisena, 48 henkilöä muussa määräaikaisessa 
tehtävässä ja 6 oli työllistettyjä.  

Siikalatvan kunnassa työllistettiin palkkatuella vuoden 2018 aikana yhteensä 22 henkilöä. 
Vuoden 2018 aikana 2 henkilöä käytti oikeuttaan vuorotteluvapaaseen. 

1 %2 %

35 %

4 %

22 %

2 %
1 %1 %

13 %

19 %

Henkilöstörakenne toimialoittain 2018

Konsernijohto Konsernipalvelut Koulutoimi

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Lomitustoimi Maaseututoimi

Rakennusvalvonta ja ympäristöt Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi

Varhaiskasvatuspalvelut
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5.3 Rekrytointi 
 

Siikalatvan kunnassa on käytössä sähköinen rekrytointi, jossa hyödynnetään Kuntarekry 
ohjelmistoa. Työpaikkailmoitukset jaetaan Kuntarekryn ja TE-toimiston sivuilla ja näiden lisäksi 
ilmoitukset näkyvät myös kunnan omilla nettisivuilla. Työpaikkailmoituksiin haetaan 
sähköisesti.  

 

 

 

 

 

 

Siikalatvan kunnassa oli vuonna 2018 avoinna Kuntarekryn kautta yhteensä 47 
työpaikkailmoitusta, joista 3 kpl oli vakituisiin tehtäviin/virkoihin ja 44 määräaikaisiin 
tehtäviin/virkoihin. Määräaikaisista rekrytoinneista 43 työpaikkaa oli opetusalalle erilaisiin 
sijaisuuksiin ja määräaikaisiin tehtäviin.  Sosiaalialalle rekrytoitiin 2 vakinaista ja tekniselle 
puolelle 1 vakinainen. Lisäksi maaseutupuolelle rekrytoitiin 1 sijainen. 

 

5.4. Kehityskeskustelut 
 
Siikalatvan kunnassa on käytössä Kunta HR-ohjelma. Ohjelma sisältää kehityskeskustelu-, 
tehtäväkuvaus-, työkykyarviointi- ja varhaisentuen keskustelulomakkeen.   

Näiden lomakkeiden avulla ohjataan ja yhtenäistetään 
kehityskeskustelujen sisältöjä.  Sähköisen järjestelmän 
avulla kehityskeskustelujen toteutumista voidaan 
seurata ja keskusteluihin kirjatut asiat ja tavoitteet ovat 
työntekijän ja esimiehen nähtävissä helposti sähköisessä 
järjestelmässä. 

 

 

Kehityskeskusteluja käytiin vuonna 2018 
yhteensä 208 kpl (8.11.2018 tilanne). 
Varhaisen tuen keskusteluja käytiin 6 
henkilön kanssa.  
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5.5. Esimiestyö 
 

Vuoden 2018 alussa pidettiin yksi esimiesfoorumi. Esimiesten yhteisten kokoontumisten 
pääpaino 2018 oli siirtyminen Kuntien Hetapalvelujen asiakkaaksi ja muutokseen liittyvät 
sähköiset työkalut ja prosessit. 

- Lisäksi otettiin käyttöön sähköinen 
Tietosuoja- ja tietoturvan 
koulutusalusta koko henkilökunnalle. 
Alkuvuodesta 2018 käynnistettiin arvon 
määrittely henkilöstönäkökulmasta. 
 
Vuoden aikana toteutettiin useita 
työyhteisövalmennuksia, määriteltiin 
työyhteisöjen pelisääntöjä ja hyvän 
käytöksen huoneentauluja. Ideataulut otettiin käyttöön ja ideoita jalostettiin ja otettiin 
käyttöön. 
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6. Henkilöstön toimintakyky ja työhyvinvointi 
                 

6.1 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot 
 

Siikalatvan kunnan 
sairauspoissaolopäivät/henkilö olivat 
keskimäärin 16,81 kalenteripäivää/henkilö. 
Kunta 10-tutkimuksen 2017 mukaan 
Kuntatyöntekijät olivat poissa työstä oman 
sairauden takia keskimäärin 16,7 päivää. 
Siikalatvan kunnassa työskenteli vuonna 2018 
keskimäärin 276 henkilöä, joten 
sairauspoissaoloprosentti vuonna 2018 oli 
5,75 % (vuonna 2017: 4,58 % 308 henkilöä). 

