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Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

PL 32, 90015 Oulun kaupunki
Puhelin:
(08) 558 410
www.ouka.fi

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut tuottaa
vuosittain henkilöstöraportin, jonka tarkoituksena on antaa tiivistä ja analysoitua tietoa
johtamiseen ja suunnitteluun. Henkilöstöraportti on luottamushenkilöiden, johdon,
esimiesten ja henkilöstön yhteinen henkilöstöjohtamisen väline. Raportissa kerrotaan
henkilöstönäkökulman strategisten osa-alueiden toteutumisesta, kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta sekä työajasta
ja työpanoksesta. Lisäksi raporttiin kootaan
vuosittain tietoa osaamisesta, sen kehittämisestä ja johtamisesta, työhyvinvoinnista,
kehittämistoimenpiteistä, henkilöstökustannuksista sekä tasa-arvosta.
Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio, joka vastaa kaupungin maa- ja
asuntopolitiikan käytännön toteuttamisesta, maanhankinnasta ja -omistamisesta,

yleiskaavoituksesta, asemakaavoituksesta,
liikenteen ja ympäristön suunnittelusta ja
toteuttamisesta.
Vuosi 2012 oli valmistautumista uuteen
Ouluun. Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut
oli aktiivisesti mukana kehittämässä Oulun
tapaa toimia. Vuoden 2012 aikana kehitettiin
yhteistä toimintaa ja varmistettiin palvelujen sujuva tuottaminen liittyville kunnille
yhdistymissopimuksen mukaisesti. Yhteisiä
toimintoja kehitettiin sekä palveluprosesseissa että henkilöstöprosesseissa, tavoitteena tasapuoliset ja yhtenäiset toimintatavat
koko Ympäristötalossa.
Yleiskaavoitus ja osa liittyvien kuntien
henkilöstöä muutti Ympäristötaloon marras-joulukuussa ja loput vuoden 2012 alussa, jolloin kaikki liittyvien kuntien työntekijät työskentelivät Ympäristötalossa
Uuden Oulun valmistelutyötä johdet-

tiin teknisten johtajien työryhmällä, johon
kuuluivat myös yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin kuuluvat virastojen päälliköt.
Toimintojen käynnistymistä valmisteltiin
useissa eri alatyöryhmissä, joita em. työryhmä koordinoi.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden
valmistelut jaoteltiin kolmeen koriin toimintojen suunnittelun hallitsemiseksi. Korit
olivat 1) tekniset valmistelu- 2) toimintapolitiikka- ja 3) henkilöstöprojektit. Esimiesten
vuonna 2011 aloitettu muutosvalmennus
saatettiin loppuun vuoden 2012 alussa.
Koko prosessin henkilöstön osalta muutosvalmennus alkoi helmikuussa 2012. Tavoitteena oli koko henkilöstön valmiuksien
nostaminen toimintojen yhdistämiseen ja
palveluiden tarjoamiseen. Muutosvalmennus toteutettiin yksiköittäin ryhmissä. Jokaisella ryhmällä oli 2–3 kokoontumista.
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1. Strategisten osa-alueiden tarkastelua

Henkilöstöllä on tärkeä keskeinen asema yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen strategiassa. Henkilöstönäkökulma on strategiassa
jaettu kahteen kriittiseen menestystekijään,
joissa on onnistuttava, että visiomme ja tavoitteemme voivat toteutua. Kriittisiä menestystekijöitä henkilöstöosiossa ovat selkeä ja
tehokas johtamisjärjestelmä sekä kehittymisen mahdollistava ja houkutteleva työyhteisö.
1.1 Selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä
Selkeän ja tehokkaan johtamisjärjestelmän
ensimmäiseksi strategiseksi tavoitteeksi asetettiin henkilöstön hyvinvointi. Vuoden 2012
tavoitteena oli työyhteisön kehittäminen.

Vuoden 2012 aikana pääpainopisteenä oli rakentaa Ympäristötalosta toimiva työyhteisö,
jolla on yhteisesti hyväksytyt toimintatavat.
Johdon muutospysäkkien päätösseminaari pidettiin helmikuussa 2012. Henkilöstön muutostyöpajat aloitettiin keväällä ja ne jatkuivat
syksyyn. Muutostyöpajat toteutettiin suunnitelman (2–3 kpl/yksikkö) mukaisesti kaikissa yksiköissä.
Ympäristötalon yhteisiä käytäntöjä kehitettiin vuoden aikana. Tavoitteena oli yhteisten ja yhdessä sovittujen käytäntöjen
luominen sekä tasavertainen kohtelu eri yksiköistä ja toimintakulttuureista siirtyneille
työntekijöille. Kehittämistoiminta jatkuu.

1.2 Kehittymisen mahdollistava ja houkutteleva työyhteisö
Kyvykäs ja oikein resursoitu henkilöstö -osio
on vuodelle 2012 jaettu kahteen strategiseen
tavoitteeseen kyvykäs ja oikein resursoitu
henkilöstö ja julkisuuskuvan kehittäminen.
Kyvykäs ja oikein resursoitu henkilöstöosiossa asetettiin kaksi konkreettista
tavoitetta, joita olivat henkilöstösuunnitelman toteuttaminen sekä erityisasiantuntijakoulutuksiin osallistuminen.
Henkilöstösuunnitelmaa
toteutettiin
suunnitelman mukaisesti. Osaamisen johtamisella sekä ydintoimintojen määrittelyllä on
merkittävä rooli henkilöstösuunnittelussa.

Jokaisen vapautuvan vakanssin yhteydessä
on tarkasteltu, miten tehtävä tullaan jatkossa
hoitamaan. Lähtökohtana on ollut virastossa olevan osaamisen hyödyntäminen, mutta
myös ostopalvelumahdollisuus tai tehtävien
uudelleen määrittely siten, että vakanssia ei
täytetä. Onnistuneella rekrytoinnilla on varmistettu ydintehtävien hoitaminen.
Erityisenä haasteena vuonna 2012 oli
liittyvien kuntien palvelujen tuottaminen
ja niiden edellyttämät resurssit ja osaami-

nen. Liittyvistä kunnista siirtyi yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin osaavaa erittäin
ammattitaitoista henkilöstöä. Haasteena
vuoden aikana oli niiden palvelujen tuottaminen, joihin ei tullut liittyvistä kunnista
lisäresursseja eikä paikallistuntemusta.
Erityisasiantuntijakoulutuksiin osallistuminen on raportoitu taulukossa 1.2.
Toisena strategisena tavoitteena oli
julkisuuskuvan kehittäminen, jonka konkreettisena tavoitteena vuodelle 2012 oli

markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen
sekä julkisuuskuvan rakentaminen houkuttelevana työnantajana.
Vuonna 2012 vietettiin ympäristövuotta.
Ympäristövuoden ohjelmassa oli monenlaisia tapahtumia niin kuntalaisille kuin henkilöstölle. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
näkyy asiakkailleen sekä yhteistyökumppaneille yhtenä hallintokuntana tuottamiensa
palveluiden kautta.

