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JOHDANTO
Henkilöstöraportissa on erikseen huomioitu Oulun
kaupungin henkilöstöstrategiset päämäärät niissä
kohdin, joissa henkilöstöraportti antaa informaatiota niiden toteutumisesta. Henkilöstöraportissa
olevat taulukot, tilastot ja graaﬁset esitykset perustuvat Personec – henkilöjärjestelmästä saatuihin tietoihin pyrkien huomioimaan vertailukelpoisuuden edellisiin vuosiin. Tilastot ovat 31.12.2007
tilanteen mukaan.
Kuntatyöantajat työllistävät yli 427.000 ihmistä.
Tarjottavat palvelut ovat hyvin työvoimaintensiivisiä. Oulun kaupungin palkkakulut henkilökuluineen (336,9 milj.) ovat lähes puolet kaupungin
kaikista kuluista. Henkilöstö on oikeasti resurssi, johon pitää investoida. Tärkeimmät kehityskohteet
on valittu HR-strategisiksi päämääriksi.
Oulun kaupunki uusi henkilöstöstrategiansa vastamaan kaupunkistrategiaa. HR-strategian keskeisiä haasteita oli mm. ydinkunta-palvelukuntamallin tukeminen, houkuttelevuus työnantajana,
muutosjohtamisen haasteet ja toimintakulttuurin muutos, osaamisen arviointi ja sen kehittäminen. Organisaation kehittäminen tulee perustua
yhteisesti hyväksyttyihin arvoihin. Arvot ohjaavat
käytännön ratkaisuja päivittäisessä johtamisessa
koko organisaatiossa. Yhteisesti hyväksytyt arvot
ovat:

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.

Erityisesti johtoryhmäkoulutuksissa on kaupungin
arvot nostettu esille. Saadun palautteen perusteella hallintokunnat ovat tehneet hyvää työtä
arvojen viemisessä käytäntöön arkipäivän työssä.

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

Henkilöstöraportissa on erikseen tuotu esille henkilöstöstrategian toteutumista kuvaavia toimenpiteitä vuodelta 2007.
Henkilöstöraportista käy ilmi, että HR-strategian toteutus on hyvässä käynnissä. Useat kehityshankkeet ovat lähteneet käyntiin ja niistä saatavat tulokset ovat nähtävissä seuraavien vuosien
aikana. Henkilöstöraportista käy ilmi, että koulutukseen ja kehittämiseen on panostettu. Haasteet kuitenkin jatkuvat. Sekä sisäiset että ulkoiset
toimintaympäristöt muuttuvat nopeasti ja ennustettavuus on vaikeaa. Tästä huolimatta tai juuri
siitä syystä henkilöstöraportista saatavat tiedot
ovat tärkeitä, kun toimintaa kehitetään.
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1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE
1.1. Henkilöstömäärän kehitys
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen työllisyystiedustelun mukaan kunta-alan henkilöstömäärä pysyy vuoteen 2015 lähes ennallaan. Alueelliset
vaihtelut ovat kuitenkin suuria. Työllisyystiedustelun tulosten mukaan henkilöstön kokonaismäärä
kasvaa hieman vielä vuonna 2007, mutta sen arvioidaan pysyvän seuraavina vuosina lähes ennallaan. Ennusteen mukaan henkilöstömäärä
säilyisi aina vuoteen 2015 asti noin 430 000 henkilönä. Voimakkainta henkilöstömäärän kasvu on
ennusteen mukaan kuntayhtymissä ja erityisesti
sairaanhoitopiireissä ja kansanterveystyön kuntayhtymissä. Näissä kuntatyönantajat arvioivat
henkilöstön määrän kasvavan noin 7 prosentilla.
Kunnat ja kuntayhtymät työllistävät viidenneksen
kaikista työllisistä. Tilastokeskuksen viimeisimmän
palkkatilaston mukaan kunnissa ja kuntayhtymissä työskenteli 428 000 palkansaajaa lokakuussa
2006. Tämän lisäksi palkattomalla työ- tai virkavapaalla oli 30 000 henkilöä. Kunta-alan henkilöstöstä on vakinaisia 75 %, määräaikaisia 23 % ja
työllistettyjä 2 %. Vakinaisten määrä on kasvanut
2000-luvulla lähes 25 000:lla.

Osasto
Atk ja kirjasto
Hallinto-osasto
Nuorisotoimi
Päivähoito
Ruoka- ja siivouspalvelu
Kaikki yhteensä

Vuonna 2007 Oulun kaupungin henkilöstömäärä
oli 9 760 (taulukko 1).

Lähde: tiedoksianto, Oulun Konttori.

Oulun kaupungin henkilöstön kokonaismäärä
kasvoi vuonna 2007 n. 170 henkilöllä. Sekä vakinaisten että tilapäisten määrä kasvoi. Henkilöstön
määrä vaihtelee kuukausittain. Joinakin kuukausina henkilöstön määrä kävi jo yli 10.000 henkilön.
Vaihtelu johtuu määräaikaisten palvelussuhteiden käytöstä mm. kausiluonteiseen työhön.

Taulukko 2. Ylikiimingin henkilöstön siirtyminen
Oulun kaupungin palvelukseen 2007.

Henkilöstön kokonaismäärä on kasvanut erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa ja opetustoimessa.
Molemmat toimialat ovat sellaisia, joissa palvelut
ovat usein lakisääteisiä. Tämä merkitsee mm. sitä,
että vakinaisen henkilökunnan poissaolon ajalle
on palkattava sijainen. Samoin kaupungin väestön kasvaessa on luonnollista palvelujen kysynnän kasvu. Taulukossa 3 on esitetty uudet vakinaiset palvelussuhteet hallintokunnittain.

Henkilöstömäärän kasvuun on useita syitä. Ylikiiminki liittyy Oulun kaupunkiin vuoden 2009 alusta,
mutta jo vuonna 2007 siirtyi 57 henkilöä (taulukko
2). Toisaalta Oulun Energiassa yhtiöitettiin sähkön
siirto lakimuutoksen johdosta ja henkilöstöä siirtyi
Oulun kaupungin ulkopuoliseen yhtiöön 107 henkilöä.