 

Vuonna 2018 henkilöstön sairauspoissaolopäiviä oli yhteensä 4640 kalenteripäivää (vuonna 
2017: 5153 pv). Näistä 528 päivää oli tapaturmista aiheutuneita poissaoloja. Tapaturmia sattui 
vuonna 2018 yhteensä 16 kpl (vuonna 2017: 29 kpl). Ammattitautiepäilyn vuoksi poissaoloja oli 
yhteensä 10 pv. Vuonna 2018 koko vuoden työssä olleista henkilöistä 54 henkilöllä ei ollut 
sairauslomapäiviä ollenkaan. 
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Poissaolojaksoja oli vuonna 2018 yhteensä 305 kpl. Lyhyitä alle 4 pv:n poissaoloja oli yhteensä 
180 kpl ja pitkiä yli 180 pv:n poissaoloja 3kpl. Alla olevassa taulukossa on jaoteltu 
sairauspoissaolojen määrät sairausloman pituuden mukaan. 

 

30 pv:n tai yli kestäviä sairaslomia oli vuoden 2018 aikana 35 kpl (v.2017 / 35kpl) ja niiden osuus 
sairauslomapäivistä oli yhteensä 2636pv (v.2017 / 3049 päivää). 

Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuneet palkkakustannukset olivat vuonna 2018 
yhteensä 295 290,80 €. Tähän sisältyvät sekä terveysperusteiset sairauspoissaolot että 
työtapaturmat.  

Muiden kuin terveysperusteisten sairauspäivien palkkakustannukset eriteltyinä olivat: 

Työtapaturmat: 32 715,96 € 

Työmatkatapaturmat: 755,46 € 

Ammattitaudit tai –epäilyt: 643,10 € 
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SAIRAUSPOISSAOLOKERTOJEN MÄÄRÄT 
POISSAOLON PITUUDEN MUKAAN

 Lyhyet alle 4 pv  4-29 pv  30-60 pv  61-90 pv  91-180 pv  Yli 180 päivää
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Sairauspoissaolojen palkkakustannukset (eur) 
v.2018
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Työterveyshuolto Mehiläisen diagnoosiraportin mukaan suurimman osan sairaspoissaoloista 
muodostavat tukielimiin liittyvät poissaolot, joiden osuus kaikista sairauspoissaoloista on 35,3% 
(v.2017 32,9 %). Mehiläiseen ilmoitettujen kaikkien sairauslomapäivien määrä oli 2963 pv. Eroa 
palkkaohjelman poissaolopäiviin selittää osaltaan se, että Mehiläisen raportilla ei näy ollenkaan 
maatalouslomittajien sairauslomapäivät, mutta myös kaikki sairaspoissaolot jotka on kirjattu 
palkkaohjelmaan, eivät välttämättä ole tallentuneet Mehiläisen järjestelmään. 

 

Vertailtaessa palkkaohjelmassa olevia poissaoloja vuoden 2017 ja vuoden 2018 osalta, on 
sairauslomien määrä vähentynyt 513 päivää.   

Sairauslomien väheneminen on merkittävä. Tähän osaltaan vaikuttaa kuitenkin myös 
henkilömäärän vähentyminen. 
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6.2 Kuntoutus 
 

Siikalatvan kunnan työntekijät voivat hakeutua myös kuntoutukseen työterveyshuollon 
kautta. Osasta kuntoutuksen kustannuksista vastaa usein työeläkelaitos, Kela tai muu 
vakuutusyhtiö.  

