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Yhteisesti
hyväksytyt arvot:
1. Luovuus ja rohkeus
Menestyminen muuttuvassa
ympäristössä edellyttää innovatiivisuutta, hallittua riskinottoa, uutta ajattelua ja rohkeutta
luopua vanhoista toimintatavoista. Rohkaisemme luovuuteen ja
koemme tulevaisuuden positiivisena haasteena.
2. Yhteisöllisyys
Toimimme siten, että kuntalaiset
kokevat Oulun turvalliseksi asua,
viihtyä ja toimia ja kaupungin
päätökset tukevat yhteisöllisyyttä
ja ihmisläheisyyttä. Tiedostamme asukkaiden tarpeet, edistämme vuorovaikutusta ja nämä
tarpeet ohjaavat päätöksentekoa.
Toimintamme tavoitteena on
inhimillinen ja hyvinvoiva työyhteisö. Edistämme näin myös
kestävää kehitystä
3. Suvaitsevaisuus
Kunnioitamme asiakkaitamme
ja tuemme toinen toistamme
sekä arvostamme monikulttuurista ympäristöä. Kehitämme
suvaitsevaisuutta osan työyhteisöä ja kaupunkikulttuuria.
Noudatamme yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja kohtelemme
asiakkaitamme ja henkilöstöä
oikeudenmukaisesti kaikissa
tilanteissa.
hr-strategian päämäärät:
1. Arvot toimivat koko organisaatiossa aidosti kaikilla tasoilla
2. YPK-mallin toteuttamisen
tukeminen
3. Henkilöstön ja organisaation
muutosvalmius
4. Kansainvälistyminen
5. Kilpailukykyinen palkitseminen ja palkkaus
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Johdanto
Henkilöstöraportissa olevat taulukot, tilastot ja graafiset esitykset
perustuvat pääosin henkilötietojärjestelmästä saatuihin tietoihin
tavoitteena huomioida vertailukelpoisuus edellisiin vuosiin. Tilastot on laadittu 31.12.2011 tilanteen mukaan. Henkilöstöraportissa
on erikseen huomioitu Oulun kaupungin henkilöstöön liittyviä
strategisia päämääriä niissä kohdin, joissa henkilöstöraportti antaa
informaatiota niiden toteutumisesta.
Työssäkäyvistä suomalaisista joka viides on kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa. Tarjottavat palvelut ovat hyvin työvoimavaltaisia hyvinvointipalveluja ja infrastruktuurin rakentamista sekä
ylläpitämistä. Oulun kaupungin palkkakulut henkilösivukuluineen
vuonna 2011 olivat n. 400,6 milj. € (2010: 376,0 milj. €) ja ovat lähes
puolet kaupungin kaikista kuluista.
Vuonna 2010 tehtiin koko Pohjois-Suomea koskeva merkittävä
päätös. Oulu, Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo ja Yli-Ii päättivät
perustaa uuden kaupungin vuoden 2013 alusta. Kuntajakolain mukaisesti henkilöstö oli vahvasti mukana valmistelemassa päätöstä.
Vuotta 2011 kuvaa uuden rakentaminen eli uuden Oulun, koko
pohjoiskalotin keskuksen. On rakennettu yhteistä organisaatiota
ja johtamisjärjestelmää, valmisteltu henkilöstön siirtymistä Oulun
kaupungin alustalle, järjestetty mittavat muutoskoulutukset,
opeteltu tuntemaan toisemme. Käytännössä osa muiden kuntien
henkilöstöstä siirtyi jo vuonna 2011 Oulun kaupungin palkkalistoille valmistelemaan uutta Oulua.
Valtavan muutoksen keskellä myös henkilöstön venymistä on
tarvittu. Normaalien päivärutiinien lisäksi on pitänyt venyä myös
uuden luomiseen.
Jo aiemman Oulun kaupungin strategian lisäksi monikuntaliitosvaiheessa on ollut tarpeen kaikkien liittyvien kuntien yhteinen
strategia, joka on osaltaan ohjannut myös Oulun kaupungin organisaation toimintaa.
Kaupunkistrategian henkilöstöön liittyvät kriittiset menestystekijät, mittari ja toteutuksen seuranta:
Mittaaminen tapahtuu kahden vuoden välein toteutettavalla
kunta10 –tutkimuksella, joten osa strategisten tavoitteiden toteutumisesta perustuu vuoden 2010 tuloksiin.
Oulun kaupungin HR-strategialla tuetaan kaupunkistrategian
saavuttamista. HR-strategian keskeisiä haasteita ovat mm. ydinkunta-palvelukuntamallin tukeminen, houkuttelevuus työnantajana, muutosjohtamisen haasteet ja toimintakulttuurin muutos,
osaamisen arviointi ja sen kehittäminen. Organisaation kehittämisen tulee perustua yhteisesti hyväksyttyihin arvoihin. Arvojen
tulee ohjata käytännön ratkaisuja päivittäisessä johtamisessa koko
organisaatiossa.
Henkilöstöstrategia on päivitetty viimeksi vuonna 2006. Uuden
Oulun syntyessä myös henkilöstöstrategiaa tulee tarkastella.
hr-strategiassa on kuitenkin asioita, jotka korostuvat erityisesti
kuntaliitoksessa. Monikuntaliitoksen onnistumisen edellytyksenä
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on henkilöstön ja organisaation muutosvalmius.
Tässä raportissa kuvataan koko kaupunkitason
henkilöstöä koskevia lukuja, kaupunkitason kehittämishankkeita ja muita henkilöstöä kuvaavia tietoja.
Kullakin hallintokunnalla on lisäksi omat henkilöstöänsä koskevat strategiset tavoitteet, jotka pohjautuvat

koko kaupungin strategiaan ja HR-strategiaan.
Henkilöstöraportin tilastoissa on pyritty kertomaan muutoksen suunnasta ja määrästä. Aiemmasta
tilastointitavasta ja raportoinnista johtuen vertailukelpoisten vuosien määrä vaihtelee 2 ja 5 vuoden
välillä.

Henkilöstö ja kyvykkyys
Osaava ja oikein resursoitu henkilöstö
Strateginen tavoite

Tavoite 2010

Mittari

Toteutus

Eläköitymisen hyödyntäminen ja osaamisen
varmistaminen

Kustannusten hallinta,
henkilöstökustannusten
kehitys; pienempi kuin
yleinen kustannuskehitys

Henkilöstökustannukset

Elinkustannuskehitys 12/2011 ja 12/2010, ka.:
3,48 %
henkilöstökustannukset: 2011/2010/: + 6,55 %

Työaikajärjestelmien
monipuolistuminen,
muutosten määrä ja
laatu

Strategisempi kehittäminen on siirretty Uuden
Oulun valmistelun yhteyteen.

Työaikajärjestelmien kehit- Työaikajärjestelmien
täminen
monipuolistuminen,
muutosten määrä ja
laatu

Henkilöstön hyvinvointi
Strateginen tavoite

Tavoite 2010

Mittari

Toteutus

Henkilöstön hyvinvointi paranee

Hyvinvoinnin kokeminen paranee, hyvinvointikyselyn tulos
paranee edelliseen kyselyyn
verrattuna

Hyvinvointikyselyn
tulos

Kunta 10 –kysely toteutetaan kahden vuoden
välein (viimeksi syksyllä 2010). Työpaineet
ovat lisääntyneet, mikä näkyy huonommassa
työaikojen hallinnassa. Kokemus työn epävarmuudesta on lisääntynyt.

Kehityskeskustelujen
toteutuminen koko
organisaatiossa

Kehityskeskustelujen toteutuma-%, paranee edellisvuoteen
verrattuna

Kehityskeskustelujen toteutuma-%

Kehityskeskustelujen toteutuma on parantunut (60%, v. 2008 55%)

Työyhteisötaitojen
kehittäminen

Taitojen kehittyminen, henkilöstökyselyn tulos paranee edelliseen mittaukseen
verrattuna

Taitojen kehittyminen, henkilöstökyselyn tulos

Työyhteisötaidoissa koko kaupungin keskiarvo on 3,58 (asteikko 1-5) eli hyvää keskitasoa

Työyhteisöpysäkkien lukumäärä
”Savuton kaupunki”
-ohjelma

Kaupunkiorganisaation savuttomuus -ohjelman laatiminen
ja toimeenpano, aloitetaan
suunnittelukaudella
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Kaupunkiorganisaation savuttomuus
-ohjelman laatiminen ja toimeenpano, aloitetaan
suunnittelukaudella

Savuttomuusohje on laadittu ja ohje tullut
voimaan v. 2011 alusta, työnantaja tukee
savuttomuutta
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1

Henkilöstön määrä
ja rakenne

1.1. Henkilöstömäärän kehitys
Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa työskenteli
vuonna 2010 (lokakuu) n. 434.000 henkilöä (vuonna
2009: 433.000 henkilöä). Kuntatyönantajien mukaan
henkilöstön määrä vähenee jonkin verran tulevina
vuosina, mutta vakinaisten määrä kasvaa. Uusia työntekijöitä tarvitaan lähinnä eläkkeelle jäävien tilalle.
Uusia työntekijöitä tarvitaan erityisesti terveydenhuollossa.
Henkilöstön määrä oli 31.12.2011 tilanteen mukaan
otettu henkilötietojärjestelmästä. Vuonna 2009
tilastointia muutettiin siten, että freelancer-tulkeille
ei tehdä varsinaista työsopimusta, vaan toimeksiantosopimus. Tämä vähensi henkilöstömäärää n. 80
hengellä. Henkilöstön määrä vaihtelee vuoden sisällä
kasvaen esimerkiksi vuosilomien aikana sijaisuustarpeen noustessa.
Henkilöstön määrä on kasvanut vuodesta 2010.
Henkilöstön määrä työllistettyjä huomioimatta on
kasvanut noin 300 henkilöllä. Suurin määrällinen
kasvu on sosiaali- ja terveystoimessa, johtuen pääosin
kasvaneesta lasten hoitopaikkojen kysynnästä. Tilapäisen henkilöstön kasvuun on vaikuttanut erityisesti
syksyllä 2011 esille tullut tarve palkata lisää päiväkodeissa työskentelevää henkilöstöä. Myös neuvolaasetuksen muuttuminen ja Rajakylän hoivakodin
avaaminen lisäsi henkilöstön määrää sosiaali- ja
terveystoimessa.
Valmistautuminen Uuden Oulun perustamiseen

on edellyttänyt myös henkilöstön lisäämistä mm.
henkilöstösiirroilla liittyvistä kunnista. Toimintojen
uudelleenjärjestelyjen myötä henkilöstöä on siirtynyt
myös muihin, ulkopuolisiin organisaatioihin (esim.
PPSHP). Toisaalta BusinessOulu-liikelaitoksen perustamisen myötä siirtyi henkilöstöä Innovation Oy:stä
ja muista kunnista, joten nettomääräisesti muutokset
lisäsivät henkilöstön määrää. Työllistettyjä on ollut
vuodenvaihteessa edellisvuotta enemmän.
Oulun kaupungin henkilöstön määrä suhteutettuna asukasmäärään on laskenut viimeisten viiden
vuoden ajanjaksolla tarkasteltuna vuoden 2011 poikkeamasta huolimatta.
Talousarviota vuodelle 2011 laadittaessa henkilöstön määräksi arvioitiin (syksyllä 2010) syksynä
kokonaisuutena 9700 henkilöä, joista vakinaisia 7250,
tilapäisiä 2250 ja työllistettyjä 250. Henkilöstömäärän
osalta ei 31.12.2011 päästä tavoitteiseen, vaan määrä
ylittyi n. 200 hengellä. Syitä kasvuun on kuvattu
aiemmin tässä kappaleessa.
Suurin osa henkilöstöstä työskentelee sosiaali- ja
terveystoimessa sekä opetustoimessa. Näissä kahdessa hallintokunnassa työskenteli yli 60 % Oulun kaupungin koko henkilöstöstä. Molemmat toimialat ovat
erittäin työvoimavaltaisia aloja. Sekä kehittämisessä
että taloudellisen tavoitteen saavuttamisessa näiden
hallintokuntien painoarvo on merkittävä. Samaan
aikaan on huomioitava, että molempien toiminta on
suurelta osin lakisääteistä, ja usein henkilöstön mää-