31.12.2007
Palvelussuhteen laatu
(vakinaisen sijoituspaikan
mukaan)
Vakinaiset
Tilapäiset
Työllistetyt
Henkilöstö yhteensä

2007
4
1
3
29
20
57

2003

2004

2005

2006

2007

6300
2236
378
8914

6757
2319
278
9354

6912
2412
271
9595

6920
2381
290
9591

6980
2524
256
9760

Taulukko 1. Henkilöstömäärän kehitys 2003 – 2007.

Muutos-%
2006 - 2007
0,87 %
6,01 %
-11,72 %
1,76 %
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Virasto/liikelaitos

Miehet Naiset Yht.

Kaupunginhallitus
Kaupunginkirjasto
Kaupunginteatteri
Keskushallinto
Liikuntavirasto
Logistiikkakeskus

1
1
2
2
2

12
4
4
1
2

1
13
6
6
1
4

Musiikkikeskus

1

3

4

Nuorisoasiainkeskus
Opetusvirasto

4
22

3
49

7
71

47
2
6
7

5
24
12

52
26
18
7
1
2
11
2

Oulu-Koillismaan
pelastuslaitos
Oulun Ateria
Oulun Comac
Oulun Energia
Oulun Jätehuolto
Oulun Katutuotanto
Oulun Konttori
Oulun Satama
Oulun Tietotekniikka
Oulun Työterveys
Oulun Vesi
Oulunseudun
Ympäristövirasto
Ouluseutu Yrityspalvelut
Rakennusvalvontavirasto
Sosiaali- ja terveystoimi
Tekninen keskus, tekninen
keskus
Yhteensä

1
2
6
2

5

3
2
1

1
19

4
21
1

2
1

1

3
1

1
25

223

1
248

3
145

3
372

6
517

Taulukko 3. Uudet vakinaiset palvelussuhteet 2007.
Vakinaisia uusia palvelussuhteita on syntynyt 517
kpl, joka on yli 100 enemmän kuin vuonna 2006
(405 kpl). Erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa vakinaisia palvelussuhteita on syntynyt paljon. Eläköitymisen myötä vakinaisia palvelussuhteita on
tarjolla tulevaisuudessakin, mikä on kaupungille
työnantajana merkittävä etu moniin muihin työnantajiin nähden. Vakinaiset palvelussuhteet ovat
osa HR-strategian mukaisesta kilpailukykyistä palkitsemista ja palkkausta, jonka mukaan kaupunki huolehtii siitä, että palvelussuhteen muut edut
ovat houkuttelevia.
Sisäisiä henkilöstösiirtoja tapahtui mm. liikuntavirastosta, Oulun Energiasta sekä sosiaali- ja terveystoimesta Oulun Comaciin siivous- ja teknisen
henkilöstön osalta. Sisäisillä organisaatiomuutoksilla ei ollut suoranaista vaikutusta koko kaupungin henkilöstön määrään. Sisäisissä organisaatio-

muutoksissa pysyvän henkilökunnan asema on
pyritty turvaamaan, mikä on myös toteutunut.
Vuonna 2007 jatkettiin palvelutuotannon uudelleenorganisointia. Oulun Comacin siivouspalvelut
ja Oulun Aterian ruokapalvelu yhdistettiin yhteen
uuteen liikelaitokseen Oulun Serviisiin ja Oulun
Comacin ylläpito- ja rakennuspalvelut ja Oulun
katutuotanto yhteen uuteen liikelaitokseen Oulun tekniseen liikelaitokseen. Samassa yhteydessä tapahtui muuta muuta toimintojen keskittämistä ja henkilöstön siirtymisiä. Uudet liikelaitokset
aloittivat toimintansa vuoden 2008 alusta.
Oulun sosiaali- ja terveystoimessa toteutettiin ypkmallin mukaiseen toimintaan siirtyminen. Sisäisiä
henkilöstösiirtoja on tuettu HR-strategian mukaisesti mm. koulutuksella.
Henkilöstön määrän kasvulle löytyy luonnollisia syitä. Yleinen työvoiman tarjonnan vähentyminen,
voimakas eläköityminen, kunnallisen alan kallis
palkkaratkaisu ja kunnallisen palvelujen tuottamisen tehostamistarpeet (mm. paras-hanke) henkilökunnan lisäämiselle on sekä taloudellisia että
toiminnallisia rajoituksia. Palvelujen lisääntyvään
kysyntään vastaaminen edellyttää tulevaisuudessa em. rajoitusten johdosta henkilöstösuunnittelun painottamista. HR-strategian mukaista
henkilöstön ja organisaation muutosvalmiutta tukemalla haasteisiin voidaan vastata.