Työterveyshuollon kautta tehtiin vuonna 2018 yhteensä 77 yhteydenottoa henkilöstön 
kanssa (119kpl v.2017). Työkuntoon–raportin mukaan yhteydenotot liittyivät työkyvyn 
tukemiseen, työkykyarvioihin, työhönpaluuarvioihin ja työkyvyn seurantaan. Arvion tekijä 
on ollut joko työterveyslääkäri, työterveyden erikoislääkäri, työterveyshoitaja tai 
työfysioterapeutti. 

 

 

 

 

6.3 Työsuojelu 
 

Työturvallisuustoiminnan lähtökohtana on ollut terveellisten ja turvallisten työolojen 
luominen. 
Toimipaikat kartoittavat säännöllisesti vaara-ja haittatekijät, arvioivat riskit ja toteuttavat 
esille nousseet korjaustoimenpiteet. Arvioinnit kirjataan Riski-Arvi ohjelmaan, josta 
saadaan tietoja yksikkö-ja kuntatasolla. 
 
Työpaikkaselvityksiä tehtiin v. 2018 Mehiläisen toimesta työpajoille sekä Pulkkilassa, että 
Rantsilassa, Gananderin koululle, Esikon päiväkodille ja Esikon sateelliittiryhmä 
Pikkupihlajaan, Vaarintalon päiväkodille ja Hiirenkorvan päiväkodille, sekä Pulkkilan 
esikoululle.  
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Aluehallintoviraston työsuojelutarkastukset on pidetty Rantsilan kirjastolla, Pulkkilan 
kirjastolla, Pulkkilan yläkoululla sekä Pulkkilan yläkoulun teknisen työtilan tiloissa Jedulla.  
 
Toimitilojen osalta Sisäilmatyöryhmässä on käsitelty mm. Pulkkilan yläkoulun sisäilmaa, 
Aleksanterin koulun portaikossa ilmenneitä sisäilmaongelmia ja Kestilän koulun rehtorin 
työtilan sisäilman tilannetta. 
 
Työterveyshuolto osallistuu työsuojelutoimikunnan ja sisäilmatyöryhmän kokouksiin 
kutsuttaessa. Työpaikkaselvitykset tehdään yhteistyössä työsuojeluorganisaation kanssa ja 
niillä täydennetään työsuojelun riskiarviointeja.  
 
Joulukuussa 2017 valittiin työsuojeluvaltuutetut toimikaudelle 2018-2021. 
Työsuojeluvaltuutettuja ovat: 
 
1. Työsuojeluvaltuutettu: Jyrki M Reinikka 
2. Työsuojeluvaltuutettu: Teuvo Kinnunen (aloitti 

kesäkuussa 2018). 
3. Työsuojeluvaltuutettu: Katariina Tenhunen 
 
Lisäksi työnantajan edustajana työpaikalla toimii 
työsuojelupäällikkö. Työsuojelupäällikkö on 
työsuojelun yhteistoimintahenkilö. Hän avustaa 
työnantajaa ja esimiehiä asioissa, jotka liittyvät 
työsuojeluasiantuntemuksen hankintaan sekä 
yhteistyöhön työntekijöiden ja työsuojelu-
viranomaisten kanssa. Työsuojelupäällikkö 
huolehtii työsuojelun yhteistoiminnan 
järjestämisestä ja kehittämisestä ja toimii 
esittelijänä työsuojelutoimikunnassa. 

Siikalatvan kunnan työsuojelupäällikkönä toimii 
1.9.2018 alkaen Ulla-Maija Hepo-oja. 
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7. Panostukset henkilöstöön 
 

7.1 Palkka- ja henkilöstökustannukset 
 

Henkilöstökustannukset koostuvat palkka- ja 
henkilösivukuluista. Palkkakustannukset 
muodostuvat palkoista, lisä- ja 
ylityökorvauksista. muista palkanlisistä sekä 
lomarahoista. Palkkakustannusten lisäksi 
henkilöstökustannuksiin huomioidaan 
henkilöstösivukulut, kuten sosiaaliturvamaksut 
sekä eläke-ja vakuutusmaksut.  