Henkilöstö ja kyvykkyys
1.1 Selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä
Kriittiset menestystekijät

Strategiset tavoitteet

Selkeä ja tehokas
Henkilöstön
johtamisjärjestelmä
työhyvinvointi
		
		
		
		
		

Tavoite 2012		

Toteuma 31.12.2012

Työyhteisön kehittämisen
Muutostyöpajat toteutettiin suunnitelman
työpajatoimintaa jatketaan;
(2-3 kpl/yksikkö) mukaisesti kaikissa yksiköissä.
toteutetaan työpajoissa esille
nousseet kehittämistoimet
Ympäristötalon yhteisiä käytäntöjä on kehitetty
Kehitetään yhteistyötä ja
ja kehittämistoiminta jatkuu.
luodaan yhteiset toimintatavat						
Ympäristötalossa				

1.2 Kehittymisen mahdollistava ja houkutteleva työyhteisö

Kehittymisen mahdollistava Kyvykäs ja oikein resursoitu
Toteutetaan laadittua
Toteutettu suunnitelman mukaisesti
ja houkutteleva työyhteisö
henkilöstö.		
henkilöstösuunnitelmaa				
					
			
					
		
Erityisasiantuntijakoulutus
Vuosittain annetaan kahdelle yleisten alueiden 		
		
- Rakennuttajapätevyys
suunnittelun ja rakennuttamisen projektipäällikölle
		
(Rap/Raps/KUP)
RAP- tai KUP-koulutus. Tavoite toteutui.
		
- yhdyskuntasuunnittelun
Paikkatietosuunnittelijan jatkokoulutus ei toteutunut
		
jatkokoulutus (YTK)
		
- Paikkatietosuunnittelijan
Projektipäällikkökoulutus uusille projektipäälliköille
		
jatkokoulutus vähintään
toteutettiin keväällä 2012.
		
2 henkilöä/vuosi
Julkisuuskuvan
Markkinoinnin ja viestinnän kehittä- Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluja on tehty tunnetuksi
kehittäminen
minen, myönteinen julkisuuskuva,
ja rakennettu positiivista julkisuuskuvaa
		
houkutteleva työnantaja
viestinnän keinoin
		
(esim. Ympäristötalon imagon							
		
kehittäminen)
Vuonna 2012 vietettiin ympäristövuotta. Ympäristö		
			
vuoden ohjelmassa oli monenlaisia tapahtumia		
			
niin kuntalaisille kuin henkilöstölle.			
			
			
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut näkyy asiakkailleen
			
sekä yhteistyökumppaneille yhtenä hallintokuntana		
			
tuottamiensa palveluiden kautta.			
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2. Henkilöstön määrä ja rakenne

2.1 Palvelussuhteen luonne
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa työskenteli vuoden lopussa vakinaisessa palvelusuhteessa 162 asiantuntijaa. Toistaiseksi
voimassa olevassa palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on vuoden aikana
noussut 37 henkilöllä. Määräaikaisia työntekijöitä oli vuoden 2012 lopussa yhdeksäntoista, joista kuusi oli sijaisena, yksitoista
määräaikaisena ja kaksi oli harjoittelijana.
Määräaikaisia henkilöitä oli eniten projekti- ja toimistotehtävissä. Määräaikaisten
työsuhteiden tai sijaisuuksien määrässä on
mukana 3 henkilöä, jotka ovat hallintokun-

nan vakinaisessa palvelussuhteessa, mutta
hoitavat tällä hetkellä määräaikaisuutta
yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa.
2.2 Ikärakenne ja eläkkeelle siirtyminen
Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuonna
2012 oli 48,9 vuotta. Miesten keski-ikä oli
48,82 ja naisten 48,97 vuotta. Miesten keskiikä on laskenut vuodella edelliseen vuoteen
verrattuna ja naisten keski-ikä on noussut
vuodella. Koko henkilöstön keski-ikä on samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna.
Ikäluokka 40–59 -vuotiaat oli suurin
ryhmä. Ikäluokassa 25–29 -vuotiaat hen-

kilöiden määrä on kaikista pienin. Alle 25
-vuotiaita ei ollut yhtään toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa.
Vuonna 2012 vanhuuseläkkeelle jäi neljä
henkilöä. Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä nousi edelliseen vuoteen verrattuna
vuodella (64.6), kun se edellisenä vuonna
oli 63,7 vuotta. Kunta-alan eläkelaki antaa
mahdollisuuden siirtyä eläkkeelle liukuvasti
63 - 68 -vuotiaana. Tulevien vuosien vanhuuseläkkeelle jäävien määrää arvioidaan
jokaisen henkilökohtaisen eläkeiän mukaan
ja kehityskeskustelujen kautta.

Henkilöstön määrä ja rakenne 			
				
Palvelussuhteen luonne
vakinaiset 31.12. tilanne
2003 2009 2010 2011 2012
Yhteispalvelut
46
20
16
17
19
Maa ja mittaus
55
45
44
44
53
Asemakaavoitus
25
24
22
22
26
Yleiskaavoitus					
10
Katu ja viherpalvelut
42
43
43
46
54
Yhteensä
217
132 125 129 162
Määräaikaiset 31.12. tilanne
2009
2010
2011
Yhteispalvelut
1
3
2
Maa ja mittaus
2
1
3
Asemakaavoitus
1
2
1
Yleiskaavoitus				
Katu ja viherpalvelut
4
4
4
Yhteensä
8
10
10

Ikärakenne ja eläkkeelle siirtyminen 		
		

miehiä
2
28
8
1
33
72

naisia
17
26
18
8
21
90

2012
3
7
4
1
4
19

						
2009
2
0
0
0
0
5
7

2010
6
0
0
0
0
1
7

2011
2
0
0
0
0
0
2

Ennuste vanhuuseläkkeelle siirtyvistä 2013-2015 jäävät

Yhteispalvelut
Maa ja mittaus
Asemakaavoitus
Katu ja viherpalvelut

2012			
4			
0			
0			
0			
1			
0			
5			

		

					
2013
2014
2015
yht.
1
1
1
3
3
0
3
6
1
2
0
3
2
0
3
5
7
3
7
17

162
keski-ikä
072		keski-ikä
090		keski-ikä

0

yht

25-29

1

1

2

30-34

3

9

12
11		

0		

35-39

6

5

40-44

17

10

27

45-49

7

20

27

50-54

11

21

32		

55-59

16

14

30		

60-

11

10

72

90

21		
162

Palvelussuhteen kesto ja vaihtuvuus
		
		

miehet		

naiset

0-4

25

26

51		

5-9

4

7

11		

10-14

17

16

33		

15-19

5

6

11		

20-24

6

10

16		

25-29

5

5

10		

30-34

10

10

20		

0

10

72

90

35		

yht

10		
162

Henkilöstö sopimusaloittain

Vanhan teknisen keskuksen henkilöstö 31.12.2012
Vakinainen henkilöstö		
miehiä		
naisia		

naiset

0

		

Eläkkeelle jääneet v. 2009-2012

Vanhuuseläke
Varh. vanhuuseläke
Yksil.varh.eläke
Työkyvytt.eläke
Osa-työkyvyttömyyseläke
Osa-aikaeläke
Eläkkeet yhteensä

miehet		

15-24

48,9
48,82
48,97

Kvtes

Tekniset		

Miehet

13

59 		

Naiset

23

67		

Yli 50-vuotiaita vakinaisesta henkilömäärästä
		 51,5 %
Yli 10 vuotta kaupungin palveluksessa olleita
		 61,1 %
Korkeakoulututkinnon suorittaneita 		
		 40,0 %
Koko henkilöstön sairaspäivät			
5,9 pv/hlö/v
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3. Työaika ja työpanos