1.2. Palvelussuhteen luonne
Kunta-alalla henkilökunta jakaantuu seuraavasti koko henkilöstöstä: vakinaiset 74,7 %, tilapäiset (kaikki määräaikaiset) 23,2 % ja työllistetyt 2,1
5. Yhteensä kunta-ala työllistää 428.000 ihmistä.
Henkilöstöstä virkasuhteisia oli 33 % ja 67 % työsuhteisia. (lokakuu 2006)
Oulun kaupungissa vakinaista henkilökuntaa oli 6
980. Vakinaisessa virkasuhteessa oli 3 480 henkilöä (vuonna 2006 3 544 henkilöä) ja vakinaisessa
työsuhteessa 2 750 henkilöä (vuonna 2006 2 538).
Vakinaista tuntipalkkalaista henkilökuntaa oli 431
henkilöä (vuonna 2006 511).
Vakinaisesta henkilökunnasta virkasuhteisia oli
kokohenkilökunnasta Kuntalain mukaisesti virkasuhdetta voidaan käyttää vain tehtäviin, joissa
käytetään julkista valtaa. Viran tullessa avoimeksi se on muutettava työsuhteiseksi ennen uuden
henkilön palkkaamista. Tämän seurauksena virkasuhteisten määrä laskee ja työsuhteisten määrä nousee tulevaisuudessa. Tuntipalkkalaisten
määrän voimakas lasku johtuu Oulun Energian
sähkön siirron yhtiöittämisestä.
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Tilapäisten määrä on kasvanut 143 henkilöllä
vuoteen 2006 verrattuna. Tilapäisen henkilökunnan määrä on 25,9 % (2006 24,8 %). Samaan aikaan uusia vakinaisia palvelussuhteita on syntynyt 517 kpl (taulukko 3) (vuonna 2006 405 kpl).
Uusien vakinaisten palvelussuhteiden lisääntymisestä huolimatta myös tilapäisten palvelussuhteiden määrä on noussut. Tilapäiset palvelussuhteet
koostuvat pääsääntöisesti sijaisuuksista, avoimien
virkojen/toimien hoidoista, tuntiopettajista ja erillisistä määräaikaisista tehtävistä. Taulukossa 4 on
esitetty tilapäishenkilöstön tarkempi alajako.
Kaupungin toiminnasta iso osa perustuu lakisääteisten palvelujen tarjoamiseen. Henkilön ollessa
poissa on useimmiten palkattava sijainen. Määräaikaisia palvelussuhteita olikin eniten sosiaali- ja
terveystoimessa ja opetustoimessa. Tästä johtuen
naisten suhteellisen osuus tilapäisestä henkilöstöstä oli suurempi kuin vakinaisten osalta. Tilapäisistä
palvelussuhteista merkittävin osa, 1242 kpl, perustuu sijaistarpeeseen. Sijaisuuden perusteita ovat
mm. sairaslomat, perhevapaat ja erilaiset harkinnanvaraiset vapaat. Sijaisten määrän kasvuun
on vaikuttanut mm. kohonneet sairauspoissaolot,
joista tarkemmin kappaleessa 3.3.

Syy

2007

Sijainen
Avoimen viran/tehtävän hoito
Erillinen määräaikainen
tehtävä
Tuntiopettaja
Kausiluontoinen
Oppisopimussuhde
Oppilas/harjoittelija
Toimenpidepalkkainen
Yhteensä

1242
245
850
125
19
18
13
12
2524

Taulukko 4. Tilapäishenkilöstö 2007.

Kaupunki työnantajana on perinteisesti suhtautunut myönteisesti erilaisten vapaiden myöntämiseen. Palkattomien vapaiden määrä on kohdassa 1.4. Asiassa on kuitenkin kääntöpuoli. Liberaali
suhtautuminen johtaa myös sijaistarpeen kasvuun. Siirtyminen organisaation sisällä toiseen
tehtävään kuitenkin tukee strategista tavoitetta;
moniosaajuutta tehtäväkierron kautta ja varautumista rakenteiden muuttumiseen.

Avoimia viran/toimen hoitajina on ollut 245 henkilöä. Määrään vaikuttaa mm. se, että eläköitymisen lisääntyessä avoimia virkoja ei välttämättä
ole heti laitettu vakinaiseen täyttöön. Esimerkiksi opetustoimessa vakinaiset opettajavirat laitetaan täyttöön kerran vuodessa ja siihen saakka
opettajan tehtävät hoidetaan avoimina virkoina.
Oulun kaupunki on voimakkaasti panostanut
määräaikaisten palvelussuhteiden vähentämiseen. Tavoitteena on ollut vakinaistaa systemaattisesti niiden henkilöiden palvelussuhteet, jotka
ovat työskennelleet pitkään kaupungin palveluksessa ja tehtävän on arvioitu jatkuvan myös lähitulevaisuudessa. Kaupungin hallintokunnilta ja
liikelaitoksilta tehdyn kyselyn mukaan pitkäaikaisia palvelussuhteita on vakinaistettu vuoden 2005
ohjeiden mukaan yli 150 henkilön osalta. Määräaikaisia palvelussuhteita on kuitenkin edelleen
paljon ja niiden määrää ei ole onnistuttu pienentämään. Määräaikaisia palvelussuhteita käytetään mm. erilaisiin ulkopuoliseen rahoitukseen
perustuviin projekteihin, kaupungin sisäisiin kehittämishankkeisiin ja muihin tilapäisiin työvoiman
tarpeisiin. Kaupungin hallintokunnilta ja liikelaitoksilta tehdyn kyselyn mukaan erilaisissa ”kausiluonteisissa” tehtävissä olisi työskennellyt yli 100 henkilöä ja ne on merkitty erilliseksi määräaikaisiksi
tehtäviksi. Tältä osin tilastointia tulee tarkentaa.
Hallintokuntakohtaisesti vaikein haaste on tarjota vakinaista työtä tehtävissä, joita tehdään
vain osan aikaa vuodesta. Isoin tällainen ryhmä
on koulunkäyntiavustajat, joista määräaikaisessa
palvelussuhteessa työskenteli vuonna 2007 yli 100
henkilöä. Koulunkäyntiavustajien työ kohdistuu
koulujen aukioloaikaan, jonka kesto vuositasolla on n. 9 kuukautta. Vastaava tilanne on nuorisotoimessa koulujen aamu- ja iltapäiväohjaajien
osalta. Työ on myös luonteeltaan osa-aikaista.
Vakinaisen työn tarjoaminen vaatisi joko muun
työn tarjoamista muulta toimialalta tai osa-aikatyön muuttamista vuositasolle.
Erillisen määräaikaisen tehtävän taustalla on siis
useita eri selittäviä tekijöitä ja ovat kaupungin toiminnan kannalta välttämättömiä. Tarpeettomien määräaikaisten palvelussuhteiden vähentäminen voi vaatia useiden eri keinoja ottamista
käyttöön kuten työaikapankkia, osa-aikaistamisia ja eri tehtävien yhdistämistä yli hallintokuntarajojen. Tämä vaatii koko kaupunkitason koordinointia ja ohjeistamista.
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Varahenkilöstöjärjestelmän käyttöönotolla sijaisten määrää voidaan vähentää. Sosiaali- ja terveystoimen kotona asumista tukevien palvelujen
palvelualueella varahenkilöstöjärjestelmä otettiin
käyttöön syksyllä 2007. Varahenkilöstöjärjestelmä
on ollut jo aiemmin käytössä hoivahoidon, Oulun
kaupunkisairaalan ja päivähoidon alueilla.

hiukan vähemmän käytössä osa-aikatyö verrattuna kaikkiin työllisiin.
Oulun kaupungissa osa-aikatyötä tekevien osuus
on ollut keskimääräistä pienempi kuin valtakunnan tasolla (kuva 1 ja taulukko 5).
Osa-aikatyötä tekevien määrä on kasvanut. Kaikista vakinaisista 12,31 % tekee osa-aikatyötä.
Erityisesti ”muu osa-aikatyö” on lisääntynyt. Tarkempaa tietoa henkilöstöjärjestelmästä ei ole
suoraan saatavissa, mutta tässä ryhmässä kasvua selittänee esim. vakinaisten koulunkäyntiavustajien osa-aikainen työ.