Henkilöstön määrä
palvelusuhteittain

2007

2008

kasvu-%

2009

kasvu-%

2010

kasvu-%

2011

kasvu-%

kasvu-%
2007-2011

Vakinaiset

6 980

7 115

1,93 %

7 277

2,28 %

7 319

0,58%

7 442

1,68 %

6,62 %

Tilapäiset

2 524

2 515

-0,36 %

2 161

-14,08 %

2 075

-3,98 %

2 260

8,92 %

-10,46 %

256

311

-21,48 %

237

-23,79 %

315

-32,91 %

341

8,25 %

33,20 %

Työllistetyt
Henkilöstö yhteensä
Asukasluku
1.1. mukaan

9 760

9 941

1,85 %

9 675

-2,68 %

9 709

0,35 %

10 043

3,44 %

2,90 %

130 178

131 585

1,08 %

139 139

5,74 %

141 591

1,76 %

143 860

1,60 %

10,51 %

Taulukko 1. Henkilöstön määrä ja kehitys. Tilasto on ajettu sillä perusteella, että henkilöllä ollessa vakinainen palvelussuhde hänet on laskettu vakinaiseksi vaikka hän olisi tehnyt tilastointihetkellä määräaikaista työtä (määräaikainen tehtävä tai sijaisuus). Henkilö on mukana, vaikka hän olisi ollut 31.12.2011 virka- tai työvapaalla. Palvelussuhteiden määrä on aina suurempi kuin henkilöstön määrä. Esimerkiksi 31.12.2011 palvelussuhteita oli 10518 kpl.
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myötä Oulun kaupungin palvelukseen siirtyi henkilöstöä muista kunnista, mutta myös muista kaupungin yksiköistä. Teknisen liikelaitoksen henkilöstön
määrä jatkoi laskuaan. Muutokset muissa hallintokunnissa ja liikelaitoksissa olivat vähäisiä. Teatterin henkilökunnan määrä vaihtelee ohjelmistojen
mukaan.

rää ja laatua normitetaan eri lakien perusteella.
Vuoteen 2010 verrattuna sosiaali- ja terveystoimessa tuottajaorganisaation henkilöstön määrä on
kasvanut mm. päivähoidon palvelukysynnän lisääntyessä. Myös vakinainen henkilöstö kasvoi mm. pitkään
määräaikaisina työskennelleiden vakinaistamisen
johdosta. BusinessOulu- liikelaitoksen perustamisen
Hallintokunta 31.12.2011
BusinessOulu

Vakinaisia

Tilapäisiä

Työllistettyjä

Yhteensä

49

37

0

86

Kaupunginhallitus

3

0

3

Kaupunginkirjasto

102

29

4

135

Kaupunginteatteri

87

103

0

190

Keskushallinto

76

44

2

122

Kulttuuritalo Valve

11

8

3

22

Kulttuuritoimi

6

1

0

7

Liikuntavirasto

37

15

0

52

Musiikkikeskus

61

0

0

61

Nallikari
Nuorisoasiainkeskus
Opetustoimi

4

3

0

7

75

89

47

211

1236

629

24

1889

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos

455

89

0

544

Oulun Energia

157

25

0

182

21

5

3

29

Oulun Konttori

174

47

6

227

Oulun Satama

23

5

1

29

Oulun Serviisi

389

106

3

498

42

22

4

68

Oulun Tietotekniikka

67

22

0

89

Oulun Työterveys

66

11

0

77

Oulun Vesi

63

13

0

76

Pohjois-Pohjanmaan museo

22

8

2

32

Rakennusvalvontavirasto

17

6

0

23

5

0

0

5

3141

1160

22

4523

37

59

0

96

Oulun Jätehuolto

Oulun seudun Ympäristötoimi

Revisiotoimisto
Sosiaali- ja terveystoimi-tuottaja
Sosiaali- ja terveystoimi-tilaaja
Taidemuseo
Tekninen keskus
Tiedekeskus
Oulun Tekninen Liikelaitos
Tilakeskus
kaikki yhteensä

17

1

5

23

128

10

0

138

10

12

3

25

491

38

12

541

29

4

0

33

7101

2601

341

10043

Taulukko 2. Henkilöstö palvelussuhteittain työskentelypaikan mukaan.
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1.2 Henkilöstön määrä sopimusaloittain
Kuntatyönantajien tilastojen mukaan vuonna 2010
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen
sopimuksen piiriin kuului 314.000 työntekijää.
Kunnallisen opetusalan sopimuksen piiriin kuului
66.000 työntekijää ja Teknisen sopimuksen piiriin
25.000 työntekijää. Lääkärisopimuksen alla työskenteli 15.000 henkilöä. Tuntipalkkalaisten sopimukseen
kuului 13.000 henkilöä. Vuositasolla muutokset ovat
pieniä, mutta yleisenä suuntauksena on kunnallisen
yleisen virka- ja työehtosopimuksen yleistyminen ja
tuntipalkkalaisten sopimuksen alle kuuluvan henkilöstön väheneminen.

Kunnallisen yleisen sopimuksen painoarvo on
merkittävä. Lähes 63 % kuuluu em. sopimukseen.
Kunnalliseen yleiseen sopimukseen kuuluu myös
Tehy ry:n jäsenet, joita Oulun kaupungissa on ollut
vakinaisessa palvelussuhteessa 795 (vuonna 2010: 749
henkilöä) henkilöä. Suurin osa heistä sijoittuu sosiaali- ja terveystoimeen. Muutoin Oulun kaupungissa
kehityssuunta on sama kuin valtakunnan tasolla.
Työ- ja virkaehtosopimukset poikkeavat jonkin
verran toisistaan. Se aiheuttaa tulkintaongelmia ja
pahimmassa tapauksesta henkilöstössä epätasa-arvon

Virka
sopimusala

miehet

naiset

yhteensä

Kunnallinen yleinen
sopimus

531

4151

4682

62,91 %

Teknisten sopimus

829

148

977

13,13 %

Kunnallinen opetusalan
sopimus

349

744

1093

14,69 %

Tuntipalkkaisten
sopimus

354

34

388

5,21 %

Lääkärisopimus

44

170

214

2,88 %

Muusikoiden sopimus

35

24

59

0,79 %

Kunnallinen näyttelijäin tes

11

11

22

0,30 %

Teatterialan työehtosopimus

2

3

5

0,07 %

Muu

2

0

2

0,03 %

2157

5285

7442

100,00 %

Yhteensä

Taulukko 3. Sopimusalat Oulun kaupungissa.
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% osuus

2007

2008

2009

2010

2011

Työsuhde

Tuntipalkkainen

Yhteensä

Miehet

930

869

396

2195

Naiset

2714

2030

41

4785

Yhteensä

3644

2899

437

6980

917

896

386

2199

Miehet
Naiset

2525

2364

27

4916

Yhteensä

3442

3260

413

7115

Miehet

899

916

373

2188

Naiset

2421

2632

36

5089

Yhteensä

3320

3548

409

7277

Miehet

887

912

368

2167

Naiset

2401

2715

36

5152

Yhteensä

3288

3627

404

7319

Miehet

869

934

354

2157

Naiset

2323

2928

34

5285

Yhteensä

3192

3862

388

7442

Taulukko 4. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteet.
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tuntemusta. Työ- ja virkaehtosopimuksia tulisi yhtenäistää tulevaisuudessa siltä osin kuin se toiminnallisesti on järkevää.

1.3 Uudet palvelussuhteet
Oulun kaupunki otti uuteen vakinaiseen palvelussuhteeseen yhteensä 506 henkilöä. Vuoteen 2010 verrattuna niiden määrä kasvoi. Uuden Oulun valmistelussa ulkoisen haun merkitys rekrytointikanavana
pienentyi edellisiin vuosiin nähden. Sisäistä hakumenettelyä suosittiin, mikä tarjoaa mahdollisuuden
sekä työkiertoon että luontevan siirtymisen uuden
organisaation alustana käytettyyn Oulun kaupungin
organisaatioon. Sisäiseen hakuun pystyi osallistumaan liitoskuntien henkilöstö.