2.3 Palvelussuhteen kesto ja vaihtuvuus
Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen
kesto oli 31.12.2012 keskimäärin 16,5 vuotta.
Henkilöstöstä oli miehiä 44,4 % ja naisia
55,5 %. Vuoden 2012 lopussa yli 10 vuotta
kaupungin palveluksessa olleita oli 99 henkilöä eli 61,1 % koko henkilöstöstä.
2.4 Henkilöstön rekrytointi
Vuoden 2012 alussa kuntaliitokset lisäsivät
henkilömäärää. Toistaiseksi voimassa olevia
palvelussuhteita tuli lisää 29 liittyvistä kunnista. Hallintokuntasiirtona yleiskaavoituksesta tuli 4 vakinaisessa palvelussuhteessa
olevaa henkilöä ja jätehuoltoviranomaistoiminnan siirtona palvelupäällikkö. Uusia palvelussuhteita solmittiin 2; liikennepäivystäjä

ja taloussihteeri. Lisäksi vakinaisissa palvelussuhteissa aloittivat avoimien vakanssien
täyttönä liittyvistä kunnista tiemestari ja kaavoitusassistentti. Rekrytoitujen henkilöiden
keski-ikä oli 35,8 vuotta.
Irtisanoutuneiden tai vanhuuseläkkeelle
siirtyneiden tilalle palkattiin asemakaavapäällikkö ja rakennuttajavalvoja (hallintokunnan sisältä), kaupungininsinööri, kaupunginpuutarhuri ja kaksi ylläpitovalvojaa.
Kaupunkikonsernissa on mahdollista
täyttää auki tulleet vakanssit joko ulkoisella tai sisäisellä hakumenettelyllä.
Täyttölupamenettely uudistui 1.9.2012
alkaen. Osa täyttölupahakemuksista käsitellään prosessin sisällä ja osa täyttölupatyöryhmässä. Kaikkiin yli 6 kk pituisiin

tehtäviin ei tarvitse hakea täyttölupaa, vaan
prosessin sisällä järjestetään oma sisäinen
täyttölupamenettely.
Menettely varmistaa henkilöresurssien
optimaalisen käytön ja mahdollistaa henkilöstölle uusiin tehtäviin siirtymisen.
Pääsääntöisesti yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen vakanssit on täytetty ulkoisen haun kautta.
Nuoria rekrytoitiin kesällä kuukauden työsuhteisiin. Lisäksi vuoden aikana rekrytoitiin
teknisen alan harjoittelijoita sekä korkeakouluopiskelijoita. Heidän yhteinen työpanoksensa
oli 3,8 henkilötyövuotta. Rekrytointikanavina
käytettiin paikallislehtiä ja internetiä. Kuukauden työsuhteeseen opiskelijat palkattiin Oulun
kaupungin kesätyökampanjan kautta.

Tehollinen työaika saadaan, kun virka- ja
työehtosopimuksen mukaisesta säännöllisestä kokonaistyöajasta vähennetään poissaolot/keskeytykset ja lisätään lisä- ja ylityötunnit.
Henkilöstöraportissa seurataan henkilöstön todellista työpanosta eli kuinka kokonaistyöaika jakautuu tehollinen työaikaan ja
poissaoloaikaan. Työaikatietoja voidaan hyödyntää muun muassa tuottavuuden seurannassa ja poissaolojen sekä sairastavuuden
seurannassa. Lisäksi käyttöalueena ovat työsuojelu- ja työterveystyössä tehtävät riskien

kartoitukset. Tarkastelujaksoilla 2009–2012
tehty työaika on vaihdellut 80 prosentin
molemmin puolin kokonaistyöajasta.
Normaalista kokoaikatyöstä voidaan
poiketa lyhentämällä työaikaa joko pysyvästi tai väliaikaisesti. Osa-aikatyötä teki
vuoden aikana neljä henkilöä. Omasta
tahdosta lyhennettyä työaikaa tehtiin yhteensä 1136 kalenteripäivää.
Vuorotteluvapaata käytettiin yhteensä
513 kalenteripäivää, kun edellisenä vuonna
vuorotteluvapaata käytettiin 207 kalenteripäivää.

Työaika 2011
Kokonaistyöaika

100 %

Poissaolot

20.41 %

Tehty työaika

79.72 %

Lisätyö ja ylityöt
Työaika lisättynä ylityöt

0.12 %
79.72 %

toteutunut työpanos keskimäärin/kk =
työssä tosiasiallisesti olleet.

Henkilöstön rekrytointi
Hakemukset naiset miehet ulkoinen haku sisäinen haku valittiin

		
Taloussihteeri

5

4

x

n

Kaupungininsinööri

22

4

18

1		

x		

m

Ylläpitovalvoja

44

8

36

x

n

Ylläpitovalvoja

24

4

19

x		

n

Tiemestari

35

5

30

x		

m

Rakennuttajainsinööri

5

1

4		

x

m

Asemakaavapäällikkö

3

1

2		

x

m

Kaupunginpuutarhuri

30

23

x		

m

7

x

Henkilöstöraportin yhteenveto vuosi 2012
Vakinaiset palvelussuhteet
31.12.2011
129

Uudet vakinaiset
palvelussuhteet
2

Palvelusuhteesta
eronneiden tilalle rekrytoidut
3
kaupungininsinööri
kaupunginpuutarhuri
ylläpitovalvoja

Uudet vakanssit
1
jätehuoltoneuvoja

8

Päättyneet
palvelusuhteet
3

Aloitetut
palvelusuhteet
40

Vanhuuseläkkeelle
4

Vakinaiset palvelussuhteet
31.12.2012
162
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4. Osaamisen kehittäminen ja johtaminen

4.1 Koulutustaso
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen työntekijöistä 60 prosentilla on perus-, keski- tai
alimman korkea-asteen tutkinto. Korkeakoulututkinnon suorittaneita on 40 prosenttia henkilökunnasta. Vuonna 2011 vastaavat luvut olivat 53 % ja 47 %.
Henkilöstön ammattitaito ja koulutustaso on hyvä. Osaamisen ylläpitäminen
edellyttää kuitenkin jatkuvaa täydennyskoulutusta ja omaehtoisen koulutuksen
tukemista sekä mahdollisuuksia työssä oppimiseen.
4.2 Osaamisen kehittäminen
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa on
tehty osaamisen johtamisen linjaukset, joiden tavoitteena on osaamisen hallinta, oppimisen tukeminen ja oppimista edistävän
ilmapiirin ja vetovoimaisen asiantuntijaorganisaation luominen sekä muutoskyvyn
varmistaminen. Tehdyt linjaukset on viestitetty tehokkaasti koko henkilökunnan
tietoon. Välineinä ovat olleet kehityskeskustelut, koulutussuunnitelmat ja henkilöstöinfot sekä perehdytys.
Henkilöstön omaehtoista koulutusta
tuettiin myöntämällä palkallista virka- tai
työvapaata enintään kuusi työpäivää lu-
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Määrärahoja käytettiin painopistealueittain seuraavasti:
%
Johtaminen

31 098

30,93

Kielikoulutus

23 716

23,60

Työsuojelukoulutus
Ammattitaidon ylläpito
Yhteensä

kuvuotta kohden. Vuoden aikana tätä oikeutta käytti hyväksi kuusi henkilöä, joille
myönnettiin palkallista opintovapaata yhteensä 21 työpäivää. Omaehtoista opiskelua yliopistoissa ja ammattikorkeakoulussa
suoritti seitsemän henkilöä.
4.2.1 Koulutus- ja kehittämismääräraha
Kouluttautumiseen ja toiminnan kehittämiseen käytettiin rahaa teknisessä keskuksessa 100 530 €. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen koulutusmäärärahat suunnattiin
virastossa määriteltyjen osaamisen johtamisen linjausten mukaisesti.
Koulutuksen ja kehittämisen painopistealueet olivat vuonna 2012 johtaminen ja
toiminnan kehittäminen, osaamisen johtamisen kannalta merkittävä koulutus, pro-

