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1. Johdanto 
 

 

Henkilöstön hyvinvointi vaikuttaa 

merkittävästi palvelujen laatuun. 

Työhyvinvointi koostuu monenlaisista 

asioista. Työn kokeminen 

merkityksellisenä on aivan keskeinen 

asia hyvinvoinnin mittarina. 

Kuntatyössä teemme työtä eri 

toimialoilla ja jokaisella niillä ja niiden 

työntekijöillä on oma merkittävä 

osansa, jotta organisaatio toimii.  

Oman työn osaaminen ja hallinta 

tukevat työhyvinvointia. Kun 

työntekijät tuntevat työnsä ja 

toimintaympäristönsä, on helpompi toimia joustavasti ja tehdä yhteistyötä niissä kohden, kun työt 

pitää nivoa toisiinsa ja saattaa kohti yhteistä tavoitetta. Säännöllisesti käydyt kehityskeskustelut, 

työpaikkakokoukset ja koulutus sekä työtovereiden tuki on ensiarvoisen tärkeää, kun työelämä on 

jatkuvassa muutoksessa. 

Sen lisäksi, että työpaikalta odotetaan terveellistä ja turvallista fyysistä ympäristöä, on tärkeää 

rakentaa työyhteisön ilmapiiri sellaiseksi, että se lujittaa yhteisöllisyyttä ja yhteen hiileen 

puhaltamista. Tässä tärkeä osa on johtamisella ja esimiestyöllä. Johdon ja työntekijöiden 

molemminpuolinen arvostus lisää merkittävästi mahdollisuuksia onnistua. Siikalatvan kunnan 

strategiassa onkin nostettu yhdeksi kriittiseksi menestystekijäksi työhyvinvointi ja tavoitteeksi 

hyvä johtaminen. 

Työhyvinvoinnin kasvaessa työn tuottavuus ja työhön sitoutuminen kasvaa ja sairauspoissaolojen 

määrä laskee. Sitoutuminen heijastuu myös suoraan palvelun laatuun. 

Henkilöstökertomus 2019 on läpileikkaus siitä, mitä saimme aikaiseksi vuoden 2019 aikana ja mitä 

muutoksia tapahtui.  

Ulla-Maija Hepo-oja 

varhaiskasvatusjohtaja 
työsuojelupäällikkö 
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Henkilöstön tunnuslukuja vuonna 2019   

Henkilöstömäärä   31.12.2019 31.12.2018 
Vakinaiset 202 194 

Määräaikaiset 72 82 

Yhteensä 274 276 

 

Työajan jakautuminen, kalenteripäivää 2019 2018 
Vuosilomat ja muut lomat 8340 9060 

Terveysperusteiset poissaolot 4363 4640 

Perhevapaat 3947 2789 

Koulutus 246 250 

Muut palkalliset poissaolot 80 85 

Muut palkattomat poissaolot 889 981 

Khall suosittamat palkattomat poissaolot (säästösyistä) 274 314 

Bonuspäivät 50 62 

Vapaana annetut työaikakorvaukset, ylityövapaat 171 153 

Opintovapaa, palkaton 2054 1131 

Henkilötyövuodet 2019 233 242 

 

Henkilöstön ikärakenne , lkm 2019 2018 
alle 30 29 26 

30-39 43 55 

40-49 75 75 

50-59 100 95 

60 ja yli 27 25 

 

Eläköityminen, lkm 2019 2018 
Vanhuuseläkkeelle siirtyneet 6 10 

Osa-aikaeläkkeen aloittaneet 0 0 

 

Palkkasumma yhteensä                                                          2019 2018 
8 785 649,49 € 8 713 753,06 € 
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2. Organisaatio 
 

Siikalatvan kunnan hallinnollinen keskus sijaitsee Pulkkilassa. Kunnan henkilöstöorganisaatio 

on esitetty alla. Kunnan johtoryhmän muodostivat 1.9.2018 alkaen kunnanjohtaja, tekninen 

johtaja, koulutoimenjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, kirjastotoimen johtaja, hallinto- ja 

talousjohtaja ja johtava sosiaalityöntekijä.  

 

 

 

2.1 Johtoryhmä 
 

Johtoryhmän kokoukset vuoden aikana pyrittiin järjestämään kahden viikon välein. Vuonna 2019 

johtoryhmässä tapahtui seuraavia muutoksia. Kirjastotoimen johtaja erosi virastaan 1.8.2019 

alkaen ja kunnanjohtaja Pauli Piilma erosi virastaan 30.11.2019 alkaen.  