Syy

2007

2008

2009

2010

2011

Sijaiset (yhteensä)

1066

911

918

882

987

Sairauslomasijaiset

154

146

137

125

126

Vuosiloma/viikkoleposijaiset

185

155

202

137

172

Perhevapaiden
sijaiset

177

183

171

175

178

Koulutus- ja opintovapaan sijaiset

14

19

17

25

21

Muun virkavapaan
sijaiset

468

335

340

364

Vuorotteluvapaan
sijaiset

68

73

51

56

Avoimen viran/tehtävän hoito

429
61

1.4 Palvelussuhteen luonne
Vuonna 2010 kunta-alan henkilöstömäärä oli 434.000
(vuosi 2009: 433.000). Palvelussuhteista oli vakinaisia 77,0 %, tilapäisiä 21,4 % ja työllistettyjä 1,6 %.
Henkilöstöstä oli virkasuhteisia 29% ja työsuhteisia
71%. Virkasuhteisten määrä on ollut laskussa viime
vuosina.
Oulun kaupungin henkilöstömäärä oli 31.12.2011
yhteensä 10.043, joista vakinaisia oli 7442 (74,1 %),
tilapäisiä 2260 (22,5 %) ja työllistettyjä 340 (3,4 %).
Vakinaisesta henkilöstöstä oli virkasuhteisia 42,9 % ja
työsuhteisia 57,1 % (taulukko 3).
Koko kunta-alaan verrattuna Oulussa on prosentuaalisesti enemmän virkasuhteista henkilöstöä. Oulun kaupungissa kuntalain 45 §:n mukaan avoimeksi
tulleet virat on muutettu työsuhteisiksi toimiksi,
mikäli virassa ei ole käytetty julkista valtaa. Laki antaa
mahdollisuuden muuttaa virkasuhteet työsuhteiseksi tilanteissa, joissa viranhoitoon ei sisälly julkisen
vallan käyttöä, vaikka virka olisi täytettykin. Oulun
kaupunki ei ole kuitenkaan yleisesti muuttanut
nykyisten viranhaltijoiden palvelussuhteita työsuhteisiksi. Vuonna 2011 virkasuhteisten määrä on laskenut
vuoteen 2010 verrattuna. Vuonna 2013 uuden Oulun
perustamisen yhteydessä aiemmat virat lakkautuvat
ja tällöin virat tullaan perustamaan vain lain mukaisiin tilanteisiin. Käytännössä virkasuhteisten määrä
tullee lähestymään valtakunnallista keskiarvoa.
Käytännössä virka- ja työsuhteiden erot palvelussuhteiden oikeuksien ja etujen suhteen ovat yhteneväiset
lukuun ottamatta virkoihin liittyvää virkavastuuta.

245

285

249

Kausiluontoinen

19

17

68

73

115

Erillinen määräaikainen tehtävä

Lähihoitaja

656

850

900

426

393

429

Lastenhoitaja

634

18

17

13

36

17

Tuntiopettaja

491

Lastentarhanopettaja

467

Oppisopimussuhde
Oppilas/harjoittelija
Toimenpidepalkkainen
Tuntiopettajat

13

31

27

5

14

12

9

17

39

39

301

345

318

279

289

125

128

123

2161

2075

Projektit
Yhteensä

240 247

2524

2515

2260

Taulukko 5. Tilapäinen henkilöstö. Vuonna 2009
tilastointia on muutettu siten, että projektihenkilöstö on tilastoitu erikseen. Aiempina vuosina heidät on
tilastoitu erilliseen määräaikaiseen tehtävään.

Oulun kaupunki | Henkilöstöraportti 2011

Sairaanhoitaja

454

Palvelutyöntekijä

400

Perusopetuksen luokanopettaja

374

Perusopetuksen lehtori

253

Perushoitaja

211

Koulunkäyntiavustaja

222

Ohjaaja

205

Taulukko 6. Koko henkilöstön 10 yleisintä
tehtävänimikettä.
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Kokonaisuutena naisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä nousee edelleen. Tämä johtuu kunta-alan
työvoimatarpeen kohdistumisesta sosiaali- ja terveystoimeen ja sivistystoimeen, jotka jo perinteisesti ovat
naisvaltaisia aloja. Samaan aikaan teknisen sektorin
merkitys palvelujen ostojen johdosta on pienentynyt.
Miehiä koko organisaation vakinaisesta henkilöstöstä
on alle 30 %.

1.5 Tilapäisen henkilöstön erittely
Tilapäinen henkilöstö on kasvanut vajaalla 200 henkilöllä vuoteen 2010 verrattuna. Tilapäiset palvelussuhteet ovat pääasiassa erilaisia sijaisuuksia, erillisiä
määräaikaisia tehtäviä ja avoimen viran/tehtävän
hoitoa (taulukko 5).
Sijaisuus on yleisin tilapäisen palvelussuhteen peruste. Sijaisuuden perusteista merkittävin on muun
virkavapauden sijaisuus. Tämä näkyy myös poissaoloperusteista (taulukko 8), joissa Oulun kaupungin
toisen vakanssin hoidon perusteella olevat poissaolot
ovat kasvaneet.
Kausiluonteinen työn määrä on kasvanut. Osittain
syynä voi olla myös tilastointitapa, jolloin esimerkiksi nuorisotoimessa aiemmat erilliset määräaikaiset tehtävät on merkitty kausiluonteiseksi työksi.
Kausiluonteinen työ kestää yleensä enimmillään 9-10
kuukautta.
Erillisistä määräaikaista tehtävää hoiti tilastointiajankohtana 429 henkilöä. Määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Erillisissä määräaikaisissa
tehtävissä työskenteli mm. 81 koulunkäyntiavustajaa.
Erillinen määräaikainen tehtävä –perusteen kasvu
johtunee mm. uuden Oulun perustamiseen liittyvistä
määräaikaisista tehtävistä.
Talousarvio 2011 henkilöstösuunnitelmaan verrattuna tilapäisen henkilöstön määrä oli suunnitelman
mukainen.
Oulun kaupungin tavoitteena on ollut vähentää
tilapäisen henkilökunnan käyttöä. Viime vuosina
tässä on myös onnistuttu. Vuonna 2011 kuitenkin
tilapäisen henkilöstön osuus kuitenkin kasvoi lievästi, kun mm. päivähoidon osalta palvelutarve kasvoi
syksyllä 2011 ennakoitua enemmän ja jouduttiin
turvautumaan tilapäisen henkilöstön palkkaamiseen.
Kaupunkistrategiassa strategisena tavoitteena
oleva palvelurakenteen muutoksia vastaava henkilöstö voi myös muutostilanteessa vaatia tilapäisten
palvelussuhteiden käyttöä. Erityisesti tämä korostuu
uuden organisaation valmistelussa.
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1.6 Ikä ja sukupuolijakauma
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan vuonna
2010 (lokakuu) koko henkilöstön keski-ikä oli 45,5
vuotta (vakinaisten 47,7 vuotta ja määräaikaisten 38,2
vuotta). Edelliseen vuoteen verrattuna koko henkilöstön keski-ikä on pysynyt samana, mutta vakinaisen
henkilöstön keski-ikä hiukan noussut.
Vuonna 2011 Oulun kaupungin vakinaisten kuukausipalkkaisten keski-ikä oli 46,3 vuotta ja tuntipalkkaisten 49,3 vuotta. Tilapäisten kuukausipalkkaisten
keski-ikä oli 36,5 vuotta ja tuntipalkkaisten 31,4
vuotta.
Vuosia 2010 ja 2011 verrattaessa ilmenee, että alle
35-vuotiaiden vakinaisten naisten määrä on noussut.
Nousu selittynee siitä, että suurin osa rekrytoinneista
kohdistuu naisvaltaiseen sosiaali- ja terveystoimeen.
Ikähaarukassa 50 – 59 -vuotiaat on sekä miesten
että naisten määrä noussut. Työssä jatkamista on
pyritty tukemaan erilaisin keinoin kuten työaikajoustoilla.
Tilapäinen henkilöstö on vakinaista henkilöstöä
nuorempaa. Alla 30-vuotiaista Oulun kaupungin
henkilöstöstä yli puolet on tilapäisissä palvelussuhteissa. Työmarkkinoille tuleminen tapahtuu usein
määräaikaisten palvelussuhteiden kautta ja voi olla
myös halua kokeilla eri työpaikkoja ja tehtäviä. Työnantajana Oulun kaupungin tulee huolehtia siitä, että
tulevaisuuden työntekijöille syntyy positiivinen kuva
kunnallisesta työnantajasta tulevia rekrytointitarpeita
varten.

1.7 Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen pituus
Kuntatyönantajan palveluksessa ollaan perinteisesti pitkään. Oulun kaupungissa n. 56 % vakinaisesta
henkilöstöstä on ollut yli 10 vuotta palvelussuhteessa
(kuva 3). Edelliseen vuoteen verrattuna se on noussut
prosenttiyksikön verran

Yli 20 vuotta työskennelleiden määrä on yli kolmannes koko vakinaisesta henkilökunnasta. 15-19
vuotta työskennelleiden määrän vähyys johtunee
1990-luvun alun lamasta.
Pitkä työkokemus antaa vahvan taustan oman
työn hallitsemiselle. Toisaalta toimintaympäristön muutoksessa myös osaamisvaatimukset ovat
muutoksessa. Työnantajan tulee tukea henkilöstön
muutosvalmiutta mm. koulutuksen avulla. Tämä on
myös HR-strategian yksi päämäärä. Uutena haasteena voivat olla johtamiselle uusien sukupolvien
erilaiset odotukset työlle ja työskentelymetodeille.
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1.8 Tehtävänimikkeet
Kuntien viisi yleisintä ammattinimikettä lokakuussa
2010 olivat sairaanhoitaja, lähihoitaja, peruskoulun
luokanopettaja, lastenhoitaja, perushoitaja.
Oulun kaupungissa yleisin nimike on lähihoitaja.
Nopeimmin kasvavat ammattinimikeryhmät ovat
terveydenhoitajat, koulunkäyntiavustajat, sairaanhoitajat, lähihoitajat ja lastenhoitajat.

1.9 Työaika ja työpanos
Työpanoksella kuvataan käytettävissä ollutta työaikaa
sen jälkeen, kun maksimityöpanoksesta (=teoreettinen työaika) on vähennetty sairauspoissaolot, vuosilomat ja muut keskeytykset. Vuonna 2011 oli koko
henkilökunnan teoreettinen työaika 9672 henkilötyövuotta (2010: 9280). Tehty työaika oli 7390 henkilötyövuotta (2010: 7062). Tehty työpanos oli 76,40 %
(2010: 77,12 %) maksimityöajasta. Tilasto perustuu
henkilötietojärjestelmästä tehtyyn raporttiin.
Vuoteen 2010 verrattuna teoreettisen työpanoksen määrä nousi n. 328 henkilötyövuodella. Käytännössä kasvu on tapahtunut sijaisten/tilapäisen
henkilöstön osalla, tässä ryhmässä on mukana myös
se vakinainen henkilöstö, joka on omasta virastaan
virka-/työvapaalla ja siirretty esim. uuden Oulun
valmistelutehtäviin.