1 481

1,47

44 235

44,00

100 530

100,0

jektinhallinta, työsuojelukoulutus ja kielikoulutus. Yksiköt tekivät koulutussuunnitelmat ammattitaidon ylläpitämiseen tarvittavaan koulutukseen, johon käytettiin
yhteensä 44 235 €. Tämän lisäksi yksiköt käyttivät erilaisiin koulutustapahtumiin omia
määrärahoja 20 287 €.
Koulutuskustannuksiin on laskettu
mukaan koulutuksesta aiheutuvat välittömät menot eli koulutus- ja kurssimaksut,
koulutuksen matkakustannukset päivärahoineen sekä siihen liittyvät mahdolliset
ruokailukustannukset, mutta ei koulutusajan palkkakustannuksia.
4.2.2 Koulutuksen sisältö ja laajuus
Vuoden aikana kouluttautumiseen käytettiin
369 oppimistyöpäivää eli 2,3 oppimistyöpäi-

vää jokaista vakinaista työntekijää kohti.
Henkilökunnalla on vahva motivaatio
ammattitaidon kehittämiseen. Erityisasiantuntijakoulutukseen osallistui kuusi henkilöä.
Tutkintoja suoritettiin seuraavasti:
- amk-insinöörin tutkinnon suoritti
yksi henkilö
- amk-opintoja suoritti viisi henkilöä,
joista yksi opiskelee ylempää
korkeakoulututkintoa
- ylempää korkeakoulututkintoa
suoritti yksi henkilö
- tohtoriopinnot aloitti yksi henkilö
- johtamisen erikoisammattitutkinnon
suoritti yksi henkilö
- rakennuttajan pätevöityskoulutuksen
suoritti kaksi henkilöä ja aloitti kaksi
henkilöä
- yhdyskuntasuunnittelun erikoistumisopinnot aloitti yksi henkilö
- muutosjohtaminen ja työhyvinvointikoulutuksen aloitti kaksi henkilöä
- täydennysrakentamisen muutosjohtajakoulutuksen aloitti kaksi henkilöä.
Esimiehet osallistuivat muutosjohtamiskoulututukseen. Liittyvistä kunnista tul-

leille projektipäälliköille järjestettiin Primavera-koulutusta.
Englannin kielen kolme keskusteluryhmää oli suunnattu päälliköille, asiantuntijoille
ja muille työssään englannin kieltä tarvitseville. Lähiopetustunnit olivat säännöllisesti
parittomilla viikoilla ja parillisina viikkoina
kehitettiin kielitaitoa omaehtoisesti. Koulutuksen pääpaino oli suullisella kielitaidolla ja

ammatillisen sanavaraston kartuttamisella.
Opettajina toimivat FT Anne Sjöberg ja HuK
Pirkko Tanner-Nygård.
Työsuojelukoulutuksiin käytettiin 12
työpäivää ja koulutuksiin osallistui 4 henkilöä. Työsuojeluhenkilöstö osallistui PohjoisSuomen työmarkkinaseminaariin ja Tykyhelmi –työhyvinvointi -symposiumiin.

Koulutusaste
- Korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 40 % henkilökunnasta.
- Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista naisia oli 19 ja miehiä 25.
- Ylemmän korkeakoulututkinnon oli suorittanut 17 naista ja 18 miestä.
- Tutkijakoulutuksen oli saavuttanut sekä 2 naista ja 1 mies.

Koulutusaste							
		

%

naiset

keskiaste

41 hlöä

25

32

miehet
9

alin korkea-aste

40 hlöä

25

20

19

alempi korkeakouluaste

43 hlöä

26

19

25

ylempi korkeakouluaste

35 hlöä

22

17

18

tutkijakoulutus

3 hlöä

2

2

1

		

100

90

72

162
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5.Henkilöstön toimintakyky ja työhyvinvointi

5.1. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut seuraa
sairaus- ja tapaturmapoissaoloja johtoryhmässä neljä kertaa vuodessa. Terve ja työkykyinen henkilöstö on työpaikan toiminnan jatkuvuuden perusta.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen
sairaus- ja tapaturmapoissaolot ovat pysyneet normaalina pidetyn kahden ja neljän

prosentin välillä. Henkilöstö oli sairauden
tai tapaturman vuoksi poissa keskimäärin 5,9 työpäivää vuoden aikana. Vuonna
2012 sairaus- ja tapaturmapoissaoloihin
kirjattiin yhteensä 1104 työpäivää. Lyhyitä
enintään kolmen päivän sairauspoissaoloja
oli 289 ja pitempiä yli kolmen päivän 799.
Työtapaturmia oli neljä, joista aiheutui 16
poissaolopäivää.

Sairauspäivien määrä nousi 72 päivällä vuodesta 2011, mutta samanaikaisesti
henkilömäärä myös nousi 46 henkilöllä.
Vuonna 2012 sairaus- ja tapaturma poissaoloprosentti oli 2,38. Edellisenä vuonna
poissaoloprosentti oli 3,17.
Varhaisen puuttumisen malli on käytössä yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa.
Varhaisen puuttumisen ohjeellisen toimin-

Teknisen keskuksen sairaus- ja tapaturmapoissaolot I - IV neljännes v. 2009 – 2012 (1.1. - 31.12.)
v. 2009			

v. 2010			

v. 2011			

v. 2012		

1-3 tpv

1-3 tpv

1-3 tpv

yli 3 tpv

%

yli 3 tpv

%

yli 3 tpv

%

1-3 tpv

yli 3 tpv

Yht./

keskim.

299

1057

3,48

280

754

2,80

243

742

2,81

190

713

3,17 %

Asemakaavoitus

91

87

2.83%

51

192

3.77%

48

120

3.64%

47

57

1.41%
2.79%

Katu- ja viherpalvelut

82

107

1.52%

100

260

2.94%

69

294

3.10%

88

330

Maa ja mittaus

61

300

2.98%

50

227

2.35%

36

237

3.21%

94

293

2.61%

Yhteispalvelut

46

260

5.12%

42

63

2.08%

37

62

2.04%

34

91

2.19%

Yleiskaavoitus										

26

28

1.70%

Yht./keskim.

289

799

2.38%

280

754

2.80%

243

742

2.81%

190

713

3.17%

tamallin avulla tunnistetaan työkykyä uhkaavat tilanteet ja käynnistetään korjaavat
toimenpiteet, tarvittaessa työterveyshuollon tuella. Toimintamallin tarkoituksena
on ohjata työntekijää ja hänen esimiestään
keskustelemaan työhön ja työkykyyn liittyvistä asioista ja löytämään tilanteeseen
sopivia ratkaisuja.
5.2 Ennakoiva työsuojelu
5.2.1 Turvallisuus ja VaaraIn
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa on käytössä VaaraIn–turvallisuushavaintojärjestelmä, jota käyttää koko kaupunkikonserni.
Järjestelmään kirjattiin seitsemän tapahtumaa. Niistä kaksi oli työtapaturmia
ja kaksi työmatkatapaturmaa. Tapaturmat
aiheuttivat 16 sairauspäivää.
5.2.2 Työterveys ja työhyvinvointi
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ostaa
työterveyspalvelut Oulun Työterveydeltä.