Johtoryhmään ei loppuvuoden 2019 aikana valittu uusia henkilöitä. 
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Johtoryhmän kokoonpano 1.11. 2019 alkaen: kunnanjohtaja / hallinto- ja talousjohtaja Seija 

Mäenpää, tekninen johtaja Hannu Komu, johtava sosiaalityöntekijä Marja Sundqvist, 

koulutoimenjohtaja Päivi Myllylä ja varhaiskasvatusjohtaja Ulla-Maija Hepo-oja. 

 

2.2  Luottamushenkilöorganisaatio 
 

Luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen muodostuu valtuustosta, kunnanhallituksesta, 

kunnanhallituksen alaisesta perusturvajaostosta, sivistyslautakunnasta, rakennus- ja 

ympäristölautakunnasta, tarkastuslautakunnasta ja keskusvaalilautakunnasta.  
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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 2019 keväällä psykososiaalista kuormittumista mittaava kysely. 

Samansisältöinen kysely tehtiin viimeksi 2017 ja kysely tullaan jatkossakin toteuttamaan 

kahden vuoden välein työterveyshuollon kanssa yhteistyössä. 

Vuonna 2019 vahvuudet ja kehittämiskohteet määriteltiin seuraavasti: 

Vahvuudet                                                                        Kehittämiskohteet 

Työnhallinta, tavoitteet, työstä suoriutuminen, 
työn haasteet ja vastuut 
  
Työn tekemisen joustavuus ja osallistuminen 
oman työn kannalta tärkeisiin päätöksiin 
  
Työtovereiden tuki ja arvostus 
  
Esimiehet rohkaisevat työntekijöitä ilmaisemaan 
mielipiteensä ja vaikuttamaan tärkeisiin 
päätöksiin useammin kuin ennen -> arvostus 
  
Yhteiset arvot asetettu: Oppimisen ilo, hullut 
ideat, teot ratkaisee, yhteen hiileen 
  
Kannustava, tukeva ja mukava työilmapiiri 
  
Tasa-arvo eri-ikäisten työntekijöiden kohtelussa  
 

Luottamus tulevaisuuteen 

 

Työmäärään, -tahtiin ja työn intensiivisyyteen ja 

nopeisiin ratkaisuihin = työn kuormitustekijöihin 

pureutuminen, riskin tunnistaminen 

 

Vuorovaikutuksen kehittäminen – ehkäisemään 

kiusaamista ja samalla viemään esimiestyötä 

työntekijöitä osallistavampaan suuntaan 

 

Työntekijöistä huolehtiminen, henkilöstön 

terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen -> 

hyvä johtaminen 

 

Arvojen mukaisen suunnan kehittäminen 

 

Palkitseminen, kannustus, palautteen anto -> 

erilaisten kannustavien tapojen kehittäminen 

 

Työkyky: Henkisen ja fyysisen työkyvyn 

parantaminen  

 

 

Vuoden 2019 kysely lähetettiin 271 henkilölle. Vastauksia saatiin 68. Vastausprosentti oli 25 

%. Kysely antaa suuntaa, mutta alhaisen vastausprosentin vuoksi ei ole välttämättä täysin 

luotettava. 

Selkeästi vahvuudeksi kyselyn perusteella nousi työnhallintaan, tavoitteisiin ja työstä 

suoriutumiseen liittyvät asiat.  Kukaan ei ollut sitä mieltä, että työtehtävät olisivat usein liian 

vaikeita tai olisi usein epäselvää, mistä kaikesta on vastuussa. Jopa 88 % tunsi pystyvänsä 

hallitsemaan useimmat tilanteet, joita työssä kohtaa ja 94 % koki usein voivansa käyttää 

tietojansa ja taitojansa työssä. Yleisesti omaan työhön oltiin myös tyytyväisiä.  

Stressiä koettiin joskus 74 %, usein 21 % ja ei koskaan 6 %. Hieman enemmän kuin v. 2017 oli 

koettu, että työtä on joskus liikaa ja että nopeiden ratkaisujen tekeminen työssä on 

lisääntynyt. Muutoin työnmäärää ja työtahtia koskevat vastaukset olivat ennallaan. Työn 

koetaan vaativan usein intensiivistä keskittymistä, mikä lisää kuormittavuutta, mutta työhön 
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liittyviä olosuhteita, työn tasaista jakautumista ja yhteistyötä kehittämällä tätäkin 

kuormittavuutta voidaan vähentää. 