Vuonna 2018 Siikalatvan kunnan 
henkilöstökustannukset olivat 
kokonaisuudessaan 11,6 miljoonaa euroa 
(vuonna 2017: 12,4 miljoonaa euroa). 

Palkkakustannusten alentumiseen vaikutti henkilöstömäärän vähentyminen, kun verrataan 
vakituisen henkilöstön määrää 31.12. tilanteen mukaan (vakituisia 31.12.2018 194kpl ja 
31.12.2017 218kpl), sekä voimassa oleva kiky-sopimus, lomarahojen osalta.  

Vuonna 2018 KVTESsin mukaisia palkankorotuksia oli toukokuussa 2018. Tehtäväkohtaisia 
palkkoja korotettiin tuolloin yleiskorotuksella joko 26€ tai 1,25%, sekä palkkausluvun 11§ 
mukaista henkilökohtaista lisää 1,25%.  

 

 

 

 

 

Henkilöstökustannukset 2018 2017 
 

Henkilömäärä (vakituinen 
henkilöstö) 

194 henkilöä 218 henkilöä 

Palkkkustannukset 
(koko henkilöstö)) 

11,6 milj. € 12,4 milj. € 
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Joulukuussa 2018 henkilöstön tehtäväkohtaisen palkan määrä keskimäärin oli 2722 € / kk. Alla on 
esitetty tehtäväkohtaisen palkan määrä KVTES / OVTES / TS sopimusaloilla. 

 

 

 

7.2 Työterveyshuolto 
 

Henkilöstön työterveyshuolto perustuu työterveyshuoltolakiin (1383/2001), jonka mukaan 
työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista  

johtuvien terveysvaarojen ja –haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden 
turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi.  

Lakisääteisten työterveyshuollon palvelujen piiriin kuuluvat työpaikkaselvitykset, tietyin 
väliajoin, sekä terveystarkastukset. Terveystarkastukset sisältävät työhöntulotarkastukset ja 
terveyden seuranta tarkastukset ikäryhmittäin, tietyin väliajoin, tai yksilöllisen tarpeen 
mukaan. Lisäksi ovat terveystarkastukset erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa eli 
altisteisessa työssä sekä vajaakuntoisten terveystarkastukset. 

2 722 € 2 745 € 2 790 €
2 282 €
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https://www.mostphotos.com/fi-fi/10963141/people-lifting-weights-in-gym-class


 

22 
 

Siikalatvan kunta järjestää lakisääteisten työterveyshuollon palvelujen lisäksi 
yleislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaan. 
Yleislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut sisältävät työterveyslääkärien ja työterveyshoitajien 
vastaanotot työterveysasemalla sekä sairaanhoitotoimenpiteisiin liittyvät laboratorio-, 
röntgen- ja ultraäänitutkimukset. 

Siikalatvan kunnan työntekijöiden työterveyshuolto on järjestetty Mehiläinen 
työterveyshuollossa. Työterveyshuollon kanssa on laadittu työterveysyhteistyön suunnitelma. 
Työterveystoiminnan ja -yhteistyön yleiset tavoitteet on määritelty seuraavasti: 

1. Työstä johtuvien terveys- ja turvallisuusriskien vähentäminen 
2. Työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn tukeminen ja 

sairauspoissaolojen hallinta 
3. Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistäminen 
4. Laadukas työterveyspainotteinen sairaanhoito 
5. Kunnan asettama tavoite (vuotta pidemmälle ajalle): varhaisen 

tuen mallin käyttöönotto ja hyvien yhteisten käytäntöjen 
luominen. 

6. Kunnan asettama tavoite (tulevalle vuodelle): työntekijöiden 
työkyvyn säilyminen organisaation muutoksessa. 

 

Lokakuussa 2018 Siikalatvan kunnassa otettiin käyttöön korvaavan työn toimintamalli ja 
työkykytutka.   