Oulun Työterveys on mukana henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisessä.
Työterveyspalvelujen käyttöoikeus on
kaikilla yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa yli kuuden kuukauden työ- tai virkasuhteessa olevalla. Esimies ohjaa yli kuuden
kuukauden palvelusuhteeseen tulleet työhönsijoitustarkastukseen.
Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti työnantaja, työntekijät
ja työterveyshuolto yhteistoimin edistivät
työn ja työympäristön terveellisyyttä ja
turvallisuutta, työntekijöiden terveyttä ja
työkykyä työuran eri vaiheissa sekä kehittivät työyhteisöjen toimintaa. Työterveyden
asiantuntijat osallistuivat mm. johtoryhmätyöskentelyyn ja tekivät työpaikkatarkastuksia.
Henkilöstön työterveyshuoltoon sisältyy lakisääteinen työterveyshuolto,
KELA:n korvausluokka I ja työterveyspainotteinen yleislääkäritasoinen sai-

raanhoito, KELA:n korvausluokka II. Ensimmäiseen korvausluokkaan käytettiin
vuonna 2012 rahaa 20 714,89 €, työhyvinvointiin 10 302 € ja päätelasien sekä työmatkan turvalaitteiden hankintaan 1883,75
€, yhteensä 32 900,64 €.
5.2.3 Työyhteisön kehittäminen
Esimiesten muutosvalmennus toteutettiin
vuosina 2011–2012. Koko prosessin henkilöstön osalta muutosvalmennus toteutettiin vuonna 2012.
5.2.4 Työssäjaksaminen ja työhyvinvointi
5.241 Työssä jaksaminen
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa syyskuussa 2009 käyttöön otettu henkilöstön
liikuntatukikokeilu jatkui vuonna 2012, kokeilun tulokset ovat olleet hyviä. Työntekijät
ovat pitäneet tukea hyvänä ja liikuntaharrastusta aktivoivana. Työntekijä voi itse valita
sopimuksen piiriin kuuluvan kuntokeskuk-

Tapaturmat ja niiden osuus poissaoloista			
			
v. 2009

v. 2010

v. 2011

v. 2012

34 tpv

4 tpv

129 tpv

16 tpv

2 tapat.

2 tapat.

5 tapat.+1 liik.tapat.

4 tapat

				
Henkilöstö keskim.
				
v. 2009

v. 2010

v. 2011

v. 2012

160 henkilöä

142 henkilöä

139 henkilöä

185

Vuosien 2009 - 2012 tarkastelu: 			
Keskimääräinen henkilömäärä on noussut 46 henkilöllä ja poissaoloja on 185 työpäivää enemmän.
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13

sen palvelut. Edellytyksenä ovat henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman laatiminen sekä
esimiehen hyväksyntä. Sopimus kuntokeskuksen kanssa on tehtävä vähintään puoleksi
vuodeksi. Kuntoilutuki henkilöä kohden on
20€/kk. Liikuntatukea käyttävien määrä on
ollut kasvava koko kokeilun ajan, liikuntasopimuksia oli yhteensä 27.
Perinteiseen tapaan yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut osallistui ennen juhannusta
toteutettavaan Tervasoutuun. Teketapitniminen venekunta, 16 henkilökuntamme
edustajaa, souti tervaveneen Oulujokea
pitkin Vaalasta Ouluun.
Koko kaupungin henkilöstölle tarkoitettua virkistysmäärärahaa käytettiin kuntoilumaksuihin (uinti, kuntosali ja sulkapallo)
sekä kaupunginteatterin ja Oulu Sinfonian
pääsylippuihin.
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5.2.5 Työmatka
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut kannusti
henkilöstöä hankkimaan työmatkaturvalaitteita. Pyöräilykypärän ja nastarenkaan
hankkija sai tukea 15 € / varuste ja kenkien
liukuesteiden hankkija 10 €. Tuen saaminen
velvoitti turvalaitteiden säännöllistä käyttämistä. Rahaa turvalaitteisiin käytettiin yhteensä 105 €.
5.2.6 Henkilöstökyselyt
5.2.6.1 Kunta10
Kuntien henkilöstöä tutkimalla on löydetty monia tärkeitä työntekijöiden terveyttä
suojaavia tekijöitä. Työterveyslaitoksen
seurantatutkimuksessa kartoitetaan nyt
kuudennen kerran yli 55 000 työtekijän
terveyttä ja työelämän muutoksia kymmenessä tutkimuskunnassa. Kunta10- kysely

tehtiin syyskuussa 2012.
Tutkimus on maan laajin ja pitkäaikaisin
kunta-alan henkilöstöön kohdistuva tutkimus. Seurannalla on suurta merkitystä koko
kunta-alan kehittämisen kannalta. Toistettujen kyselyjen jälkeen on mahdollista entistä paremmin arvioida työelämän laadun
muutoksia ja niiden vaikutuksia henkilöstön
hyvinvointiin ja terveyteen. Kunta-alalla on
edessään suuria muutoksia, siksi tarvitaan
tutkimustietoa muutosten todellisten hyötyjen ja haittojen arvioinnissa myös henkilöstön hyvinvoinnin kannalta.
Kyselyssä tiedusteltiin vastaajalta asioita, jotka liittyvät työhön (esim. työn
kuormittavuus, vaikutusmahdollisuudet
ja työaikojen hallinta), työyhteisöön, johtamiseen (esim. sosiaalinen pääoma, johtamisen oikeudenmukaisuus ja syrjintä) ja

muutoksiin työssä. Työyhteisöille raportoidaan keskeiset työhön, työyhteisöihin
ja johtamiseen liittyvät tulokset. Lisäksi
tieteellistä tutkimusta varten kyselyssä tiedusteltiin monia terveyteen, terveyskäyttäytymiseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita (mm. tupakointi, uni), joita ei raportoida
työyhteisöihin. Oulun kaupungin osalta
kyselyn tulokset ovat käytettävissä toukokuun 2013 aikana.
		
5.2.6.2 Henkilöstökysely 2012
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa toteutettiin marras-joulukuun vaihteessa koko
taloa koskeva henkilöstökysely. Vuosittain
tehdyn kyselyn työtyytyväisyysindeksi
vuonna 2011 oli 3,6 ja 2012 suoritetussa kyselyssä se oli 3,7.
Kyselyn tulokset käsiteltiin yhdyskunta-

ja ympäristöpalvelujen johtoryhmässä, jonka
jälkeen yksiköt käsittelevät omat tuloksensa
työpaikkakokouksissa. Yksiköt esittävät kyselyn pohjalta 2 - 3 kehittämiskohdetta, joista
valitaan viraston yhteiset kehittämiskohteet.

- omiin työtehtäviin ollaan tyytyväisiä
- työkavereita tuetaan työssä ja tukea
myös saadaan työkavereilta
- yhteistyö esimiehen kanssa on sujuvaa
- esimiehen neuvot ja ohjaus tarvittaessa.