Työtahtiin, taukoihin, tauon pituuteen tai kenen kanssa työtä teet, ei voi kaikissa töissä 

vaikuttaa, mikä näkyy vastauksissa kuormittavuustekijänä/vastauksena “ei koskaan”. Sitä 

vastoin siihen, millä tavalla työnsä suorittaa tai voiko vaikuttaa päätöksiin, jotka ovat oman 

työn kannalta tärkeitä, koetaan mahdollisena usein tai joskus; harvoin koetaan, ettei voi 

koskaan vaikuttaa. 

Tulevaisuutta koskevien kysymysten vastauksissa kuormittavuus on noussut. Tulevaisuus 

oman työn kannalta ei ehkä näytä nyt niin pysyvältä kuin aikaisemmin on näyttänyt. 

Vahvuutena nousi esiin työtovereilta saatu tuki ja arvostus, 98 % usein tai joskus.  Vain 2 % oli 

sitä mieltä, että ei koskaan saa arvostusta tai että työtoverit eivät kuuntele, jos kertoo 

ongelmista työssä. Esimiesten tuki ja arvostus oli myös hyvällä tasolla, 81-94% usein tai joskus. 

Hieman oli menty myös osallistavampaan suuntaan esimiestyössä eli esimiehet rohkaisevat 

työntekijöitä ilmaisemaan mielipiteensä ja näin vaikuttamaan tärkeisiin päätöksiin useammin. 

Kiusaaminen on asia, johon on syytä puuttua. Työpaikalla koettua henkistä väkivaltaa ja 

kiusaamista esiintyy. Se todennäköisesti ei ole lisääntynyt, mutta vastauksista ilmenee sen 

olemassaolo siten, että vastaaja kokee henkistä väkivaltaa itse tai havaitsee toisen joutuvan 

sen kohteeksi. Tavoitteeksi tulee asettaa nollatoleranssi. Esiintyvästä kiusaamisesta 

huolimatta työilmapiiri koettiin yleensä kannustavaksi ja mukavaksi (90%), minkä pohjalta on 

hyvä kehittää vuorovaikutustaitoja eteenpäin. 

Työntekijän kokemus asemastaan näyttää vaihtelevan. Yhtä paljon vastataan “ei koskaan” tai 

“usein”, kun kysytään, huolehditaanko työpaikallasi työntekijöistä hyvin tai onko johto 

kiinnostunut työntekijöiden hyvinvoinnista. Loput 60 % vastaa “joskus”. Työpaikan arvot 

koetaan yleensä olevan yhteneväiset omien arvojen kanssa ja myös innostamista parhaaseen 

suoritukseen kokee 90 % vastaajista paljon tai jonkin verran. 

Palkitaanko työpaikallasi hyvästä työsuorituksesta saa vain 1 % vastauksena “usein”, 84 % 

vastaa “ei koskaan”. Kuntapuolella palkitseminen on jäänyt yleisesti jälkeen. Palkitseminen ei 

aina tarvitse olla kuitenkaan raha, vaan siinäkin voitaisiin kehittää erilaisia kannustavia tapoja. 

Fyysisen ja henkisen työkyvyn kokee n. 60 % hyväksi 33 % keskinkertaiseksi ja 7 % huonoksi.  

Luottamus omaan suoriutumiseen työssä on kuitenkin 82 % usein ja 18 % joskus ja myös 

siihen, että kykenee sovittamaan omat voimavarat työhön, saa vastausprosentit 71 % usein ja 

29 % joskus. 

Vahvuutena kyselystä nousee myös tasa-arvo eri-ikäisten työntekijöiden kohtelussa. 
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5 Henkilöstö 

Siikalatvan kunnassa työskenteli 31.12.2019 tilanteen mukaan yhteensä 274 henkilöä, joista 

202 henkilöä työskenteli vakituisessa virka/työsuhteessa ja 72 henkilöä määräaikaisessa 

virka/työsuhteessa. Virkasuhteisia oli 97 henkilöä ja työsuhteisia 177 henkilöä. Vuonna 2019 

vakituisessa palvelussuhteessa aloitti 25 uutta työntekijää ja vakinaisia palvelussuhteita päättyi 

15 kpl. Toteutunut henkilötyövuosien määrä vuonna 2019 oli 233 htv.  

5.1 Henkilöstön määrä ja rakenne 
 

Palkkaohjelmasta otetun raportin mukaan vuonna 2019 henkilöstön keski-ikä oli 46v 3kk 

(Vuonna 2018 45v 6kk). 

Naisten ja miesten osuus henkilöstöstä on jakautunut siten, että 31.12.2019 tilanteen mukaan, 

henkilöstömäärästä 274, naisia oli 200 henkilöä (72,99 %) ja miehiä 74 henkilöä (27,01 %).  