1.10 Osa-aikaisuus
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilaston mukaan
osa-aikaisessa työssä oli reilut 13 % kuukausipalkkalaisista (2010 lokakuu).
Oulussa vakinaisesta henkilöstöstä osa-aikatyötä
teki n. 10,8 % (vuonna 2010: 10,0 %) vakinaisesta
henkilöstöstä (taulukko 7). Vuosina 2008-2011 osaaikatyötä tekevien suhteellinen osuus on kasvanut.
Valtakunnan tasoon ei voi Oulun kaupungin lukuja
suoraan verrata, koska Oulussa vertailupohjana on

Osa-aikalisä
Osittainen hoitovapaa

2008

2009

2010

2011

7

6

7

7

käytetty vakinaisia, ei kuukausipalkkalaisia, jotka
voivat olla myös määräaikaisia. Määräaikaisissa
tehtävissä on suhteellisesti katsottuna enemmän osaaikatyötä.
Osa-aikaeläkettä saavien ja muulla perusteella osaaikatyötä tekevien määrä on kasvanut. Osa-aikaisen
työn tarjoaminen erityisesti iäkkäämmille työntekijöille tukee työssä jaksamista, jolloin mahdollista
eläkkeelle siirtymistä voidaan siirtää eteenpäin. Työntekijälle se tarjoaa mahdollisuuden pysyä edelleen
työelämässä. Työnantajalle työssäolon jatkaminen
merkitsee säästöjä eläkemaksuissa. Osa-aikainen työ
on usein luonteeltaan määräaikaista ja sen lisääntyminen voi heijastua myös sijaisten ja määräaikaisten
henkilöstön kasvuna. Kaikissa tehtävissä osa-aikaisen
työn järjestäminen ei onnistu (esim. esimiestyö).
Osa-aikatyön tarjoaminen voi olla yksi keino parantaa
työtyytyväisyyttä, joka on yksi kaupunkistrategian
henkilöstöä koskeva tavoite. Osa-aikaeläke -ryhmään
kuuluvat osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevat, joiden
määrä on hieman kasvanut ja iän puolesta osa-aikaeläkkeellä olevat, joiden määrä on hieman laskenut.
Osa-aikaisen sairausloman käyttö on vuonna 2011
pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 2010.
Osittainen hoitovapaa liittyy perhe-elämän ja työelämän yhteensovittamiseen, ja sen käyttö on vuonna
2011 kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna.

1.11 Virka- ja työvapaiden käyttö
Vuonna 2011 palkattomien virka- ja työvapaiden
määrä kasvoi parin vuoden laskun jälkeen. Sisäisen
tehtäväkierron (toisen vakanssin hoito) määrä kasvoi
erityisesti viime vuodesta 2011, mikä puolestaan heijastuu lisääntyneenä sijaisten käytöllä. Kunnallisen
palvelutuotannon toimivuuden varmistamiseksi ja
lakisääteisten henkilöstömitoitusten täyttämiseksi

Poissaolosyy
Opintovapaa (palkaton)

2007

2008

2009

2010

2011

15 172

14 876

12 787

14 512

16 102

Toisen vakanssin hoito

117 860

114 661

98 828

93 479

111 830

29 501

22 627

22 549

23 820

27 792

59

56

64

82

Osa-aikaeläke

273

306

324

342

Toisen vakanssin hoito
toiselle työnantajalle

Muu osa-aikatyö

289

319

332

364

Yksityisasiat (palkaton)

23 220

25 136

23 140

23 555

25 664

3

4

8

9

Vuorotteluvapaa

28 196

33 162

25 938

24 418

28 903

631

691

735

804

Päiviä yhteensä

213 949

210 462

183 242

179 784

210 291

Osa-aikasairasloma
Yhteensä

Taulukko 7. Osa-aikatyötä tehneet (vakinaiset)
31.12.2011.
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Taulukko 8. Palkattomat virka- ja työvapaat (sisältää koko
henkilöstö).
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Kuva 1. Ikäjakauma 2011 sukupuolijaolla (vakinaiset).
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Kuva 2. Tilapäisten ja vakinaisten ikäjakauma.
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Kuva 3. Vakinaisten henkilöiden palvelussuhteen pituus.
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palkaton vapaa tarkoittaa usein sijaisen ottamista
tehtävien hoitamiseen. Myös poissaolon perusteena
oleva työskentely toisen työnantajan palveluksessa
kasvoi, mikä korreloinee yleisen talouden tilanteen
muuttumisesta vuosilta 2009 - 2010.
Oulun kaupunki työnantajana on suhtautunut
perinteisesti hyvin myönteisesti virka- ja työvapaiden
käyttöön. Palkattomien virka- ja työvapaiden myöntäminen tukee useassa tapauksessa henkilön osaamisen kehittymistä (esim. opintovapaat, toisen tehtävän
hoito Oulun kaupungissa). Tämä tukee kaupunkistrategian kriittisiä menestystekijöitä sekä HR-strategian
muutosvalmiuksien kehittämistä ja toiminnan
tehostamista. Lisäksi erilaisilla vapailla voidaan tukea
työssä jatkamista. Talouden ja toiminnan kehittämisohjelmassa myös palkattomiin virkavapaisiin liittyviä
ehtoja muutettiin aiempaa edullisemmaksi työntekijälle vuonna 2010. Tilastollisesti tällä muutoksella ei
kuitenkaan ole ollut merkitystä.
Sairauteen ja tapaturmiin liittyvät poissaolot on
raportoitu kohdassa 3.4. ja 3.5.

1.12 Vaihtuvuus
Vaihtuvuus on noussut vuonna 2011. Suurimpana
osatekijänä oli toimintojen uudelleenjärjestelyt yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa. Irtisanoutuneiden määrä kasvoi jonkin verran edellisestä
vuodesta, mikä kertonee myös yleisestä työllisyystilanteesta.

Oulun kaupunki on turvallinen työnantaja kuntaliitoksiin liittyvine irtisanomissuojineen. Nopeat
rakenteelliset muutokset eivät ole mahdollisia ilman
liikkeenluovutuksia tai yhtiöittämisiä. Rakenteellisten muutosten toteuttaminen oman toiminnan
osuutta pienentämällä pelkästään eläköitymistä hyödyntämällä edellyttää pitkäaikaista henkilöstösuunnittelua ja uudelleensijoitustoiminnan laajentamista
taloudellistuotannollisiin perusteisiin. Irtisanoutumiset ja eläköitymiset voivat myös kohdentua kriittisiin tai pelkästään julkisen sektorin tarjoamiin toimintoihin, joiden tulee perustua oman henkilöstön
käyttöön. Tällöin uusrekrytointi on välttämätöntä.

1.13 Eläkkeelle siirtyminen
Vuonna 2011 kunta-alalta jäi vanhuuseläkkeelle 7927
henkilöä (keski-ikä 63,7 vuotta) ja täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle 1402 henkilöä (keski-ikä 57,8 vuotta).
Vanhuuseläkkeelle jäävien määrä on kasvanut ja täydelle
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on laskenut ja eläköityvien keski-ikä on noussut viime vuosina.
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Vuonna 2011 Oulun kaupungilta jäi vanhuuseläkkeelle 132 henkilöä, joiden keski-ikä oli 63,3 vuotta
(2010: 63,2 v) ja työkyvyttömyyseläkkeelle 50 henkilöä, joiden keski-ikä oli 57,1 vuotta (vuonna 2010: 57,8
v). Keskimääräinen eläköitymisikä oli n. 61,6 vuotta
(2010:61,6 v).
Kokonaisuutena eläköityminen pysyi edellisvuoden tasolla. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden
määrä jatkoi edelleen vähentymistään. Viimeiset
kolme vuotta osoittavat, että Oulun kaupungin
panostusta työssäolon jatkamiseen (esim. varhaisen
puuttumisen malli ja uudelleensijoitustoiminta)
kannattaa edelleen jatkaa. Tällä on suuria taloudellisia vaikutuksia myös työnantajien eläkemaksuihin.
Työkyvyttömyyseläkkeiden prosentuaalinen osuus
kaikista eläkkeistä on laskenut kuudessa vuodessa
yli 40 %:sta n. 26 %:iin. Mikäli työkyvyttömyydestä myönnettävät eläkkeet olisivat edelleen vuoden
2006 tasolla, se merkitsisi noin 30 henkilön lisäystä
työkyvyttömyyseläkkeissä. 30 henkilön ennenaikaisen työkyvyttömyydestä johtuvan eläköitymisen
kustannukset, (ns. varhemaksu) ovat laskennallisesti
keskimäärin n. 3,4 milj. € (ko. maksut koskettavat
neljän vuoden ajanjaksoa). Oulun kaupunki maksoi
varhemaksuja 4,6 milj. euroa vuonna 2010. Vuoden
2011 työkyvyttömyydestä aiheutuvat eläkekustannukset laskivat n 3,6 milj. euroon (arvio vuodelta 2011)
työkyvyttömyyseläketapausten vähenemisen myötä
eli säästöä miljoona euroa. •

Vuosi

2007

2008

2009

2010

2011

5,90 %

6,52 %

4,27 %

4,52 %

4,99%

eläköityminen

164

171

173

189

190

irtisanoutuminen

230

191

126

129

138

työsuhteen
päättäminen

6

6

6

6

5

toiminnan
siirtyminen

2

90

0

0

31

Vaihtuvuus
Syy:

kuollut
Yhteensä

13

6

6

7

7

415

464

311

331

371

Taulukko 9. Henkilöstön vaihtuvuus ja syyt palveluksesta poisjäämiselle.
Eläkelaji

2007

2008

2009

2010

2011

Vanhuuseläke

95

94

111

131

132

Työkyvyttömyyseläke

61

72

61

58

50

Varhennettu
vanhuuseläke

5

5

1

0

8

Yksilöllinen
vanhuuseläke

2

0

0

0

0

Työttömyyseläke
Yhteensä

1

0

0

0

0

164

171

173

189

190

Taulukko 10. Eläkkeelle siirtyminen 2007-2011. Laskelma perustuu Personec–järjestelmästä saatuihin
tietoihin ja voi poiketa kunnallisen eläkelaitoksen
luvuista eri tilastointitavasta johtuen.
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2

Osaaminen, sen
kehittäminen ja johtaminen

2.1. Henkilöstön koulutustaso
Kunnallisessa työssä työskentelee korkeasti koulutettua henkilöstöä ja sen suhteellinen osuus kasvaa.
Kuntatyönantajien tilaston mukaan vuonna 2010
henkilöstöstä ylempi korkea-aste oli 18,0 %:lla ja
alempi korkea-aste 15,4 %:lla. Suuntauksena on koulutustason nousu.
Oulun kaupungin palkkajärjestelmässä ei ole täysin ajantasaisia ja täydellisiä koulutustietoja ja niitä ei
erikseen raportoida.