- Korvaavan työn mallissa, työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä 
vakiintunutta työtään, mutta kykenee terveyttään tai toipumistaan vaarantamatta 
tekemään väliaikaisesti jotakin muuta työtä. Näin ollen työterveyslääkäri voi keskustella 
työntekijän kanssa ja arvioida onko työntekijällä työkykyä siinä määrin, että korvaavan 
työn tekeminen on mahdollista. Vasta tämän jälkeen työntekijä keskustelee esimiehen 
kanssa, löytyykö rajoitteeseen sopivaa työtä, edellä mainitut kriteerit huomioon ottaen. 
Korvaavan työn tekeminen voi toimia myös mahdollisuutena tutustua toisenlaisiin 
työtehtäviin ja se madaltaa työntekijän kynnystä palata sairauspoissaolon jälkeen työhön, 
kun poissaolo lyhenee. 

- Työkykytutka auttaa työterveyshuoltoa tunnistamaan ennakoivasti henkilöt, joilla on 
kohonnut riski tulla työkykyä tukevien toimenpiteiden piiriin seuraavan 12 kk:n aikana. 
Työkykytutka on vapaaehtoinen ja sen käytöstä omalla kohdallaan voi kieltäytyä. Jos 
työntekijä haluaa osallistua työkykytutkan käyttöön, hänelle lähetetään Voitko Hyvin -
kysely, jonka vastaukset analysoi Siikalatvan kunnan nimetty työterveyshoitaja. Hän myös 
ohjaa tarvittaessa henkilön toimintasuunnitelman mukaisiin jatkotoimenpiteisiin työkyvyn 
ja terveyden edistämiseksi. Yksilötason tietoja ei raportoida yritykselle. 
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7.3 Virkistystoiminta ja liikuntaan liittyvät henkilöstöedut 
 

Vuodesta 2017 alkaen on henkilöstölle aloitettu jakamaan Smartum liikunta-ja 
kulttuuriseteleitä. Setelit ovat työntekijöille maksuttomia ja niitä voi käyttää erilaisiin liikunta- 
ja kulttuuriharrastuksiin. Seteleitä jaettiin vuonna 2018 keväällä ja syksyllä. Työsuhteen kesto 
vaikutti jaettavien seteleiden määrään porrastetusti. Koko vuoden työsuhteessa olevalle 
työntekijälle seteleitä annettiin yhteensä 5 kpl.  

Lisäksi työnantaja on järjestänyt henkilökunnalle jouluruokailun ja hallintokunnittain on ollut 
mahdollisuus järjestää työntekijöille virkistysiltapäivä.  

Siikalatvan kunnan henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää ilmaiseksi Siikalatvan kunnan 
sisäliikuntatiloja, esimerkiksi eri kylillä sijaitsevia kuntosaleja.  

7.4 Koulutus 
 

Henkilöstön kouluttautumiseen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen on alettu panostaa 
enemmän. Koulutusta järjestetään 
henkilökunnalle tarpeen mukaan. 
Koulutussuunnitelmassa on määritelty 
suunnitelman yleistavoitteet ja tämän lisäksi 
jokaisen toimialan tulisi huomioida 
ammatillisen osaamisen vaatimuksissa 
tapahtuvia muutoksia ja pyrkiä järjestämään 
henkilökunnalle koulutusta, joka ylläpitää ja 
edistää työntekijän ammatillista osaamista. 
Koulutussuunnitelmassa on myös määritelty 
vuosittaisten koulutuspäivien määrät, joihin 
henkilöstön tulisi vuoden aikana pyrkiä 
osallistumaan.  

Työnantajalla on oikeus saada 
järjestämästään ja/tai kustantamastaan koulutuksesta koulutuskorvausta 
työttömyysvakuutusrahastolta.  

https://www.mostphotos.com/fi-fi/15054944/young-people-training-in-the-park
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Vuonna 2018 koulutuskorvausta haettiin yhteensä 163 koulutuspäivästä ja niihin osallistui 77 
työntekijää. Näistä 28 työntekijää osallistui koulutuksiin yhtenä päivänä, 12 työntekijää 
kahtena päivänä ja 37 työntekijää vähintään kolmena päivänä. Koulutuskorvausta on 
mahdollista anoa enintään kolmen päivän koulutuksen osalta / työntekijä. Vuonna 2018 
koulutuskorvausta saatiin yhtensä 3010,45 €.  