Suurimmat ikäryhmät ovat 50-59 vuotiaat. Pienimmät ikäryhmät löytyvät alle 20 vuotiaista ja 

20-24 vuotiaista.  

 

4
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Vuonna 2019 eläkkeelle jääneitä henkilöitä oli yhteensä 6 henkilöä. Työntekijöistä 3 henkilöä 

oli osa-aikaeläkkeellä. Uusia osa-aikaeläkkeitä ei alkanut vuonna 2019. Henkilöstöraportin 

ennusteen mukaan 5 vuoden sisällä eläköityviä henkilöitä on työsuhteessa tällä hetkellä 28 

henkilöä. 

Alla olevassa kaaviossa näkyy henkilöstön jakautuminen eri toimialoille vuonna 2019 

(henkilöstömäärä 274 henkilöä). 

 

 

 

5.2 Palvelusuhteen luonne 
 

31.12.2019 tilanteen mukaan Sikalatvan kunnan henkilöstöstä 177 henkilöä työskenteli 

kokoaikaisesti ja 89 henkilöä osa-aikaisesti, sivuvirassa tai –toimessa työskenteli 8 henkilöä. 

Virkasuhteessa olevia oli 97 henkilöä ja työsuhteisia 177 henkilöä. Määräaikaisista 

työntekijöistä 25 henkilöä työskenteli sijaisena, 37 henkilöä muussa määräaikaisessa 

tehtävässä ja 10 oli työllistettyjä.  

Siikalatvan kunnassa työllistettiin palkkatuella vuoden 2019 aikana yhteensä 25 henkilöä. 

Vuoden 2019 aikana 5 henkilöä käytti oikeuttaan vuorotteluvapaaseen (2018: 2 hlöä). 

 

1 %3 %

35 %

5 %
22 %

1 %1 %
2 %

12 %

18 %

Henkilöstörakenne toimialoittain 2019

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 2019 avoinna Kuntarekryn kautta yhteensä 45 

työpaikkailmoitusta, joista 4 kpl oli vakituisiin tehtäviin/virkoihin ja 41 määräaikaisiin 

tehtäviin/virkoihin. Määräaikaisista rekrytoinneista 35 työpaikkaa oli opetusalalle erilaisiin 

sijaisuuksiin ja määräaikaisiin tehtäviin.  Sosiaalialalle rekrytoitiin 2 vakinaista ja tekniselle 

puolelle 1 vakinainen. Lisäksi varhaiskasvatukseen rekrytoitiin 1 vakinainen työntekijä. 

 

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. 

Kehityskeskustelujen tavoitteena on 
työntekijän mahdollisuus vaikuttaa itseään, 
omaa työtään ja työyhteisöään koskeviin 
asioihin ja samalla esimiehen mahdollisuus 
olla myötävaikuttamassa työntekijän 
työmotivaatioon, osaamiseen, jaksamiseen. 
Samalla esimies saa hyvää tilannekuvaa 
työyhteisön kokonaistilasta, miltä pohjalta 
suunnistaa yhteisiin laajempiin tavoitteisiin. 
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Kehityskeskusteluja käytiin vuonna 2019 yhteensä 168 kpl (8.11.2018 tilanne 208 kpl). 

Varhaisen tuen keskusteluja käytiin 11 henkilön kanssa (6 kpl vuonna 2018).  

 

5.5. Esimiestyö 

 

Toukokuussa 2019 pidettiin esimiesfoorumi, jossa aiheena olivat työterveyshuollon palvelut, 

työsuojelu ja työhyvinvointi. Syksyllä johtoryhmälle järjestettiin valmennuspäivä, joka oli 

jatkoa vuonna 2018 järjestettyyn 

johtoryhmän ja esimiesten sparraukseen. 

Vuoden aikana toteutettiin myös 

työyhteisövalmennuksia, joissa kehitettiin 

mm. tiimityöskentelyä ja esimiesten ja 

työntekijöiden välistä vuorovaikutusta. 

Sisällöissä on edetty luomiemme 

työyhteisön pelisääntöjen mukaan. 

Ideataulujen käyttöä tullaan kehittämään 

toimivampaan muotoon, jotta ”hullut ideat” 

saataisiin paremmin esiin ja esimiesten käsittelyyn. 

Viestintää kehitettiin vuoden 2018 aikana ottamalla useita uusia somekanavia käyttöön mm. 