Määräaikaisia palvelussuhteita ei tule käyttää
perusteettomasti. Määräaikaiset palvelussuhteet kuitenkin tarjoavat nuorille kanavan työelämään.

1.3. Osa-aikaisuus
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilaston mukaan
osa-aikaisessa työssä oli 12,85 % koko henkilöstöstä (lokakuu 2006). 2000-luvulla osa-aikaisuus on lisääntynyt vuosittain. Sille on työntekijästä lähteviä syitä, mutta syynä myös voi olla työnantajien
tarve teettää osa-aikatyötä. Tilastokeskuksen mukaan osa-aikatyöllisten osuus työllisistä on kuitenkin vähentynyt viimeisen vuoden aikana (2/20072/2008) 14,7 %:sta 14 %:iin. Kunta-alalla on ollut

Uutena osa-aikatyön muotona tuli mahdolliseksi osa-aikaisen sairasloman käyttö. Tällä työaikamuodolla pyritään tukemaan pitkän työkyvyttömyyden jälkeistä työhön palaamista osa-aikatyön
avulla. Kaupunki otti osa-aikaisen sairausloman
käyttöön vuoden 2007 alussa.
Kaupunki on suhtautunut myönteisesti myös työntekijän oman pyyntöön tehdä osa-aikatyötä. Kai-
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Kuva 1. Osa-aikatyötä tehneet vuosina 2003-2007

2003 2004
Osa-aikalisä
Osittainen
hoitovapaa
Osa-aikaeläke
Muu osa-aikatyö
Yhteensä

2005

2006

2007

Yht.

% vakinaisista
v. 2007

30
71

34
116

18
111

8
124

6
117

96
539

0,09 %
1,68 %

382
176
659

400
178
728

297
178
604

311
344
787

321
415
859

1711
1291
3637

4,60 %
5,95 %
12,31 %

Taulukko 5. Osa-aikatyötä tehneet vuosina 2003-2007
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kissa tehtävissä se ei kuitenkaan ole mahdollista
toiminnan luonteen takia, vaan voi vaatia myös
työntekijän tehtävien muutosta.
Osa-aikatyön lisääntyminen lisää mahdollisuuksia työn tuottavuuden nostamiseen resurssien tehokkaan käytön kautta. Toisaalta se aiheuttaa
tilapäisten palvelussuhteiden määrän kasvua,
koska osa-aikaisuus on usein määräaikaista. Samoin tuotannon järjestäminen voi olla vaikeampaa, kun palveluiden tarve ja tarjonta ei kohtaa.
Osa-aikatyö on kuitenkin pääosin sellainen HRstrategian päämääriin liittyvä mahdollisuus, jota
kaupungin kannattaa käyttää mm. jatkaakseen
ikääntyvien henkilöiden työssäoloaikaa. Tämä
tarkoittaa kaupungille myös säästöjä eläkemaksuissa.

1.5. Tehtävänimikkeet
Oulun kaupungin palveluksessa tehdään töitä eri
nimikkeillä, joista yleisimmät on esitetty taulukossa 7.
Yleisimmät tehtävänimikkeet ovat luonnollisesti opetus- ja hoiva-aloilla. Organisaatiomuutosten johdosta tehtävänimikkeitäkin on muutettu
paremmin tehtäviä kuvaaviksi. Tämän takia nimikkeiden osalta on tapahtunut muutosta. Esimerkiksi kanslistin tehtävänimike tulee harvinaisemmaksi. Sukupuolierot yleisimpien nimikkeiden
osalta ovat suuret. Kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma mahdollistaisi ns. positiivisen syrjinnän, mikäli sukupuolieroja halutaan
tasoittaa.

1.4. Virka- ja työvapaiden käyttö
Vuonna 2007 vuorotteluvapaalla oli yhteensä
199 henkilöä, joista miehiä oli 33 ja naisia 166.

Nimike

Opintovapaata käytti 146 henkilöä. Em. vapailla oli siis yhteensä lähes 350 henkilöä. Tämä lisää
tilapäishenkilöstön tarvetta. Toisaalta luvut kertovat siitä, että kaupungin palveluksessa olevilla on mahdollisuus omaehtoiseen kehittymiseen
opiskelun kautta. Tämä tukee kaupungin työnantajaimagoa ja mahdollistaa HR-strategian päämäärien toteutumista mm. henkilöstön muutosvalmiuksien osalta.

Lastenhoitaja
Perusopetuksen
luokanopettaja
Lastentarhanopettaja
Sairaanhoitaja
Perusopetuksen lehtori
Hoitaja
Perushoitaja
Ravitsemistyöntekijä
Laitosapulainen

Virkavapaapäiviä kertyi vuonna 2007 yhteensä
185.753 päivää (taulukko 6). Henkilötasolle laskettuna se tarkoittaa sitä, että yli 500 henkilöä on
keskimäärin poissa omasta varsinaisesta työstä.

Poissaolon syy

Kalenteripäiviä

Opintovapaa (palkaton)
Toisen vakanssin hoito
Toisen vakanssin hoito
toiselle työnantajalle
Yksityisasiat (palkaton)

15 172
117 860

Kaikki yhteensä

185 753

29 501
23 220

Taulukko 6. Erilaisten työ- ja virkavapaiden
käyttö 2007.
Toisen vakanssin hoito kuvaa osittain kaupungin sisäistä työkiertoa, joka tukee HR-strategian
muutosvalmiuksien kehittymistä. Työkierron osalta vuonna 2007 käynnistettiin kehityshanke, josta
kerrotaan tarkemmin kappaleessa 2.3.