Henkilökunnan koulutuksista vuonna 2018 suuri osa oli ammatillisen osaamisen kehittämistä ja 
työssä vaadittavan lainsäädännön päivittämistä. Koko henkilökunnalle suunnattu 
tietoturvakoulutus EU:n yleisen tietoturva-asetuksen vuoksi, käynnistettiin huhtikuun alussa ja 
se tuli suorittaa 31.5.2018 mennessä. Yleisen tietoturva ja tietosuoja koulutuksen suoritti 
yhteensä 163 henkilöä. Yleisarvosanaksi saimme kiitettävän, vastausten ollessa 93% oikein. 
Lisäksi järjestettiin uusien ohjelmistojen käyttöönottoon kuuluvaa sovelluskoulutusta ja töiden 
uudelleen järjestelyä tukevaa ammatillista koulutusta. 

Johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) aloitti 3 esimiestä. Koulutus alkoi marraskuussa 
2017 ja valmistuminen tapahtuu vuoden 2019 alkupuolella.  

Lisäksi huhtikuussa 2018 aloitettiin Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto. Osanottajia on 
13 henkilöä, kunnan, kansalaisopiston ja kunnan tytäryhtiöiden henkilökunnasta, sekä 
yrittäjistä ja luottamushenkilöistä. Koulutus kestää puolitoista vuotta ja koostuu kolmesta 
tutkinnon osasta. Lähiopetuspäiviä on 12kpl. 

Toukokuussa 2018 valmistui yksi henkilö Talous- ja henkilöstöhallinnon 
erikoisammattitutkinnosta (henkilöstötyön osaamisala) ja joulukuussa 2018 yksi henkilö 
Isännöinnin ammattitutkinnosta. 

 

7.5 Henkilöstön muistaminen 
 

Siikalatvan kunta muistaa työntekijöitään työntekijän 
täyttäessä 50 ja/tai 60 vuotta, sekä eläkkeelle jäädessä.  

Työntekijää muistettaessa kunta lahjoittaa työntekijälle lahjan 
tai lahjakortin ja lisäksi työntekijä saa Siikalatvan kunnan viirin. 
Työntekijän lahjan arvo määräytyy hänen kunnassa 
palvelemiensa vuosien mukaan. 
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8. Yhteistyötoiminta 
 

Yhteistyötoimikunta kokoontui 2018 yhteensä 2 kertaa ja kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia 
asioita: 

 

- Kouluverkko ja lukio 
- Smartum liikunta- ja 

kulttuurisetelien 
jakamisperiaatteet  

- arvojen sisältömäärittelyt 
- henkilöstökertomus 2017  
- työkykytutkan käyttöönotto 
- korvaavan työn toimintamalli 
- talousarvio 2019 
- Paikallisneuvottelujen 

käynnistäminen loka-ja 
marraskuussa, 1.1.2019 voimaan 
tulevan paikallisen järjestelyerän käyttämisestä 

 

Elokuussa johtoryhmän ja yhteistyötoimikunnan jäsenet pitivät yhteisen koulutus- / 
sparrauspäivän Pihkalassa. Sparrauspäivän tavoitteena oli kehittää yhteistyötä johtoryhmän ja 
yhteistyötoimikunnan välillä. 