Twitter, WhatsApp, Instagram ja Youtube. Näiden käyttö vaatii edelleen opettelua ja esimiehet 

ovat tässä avainasemassa. Esimiesten ja työntekijöiden välisessä viestinnässä on jo useissa 

kohteissa käytössä whatsapp nopeana kanavana. Viestinnässä on merkittävästi lisätty 

kuntapalvelujen tunnettuutta ja houkuttelevuutta videoiden avulla, mihin sekä esimiehiä että 

työntekijöitä kannustetaan. Myös kunnanvaltuuston kokouksia alettiin videoimaan 

huhtikuussa 2019. 
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6 Henkilöstön toimintakyky ja työhyvinvointi 
                 

6.1 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot 
 

Siikalatvan kunnan 
sairauspoissaolopäivät/henkilö olivat 
keskimäärin 15,92 kalenteripäivää/henkilö. 
Kunta 10-tutkimuksen 2017 mukaan 
Kuntatyöntekijät olivat poissa työstä oman 
sairauden takia keskimäärin 16,7 päivää. 
Siikalatvan kunnassa työskenteli vuonna 2019 
keskimäärin 274 henkilöä, joten 
sairauspoissaoloprosentti vuonna 2019 oli 
5,61 % (vuonna 2018: 5,75 % 276 henkilöä). 

 

Vuonna 2019 henkilöstön sairauspoissaolopäiviä oli yhteensä 4363 kalenteripäivää (vuonna 

2018: 4640 pv). Näistä 206 päivää oli tapaturmista aiheutuneita poissaoloja. Tapaturmia sattui 

vuonna 2019 yhteensä 7 kpl (vuonna 2018: 16 kpl). Ammattitautiepäilyn vuoksi poissaoloja ei 

ollut yhtään päivää (vuonna 2018: 10 pv). Vuonna 2019 koko vuoden työssä olleista henkilöistä 

62 henkilöllä ei ollut sairauslomapäiviä ollenkaan vuonna (2018: 54 hlöä). 
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Poissaolojaksoja oli vuonna 2019 yhteensä 280 kpl. Lyhyitä alle 4 pv:n poissaoloja oli yhteensä 
167 kpl ja pitkiä yli 180 pv:n poissaoloja 2kpl. Alla olevassa taulukossa on jaoteltu 
sairauspoissaolokertojen määrät sairausloman pituuden mukaan. 

 

30 pv:n tai yli kestäviä sairaslomia oli vuoden 2019 aikana 25 kpl (v.2018 / 35kpl) ja niiden osuus 
sairauslomapäivistä oli yhteensä 2307 pv (v.2018 / 2636 päivää). 

Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuneet palkkakustannukset olivat vuonna 2018 
yhteensä 292 957,16 € (2018:295 290,80 €). Tähän sisältyvät sekä terveysperusteiset 
sairauspoissaolot että työtapaturmat.  

Muiden kuin terveysperusteisten sairauspäivien palkkakustannukset 2019 eriteltyinä olivat: 
suluissa vuoden 2018 kustannukset 

Työtapaturmat: 16 674,00 € (32 715,96 €) 

Työmatkatapaturmat: 0,00 € (755,46 €) 

Ammattitaudit tai –epäilyt: 0,00 € (643,10 €)  
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Työterveyshuolto Mehiläisen diagnoosiraportin mukaan suurimman osan sairaspoissaoloista 
muodostavat edelleen tukielimiin liittyvät poissaolot, joiden osuus kaikista sairauspoissaoloista 
on 33,9% (v.2018 35,3 %). Mehiläiseen ilmoitettujen kaikkien sairauslomapäivien määrä oli 
4555 pv. Eroa palkkaohjelman poissaolopäiviin selittää mahdollisesti se, ettei kaikkia 
sairaslomia ole tallennettu palkkaohjelmaan tai sitten erilainen kirjausaika. 

 
 

KAIKKI (N = 255) KAIKKI (N = 267) (VERTAILU) 

diagnoosiluokka Sairastaneet PV Pros Sairastaneet PV Pros 

M (Tukielin) 40 1546 33.9 35 1732 37.5 
F (Mielenterveys) 16 609 13.4 19 462 10 

G (Hermosto) 9 553 12.1 7 222 4.8 
R (Sairauden 
oireet) 

107 524 11.5 127 563 12.2 

S-T (Vammat) 20 436 9.6 23 851 18.4 
J (Hengitys) 40 411 9 36 263 5.7 
I (Verenkierto) Alle 5 251 5.5 5 263 5.7 
MUUT 35 225 4.9 28 266 5.8 
YHTEENSÄ 166 4555 100 186 4622 100 

 

 

 

Vertailtaessa palkkaohjelmassa olevia poissaoloja vuoden 2018 ja vuoden 2019 osalta, on 
sairauslomien määrä vähentynyt 277 päivää.   