2.2. Osaamisen kehittäminen
Puutteellinen osaaminen voi johtaa työn hallinnan
tai mielekkyyden tunteen menettämiseen. Työhyvinvoinnin yksi perustekijä onkin, että ihminen kokee
osaavansa työnsä. Työntekijän kehittymistarpeet
selvitetään kehityskeskustelussa, lisäksi voidaan tehdä
erillisiä osaamiskartoituksia tai koulutustarvesel-

14

vityksiä. Kukin toimiala (hallintokunta/liikelaitos)
vastaa oman henkilöstönsä osaamisen ylläpidosta ja
kehittämisestä.
Organisoidun koulutuksen lisäksi tarvitaan keinoja jakaa ja kehittää tarvittavaa osaamista työyhteisöissä esimerkiksi työssä oppimalla. Työssä oppiminen
kattaa erilaisia käytäntöjä perehdytyksestä uudenlaisiin työtehtäviin, tehtäväkiertoon sekä erilaisissa
tilanteissa oppimiseen. Työssä oppimisen käytännöt
tarjoavat usein mahdollisuuksia hyödyntää kokeneiden osaamista. Osaamisen kehittämisen tavoitteena
on parantaa samanaikaisesti sekä työn tuloksellisuutta että työelämän laatua.
Tehtäväkierto koko kaupunkitasolla on kehittämisvaiheessa. Hallintokuntiin ja liikelaitoksiin tehdyn
kyselyn perusteella tehtäväkiertoa on edistetty
vaihtelevasti. Joissakin yksiköissä se on ollut hyvin
systemaattista ja kokemukset ovat olleet myönteisiä.
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Pienemmissä yksiköissä sen käyttömahdollisuudet
ovat rajalliset. Sisäisen rekrytoinnin suosiminen
omalta osaltaan antaa mahdollisuuden työntekijälähtöisen tehtäväkierron edistämiseen.
Keskitetty henkilöstökoulutus tukee osaltaan
osaamisen kehittymistä. 2011 keskitetyn koulutuksen
lähtökohtana olivat työnantajan intressissä olevat
linjaukset ja tavoitteet. Toimialat (hallintokunnat/
liikelaitokset) vastaavat henkilöstönsä ammatillisesta
erityis- ja täydennyskoulutuksesta sekä atk- ja kielikoulutuksista.
Vuonna 2011 keskitetyn henkilöstökoulutuksen
painopisteitä olivat muutostuki sekä johtamisen,
esimiestyön ja työyhteisöjen toiminnan tukeminen.
Koulutusta järjestettiin mm. kehityskeskusteluista,
hankintaosaamisesta, projektien hallinnasta, asiakirjahallinnosta ja arkistotoimesta, työsuojelusta ja
-turvallisuudesta sekä työ- ja virkaehtosopimuksista. Oppisopimusrahoitteisia tutkintokoulutuksia
käynnistettiin syksyllä 2011, mm. asiakirjahallinnon
ja arkistotoimen ammattitutkinto sekä johtamisen
erikoisammattitutkinto.
Lisäksi liikelaitokset järjestivät erilaisia ammattitutkintokoulutuksia, mm. Oulun Konttorissa suoritti
taloushallinnon ammattitutkinnon 18 henkilöä.
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Uuden Oulun kuntien henkilöstö osallistui keskitettyihin koulutuksiin aktiivisesti.
Erilaisia muutoksia on meneillään paljon yhtaikaa,
ja muutoksissa on tuki tarpeen. Tuki suunnitellaan ja
toteutetaan räätälöidysti aina kyseisiin tilanteisiin ja
tarpeisiin sopivaksi. Muutostuen muotoja ovat mm.
erilaiset info- ja keskustelutilaisuudet, esimiesten
muutosvalmennus sekä työyhteisöjen muutospysäkit.
Esimiesten ja työyhteisöjen muutosvalmentajana
sekä -ohjaajana toimii pääasiassa Oulun työterveys
liikelaitos. Toimialan johdon sitoutuminen muutoksen onnistuneeseen tukemiseen on ensiarvoisen
tärkeää.
Kaupunkistrategian mukaista osaamisen varmistamiseen on panostettu, mutta saavutettujen tulosten
mittaaminen on haasteellista.

2.3. Johtamisen ja esimiestyön
kehittäminen
Tammikuussa 2011 käynnistettiin uuden Oulun johdon muutoksen tukeminen järjestämällä valmennusta yhdistymishallituksen sekä toimikuntien jäsenille,
uuden Oulun johtoryhmälle sekä keskeisille valmisteleville viranhaltijoille ja sihteeristölle. Tavoitteena
oli luoda ja vahvistaa strategisten toimijoiden yhteistä
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ymmärrystä ja tahtotilaa muutoksesta.
Muutostukitilaisuuksien tavoitteena on ylläpitää
sekä lisätä muutostilanteissa työn tekemisen ymmärrettävyyttä, hallittavuutta ja mielekkyyttä. Uuden
rakentamisessa tuetaan esimiesten ja työntekijöiden
kuulluksi tulemista, osallistumista sekä kokemusta
työn tekemisen arjesta: mitkä asiat ovat tärkeitä ja
merkityksellisiä. Yhteisenä tavoitteena on mielekäs,
sujuva, hyvä työ ja palvelu.
BusinessOulun esimiesten muutosvalmennus
toteutettiin alkuvuodesta. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden esimiesten muutosvalmennus alkoi
huhtikuussa jatkuen koko vuoden. Syksyllä 2011 toteutettiin sosiaali- ja terveystoimen johdon tukipalveluiden, teknisen liikelaitoksen esimiesten valmennus
sekä Oulun Serviisin esimiesten muutosvalmennus.
Serviisissä käynnistettiin myös työyhteisöjen muutospysäkit. Loppuvuodesta 2011 aloitettiin teatterin
yhtiöittämisen, museoiden ja Tietomaan yhdistymisen, uuden Oulun vesihuollon, hyvinvointipalveluiden sekä sivistys- ja kulttuuripalveluiden muutostuen
suunnittelu yhteistyössä kunkin toimialan johtajiston
kanssa. Muutosvalmennukset ja -pysäkit näiltä osin
järjestetään pääosin vuonna 2012.
Johtamista ja esimiestyötä tuettiin myös järjestämällä muuta koulutusta ja valmennusta. Näitä
teemoja on kuvattu edellisessä kappaleessa.

2.4. Tehtäväkierto

2.5. Kehityskeskustelut
Oulun kaupungin strategiassa kehityskeskustelut
ovat kriittinen menestystekijä ja yksi johtamisen
tärkeistä osa-alueista. Kehityskeskusteluja tulee käydä
kaikilla organisaation tasoilla säännöllisesti ja niiden
vaikuttavuuteen tulee kiinnittää huomiota. Kehityskeskustelu käydään esimiehen ja työntekijän välillä.
Kehityskeskustelujen muotoja ovat joko yksilökeskustelut ja/tai ryhmä/tiimikehityskeskustelut.
Kehityskeskustelujen tavoitteena on arvioida työn
tuloksia ja suoriutumista, selkiyttää tehtäväkuvaa,
antaa molemminpuolista palautetta, määritellä
työn tavoitteet sekä tunnistaa kehittämistarpeet ja
sopia kehittämistoimenpiteistä. Kehityskeskustelut
edistävät yhteistyötä ja hyvää ilmapiiriä, luovat pohjaa työntekijän osaamisen ja työhyvinvoinnin sekä
työyhteisön kehittämiselle.
Kehityskeskustelujen määrää ja hyödyllisyyden
kokemusta kehitetään edelleen tavoitteena saavuttaa
vähintään 80 %:n peitto henkilöstön osalta.
Hallintokunnille ja liikelaitoksille tehdyn kyselyn
perusteella kehityskeskusteluja on pidetty n. 80 %:sti,
kun määrää verrataan vakinaiseen henkilöstön määrään. Koko henkilöstönkin osalta prosentti nousee
n. 60 %:iin. Vaihtelua eri hallintokuntien välillä on
jonkin verran. Talouden ja toiminnan kehittämisohjelmaan liitetyn tulospalkkiojärjestelmän yhdeksi
kriteeriksi on asetettu kehityskeskustelujen määrä. •

Henkilöstöstrategian päämääränä on henkilöstön ja
organisaation muutosvalmius. Kriittisiin menestystekijöihin kuuluu osaamisen ja kyvykkyyksien hallinta
ja kehittäminen, jossa yhtenä osa-alueena on tehtäväkierto. Kaupunkistrategian kriittinen menestystekijä
on osaamisen varmistaminen. Vapaaehtoisuuteen
perustuva tehtäväkierto on henkilöstön kehittämisen
väline. Rakenteiden ja toimintaympäristön muuttumiseen reagointi edellyttää tulevaisuudessa myös
työnantajalähtöistä tehtäväkiertoa. Erityisesti se korostuu uuden Oulun rakentamisessa.

Tehtäväkiertoa käytetään eri hallintokunnissa, mutta sitä ei ole tilastoitu erikseen. Se voidaan kuitenkin todentaa siten, että vakinaisesta
henkilökunnasta yli 600 työskenteli vuoden 2011
aikana, eripituisia ajanjaksoja, muussa kuin omassa vakinaisessa tehtävässään. Tehtäväkierron koko
kaupunkia koskevat ohjeita valmisteltiin, mutta
jätettiin valmisteluasteelle monikuntaliitoksen
johdosta.
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3

Terveydellinen toimintakyky
ja työhyvinvointi

3.1 Työterveyshuollon toiminta
vuonna 2011
Työterveystoiminnan tavoitteena on tukea Oulun
kaupungin henkilöstöstrategiaa henkilöstön työhyvinvoinnin osalta. Henkilöstöstrategia ohjaa työterveystoiminnan toimintasuunnitelmaa.
Oulun Työterveys liikelaitos tuottaa Oulun
kaupunkikonsernille laajat työterveyspalvelut. Nämä
sisältävät ennaltaehkäisevän työterveyshuollon,
työhyvinvointityön palvelut sekä yleislääkäritasoisen
työterveyspainotteisen sairaanhoidon sovittuine
erikoislääkärikonsultaatio- ja erityistutkimusmahdollisuuksineen.
Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ja työhyvinvointityö suunnitellaan ja budjetoidaan hallintokunnissa ja kuvataan hallintokuntakohtaisessa suunnitelmaliitteessä.
Toimintasuunnitelmaa päivitettiin tekemällä uusi
puitesuunnitelma vuosille 2012-2013. Oulun kau-
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punkikonsernin tavoitteena on varmistaa riittävien, laadukkaiden ja kilpailukykyisten palveluiden
tuottaminen kuntalaisille. tavoitteiden saavuttamisessa keskeisellä sijalla on osaava, toimintakykyinen
ja työhönsä sitoutunut henkilöstö. Monikuntaliitos
ja samanaikainen organisaatio- ja toimintajärjestelmäuudistus ovat suuria muutoksia, joissa erityisenä
haasteena ovat jaksamisen ja työhyvinvoinnin sekä
työn mielekkyyden ylläpitäminen.
Vuonna 2011 Työterveyshuollon kustannukset
olivat 5.730.543 € (2010: 5.583.876 €). Korvausluokka
1 (ennaltaehkäisevä) kustannukset olivat 1.555.936
€ (2010: 1.563.319 €) eli kustannukset laskivat 1 %.
Korvausluokka 2 (sairaanhoito) kustannukset olivat
4.152.620 € (2010: 4.009.355 €) eli kasvua oli 3,6 %.
Yhteensä kustannukset kasvoivat 2,6 %. Oulu-Koillismaan Pelastusliikelaitoksen työterveyskustannukset
eivät ole luvuissa mukana. Luvuissa vuoden 2011 osalta on mukana myös Energia konsernin osakeyhtiöt.
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3.2. Varhaisen puuttumisen malli
Varhaisen puuttumisen malli on otettu käyttöön
Oulun kaupungilla v.2005 ja se on päivitetty syksyllä
2010. Toimintamallin tarkoituksena on ohjata työntekijää ja hänen esimiestään keskustelemaan työhön
ja työkykyyn liittyvistä asioista ja löytämään tilanteeseen sopivia ratkaisuja. Toimintamalli on työkalu
haettaessa vaihtoehtoja, joilla työkykyä menettänyt
henkilö voi jatkaa muissa tehtävissä joko omassa
työyksikössään tai muussa työyksikössä (uudelleensijoitustoiminta). Ohessa on prosessi kuvattuna.
Varhainen puuttuminen on otettu hallintokunnissa
hyvin käyttöön. Menettelyn tavoitteena on hallintokuntien oman henkilöstön ensisijainen sijoittaminen
terveyden kannalta sopiviin tehtäviin oman hallintokunnan sisällä. Tämä näkyy hallintokuntien sisäisten
uudelleensijoitusten lisääntymisenä ja keskitetyn uudelleensijoitustoiminnan asiakkaiden vähentymisenä.
Hallintokuntiin tehdyn kyselyn perusteella varhaisen
puuttumisen malli on otettu hyvin käyttöön.
Työnantajalle ennenaikaisesta eläköitymisestä
koituvat eläkelaitokselle maksettavat varhemaksut
ovat olleet mittavia. Varhemaksut kohdistetaan