 

 

https://www.mostphotos.com/fi-fi/3501832/multicolor-hands
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9. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
 

Tasa-arvon edistämisessä ei ole kyse vain oikeudenmukaisuuden toteuttamisesta, vaan 
myös edellytysten luomisesta viihtyisän ja motivoivan työyhteisön syntymiseksi. Kun 
kaikkien osaamista ja työtä arvostetaan oikeudenmukaisesti, se edistää henkilöstön 
hyvinvointia ja henkilöstö on valmiimpi panostamaan ja sitoutumaan työhönsä sekä 
parantamaan koko yhteisön työn laatua ja tuloksellisuutta. Lisäksi tasaisempi 
sukupuolirakenne merkitsee työyhteisön erilaisten ja moninaisten valmiuksien 
intensiivisempää hyödyntämistä. 
Työnantajan näkökulmasta kyse on myös henkilöstön voimavarojen tehokkaammasta 
käytöstä. 
Aktiivisella ja tuloksellisella tasa-arvotyöllä voidaan vaikuttaa myös myönteisen 
työnantajakuvan syntymiseen. Tasa-arvon edistäminen työpaikalla hyödyttää siis sekä 
työntekijöitä että työnantajaa. 
 
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma laadittiin vuoden 2017 lopulla ja henkilöstön 
osallistumista ja vaikuttamista suunnitelmaan edesautettiin henkilöstön tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuuskyselyllä. Palkkakartoitus on osa tasa-arvosuunnitelmaa ja se voidaan 
paikallisesti sopia tehtäväksi joka kolmas vuosi. Palkkakartoitus käsiteltiin 
yhteistyötoimikunnassa 1.11.2017. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on 
päivitettävä seuraavan kerran vuonna 2019 ja palkkakartoitus vuonna 2020. 
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10. Vuoden 2018 tapahtumia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tammikuu
• Yhteistyö Kuntien Hetapalveluiden kanssa alkoi 1.1.2018
• Presidentinvaalien ennakkoäänestys 17-23.1.2018
• Heta koulutti ostoreskontran käyttöä henkilökunnalle Pulkkilassa

Helmikuu
• Arvokeskusteluja käytiin alkuvuonna henkilöstön kanssa 

hallintokunnittain.

Maaliskuu
• Visit Siikalatva -matkailusivut julkaistiin
• Heta koulutti matkalaskuohjelman käyttöä henkilökunnalle 

Pulkkilassa

Huhtikuu
• KVTES sopimusmuutoksien koulutus pidettiin Pulkkila-salissa
• Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto starttasi 
•Etätyön käyttöönotto
•Vuoden ensimmäinen Sihti lähetettiin henkilökunnalle

Toukokuu
•Kunnan työntekijöillä haravointitalkoot

Kesäkuu
•Valtuusto hyväksyi kunnan arvot ja vision
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Henkilöstökertomus 2018 

Tekstit ja toteutus: Seija Mäenpää ja Päivi Väntänen 

Heinäkuu
•Suurin osa kunnan työntekijöitä lomaili
•Kyläpäivät järjestettiin joka kylällä
•Teknisen puolen eläkkeelle jääville pidettiin läksiäiskahvitus Pulkkila-salissa

Elokuu
•Johtoryhmän ja yhteistyötoimikunnan sparrauspäivä järjestettiin Pihkalassa
•Kunta haastoi kunnostustalkoisiin valtuutetut, nuorisovaltuutetut, kunnan 

työntekijät ja kunnan asukkaat Siikalatvan vuokratalojen ulkopuoliseen 
kunnostamiseen.

Syyskuu
• Siikalatvan lukio muutti Piippolaan Jedulle

Lokakuu
•Unelmien työpäivään 2018 osallistuminen
•Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) projekti käynnistyi lokakuun puolivälissä
•Kunnan ensimmäinen henkilöstökertomus vuodelta 2017 julkaistiin

Marraskuu
•Kunnanjohtajan infotilaisuudet henkilökunnalle alkoivat  
•10-vuotis juhlavuoden suunnittelupalaverit aloitettiin
•Vuoden toinen Sihti lähetettiin henkilökunnalle

Joulukuu
•Henkilökunnan jouluruokailu järjestettiin joka kirkonkylälle 12.12.2018
•Pulkkilan kunnantalon työntekijät osallistuivat " Voimavarojen valjastamista ja 

iloa työhön" -työnohjauspäivään
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