 

16 
 

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 2019 yhteensä 113 yhteydenottoa henkilöstön 

kanssa (77kpl v.2018). 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 terveellisten ja turvallisten työolojen luominen. 
Riskien hallintaa varten otettiin käyttöön uusi ohjelma, jonka avulla pyritään tehostamaan 
systemaattista vaarojen tunnistamista ja arviointia toimipaikoissa sekä myös 
toimenpiteiden toteuttamista. Samassa op-rh –ohjelmassa voidaan ilmoittaa myös 
turvallisuushavaintoja QR-koodia käyttäen. Näin turvallisuudesta huolehtiminen on 
jokaisen työntekijän ulottuvilla helposti. 
 
Mehiläinen Työterveys Siikalatva teki vuoden aikana työpaikkaselvityksiä kuudessa eri 
kohteessa; työpaikkojen terveydelliset olosuhteet käytiin läpi tänä vuonna kunnan 
kirjastoissa sekä Pentti Haanpään ja Hovin kouluissa. Työpaikkaselvitys on osa riskien 
hallintaa ja sillä pyritään ehkäisemään työn liiallista kuormittavuutta, parantamaan 
työoloja ja edistämään työkykyä eri työtehtävissä.  Esimiehet ja työsuojelupäällikkö olivat 
aktiivisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa selvityksiä tehtäessä. Raportoinnista 
sovittiin, että Mehiläinen toimittaa raportit kahden viikon kuluessa. Raportit tulee olla aina 
työntekijöiden saatavilla. 
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Aluehallintovirasto teki työsuojelutarkastuksia viiteen kohteeseen, joita olivat Rantsilan 
työpaja, Pentti Haanpään koulu, Piippolan ja Kestilän kirjastot sekä Pulkkilan peruskoulun 
teknisentyön tilat Piippolan Jedun yhteydessä. Tarkastuksilla saatiin toimintaohjeita 
turvallisuuden lisäämiseksi sekä vastattiin kahteen aiemmin annettuun kehotukseen 
asioiden kuntoon saattamiseksi. 
 
Työsuojelua toteutetaan Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti.  
Työsuojelutoimikunta kokoontui vuonna 2019 kaksi kertaa.  Esittelijänä toimii 
työsuojelupäällikkö. Toimikunnassa päätettiin mm. ottaa käyttöön lomake työssä koetusta 
häirinnästä/epäasiallisesta kohtelusta /kiusaamisesta ilmoittamista varten, ehdotettiin 
kengättömän koulun käyttöön ottamista koko kunnassa, käsiteltiin kameravalvonnan 
ohjeistusta tavanomaisten toimintasuunnitelmien ja talousasioiden lisäksi. Kunnan 
sisäilmatyöryhmä ei kokoontunut vuoden 2019 aikana, vaan sisäilma-asioita käsiteltiin 
pienemmissä kokoonpanoissa akuuttitilanteissa. Sisäilmatyöryhmä on teknisen toimen 
työryhmä, jossa puhetta johtaa tekninen johtaja. Työsuojelupäällikkö toimii kokouksessa 
sihteerinä. Muita työryhmän jäseniä ovat kunnallistekniikan insinööri, Helmen 
ympäristöpalvelujen edustaja sekä aina sen toimipisteen esimies, jonka toimialueeseen 
esiin otettava tila kuuluu. Työterveyshuolto osallistuu työsuojelutoimikunnan ja 
sisäilmatyöryhmän kokouksiin kutsuttaessa. 
 
Työntekijöiden valitsemat työsuojeluvaltuutetut 
toimikaudella 2018-2021 ovat: 
 
1. Työsuojeluvaltuutettu: Jyrki M Reinikka 
2. Työsuojeluvaltuutettu: Teuvo Kinnunen 
3. Työsuojeluvaltuutettu: Katariina Tenhunen 
 
Työnantajan edustajana työpaikalla toimii 

työsuojelupäällikkö.  Hänen tehtävänään on avustaa 

työnantajaa ja esimiehiä asioissa, jotka liittyvät 

työsuojeluasiantuntemuksen hankintaan sekä 

yhteistyöhön työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten 

kanssa. Työsuojelupäällikkö huolehtii työsuojelun 

yhteistoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä.  

Siikalatvan kunnan työsuojelupäällikkönä toimii 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 2019 Siikalatvan kunnan 

henkilöstökustannukset olivat 

kokonaisuudessaan 11,6 miljoonaa euroa 

(vuonna 2018: 11,6 miljoonaa euroa). 