maksettavaksi hallintokunnittain aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Tämä on myös motivoinut osaltaan
työnantajaa uudelleensijoituksiin oman hallintokunnan sisällä.
Hallintokuntiin ja liikelaitoksiin tehdyn kyselyn
perusteella varhaisen puuttumisen malli on otettu
käyttöön ja kokemukset ovat myönteisiä.

3.3. Uudelleensijoitus

Uusiin tehtäviin sijoittuneet asiakkaat alla
oleviin hallintokuntiin v.2006 -2011
Oulun sosiaali- ja terveystoimi
36
Oulun tekninen liikelaitos
5
Oulun seudun ympäristövirasto
1
Oulun Konttori
6
Oulun Energia
1
Opetusvirasto
4
Liikuntavirasto
1
Oulun Serviisi
9
Oulun Työterveys
1
yht.
64

Tarpeen
tunnistaminen

Työntekijä

Puheeksi
ottaminen

Yhteinen
suunnittelu
toteutus
- toimenpiteet
työpaikalla

Tarpeen
tunnistaminen

Jatkaminen
omassa
työyksikössä
- entinen työ
- uusi työ
Seurantapalaveri

Esimies/
Työpaikka
Hallintokunta

Seuranta

Varhaisen puuttumisen ohjeellinen toimintamalli Oulun kaupungin tyÖpaikoilla

Uudelleensijoitusprosessi
Muu vaihtoehto esim.
opiskelu

Työterveyshuolto
Lomake: Kun työkyky muuttuu, apukysymykset ja muistio

Työkalut

Työhyvinvointikartoitus

Muistio

Muistio
Työkokeilun
arviointilomake

Ammatillinen uudelleen arviointi, ammatillisen
kuntoutuksen ohjaus

Kuva 4. Varhaisen puuttumisen malli
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Keskimäärin uudelleensijoituksen asiakkuusaika
on 1,5 vuotta.
Keskitetyn uudelleensijoituksen asiakkaat ovat
sijoittuneet pääsääntöisesti uusiin tehtäviin työkokeilujen kautta. Kuntien eläkevakuutus on rahoittanut
pääosan 3kk työkokeiluista. Onnistuneissa työkokeiluissa työsuhdetta on voitu jatkaa tarvittaessa määräaikaisena ennen tehtävän vakinaistamista täyttölupamenettelyssä. Osalle asiakkaista on löydetty ratkaisu
osatyökyvyttömyyseläkkeistä.
Henkilöt ovat sijoittuneet mm. hoitajan, osastosihteerin, palveluasiantuntijan, virastomestarin,
aulaemännän, ohjaajan, koulunkäyntiavustajan,
koneasentajan, laitosmiehen, opettajan tehtäviin.
Vuonna 2011 asiakkaiden määrä keskitetyssä
uudelleensijoituksessa on jonkin verran laskenut
edellisiin vuosiin verrattuna. Varhaisen puuttumisen
mallin mukainen toiminta on otettu aktiivisesti käyttöön eri hallintokunnissa ja sen käyttö on lisääntynyt.
Hallintokunnille ja liikelaitoksilla tehdyn kyselyn
perusteella sisäisiä uudelleensijoituksia on tehty yli
100. Tällöin keskitetyn uudelleensijoituksen volyymi
on tavoitteen mukaisesti laskenut.
Oulun kaupungin tavoitteena on reagoida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tilanteisiin, joissa
työntekijän työssä suoriutuminen on uhattuna esim.
toistuvat sairauspoissaolot tai työkyvyn heikkeneminen. Tavoitteena on työntekijöiden työkyvyn
säilyttäminen ja työuran pidentäminen. Esimies
on päävastuullinen uudelleensijoitusprosessissa, ja
tavoitteena on henkilön sijoittaminen ensisijaisesti
oman hallintokunnan sisälle sopiviin tehtäviin.

3.4. Sairauspoissaolot
Oulun kaupungin sairauspoissaolot ovat absoluuttisesti kasvaneet vuoteen 2010 verrattuna, mutta kokonaishenkilöstömäärään verrattuna lievästi laskeneet.
Oulun kaupungin henkilöstöllä on etenkin pitkiä
sairauspoissaoloja, jotka indikoivat työkyvyttömyyden kasvavaa riskiä. Tavoitteena on, että pitkien
sairauspoissaolojen vähenemisen myötä työkyvyttömyyseläkkeiden määrää voidaan edelleen vähentää.
Tämä korostaa tarvetta terveyden ja työkyvyn tukemiseen riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta työkykyä
uhkaavia prosesseja saataisiin pysäytettyä. Erityisenä
haasteena on tukea työhönpaluuta ja löytää keinoja
osatyökykyisten työn muokkaamiseen vaihtoehtona
pitkittyville sairauspoissaoloille ja työkyvyttömyyseläkkeille. Keväällä 2011 aloitettiin yhteistyössä
Työterveyslaitoksen ja Kevan asiantuntijoiden kanssa
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Uudelleensijoituksen asiakkaat ja ratkaisut 2007-2011

Vuosi

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Yht.

Kaikki asiakkaat

15

22

26

17

9

13

102

Uudet asiakkaat

15

14

15

10

8

10

72

7

11

19

16

6

8

67

Vakinainen

20

15

21

16

19

14

105

Opiskelu

6

10

11

11

8

3

49

Työkokeilut

7

7

20

11

11

6

62

Määräaikeinan

Taulukko 11. Keskitetyn uudelleensijoituksen volyymi ja ratkaisut. Yksi työntekijä voi olla asiakkaana useampana vuotena
ja hänellä on voinut olla uudelleensijoituksena useita eri ratkaisu vaihtoehtoja.

Poissaolosyy

2008

2009

2010

2011

Sairaus-poissaolo

150 323

135 398

140 337

142 452

Omailmoitus
sairaus-poissaolo

15 137

16 919

15 566

15 424

Vapaa-ajan
tapaturma

9 995

8 391

6 878

8 467

Työtapaturma

5 311

3 395

3 512

4 225

Työmatkatapaturma

3 177

1 893

2 089

2 935

221

333

Liikennevahinko
Ammattitauti
Päiviä yhteensä

60

5

152

9

184 003

166 001

168 755

173 845

Taulukko 12. Sairauspoissaolot ja tapaturmista johtuvat poissaolot kalenteripäivinä 2008-2011.
Koko henkilöstön työpaikkatapaturmat (ml.
ammattitaudit)

2007

2008

2009

2010

2011

Työpaikka-tapaturmat lkm

458

543

518

500

575

Yli kolme
sairauspäivää aih.
lukumäärä

186

216

175

151

167

Yli kolmen päivän
sairauspäivät

3593

5163

3063

2641

2936

Yli kolmen päivän
vakavuus pv/tapaus

19,3

23,9

17,5

17,5

17,6

Taulukko 13. Työpaikkatapaturmat 2007 – 2011.
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hanke, jonka tavoitteena on jäsentää ja kehittää työkykyjohtamista.

3.5. Työtapaturmat
Työpaikkatapaturmien lukumäärä on noussut
edelliseen vuoteen verrattuna 15 %. Samoin yli kolmen päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien
määrä on noussut 11 %. Tapaturmat ovat pääosin kuitenkin lieviä, koska alle kolmen päivän poissaoloon
johtaneiden tapaturmien osuus on 71 %. Vaaraimeen
tehdyt tapaturmahavainnot ovat nousseet 41,1 %
vuodesta 2010.

3.6 Kunta10 –tutkimus
Kunta 10-tutkimus on Työterveyslaitoksen johtama
monivuotinen seurantatutkimus, jossa tarkastellaan
kymmenen kunnan työntekijöiden hyvinvoinnin ja
terveyden kehittymistä. Kyseessä on Suomen suurin
kunta-alan henkilöstön hyvinvointia selvittelevä
tutkimus, jonka tavoitteena on selvittää työelämän
muutosten vaikutuksia kuntien henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin. Vuonna 2010 toteutetun kyselyn tulokset raportoitiin keväällä 2011.

3.7 Yhteistyöhanke Työterveyslaitoksen
ja Kevan kanssa
Keväällä 2011 Työterveyslaitoksen ja Kevan kanssa
aloitetun yhteistyöhankkeen yhtenä osa-alueena
on kehittää työhyvinvoinnin mittareita ja seurantaa kaupunkitasolla. Tavoitteena on luoda toimiva
mittaristo, jonka avulla voidaan seurata ja kehittää
työhyvinvoinnin edistämistä. Mittariston laadinnassa hyödynnetään Kunta 10- tutkimusta. Mittariston
laatiminen aloitettiin syksyllä 2011.