Miehet

Naiset

Yht.

10

389

399

116
25
19
63
16
6
3
1

202
287
213
156
183
158
127
126

318
312
232
219
199
164
130
127

Tuntiopettaja
Perhepäivähoitaja
Lähihoitaja
Terveydenhoitaja
Vanhempi sammutusmies
Kanslisti
Ohjaaja
Siivooja

30
0
9
0
101
6
21
0

95
123
111
105
3
91
74
90

125
123
120
105
104
97
95
90

Palomies
Lukion lehtori
Hammashoitaja
Laitoshuoltaja
Sammutusmies
Palveluesimies
Terveyskeskuslääkäri
Sosiaalityöntekijä

88
34
0
0
72
5
17
6

0
52
76
73
1
65
53
60

88
86
76
73
73
70
70
66

Taulukko 7. Yleisimmät nimikkeet vuonna 2007 (vakinainen henkilöstö)
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1.6. Henkilöstön määrä sopimusaloittain
Kuntatyönantajien tilastojen mukaan vuonna
2006 kunnallisen yleisen sopimuksen piiriin kuului
305.000 työntekijää. Kunnallisen opetusalan sopimuksen piiriin kuului 66.000 työntekijää ja Teknisen
sopimuksen piiriin 26.000 työntekijää. Tuntipalkkalaisten sopimukseen kuului 16.000 henkilöä.
Taulukossa 8 on esitetty Oulun kaupungin vakinaisen henkilöstön sopimusalat.

Sopimusala

Miehet Naiset

Yht.

Kunnallinen yleinen sop.
Teknisten sop.
Kunnallinen opetusalan sop.

468
874
345

3726
156
659

4194
1030
1004

Tuntipalkkaisten sop.
Lääkärisop.
Muusikoiden sop.
Kunnallinen näyttelijäin sop.
Teatteriteknisten sop.
Energiayhteisöjen sop.
Yhteensä

396
60
37
12
3
0
2195

41
162
23
13
4
1
4785

437
222
60
25
7
1
6980

Valtaosa henkilöstöstä kuuluu kunnallisen yleisen
sopimuksen (KVTES) piiriin. Muutokset vuositasolla
ovat pieniä. Vuonna 2007 kuitenkin tuntipalkkalaisten määrä väheni Oulun Energian sähkön siirron yhtiöittämisen myötä.
Työ- ja virkaehtosopimukset ovat joiltakin osin sisällöltään erilaisia, mikä vaikeuttaa henkilöstön
yhdenvertaista kohtelua. Usean työ- ja virkaehtosopimuksen hallinnointi aiheuttaa myös lisää
kustannuksia neuvottelujärjestelmän ylläpidossa
ja tietotaidon ylläpitämiseksi jokaisessa sopimuksessa.

1.7. Ikä ja sukupuolijakauma
Kunta-alalla henkilöstön keski-ikä on korkeampi
kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Vuonna 2006
(lokakuu) kunta-alalla työskentelevien keski-ikä
oli 45,1 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä
oli 47,3 vuotta ja määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 38,2 vuotta. Tuntipalkkalaisten keski-ikä
oli 46,6 vuotta.
Kuvassa 2 on esitetty Oulun kaupungin henkilökunnan ikäjakauma.

Taulukko 8. Vakinaisen henkilöstön sopimusalat 2007.
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45-49
Yhteensä

Kuva 2. Vakinaisen henkilökunnan ikäjakauma vuonna 2007
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Oulun kaupungin vakinaisen kuukausipalkkalaisten miesten keski-ikä oli 43 vuotta ja naisten 48
vuotta. Tuntipalkkalaisten miesten keski-ikä oli 48
vuotta ja naisten 48 vuotta. Tarkempi ikäjakauma
on esitetty taulukoissa 9 ja 10. Työvoiman ikääntyessä henkilöstöjohtamisessa tulee huomioida
ikääntymisen tuomat haasteet työssä jaksamiseen. Työssä jaksamista voidaan tukea erilaisilla
työhyvinvointihankkeilla, työtehtävien muuttamisella ja osa-aikaisella työnteolla. Samaan aikaan
tulee kuitenkin huomioida eri sukupolvien työskentely samoissa yksiköissä.

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65Yhteensä

Miehet

Naiset

Yht.

27
43
116
207
235
309
262
265
219
111
5
1799

3
18
151
345
503
801
1019
898
707
295
4
4744

30
61
267
552
738
1110
1281
1163
926
406
9
6543

Taulukko 9. Ikäjakauma 2007, vakinainen kuukausipalkkainen henkilöstö

Miehet
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65Yhteensä

2
8
17
23
57
95
89
71
33
1
396

Naiset

1
1
4
6
7
13
6
3
41

Yht.
2
9
18
27
63
102
102
77
36
1
437

Taulukko 10. Ikäjakauma 2007, vakinainen
tuntipalkkainen henkilöstö

Vakinaisesta henkilökunnasta naisia oli 4785 eli
68,6 %:a. Miesten osuus oli 31,4 %. Vuoteen 2006
verrattuna naisten osuus oli kasvanut hiukan (66,9
%). Suurin osa tuntipalkkalaisista on miehiä.
Vakinaisen ja tilapäisen henkilökunnan ikärakenne on vastakkainen (kuva 3). Mitä nuorempi henkilö on, sitä todennäköisempi on palvelussuhteen
määräaikaisuus. Tämä on luonnollista nuorten
henkilöiden tullessa työmarkkinoille. Kunnallisen
eläkelaitoksen tilaston mukaan seuraavan 10
vuoden aikana 32 % kuntien henkilöstöstä siirtyy
eläkkeelle. Nuoret työmarkkinoille tulevat ikäluokat ovat pienempiä ja on ennustettu pahenevaa
työvoimapulaa. Osaavasta työvoimasta kilpailtaessa nykyisin määräaikaisissa palvelussuhteissa toimivissa on potentiaalinen mahdollisuus rekrytoida henkilöstöä, jolle on jo tuttua kunnallinen
työ ja sen merkityksellisyys.
HR-strategiassa on kansainvälisyys yksi keskeinen
päämäärä. Uutta työvoimatarjontaa tulee lisää
maahanmuuttajien työllistämismahdollisuuksien
parantamisella. Tavoitteena kansainvälinen työvoima –työryhmän loppuraportista on kohdassa
4.2.5.
Strategisesti arvioituna ikääntyminen on myös
mahdollisuus miettiä uudelleen palvelujen tarjoamisen tuottamistapoja.