Koko viraston osalta nousivat esille seuraavat vahvuudet:
- tunnistetaan työyksikön perustehtävä
ja tavoitteet ja sitä kautta oman työn
tavoitteet
- työntekijät saavat aikaiseksi tavoitteen
mukaisia asioita
- kokevat onnistuvansa työssään ja ovat
ylpeitä siitä, mitä saavat aikaan
- työntekijöillä on käytössä työn kannalta
tarvittavat työvälineet
- tehtävät koetaan haastaviksi ja
merkityksellisiksi

Kehittämiskohteita koko yhdyskuntaja ympäristöpalvelujen kyselyssä olivat:
- luottamuksen rakentaminen
- tiedottaminen kaupungin organisaatiota
koskevista muutoksista
- henkilöstön osaamisen riittävä
hyödyntäminen työssä.
5.3 Korjaava työsuojelu
Uusissa tiloissa syksyllä 2011 alkanutta suunnattua työpaikkaselvitystä, työpaikan ergonomian arviointia, on jatkettu vuonna 2012.
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6. Innovatiivisuus, yhteistoiminta ja verkostoituminen

6.1 Aloitetoiminta
Aloitteita saatiin vuoden 2012 aikana yhteensä 20. Aloiteviikon teemana oli koko
ympäristötalon henkilöstölle ”Ympäristötalo – ympäristöasiat kuntoon”. Teemaan
liittyviä aloitteita saatiin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen henkilöstöltä yhteensä 8
kappaletta.
Aloitekampanjan osallistujien kesken
arvottiin 3 palkintoa. Aloiteviikosta tiedotettiin Akkunassa.
6.2 Viestintä
Kuntalaiset osallistuivat aktiivisesti
Ympäristövuoden tapahtumiin
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut vastasi
Oulun Ympäristövuoden 2012 tapahtumien
suunnittelusta ja toteutuksesta. Operatiivinen valmistelu hoidettiin Ympäristötalon
viestintätiimin toimesta. Ympäristövuodelle tehtiin oma logo ja sitä käytettiin kaikessa viestinnässä. Lisäksi Ympäristövuoden
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tapahtumille aukaistiin omat nettisivut.
Tiedottaminen hoidettiin keskitetysti yhdyskunta- ja ympäristöpalvelun viestinnän
kautta. Pääohjelmat tuotiin esiin radiokampanjalla mm.: Oulun seutu puhtaaksi
päivä, palstaviljelypäivä, pyöräilyviikko, uuden Oulun kätketty aarrekilpailu, ympäristöpäivän retki, liikkujan viikko ja auton vapaapäivä sekä Oulunsalon Varjakka-päivä.
Lisäksi Ympäristövuoden aikana osallistuttiin valtakunnallisiin tapahtumiin, pidettiin seminaareja ja koulutustilaisuuksia, kannustettiin kaupungin ja omaa henkilökuntaa
osallistumaan erilaisiin tapahtumiin sekä järjestettiin kilpailuja ja retkiä kuntalaisille.
Viestintä on osa yhdyskunta- ja ympäristöpalvelun johtamista. Viestinnän peruslinjat ja toiminnalliset tavoitteet on määritelty
viestintäsuunnitelmassa. Sisäisen viestinnän
tärkein kanava on koko kaupungin henkilökunnalle sisäinen intra Akkuna ja Oulun
kaupungin internet sivut.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut tie-

dotti kaupunkilaisille toiminnastaan, palveluistaan ja suunnitelmistaan internetsivuillaan ja tiedotusvälineiden kautta. Vireillä
olevista asioista kerrottiin suunnitteluvaiheessa yleisötilaisuuksissa, lehti-ilmoituksilla, kirjeitse ja julkisella ilmoitustaululla
sekä internet sivuilla.
Kaupunki rakentaa –julkaisu jaettiin
uuden Oulun alueelle (Oulu, Kiiminki, YliIi, Haukipudas ja Oulunsalo), painosmäärä 103 000 kpl. Lehden teemana oli ”Oulu
kasvaa kestävästi”.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelun palautteet käsiteltiin Oulu10-palveluissa. Vuoden
2012 aikana saapui yhteensä 774 palautetta.
Ympäristötalon aulatilassa pidettiin näyttelyjä seuraavasti: Ilo ja Arki valokuvanäyttely,
Hiukkavaraan esittely ja Oulun kulttuuriympäristöohjelman näyttely.
Oulun kaupungin toimialueiden viestinnän tehtävien siirtoa valmisteltiin vuoden 2012 aikana konserniviestintä ja kaupunkimarkkinointiin.

Kehittämishankkeet 		
6.3.1 Jatkuva parantaminen
Vuoden 2012 aikana yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut laati uuden laatupolun ja
sen toteuttamissuunnitelman. Tavoitteena
on jatkuva toiminnan kehittäminen ja toimintajärjestelmän laajentaminen vähitellen koskemaan myös rakennusvalvontaa ja
seudullista ympäristötoimea.
Teknisen keskuksen toimintajärjestelmälle myönnetyille laatu- ja ympäristösertifikaateille pidettiin järjestelmäsertifiointi
joulukuussa 2012.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen yksiköt vastasivat toimintajärjestelmän päivittämisestä vuoden aikana standardin edellytysten mukaisesti. Teemana vuoden aikana
oli yhteisten parhaitten käytäntöjen suunnittelu uudelle Oululle hyödyntäen liittyvien
kuntien toimintatapoja.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on
sitoutunut jatkuvaan parantamiseen ja sen

varmistamiseksi toteutettiin sisäiset auditoinnit suunnitelman mukaisesti ja pidettiin kaksi johdon katselmusta. Edellisessä
johdon katselmuksessa ja auditoinneissa
sovitut kehittämistoimet toteutettiin.
Projektinhallinta 		
Projektinhallinnan käytäntöjen kehittäminen jatkui vuoden 2012 aikana. Liittyvien
kuntien projektipäälliköille annettiin lisäkoulutusta projektinhallintaohjelmiston käytöstä. Yleiskaavoituksessa valmisteltiin Primaveran käyttöönottoa työajan seurannan
ja projektinhallinnan välineenä
6.3.3 Kannustus ja palkitseminen
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen palkitseminen ja kannustaminen on yksi johtamisen sekä laadun varmistamisen väline ja
toimintajärjestelmän osa. Kannustamisen
ja palkitsemisen tavoitteena on lisätä työmotivaatiota ja ylläpitää tuloksellisuutta
sekä edistää viraston strategisten tavoittei-

den toteuttamista.
Vuoden 2012 osalta yhdyskunta- ja
ympäristöpalveluilla ei voitu toteuttaa kehittämisohjelman mukaista palkitsemista,
koska Uuden Oulun palvelujen järjestäminen siirtyi Oulun alustalle ja kehittämisohjelmaan liittyneen sopimuksen kriteereitä
ei voitu täyttää.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut palkitsee sekä 10 että 20 vuotta palveluksessaan olleita työntekijöitä. Vuonna 2012
kuudelle 10 vuotta palveluksessa olleelle
henkilölle luovutettiin palvelusvuosilahjat.
6.4 Yhteistoiminta
Tekninen lautakunta kehittää toimialansa
toimintaa, taloutta ja organisaatiota, ohjaa
ja valvoo sen suunnittelua ja toteutusta
sekä toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtii tarpeellisesta yhteistyöstä. Lautakunta kokoontui pääsääntöisesti joka viikko
tiistaisin yhteensä 37 kertaa. Viime kaudella lautakunnassa työskenteli 13 varsinaista
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7. Palkkaus ja henkilöstökustannukset