3.8 Savuton Oulu
Vuoden 2011 alusta tuli voimaan koko kaupunkiorganisaatiota koskeva savuton Oulu ohje työpaikan savuttomuudesta. Savuttomuutta edistämällä työnantaja haluaa ylläpitää ja edistää työntekijöiden työ- ja
toimintakykyä.

myös vuonna 2011. Lisäksi järjestettiin henkilöstölle
ja heidän perheilleen tarkoitettu perinteinen Elorieha –tapahtuma Kuusisaaressa. Eloriehaan osallistuu
vuosittain yli 4000 henkilöä.
Oulun kaupungin henkilöstöllä on henkilöstökassa, jonka jäseninä voivat olla pysyväisluonteisessa
palvelussuhteessa olevat työntekijät. Henkilöstökassa
vastaanottaa talletuksia, myöntää asunto- ja kulutuslainoja sekä hoitaa maksupalveluja. Jäseniä henkilöstökassassa on n. 3000. Henkilöstökassa on koettu
tärkeäksi etuudeksi jäsenten keskuudessa.

3.9 Keskitetty virkistystoiminta ja
henkilöstökassa
Oulun kaupunki tuki keskitetysti henkilöstön virkistystoimintaa 145.810 eurolla. Sillä tuettiin liikuntapaikkakäyntejä, teatteri- ja konserttilippuja omiin
laitoksiin ja virkistysmajojen käyttöä. Suositusta
henkilöstön liikuntaharrastuksen tukemiseksi yksityisiin kuntosaleihin ja kuntokeskuksiin jatkettiin

20

Oulun kaupunki | Henkilöstöraportti 2011

4

Innovatiivisuus, yhteistoiminta
ja verkostoituminen

4.1. Aloitetoiminta
Aloitetoiminnan tavoitteena on edistää yhteistyötä
ja saada hyvät ideat käyttöön sekä innostaa mahdollisimman monia mukaan työyhteisön kehittämiseen.
Aloite on sellainen ratkaisu-, toimenpide- tai kehittämisehdotus, joka
- parantaa asiakaspalvelua
- kehittää työn toimivuutta, laatua ja tuottavuutta
- saa aikaan kustannusten säästöä tai poistaa tarpeetonta työtä
- parantaa turvallisuutta
- lisää työhyvinvointia tai työpaikan viihtyvyyttä
Vuonna 2011 Oulun kaupungissa tehtiin 71 (vuonna 2010: 58 aloitetta) henkilökunnan aloitetta, joista
27 aloitetta on käsitelty loppuun asti.

4.2 Talouden ja toiminnan kehittämisohjelma (henkilöstöä koskevat linjaukset)
Kaupunginvaltuusto on 23.8.2010 pidetyssä kokouksessa päättänyt Oulun uuden palvelujärjestelmän
linjauksista. Henkilöstöä koskevat linjaukset liittyvät
koko kaupungin henkilöstön palkitsemiseen ja tuottavuuden kasvuun.
Henkilöstön palkitsemiskriteereitä ovat asetetun
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budjetin saavuttaminen sekä hallintokunta- että kaupunkitasolla. Mittareina ovat työhyvinvointiin liittyen
sairauspoissaolojen kehitys ja käytyjen kehityskeskustelujen määrä. Sairauspoissaolot viime vuonna
suhteellisesti laskettuna hieman laskivat ja hallintokunnille ja liikelaitoksille tehdyn kyselyn perusteella
kehityskeskusteluja on laajasti pidetty.
Toiminnan tehostamisen myötä tuottavuuden
odotetaan kasvavan 2–3 % vuosina 2010-2012. Tämä
tarkoittaa noin 200 henkilön vähenemistä koko henkilöstön määrässä. Palveluiden kysynnän arvioidaan
kasvavan noin 100 henkilön työpanoksen verran.
Nämä tekijät huomioiden kokonaishenkilöstömäärän
tulisi vähentyä noin 100 henkilöllä vuodessa. Tältä
osin vuosi 2011 ei ollut talouden ja toiminnan kehittämisohjelman mukainen.
Kaupunkikohtaiset toimenpiteet ovat täyttölupamenettelyn jatkaminen ja kaupunkistrategian
toteuttaminen (esim. kehityskeskustelut).
Laajennettu täyttölupamenettely otettiin käyttöön
Oulun kaupungissa 1.4.2009 (Kh. 30.3.2009 § 161) ja
toiminta laajeni uuden Oulun täyttölupamenettelyksi
1.1.2011.
Täyttölupamenettelyn tarkoituksena on varmis-
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taa henkilöstöresurssien optimaalinen käyttö uuden
Oulun sisällä. Täyttölupa voidaan antaa siten, että
tehtävä täytetään sisäisesti, ulkoisesti tai uudelleensijoitettavalla taikka lupa voidaan evätä. Tehtävän
täyttämisen perustana tulee olla talousarvio ja henkilöstösuunnitelmassa tehdyt päätökset henkilöstön
tarpeesta sekä kehitys- ja osaamistarpeet.
Täyttölupatyöryhmä antaa päätöksen luvasta ja
lausunnon tehtävän palkkauksesta sekä tarvittavat
menettelytapaohjeet.
Täyttölupatyöryhmä muodostuu uuden Oulun
henkilöstön edustajista.
Täyttölupapäätöksiä annettiin v.2011 yhteensä 2813
kpl (vuonna 2010 1923 kpl).
Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi ei ole käytännössä mahdollistunut ammattijärjestöjen kielteisen
suhtautumisen takia.
Eläköitymisen hyödyntämiseen on pyritty vaikuttamalla mm. täyttölupamenettelyn kautta suosimalla
sisäistä hakumenettelyä ja toimintoja tehostamalla
mm. jättämällä eläköitymisen myötä vapautuvat
työpaikat täyttämättä.
Työhyvinvoinnin edistämiseen liittyviä seikkoja on
kuvattu kohdassa 3 (Terveydellinen toimintakyky ja
työhyvinvointi).
Henkilöstön mitoituksen ja työaikajärjestelmien
kehittämisen osalta ei ole tehty konsernitason kehittämishankkeita uuteen Ouluun liittyvien valmistelutehtävien johdosta.

4.3 Kaupunkistrategian toteuttaminen
Koko kaupunkia koskevat kehittämishankkeet ovat
syntyneet strategioiden tavoitteista. Lisäksi hallintokunnissa ja liikelaitoksissa on omat kehittämisen
kohteet strategisten tavoitteisen saavuttamiseksi.
Kehittämiseen liittyviä kaupunkikohtaisia hankkeita
ja toteutusta on kuvattu tässä henkilöstöraportissa eri
asiayhteyksissä (esim. kehityskeskustelut).

4.4 Rekrytoinnin kehittäminen
Vuoden 2010 aikana testattiin valtakunnallista Kuntarekry.fi –palvelua ja tehtiin seudullinen sijaisrekrytoinnin esiselvitys Oulun seudun kunnissa. Lisäksi
Oulu oli mukana valtakunnallisessa Kuntarekryn
tuotekehitystyössä, joka jatkuu edelleen vuonna 2011.
Rekrytointia kehitetään kohti keskitettyä mallia niin
perus- kuin sijaisrekrytoinneissa.
Kaupungin työpaikkoja markkinoitiin yhteisellä
visuaalisella ilmeellä. Työpaikkailmoittelussa hallintokunnat käyttivät pääosin kaupungin yhteistä ilmoi-
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tuspohjaa. Tavoite on ohjata työnhakijat käyttämään
sähköistä hakua.
Rekrytointia tuettiin ja työnantajaimagoa vahvistettiin myös edistämällä nuorten työelämään pääsyä
tarjoamalla mm. harjoittelupaikkoja sekä opinnäytetöiden aiheita.
Rekrytointi pääosin on pyritty hoitamaan sisäisesti. Tämän avulla henkilöstöresurssit pyritään käyttämään optimaalisesti ja tukemaan samanaikaisesti
työkiertoa osaamisen varmistamiseksi kaupunkistrategian mukaisesti. Rekrytointiin liittyvä täyttölupamenettely yhtenäistettiin monikuntaliitoskunnissa
ja sisäinen haku laajennettiin koskemaan kaikkia
sopimuskuntia.

4.5 Oulun Serviisin varhemaksut
hallintaan -kampanja vv. 2010-2012
Oulun Serviisi käynnisti varhemaksut hallintaan
-kampanjan v.2010 ennaltaehkäistäkseen ja
hallitakseen entistä paremmin sairauspoissaoloihin
ja ennenaikaiseen eläköitymiseen (varhemaksuihin)
liittyviä kustannuksia.
Kampanjan tavoitteena on henkilökunnan
työhyvinvoinnin parantaminen, sairauspoissaolojen
vähentäminen sekä tarjoaminen osatyökykyisille
mahdollisuus jatkaa esim. räätälöidyssä työssä. Oulun
Serviisissä on otettu tehostetusti käyttöön varhaisen
puuttumisen malli. Esimiehen rooli on keskeinen
koko prosessin ajan.
Kampanjassa pyritään myös selvittämään ennenaikaisen eläköitymisen riskiryhmän työkyky ja mahdollisuudet sijoittua sopiviin tehtäviin. Asiassa tehdään
tiiviisti yhteistyötä Oulun Työterveyden kanssa.

4.6 Palvelutyön turvallisuudesta
huolehtiminen
Vuoden loppuun mennessä Oulun kaupungin organisaatiossa oli yhteensä 11 Kuopion Savonia ammattikorkeakoulussa koulutettua AVEKKI kouluttajaa.
Heidän tehtävänään on kouluttaa toimintatapamalleja ”uhkaavan/aggressiivisen asiakkaan kohtaamiseen”
omissa hallintokunnissaan. Koulutuksen painopiste
on sosiaali- ja terveystoimen eri palvelualueilla. Kouluttajien ammattitaidosta huolehditaan vuosittaisella
jatko- ja täydennyskoulutuksella.
Palo- ja pelastusturvallisuuden osalta jatkettiin
kiinteistöjen pelastussuunnitelmien siirtämistä ja päivittämistä sähköiseen järjestelmään. Työtä tehdään yhteistyössä OSAOn Limingan yksikön (turvallisuusala)
kanssa opiskelijoiden työharjoittelujaksoihin liittyen.
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Vartijapalvelut kilpailutettiin uudelleen. Samalla
kilpailutettiin myös arvokuljetukset tavoitteena se,
ettei oman henkilöstön tarvitse liikkua kiinteistön
ulkopuolella rahaa kuljettaen. Henkilöturvallisuuteen
liittyvinä hälytysjärjestelmiä ovat OTT:n toimittama
”älyhäly” sekä vartiointipalvelujen kilpailuttamisen
yhteydessä hankitut henkilöhälytyspainikkeet.
Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata
omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo
tapahtuneiden rikosten selvittämisessä, varmistaa ja
lisätä henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuutta.
Kamerakuvaa käytetään myös liikenteenhallintaan,
liikennesuunnitteluun, kuljettajakoulutukseen ja
tarvittaessa onnettomuustutkintaan. Puitesopimuksen mukaiseen ip-pohjaiseen kameravalvontapalveluun oli liitettynä vuoden loppuun mennessä yli 400
kameraa eri hallintokunnissa.