11
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0
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65-
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Kuva 3. Vakinaisen ja tilapäisen henkilökunnan ikäjakauma vuonna 2007.

1.8. Eläkkeelle siirtyminen

tus on valtakunnallisen tilaston mukaan toiminut tavoitteiden mukaisesti, kun keskimääräinen
eläkkeelle siirtyminen on myöhentynyt. Kaupungin vanhuuseläkkeelle siirtymisen keski-iän laskemista ei ole selvitetty.

Vuoden 2007 aikana kunta-alalta siirtyi eläkkeelle
miltei 12 500 henkilöä eli eläköityminen kiihtyi vuoden 2006 tasosta (11925 henkilöä). Kunta-alan
työeläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 58,6 vuotta,
joka on 0,3 vuotta enemmän kuin vuonna 2006.
Kunnallisen eläkelaitoksen tilastojen (vuosi 2006)
mukaan keskimääräinen vanhuuseläkeikä on
62,8 vuotta (vuonna 2006 62,4 v). Keskimääräinen ikä työkyvyttömyyseläkkeelle siirryttäessä oli
57,1 vuotta (vuonna 2006 56,9 vuotta.)

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä
vuonna 2007 jäi pienemmäksi kuin vuonna 2006
(kuva 4 ja taulukko 11). Muutos ei ollut merkittävä
määrällisesti, mutta yhdenkin ennenaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen poisjääminen on merkittävää ao. henkilölle ja kaupungille eläkemaksujen
säästönä. Varhaisen puuttumisen malli ja uudelleensijoitustoiminta omalta osaltaan on kiinnittänyt huomiota työssä jaksamiseen ja uusien
tehtävien löytymiseen henkilön tullessa työkyvyttömäksi omaan aikaisempaan työhönsä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 55,4
vuonna 2007 (vuonna 2006 58,2).

Oulun kaupungissa kuten yleisestikin työmarkkinoilla eläköityminen on kiihtynyt viime vuosina.
Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä on kasvanut 16 henkilöllä vuoteen 2006 verrattuna. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 62,3 vuotta, joka on laskenut 0,3 vuotta vuoteen 2006
verrattuna. Vuonna 2005 toteutettu eläkeuudis-

Eläkelaji

2003

2004

2005

2006

2007

Yht.

Vanhuuseläke

69

78

83

79

95

404

Työkyvyttömyyseläke

40

47

41

63

61

252

4

1

1

1

5

12

12

10

5

5

2

34

Varhennettu
vanhuuseläke
Yksilöllinen
vanhuuseläke
Työttömyyseläke

1

1

3

Yhteensä
126
136
130
149
Taulukko 11. Eläkkeelle siirtyminen vuosina 2003 - 2007

1
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Työttömyyseläke

Yhteensä

Kuva 4. Eläkkeelle siirtyneet 2003 - 2007

1.9. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen pituus
Perinteisesti kuntatyönantajan palveluksessa ollaan pitkään. Oulun kaupungissa yli 10 vuotta
palvelussuhteessa on ollut 59.8 % vakinaisesta
henkilökunnasta (vuonna 2006 61,3 %). Keskimääräinen työssäoloaika on 14 vuotta (taulukko 12).
Yli 10 vuotta työskennelleiden määrä on laskenut
viime vuoteen verrattuna. Siihen vaikuttaa eläkkeelle siirtyneiden määrän kasvu.

alle 5
5-9
10-14
15-19
20->
Yhteensä

Miehet

Naiset

Yht.

%
vakinaisista

631
407
285
229
643
2195

852
918
538
840
1637
4785

1483
1325
823
1069
2280
6980

21,2 %
19,0 %
11,8 %
15,3 %
32,7 %
100,0 %

Taulukko 12. Palvelussuhteen kesto (vakinaiset)

1.10. Vaihtuvuus
Kaupungin palveluksesta jäi pois 415 henkilöä.
Vaihtuvuusprosentti oli siten 5,9 %. Vuonna 2006
luku oli 5,4 %. Luvun kasvu osoittaa eläköitymisen kiihtymisen. Merkittävää on irtisanoutuneiden määrä, joka oli vuonna 2007 230 henkilöä.
Tarkempi analyysi osoittaa sen pitävän sisällään
mm. Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen toimenpidepalkkalaisten osalta tilastoinnin muutoksen.

1.11. Työaika ja työpanos
Henkilöstötyövuodella tarkoitetaan täyttä
työaikaa tekevän henkilön koko vuoden
työskentelyä. Osa-aikaiset tai vain osan
vuotta kestävät palvelussuhteet on muutettu kokoaikaisiksi.
Työpanoksella kuvataan käytettävissä ollutta työaikaa sen jälkeen, kun maksimityöpanoksesta (=teoreettinen työaika) on vähennetty sairauslomat, vuosilomat ja muut
keskeytykset. Vuonna 2007 oli koko henkilökunnan teoreettinen työaika 9293 henkilötyövuotta. Tehty työaika oli 7042 henkilötyövuotta. Tehty työpanos oli 75,8 %. Tilasto
perustuu Personec-henkilötietojärjestelmästä tehtyyn raporttiin.
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2. OSAAMINEN, SEN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN
2.1. Henkilöstön koulutustaso
Kunnallinen työ on koulutuksellisesti erittäin vaativaa. Oulussa ylempi korkeakoulututkinto on henkilöstöstä lähes joka viidennellä. Korkea luku selittyy mm. opettajilla. Ryhmässä ”luokittelematon”
on sellaiset henkilöt, joilla ei ole ammattitutkintoa tai koulutusta ei ole merkitty henkilörekisteriin
(kuva 5 ja taulukko 13).

henkilöstön strategisissa linjauksissa keskeisellä sijalla on osaava, toimintakykyinen ja työhönsä sitoutunut henkilöstö. Tämä varmistaa laadukkaiden ja kilpailukykyisten palvelujen tuottamisen
kuntalaisille.