jäsentä ja kaupunginhallituksen edustaja
sekä 4 kuntien edustajaa sekä heidän varajäsenensä.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen johtoryhmä toimii yhteistoimintasopimuksen
mukaisena lautakuntatason yhteistoimintaelimenä. Johtoryhmä toimii työsuojelutoimikuntana ja käyttää sille kuuluvaa päätösvaltaa. Sen tehtävänä on valmistella strategiaa
ja seurata sen toteutumista, päämääriä ja tavoitteita, kehittää yhdyskunta-ja ympäristöpalveluiden toimintaa ja organisointia sekä
koordinoida yksiköiden talous- ja henkilöstöasioita. Johtoryhmän tehtävänä on myös
tiedonkulun lisääminen, yhteishengen luominen ja ryhmän jäsenten motivointi ja tuki.
Johtoryhmä hyväksyy työsuojelusuunnitelman, tasa-arvosuunnitelman ja työterveyshuollon suunnitelman, sairaus- ja tapatur-

mapoissaolotilastot. Sen tehtäviin kuuluvat
myös aloitetoiminta ja henkilöstöasiat ja -kyselyt. Johtoryhmän jäseninä ovat yhdyskuntajohtaja ja tulosyksiköiden päälliköt, henkilökunnan edustajat ja työsuojelun edustajina
työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut.
Lisäksi Oulun Työterveyden henkilöstöä
osallistuu tarvittaessa kokouksiin asiantuntijoina. Vuonna 2012 johtoryhmä kokoontui
9 kertaa.
Työpaikan kehittämiskokoontumisen
(tpd-kokoukset) tarkoituksena on lisätä ja
parantaa samassa työpaikassa eli ns. lähityöyhteisössä toimivan henkilöstön yhteistyötä
ja muita tuloksellisen toiminnan edellytyksiä. Kokouksissa käsitellään toiminnan, työympäristön, työkyvyn ja henkilöstön hyvinvoinnin sekä tuloksellisuuden yhteisölliset
kehittämishankkeet. Työyhteisöpysäkit on

korvattu työpajoilla. Kehittämistoimenpiteet
on sovittu ja niiden toteutumista seurataan.
Työpajoihin osallistuu työpaikan koko henkilöstö, jollei työtehtävien hoito ja töiden
järjestely muuta edellytä. Henkilökuntainfo
koko henkilökunnalle pidettiin keväällä.
6.5 Yhteisösuhteet
Yhteistyötä tehdään niin oppilaitosten kuin
työvoimaviranomaisten kanssa työvoiman
saatavuuden turvaamiseksi. Yliopiston kanssa tehdään yhteistyötä erityisesti tekniikanja arkkitehtiharjoittelijoiden rekrytoinnissa.
Harjoittelijoita käytetään vuosittain 4-5 henkilötyövuotta. Lisäksi yhteistyötä tehdään
myös ammattikorkeakoulujen ja ammattiopistojen kanssa.

7.1 Palkkausjärjestelmät, palkitseminen
ja keskiansiot
Yhdyskunta ja ympäristöpalveluiden henkilöstöstä teknisen sopimuksen (TS) piiriin
kuului 126 henkilöä (59 miestä ja 67 naista).
TS:n piiriin kuuluvat mm. arkkitehdit, insinöörit, teknikot, suunnittelu- ja tekniset avustajat, paikkatietokäsittelijät ja hortonomit.
Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin kuului 36 henkilöä (13 miestä ja 23 naista) mm. viraston
johtaja, toimintayksiköiden päälliköt, pysäköinnintarkastajat ja toimistotyöntekijät.
Palkka määrittyy työn vaativuuden perusteella teknisen sopimuksen (TS) ja kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen
(KVTES) piiriin kuuluvilla. Kaikkien pysyvien vakanssien työn vaativuus on arvioitu
kertaalleen ja vaativuustasoja tarkastellaan
hinnoitteluryhmien ja työn vaativuuden mukaisesti.
Vuoden alusta tuli voimaan uusi kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus koskien jokaista työntekijää. Sen mukaan 1,7 prosentin yleiskorotus maksettiin helmikuusta
alkaen. Palkkarakenteen muutoksen myötä kaikkien tehtäväkohtainen palkka nousi
siten, että palkkausrakenteen uudistuksesta hyötyivät erityisesti työuransa alkuvaiheessa olevat.
Tammikuun palkan yhteydessä maksettiin lisäksi 150 euron erillinen kertaerä.
KVTES-sopimuksessa käytetään ns. ko-

konaisarviointimenetelmää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vakanssin vaativuus määritellään kokonaisvaltaisesti käyttäen perusteena sopimuksen mukaisia vaativuustekijöitä ja vakanssista tehtyä työnkuvausta.
Olennaista on, että vaativuutta tarkastellaan
hinnoittelukohdittain. Arviointitulos ei anna
tulokseksi palkan tasoa, vaan lähinnä hinnoittelukohdan sisäisen vaativuusjärjestyksen.
Uusi palkkausjärjestelmä perustuu työn
vaativuuden arviointiin (tva) ja palkkaharmonisointi aloitetaan tehtäväkohtaisista palkoista.
Teknisen sopimuksen osalta myös käynnistyi oma tva-prosessi. TS-kehittämistyöryhmä teki uuden pisteytysmäärittelyn, jolla
tasoitetaan tehtäväkohtaisen palkan tasoa
verrattuna liittyvien kuntien vastaaviin tehtäväkohtaisiin palkkoihin.
Teknisten sopimuksen tehtäväkohtaisen

palkan määräytymisessä noudatetaan Oulun
kaupungin teknisten sopimuksen arviointijärjestelmää.
Verrattaessa keskiansioita toisiinsa, on
otettava huomioon, että samankin ryhmän
sisällä voidaan työskennellä työn vaativuudeltaan ja sisällöltään eritasoisissa tehtävissä,
jolloin palkkaus myös vaihtelee. Lisäksi siirto
palkkausjärjestelmästä toiseen saattaa vaikuttaa huomattavasti ko. järjestelmän sisällä
keskiansioon verrattuna edelliseen vuoteen.
7.2 Henkilöstökustannukset
Henkilöstömenojen osuus yhdyskunta ja ympäristöpalveluiden toimintakuluista (käyttötalous ja investoinnit) on 12,4 prosenttia,
kun se edellisenä vuonna oli 11,1 prosenttia.
Muutos johtuu liittyvien kuntien henkilömäärälisäyksestä.

Henkilöstökustannukset				
Henkilöstömenot

2009

2010

2011

2012

Välittömät palkat

5,000,098

4,901,727

4,968,079

6,874,102

334,399

293,659

234,577

342,450

1,139,254

1,297,478

1,339,542

1,458,719

Kuel-varhemaksu

112,879

38,512

1,076

190

Eläkkeet

172,037

153,696

128,170

108,230

Koulutuskulut

105,703

104,839

92,554

100,530

31,763

40,364

46,396

32,900

6,896,133

6,834,295

6,810,394

8,917,121

Sosiaalikulut
Eläkevakuutusmaksut

Työterveyshuolto
yhteensä

					

Palkkausjärjestelmä, palkitseminen ja keskiansiot
						
		
Sopimusala Palkkatekijän nimi

lkm
2009

lkm
2010

lkm
2011

lkm		
2012		

palkka
keskim.
2009

palkka
keskim.
2010

palkka
keskim.
20011

palkka
keskim.
2012

KVTES
Kokonais32
30
31
36						
miehet
ansio
9
9
9
13		
3417
3447
3515
3754
naiset		
23
21
22
23		
2585
2648
2704
2784
											
TEKNISET
Kokonais100
95
98
126						
miehet
ansio
49
50
50
59		
3268
3271
3343
3384
naiset		
51
45
48
67		
2531
2590
2674
2879
		
132
125
129
162		
2950
2989
3059
3200
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Muutos%