4.7 Yhteistoiminta
Yhteistoimintamenettelyssä käsitellään mm. henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia
työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä.
Samoin henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja
tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen
tietojen vaihtoon liittyvät periaatteet ja suunnitelmat
kuuluvat yhteistoiminnan alle. Yhteistoiminta rakentuu kolmelle tasolle; kaupunki-, hallintokunta- tai
liikelaitos ja yksikkötasolle.
Henkilöstön asemaan ja palvelussuhteen ehtoihin
liittyvä edunvalvonta hoidetaan luottamusmiesjärjestelmässä. Kahdeksan pääluottamusmiestä edustavat
JUKO ry:tä, JHL ry:tä, Super ry:tä, Tehy ry:tä, KTN
ry:tä ja Jyty ry:tä. Lisäksi eri hallintokunnissa ja liikelaitoksissa on useita luottamusmiehiä. Työnantaja ja
pääluottamusmiehet kokoontuvat säännöllisesti ja
käsittelevät laajasti eri henkilöstöön liittyviä asioita.
Keskeisiä yhteistoiminnassa käsiteltyjä asioita
olivat uuden Oulun valmistelutilanne, strateginen
ohjausjärjestelmä ja sopimusohjaus, alueellinen
talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, hallinnon tukipalvelujen tuottaminen uudessa Oulussa
sisäisellä palvelukeskusmallilla sekä työhyvinvointiin
liittyvät asiat.
Uuden Oulun valmistelussa on kaikkien sopijakuntien henkilöstön edustajien kanssa toimittu
yhteistoiminnassa Uuden Oulun henkilöstötiimissä
(6 varsinaista henkilöstön edustajaa ja 6 työnantajan
edustajaa) sekä laajemmassa henkilöstötyöryhmässä,
jossa on jäseniä n. 40 henkilöä.
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4.8 Henkilöstöviestintä
Oulun viestinnän keskiössä on ollut vuonna 2011
uuden Oulun valmistelu, josta on viestitty aktiivisesti
henkilöstölle kuntien intraneteissä ja henkilöstölehti
Pyörteessä.

Vuoden 2011 alusta on ilmestynyt henkilöstötiedote jokaisen yhdistymishallituksen kokouksen
jälkeen. Lisäksi on julkaistu uuden Oulun uutiskirjettä, johon koottiin uuden Oulun uutisia ja
tiedotteita. Sosiaali- ja terveystoimessa on julkaistu
syksyllä 2011 joka toinen viikko omaa henkilöstötiedotetta, joka on jaettu henkilöstölle intranetin ja
esimiesten välityksellä.
Muutosvalmennuksella, tiedotustilaisuuksilla ja
esimiestyöllä on huolehdittu viestinnän vuorovaikutteisuudesta ja henkilöstön osallistumismahdollisuuksista.
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5

Palkkaus ja
henkilöstökustannukset

Kunta-alan työvoimakustannukset olivat vuonna
2009 yli 19,6 mrd euroa. Tästä on palkkakustannuksia
15,1 mrd euroa ja 4,9 mrd euroa työnantajan maksamia eläke-, sosiaalivakuutusmaksuja ja muita välillisiä
työvoimakustannuksia. Kuntien ja kuntayhtymien
menoista yli puolet on henkilöstömenoja.
Kunta-alalla on jo pitkään ollut käytössä paikallinen sopiminen palkankorotuksista yleiskorotusten
lisäksi. Yleiskorotus oli vuonna 2011 1,2 % – 1,38 %,
riippuen sopimusalasta. Yleiskorotusten lisäksi vuonna 2011 jaettiin paikallinen järjestelyerä 1.5. alkaen,
jonka kustannusvaikutus vuositasolla arviolta oli n.
0,62 % - 0,8 %. Lisäksi 1.5. maksettiin sopimusalasta
riippuen 100-250 € kertaerä. Kertaerien kustannusvaikutus oli n.1,1 milj. €.
Oulun kaupungin henkilöstökulut kasvoivat vuoteen 2010 verrattuna 6,55 %. Palkkojen ja palkkioiden
määrä kasvoi 6,09 %. Osan kasvusta selittää henkilöstömäärän kasvu ja vuoden 2011 sopimuskorotukset,
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jotka olivat n. 2 %. Talousarviosuunnittelun mukainen palkkakulujen tavoitteena oli enintään yhden
prosentin kasvu.

5.1. Palkkausjärjestelmät ja palkitseminen
Kunta-alalla palkkaus perustuu pääsääntöisesti tehtäväkohtaiseen palkkaan, kokemuksesta maksettavaan
lisään ja henkilökohtaiseen lisään. Kunnalliset työ- ja
virkaehtosopimukset mahdollistavat myös ns. kannustuslisän ja tulospalkkiot. Kannustuslisän tavoitteena on henkilöstön työmotivaation lisääminen ja
tuloksellisuuden ja tuottavuuden parantaminen. Kannustuslisää voidaan käyttää sekä yksilön että ryhmän
palkitsemiseen. Tulospalkkiot on tarkoitettu palvelutuotannon tuloksellisuuden parantamiseksi asetettujen tavoitteiden todettuun ylittämiseen.
TehtTehtäväkohtainen palkka perustuu tehtävän
vaativuuden arviointiin. Työn vaativuuden arvioinnin
kehittäminen jäädytettiin vuonna 2009 henkilöstö-
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resurssien kohdentuessa talouden ja toiminnan kehittämisohjelman toteuttamiseen. Työn vaativuuden
arviointi suoritetaan vuoden 2013 loppuun mennessä
kuntaliitoksen henkilöstösopimuksen mukaisesti.
Henkilökohtaisella lisällä palkitaan henkilökohtaista suoriutumista (esim. henkilökohtaiset työtulokset ja ammatinhallinta) etukäteen henkilöstön kanssa
läpikäytyjen kriteerien perusteella.

5.2. Tulospalkkiot
Kunta-alalla vuonna 2007 koko henkilöstöstä n. 10
% kuului tulospalkkioiden piiriin. Tulospalkkion
suuruus oli keskimäärin 715 euroa/henkilö/vuosi.
Tuoreempaa tietoa ei ole saatavissa.
Toiminnan ja talouden kehittämisohjelman
mukaisesti liikelaitos- tai hallintokuntakohtaiset
tulospalkkiot eivät olleet käytössä vuonna 2011. Kehittämisohjelmassa päätettiin uudesta koko henkilöstöä
koskevasta tulospalkkiosta, joka on euromääräinen.
Vuonna 2011 maksettiin vuoden 2010 osalta 1,95 miljoonaa. Vuoden 2011 osalta laskelma on vielä kesken.

5.3. Keskiansiot
Lokakuussa 2010 kunta-alan kokonaiskeskiansiot (kokoaikaiset kuukausipalkkalaiset) olivat 2.867
euroa/kk.
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Oulun kaupungissa vakinaisen kokoaikaisen henkilöstön verollinen ansio (joulukuu 2011) oli 2869 euroa/kk (11/2010: 2758 euroa/kk), naisilla 2750 euroa/
kk (11/2010: 2617 euroa/kk) ja miehillä 3216 euroa/kk
(11/2010: 3163 euroa/kk).

5.4. Henkilöstökustannukset
Vuonna 2011 henkilöstökulut (sisältäen palkkojen ja
palkkioiden lisäksi eläkekulut ja muut henkilösivukulut) olivat 400,6 milj. euroa (vuonna 2010: 376,0 milj.
euroa), joten edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstökulut kasvoivat 24,6 milj. euroa ja 6,55 %. Varsinaiset palkka- ja palkkiokulut kasvoivat 18,7 milj. euroa
eli 6,05 %. Kaupunkistrategian tavoitteena oleva
eläköitymisen hyödyntäminen ja osaamisen varmistaminen ei ole toteutunut silloin, kun mittarina on
käytetty henkilöstökustannuksia. Toisaalta työhyvinvoinnin lisääminen, mikä näkyy mm. työkyvyttömyyseläkkeiden määrän pienenemisenä, osoittaa
tavoitteen toteutumista.
Vuonna 2011 vuokratyövoimakustannukset
kustannukset olivat n. 750.000 euroa ja koostui noin
reilusta 20 henkilötyövuodesta. Pääasiassa vuokratyövoimaa on käytetty Serviisi liikelaitoksessa ja
äkillisiin, lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Summassa ei ole
mukana ostopalveluina hankittu lääkärityövoima.
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Johtopäätökset
Vuosi 2011 osoittaa pitkäjänteisen kehittämistyön merkityksen.
Useamman vuoden ponnistukset mm. työkyvyttömyyseläkkeiden
määrän laskemiseksi osoittaa tuloksia, jotka ovat myös helposti
muutettaviksi euroiksi. Tästä huolimatta on edelleen mahdollisuus
parantaa työhyvinvoinnin johtamista. Lainsäädäntökin tulee tulevaisuudessa yhä tarkemmin ohjaamaan erityisesti pitkien sairauspoissaolojen seurantaa ja toimia niiden lyhentämiseksi. Tämän
lisäksi myös muiden mittareiden, ns. hiljaisten signaalien, käyttöä
tulisi lisätä. Tämä mahdollistunee, kun johtamisen raportointijärjestelmä otetaan käyttöön myös henkilöstöjohtamisen osalta 2012.
Vuosi 2011 on muutoksen vuosien ensimmäinen vuosi. Henkilöstö on suuren muutoksen keskellä uuden Oulun rakentamisessa.
Yhteisiä pelisääntöjä on luotu yhteistoiminnassa liittyvien kuntien
ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. Jotta voidaan saada uutta aikaiseksi,
niin pitää olla valmius luopua. Tämä ei ole aina henkisesti helppoa.
Henkilöstön valmiuksia uuteen tuettiin mm. muutosvalmennuksella. Myös työhyvinvoinnin kehittämiseen panostettiin
edelleen. Työhyvinvointi on tullut osaksi päivittäistä johtamista.
Tästä on osoituksena eri työyksiköissä toteutetut varhaiseen
puuttumiseen liittyvät keskustelut ja sisäiset uudelleensijoitukset.
Erityisesti henkilöstöviestinnän merkitys on ymmärretty, ja siihen
on kiinnitetty erityistä huomiota.
Kokonaisuutena katsottuna kaupunkistrategian toteutumista
on edistetty keskellä suurta muutosta, vaikka kehitystä ei voikaan
mitata tarkasti. Poikkeuksena on henkilöstökulujen kasvu, mihin
voimakkaasti vaikutti kunnalliseen toimintaan liittyvä ennakoimattomuus palvelutarpeiden nopeassa muuttumisessa. Lainsäädäntö
kuitenkin edellyttää myös näihin tarpeisiin vastaamisen. •
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