Miehet

Naiset

Yht.

1
308
185
157

1
1546
826
714

2
1854
1011
871

Kansainvälistymiskehitys edellyttää henkilöstöltä
mm. kulttuurien välisten viestintätaitojen kehittymistä sekä monikulttuurisuuden arvostamista työyhteisöissä. Koulutus on yksi keino, jolla voidaan
edesauttaa kansainvälisyysvalmiuksien kehittymistä, työskentelyn tehokkuutta ja tulosten saavuttamista monikulttuurisissa tilanteissa arkipäivän työelämässä. Kansainvälisyys tulee olemaan
mm. johdon valmennuksissa läpäisyteemana.
Hallintokunnat toteuttivat kielikoulutukset omilla
määrärahoillaan.

389

870

1259

Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

12
1143
2195

29
799
4785

41
1942
6980

Johtamisen ja esimiestyön haasteet kasvavat.
Organisaation ja ympäristön muutosvauhti kiihtyy, pysyviä toimintamalleja ei välttämättä enää
ole. Muutospaineet ovat jatkuvia. Johdon ja esimiesten tehtävänä onkin pitää huolta henkilöstön työn hallinnan tunteen säilymisestä muutoksista huolimatta sekä antaa tukea työssä
jaksamiseen asioita ennakoiden ja puuttumalla mahdollisimman nopeasti ongelmatilanteisiin.
Yllä mainittuihin haasteisiin vastattiin erilaisilla johdon ja esimiesten muutosvalmennuksilla mm. uusia liikelaitoksia perustettaessa.

Ylempi perusaste
Keskiaste
Alin korkea-aste
Alempi
korkeakouluaste
Ylempi
korkeakouluaste
Tutkijakouluaste
Luokittelematon
Yhteensä

Taulukko 13. Vakinaisen henkilöstön koulutustaso 2007.

2.2. Osaamisen kehittäminen
Osaamisella tuetaan organisaation menestystä!

Kehittämisen painopisteet
Vuoden aikana painopistealueina olivat strategiasta johdetut koko organisaation henkilöstön
kehittämisen painopistealueet: johtaminen, ydinkunta-palvelukuntamalli, kansainvälisyys, talousosaaminen ja kustannustietoisuus. Kaupungin

Vuoden aikana koulutus- ja kehittämistoiminnassa kiinnitettiin edelleen huomiota eri hallintokunnissa myös siihen, että osaamisen hallinta ja johtaminen otetaan osaksi toiminnan suunnittelua
sekä tulevaisuuden ennakointia.

0%

27 %

28 %

Ylempi perusaste
Keskiaste
Alin korkea-aste
Alempi korkeakouluaste
Ylempi korkeakouluaste
Tutkijakouluaste
Luokittelematon

1%

14 %
18 %

12 %

Kuva 5. Vakinaisen henkilökunnan koulutustaso 2007
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Yhtenä tavoitteena oli kaupungin talous- ja henkilöstöasiantuntijoiden osaamisen kehittäminen
niin, että heidän asiantuntemuksensa on paremmin käytössä organisaation kokonaistoiminnan
suunnittelussa. Controller-valmennusta jatkettiin
kaupungin taloushallinnon asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille. Tämä kehittämistyö jatkuu
edelleen tulevina vuosina.
Koulutusta ja valmennuksia järjestettiin mm. seuraavista teemoista: hankintaosaaminen, asiakaspalvelu, asiakaskeskeisten palveluprosessien
kehittäminen, tiimityö, tiimityön johtaminen ja toimivat tiimipalaverit. Lisäksi järjestettiin koulutustilaisuuksia juridiikan ajankohtaisista teemoista
sekä koulutusta asiakirjahallintoon ja arkistotoimeen liittyen.
Koulutuksen lisäksi osaamisen kehittämisen muotoihin kuuluivat mm. oppisopimuskoulutus, työssäoppiminen ja mentorointi. Oppisopimuskoulutusta käytettiin sekä ammatillisissa perustutkinnoissa
että ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Mentorointi toimi pienessä mittakaavassa, tähän tarjottiin ohjausta ja tukea tarvittaessa.
Keskitetty henkilöstökoulutus vastaa kaupungin
strategisia tavoitteita toteuttavista koulutuksista. Kaupungin toimialat toteuttavat lisäksi omia
toimiala/tulosyksikkökohtaisia koulutuksia ja valmennuksia omilla resursseillaan.
Keskitettyyn henkilöstökoulutukseen käytettiin
365.392 euroa (vuonna 2006 370.700 euroa). Tähän ei sisälly hallintokuntien omat koulutuskulut.

2.3. Työkierto
Kaupunki työnantajana on moniammatillinen
konserni. Erilaisia tehtäviä on tarjolla paljon, kuten
käy ilmi jo tehtävänimikkeiden määrästä. Kohdassa 1.4. on kuvattu erilaisten työ- ja virkavapaiden
käyttöä. Vapaan saaminen toisen tehtävän hoitamiseksi kuvaa osittain työkierron määrää. Työkiertoa ei ole erikseen tilastoitu, joten sen määrää
ei voida tarkkaan tällä keinolla arvioida.
Työkierto on strategian toteuttamiseen liittyvä
keino, jolla pyritään vastaamaan sekä organisaation että henkilöstön muutosvalmiuksien kehittymiseen osaamisen kasvun myötä. Keskushallinnon henkilöstöryhmän vetämänä käynnistettiin
syksyllä 2007 työkiertoprojekti. Projektin tarkoituksena on luoda pelisäännöt työkierrolle siten, että
se tukee sekä organisaation että henkilöstön tavoitteita.