6.8
3.0

1.2
7.7
4.6
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8. Henkilöstöpoliittinen ja toiminnallinen tasa-arvo

Henkilöstöpoliittinen tasa-arvo kytkeytyy
inhimillisten voimavarojen strategiaan, joka
linjaa henkilöstöpolitiikan tavoitteet ja toimenpiteet sekä antaa henkilöstön kehittämiselle painopistealueet. Tasa-arvotoimikunta
linjaa yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden
tasa-arvotyötä, mutta yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut itse päättää tasa-arvotyönsä
tavoitteet ja resurssit. Lainsäädännön mukaan yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilla on
työnantajana yleinen velvollisuus noudattaa
ja edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.
Tasa-arvolain 1986/609 mukaan jokaisen työnantajan tulee edistää työelämässä
sukupuolten välistä tasa-arvoa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sekä luoda ja

vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten
tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.
Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa
naisten asemaa erityisesti työelämässä. Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on turvata
yhdenvertaisuuden toteutuminen ja tehostaa
syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa.
Tasa-arvonäkökulma otetaan huomioon eri
toiminnoissa, kuten valmistelussa, päätöksenteossa, palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa. Yhdenvertaisuuslain (20.1.2004/21)
tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa

syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa.
Yhdenvertaisuussuunnitelma on osa tasaarvosuunnitelmaa. Laki kieltää syrjinnän iän,
etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen,
mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden,
sukupuolisen suuntautumisen ja muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen strategian mukaisesti tavoitteena on hyvinvoiva työyhteisö, jossa koetaan iloa ja tyydytystä työstä sekä ylpeyttä työyhteisöön
kuulumisesta.
Tasa-arvosuunnitelma
Työpaikoilla tasa-arvosuunnittelua ohjaavana työkaluna toimii työpaikan tasa-arvo-

suunnitelma, jossa selviää työpaikan tasaarvotilanne ja sen osana naisten ja miesten
sijoittuminen eri tehtäviin ja niiden palkkausrakenne.
Vuonna 2012 päivitetty yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelujen tasa-arvosuunnitelma
sisältää periaatteet ja toimenpiteet, joihin
Oulun kaupunki työnantajana sitoutuu edistääkseen tasa-arvoa.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä työyhteisö, jossa tasa-arvo
on osa henkilöstöpolitiikkaa ja yhteistoimintaa. Periaatteena on, että henkilöstö
pystyy toimimaan eri tehtävissä kykyjensä,
taipumustensa ja koulutuksensa mukaan.
Tasa-arvon toteutuminen lisää työntekijöi-

den hyvinvointia ja oikeudenmukaisuuden
kokemusta sekä työmotivaatiota.
23.4.2012 Tasa-arvotoimikunnan työpajassa esille kehittämisehdotuksia Oulun
kaupungin prosesseihin: sivistys- ja kulttuuripalveluihin, hyvinvointipalveluihin, yhdyskuntapalveluihin ja konsernipalveluihin tulee nimetä tasa-arvovastaavat vuoden
2013 aikana. Tavoitteena on luoda Oulun
kaupungin henkilöstölle tasa-arvosuunni-

telma ja eri prosesseille toiminnallinen tasaarvosuunnitelma kevään 2013 aikana.
Tasa-arvotoimikunta painottaa, että Oulun kaupungin tasa-arvotyön keskeinen periaate on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
edistäminen, jossa sukupuolinäkökulma on
yksi osa-alue. Tasa-arvon käytännön toteutus edellyttää myös muiden osa-alueiden
huomioimista.
Toimikunta pitää edellä mainittua kes-

Sukupuolijakauma ammattiryhmittäin
(lisäksi yksittäisiä nimikkeitä, joissa on edustajina molempia sukupuolia).

Nimike

Miehet

1

Kaavoitusarkkitehti

4

6

Kaavasuunnittelija

3

2

Kartoittaja

3

2

Liikenneinsinööri

3

Liikennesuunnittelija

2

Maanmittausinsinööri

4

Maanmittausteknikko

5

Projekti-insinööri

3

1

Projektipäällikkö

1

1

Rakennuttajainsinööri

3

Suunnitteluavustaja

8

Suunnitteluhortonomi
Tekninen avustaja

3
1

Toimitusvalmistelija
Maaseutuasiamies

2

Pysäköinnin tarkastaja

2

Paikkatietosuunnittelija

3

3
1
10

Ylläpitosuunnittelija
Ylläpitovalvoja

5
2

Paikkatietokäsittelijä

20

Naiset

Asemakaava-arkkitehti		

2
2

2
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keisenä periaatteena myös uuden Oulun rakentamisessa.
Oulun kaupunginhallitus hyväksyi
28.9.2009 § 479 Eurooppalaisen peruskirjan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Peruskirja esittää keskeisiä periaatteita,
joilla kunnat voivat edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa toiminnan valmistelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa.
Häirintä
Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden käytössä on hyvän käytöksen opas. Jos häirin-
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tää tai ahdistelua ilmenee, niin työnantajalla on valtuudet ryhtyä toimiin häirintään
syyllistyneen osalta. Häirinnän tai ahdistelun kohteeksi joutumisesta ei ole tullut ilmoituksia.
Rekrytointi
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen vakanssit täytettiin pääsääntöisesti ulkoisen
haun kautta. Viiteen avoinna olleeseen
paikkaan (kaupungininsinööri, kaupunginpuutarhuri, tiemestari ja 2 ylläpitovalvojaa)
tuli hakemuksia yhteensä 154, joista miesten

hakemuksia oli 110 ja naisten hakemuksia
44. Tehtäviin valittiin 2 naista ja 3 miestä.
Sisäisen haun kautta oli auki kolme
paikkaa (taloussihteeri, rakennuttajainsinööri ja asemakaavapäällikkö). Niihin tuli
yhteensä 13 hakemusta, 6 naista ja 7 miestä.
Tehtäviin valittiin 1 nainen ja 2 miestä.
Palkkaus
Teknisen sopimuksen piiriin kuului 59
miestä ja 67 naista. Kvtes-sopimuksen mukaista palkkaa maksettiin 13 miehelle ja 23
naiselle.

Teknisten palkoissa miesten keskituntipalkka oli 22,26 € ja naisilla 18,77 €. Kvtes-palkoissa miesten keskituntipalkka oli
24,69 € ja naisten 18,31 €.
Palkkaus määräytyy työn vaativuuden
perusteella.
Vertailussa pitää huomata, että saman
ryhmän sisällä voidaan työskennellä vaativuudeltaan ja sisällöltään eritasoisissa tehtävissä. Siten myös palkkaus vaihtelee.
Teknisten sopimuksessa tehtäväkohtainen palkka määräytyy Oulun kaupungin teknisten sopimuksen arviointijärjes-

telmän mukaan, mikä antaa tasavertaisen
lähtökohdan samalla nimikkeellä työskenteleville.
Kvtes-palkat arvioidaan vakanssin vaativuuden ja vakanssista tehdyn työnkuvan
mukaan.
Henkilökohtaiseen lisään on oma arviointijärjestelmä.

Tilapäisellä hoitovapaalla oli miehiä ja
naisia yhteensä 95 päivää.
Erilaisia työaikajärjestelyjä vuoden aikana käytti yhteensä 4 henkilöä.

Perhevapaat ja työaikajärjestelyt
Perhevapaita käyttivät sekä miehet että
naiset. Vapaata käytettiin yhteensä 1339
kalenteripäivää.
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