 Vuonna 2019 KVTES:n mukaisia palkankorotuksia oli tammikuussa, jolloin jaettiin paikallinen 

järjestelyerä 1,2% KVTES:n piiriin kuuluvien palkkasummasta, sekä yleiskorotus huhtikuussa 

2019. Tehtäväkohtaisia palkkoja korotettiin tuolloin 1,00%, sekä palkkausluvun 11§ mukaista 

henkilökohtaista lisää 1,00%.  

  

 

 

 

 

 

Henkilöstökustannukset 2019 2018 
 

Henkilömäärä (vakituinen 
henkilöstö) 

202 henkilöä 194 henkilöä 

Palkkakustannukset 
(koko henkilöstö)) 

11,6 milj. € 11,6 milj. € 
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Joulukuussa 2019 henkilöstön tehtäväkohtaisen palkan määrä oli keskimäärin 2461 € / kk 

(2018: 2722 €).  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 kuhunkin 

kohteeseen vähintään viiden vuoden välein tai kun olosuhteissa tapahtuu olennaisia 

muutoksia sekä terveystarkastukset. Terveystarkastukset sisältävät työhöntulotarkastukset ja 

terveyden seuranta tarkastukset ikäryhmittäin työterveysyhteistyön suunnitelman mukaisesti 
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https://www.mostphotos.com/fi-fi/10963141/people-lifting-weights-in-gym-class
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tai yksilöllisen tarpeen mukaan. Lisäksi ovat terveystarkastukset erityistä sairastumisen vaaraa 

aiheuttavassa eli altisteisessa työssä sekä vajaakuntoisten terveystarkastukset. 

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, 

jota päivitetään vuosittain. 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): 

digitaalisuuden laajeneminen ja vahvempi käyttöönotto, johon 

liittyen kognitiivisen ergonomian tukitoimet 

6. Kunnan asettama tavoite (tulevalle vuodelle): muutostuki 

organisaatiouudistukseen liittyen 

 

Siikalatvan kunnassa on käytössä varhaisen tuen malli sekä korvaavan työn toimintamalli. 

 

- Varhaisen tuen malli perustuu työntekijöiden sairauspoissaolojen seurantaan, jolloin 

tavoitteena on tunnistaa tuen tarpeet. Varhaisen välittämisen toimintatapaan kuuluu, että 

esimies ottaa sairauspoissaolot puheeksi viimeistään silloin kun sairauspäivien määrä 

ylittää sovitut rajat. Siikalatvan kunnassa rajat ovat: kolme lyhyttä 1-3 päivän jaksoa 

neljässä kuukaudessa tai yhteenlaskettuna 30 sairauspoissaolopäivää/vuosi. 

- 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. 
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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 2019 keväällä. 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 ja kehittäminen 
 

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 2019 koulutuskorvausta haettiin yhteensä 304 koulutuspäivästä ja niihin osallistui 150 

työntekijää. Näistä 44 työntekijää osallistui koulutuksiin yhtenä päivänä, 58 työntekijää 

kahtena päivänä ja 48 työntekijää vähintään kolmena päivänä. Koulutuskorvausta on 

mahdollista anoa enintään kolmen päivän koulutuksen osalta / työntekijä. Vuonna 2019 

koulutuskorvausta saatiin yhtensä 5586,00 €.  

Henkilökunnan koulutuksista vuonna 2019 suuri osa oli ammatillisen osaamisen kehittämistä ja 

työssä vaadittavan lainsäädännön päivittämistä. EU:n yleisen tietoturva asetuksen 

noudattamisen tukena käytössä on tietosuoja- ja tietoturvan koulutusalusta. Yleisen tietoturva 

ja tietosuoja koulutuksen on tähän mennessä suorittanut yhteensä 203 henkilöä. 

Yleisarvosanaksi saimme kiitettävän, vastausten ollessa 93% oikein. 

Tietohallinnon kehittämisessä on edetty niin, että henkilöstön työssään tarvitsemat työkalut 

ovat parantaneet mahdollisuutta työskennellä hallitummin, joustavammin ja 

systemaattisemmin. Koko henkilöstö on siirtynyt kannettaviin tietokoneisiin, jolloin sen käyttö 

ei rajoitu omaan toimistotilaan. 

Lisäksi järjestettiin uusien ohjelmistojen käyttöönottoon kuuluvaa sovelluskoulutusta ja töiden 

uudelleen järjestelyä tukevaa ammatillista koulutusta. 

Verkkokoulutuksista on tullut arkipäivää. Ne mahdollistavat helpomman osallistumisen 

koulutuksiin ja ne ovat kustannustehokkaita.  

Johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) suoritti 3 esimiestä. Uusi JYET koulutus alkoi 

marraskuussa 2019 ja sen aloitti 5 henkilöä. Huhtikuussa 2018 aloitetun Tuotekehitystyön 

erikoisammattitutkinnon suoritti hyväksytysti 10 henkilöä. Toukokuussa järjestettiin yhteinen 

kahvi- ja onnittelutilaisuus kaikille valmistuneille. 

 

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 2019 yhteensä 4 kertaa ja kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia 

asioita: 

 

- tilanne katsaukset 

kiinteistöhuollon ulkoistamisesta, 

koulunkäyntiavustajien tilanteesta 

ja taloudesta 

- henkilöstökertomus 2018 

- tva-valmisteluryhmän 

perustaminen 

- suunnitelmien käsittely: 

työsuojelun toimintaohjelma, 

työhyvinvointisuunnitelma, 

työterveyshuollon 

toimintasuunnitelma 

- talousarvio 2020, toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 

- yhteistoimintamenettelyn aloittaminen ja sen päättäminen käsiteltiin loppuvuoden 

kokouksissa 

 

 

 

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 2018. Palkkakartoitus on osa tasa-arvosuunnitelmaa ja se voidaan 

paikallisesti sopia tehtäväksi joka kolmas vuosi. Palkkakartoitus käsiteltiin 

yhteistyötoimikunnassa 1.11.2017. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja 

palkkakartoitus tullaan päivittämään vuonna 2020. 
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10  Vuoden 2019 tapahtumia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tammikuu

•Kunnantalolla pidettiin avoimet ovet 30.1.2019 

•Pulkkilan kunnantalon työntekijät osallistuivat toiseen "Voimavarojen 
valjastamista ja iloa työhön" -työnohjauspäivään 24.1.2019

•Kunnantalon kuoro aloitti harjoitukset

Helmikuu

•Työterveyshuollossa otettiin käyttöön Digiklinikka.

•Sihti 1/2019 lähetettiin henkilökunnalle

Maaliskuu

•Kelan asiointipisteiden järjestelyjä tehtiin ja asiointipisteet avattiin 1.4.2019 
jokaisella kylällä.

•Kehityskeskustelut pidettiin maaliskuun loppuun mennessä.

•Elinkeinopalvelujen ensimmäinen uutiskirje lähetettiin yrittäjille

Huhtikuu

• Eduskuntavaalien järjestämiseen osallistuttiin joka kylällä

• Siikalatvan kunta osallistui Rakentajamessuille Oulussa 12-14.4.2019.

•Vuoden 2018 henkilöstökertomus julkaistiin

Toukokuu

•Ammattitutkintoon valmistuneille pidettiin yhteinen kahvitilaisuus.

•Kuntalaisnäytöt otettiin käyttöön ja käyttökoulutus pidettiin Pulkkilassa

•Europarlamenttivaalit pidettiin toukokuussa

Kesäkuu

•Kunnantalon kuoro kävi laulamassa jokaisen kylän palvelukeskuksessa
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Henkilöstökertomus 2019 

Tekstit ja toteutus: Ulla-Maija Hepo-oja, Seija Mäenpää ja Päivi Väntänen 

Heinäkuu

•Suurin osa kunnan työntekijöitä lomaili

•Kyläpäiviä pidettiin koko heinäkuun ajan ja joka kylällä tarjottiin paljon erilaisia 
tapahtumia  aina viikon verran / kylä.

Elokuu

•Kansainvälinen IAIC ryhmä vieraili Leskelässä ja Piippolassa ja tutustui 
paikallisiin yrityksiin ja tuotteisiin. 

Syyskuu

• Yrittäjien päivänä 5.9.2019 järjestettiin yrittäjille kakkukahvit yhdessä 
valtuutettujen kanssa

Lokakuu

• Alettiin valmistelemaan marraskuista Ota lapsi mukaan töihin -päivää

Marraskuu

•Uuden kunnanjohtajan haku käynnistyi 

• Työpaja muutti Pulkkilasta Piippolaan ja järjesti avoimet ovet uusissa tiloissa 
29.11.2019

•Päiväkoti Hiirenkorva juhlisti 44-vuotta jatkunutta toimintaansa 15.11.2019.

Joulukuu

•Henkilökunnan jouluruokailu järjestettiin joka kirkonkylälle 5.12.2019

•Kunnantalolla järjestettiin jouluiset avoimet ovet 11.12.2019.

•Kunnantalon kuoro kävi esittämässä joululauluja jokaisen kylän 
palvelukeskuksessa.