2.4. Kehityskeskustelut
Kehityskeskusteluja on seurattu Kunta 10 –tutkimuksessa. Vuonna 2007 ei ole toteutettu kyselyä
henkilökunnalle, joten kehityskeskustelun määrää
ei ole tilastoitu. Seuraavassa kyselyssä, joka toteutetaan syksyllä 2008, kehityskeskustelujen käymisestä tehdään kysely henkilöstöltä.
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3. TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖHYVINVOINTI
3.1. Työterveyshuollon toiminta hallintokunnissa vuonna 2007
Työterveyshuollon tavoitteena on tukea palveluillaan Oulun kaupungin inhimillisten voimavarojen
strategiaa eli HR-strategiaa henkilöstön työhyvinvoinnin osalta.
Oulun kaupungin henkilöstöstrategia ohjaa työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaa päivitettiin tekemällä uusi puitesuunnitelma vuodelle 2009 saakka. Kaupungin ja
Oulun Työterveyden yhteisessä tavoitteen asetannassa korostuvat työhyvinvoinnin entistä laajempi sisältö ja kumppanuuden ja yhteisen tekemisen korostuminen.
Hallintoyksiköt laativat itselleen yhdessä työterveyshuollon vastuuhenkilöitten kanssa omat, ennaltaehkäisevää toimintaa varten laaditut toimintasuunnitelmansa.
Vuonna 2007 Työterveyshuollon kustannukset olivat 4.282.627 € (ilman Oulu-Koillismaan Pelastuslaitoksen kustannuksia). Korvausluokka 1 (ennaltaehkäisevä) kustannukset olivat 1.340.119 €, eli
kasvua 0 %. Korvausluokka 2 (sairaanhoito) kustannukset olivat 2.942.508 € eli kasvua 17,2 %. Yhteensä kustannukset kasvoivat 11,2 %.
Sairaanhoitokulut kohdennettiin entiseen tapaa
keskitetysti keskushallintoon.

Muita kehityshankkeita
Vuoden aikana jatkui koko konsernia koskevaa
hanke, nimeltään Kympin kunta, jossa keskitytään henkilöstöstrategian työhyvinvoinnin kannalta keskeisten tavoitteiden toteutumiseen: tavoitteena on esimiestyön ja työyhteisöjen toimintaa
kehittämällä tukea henkilöstöstrategiaa ja työterveyshuollon yhteisiä tavoitteita: vähentää sairauspoissaoloja ja myöhentää todellisen eläkkeelle
siirtymisen ikää ( vähentää ennenaikaisella eläkkeelle siirtymistä). Tästä asiasta on tarkemmin kuvattu kappaleessa 4.2.1.
Vuonna 2006 päätökseen saatua opetustoimen
työhyvinvointihanketta jatkettiin vuonna 2007 erityisesti kohdennetuilla hankkeilla.

Uusien, vuoden 2008 alusta perustettujen liikelaitosten muutosvalmennusprosessit toteutettiin Oulun työterveyden avulla.

3.2. Uudelleensijoitus
Keskushallinnon uudelleensijoitustoiminnan asiakkaana oli vuoden 2007 lopussa 60 henkilöä.
Heistä uudelleenkoulutuksessa oli 10, työkokeilussa 7, määräaikaisessa työsuhteessa 15, sairauslomalla 10 ja entisessä työssä jatkoi 18 henkilöä.
V.2007 uudelleensijoitustoiminnan kautta sai vakinaisen työn 10 henkilöä. Täyttölupa-anomuksia
käsiteltiin 568, 4 tehtävään esiteltiin osaaja. Näistä neljä aloitti työn, joista kaksi vakinaisessa työsuhteessa.
Helmikuussa 2007 Oulun kaupunki palkitsi ensimmäistä kertaa työyhteisöjä onnistuneesta uudelleensijoituksesta. Kuusi työyhteisöä palkittiin
lahjalla ja kahdelle hallintokunnalle annettiin kunniamaininta.
Uudelleensijoitustoiminta kehittyy koko ajan hyvän ohjeistuksen ansiosta.
Uusi työ löytyy usein työkokeilun kautta. Työkokeilun kesto on yleensä kuukaudesta kolmeen,
tarvittaessa pidempään. Tässä rahoittajana on
yleensä Kuntien Eläkevakuutus tai muu vakuutuslaitos, tarvittaessa tukena on myös keskushallinnon uudelleensijoitustoiminta.
Työkokeiluun liittyvät menettelytavat ohjeistettiin
v.2006 ja lisäksi käyttöön otettiin työkokeilun seurantalomake. Edellisten ansiosta työkokeilut ovat
onnistuneet entistä paremmin, ja esimiesten luottamus uudelleensijoitettavien pätevyydestä uusiin tehtäviin on lisääntynyt.
Uudelleensijoitusprosessi vaatii asiakkaalta vahvaa sitoutumista ja omaa aktiivisuutta.
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3.3. Sairauspoissaolot
Kunta10 -tutkimuksen mukaan kokoaikaisen henkilöstön (sekä vakinaiset että määräaikaiset) sairauspoissaolopäivät ovat jatkaneet kasvuaan
19,8 päivästä 20,8 päivään henkilövuotta kohti.
Sairauspoissaolopäivät ovat lisääntyneet neljättä vuotta peräkkäin. Graaﬁset kuvat perustuvat
kunta10 –tutkimusaineistoon.
Sairauspoissaolopäivät ilmoitetaan koko kaupungin keskiarvon (yhteensä-palkit) lisäksi hallintokuntaryhmittäin. Pienempiä hallintokuntia on yhdis-

tetty niin, että peruskunnassa on keskushallinto,
revisiotoimisto, logistiikkakeskus, nuorisoasiainkeskus, liikuntavirasto, kulttuuritoimi, tekninen keskus
ja rakennusvalvontavirasto ja liikelaitoksissa kaikki
liikelaitokset. Sosiaali- ja terveystoimi sekä opetusvirasto esitetään erillisinä.
Lyhyet ja pitkät sairauspoissaolokerrat on ilmoitettu samoissa hallintokuntaryhmissä. Lyhyet sairauspoissaolokerrat ovat 1 – 3 päivän pituisia ja pitkät
sairauspoissaolokerrat vähintään neljä päivän pituisia (kuvat 7 ja 8).
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Kuva 6. Kokoaikaisen henkilöstön sairauspoissaolopäivät henkilövuotta kohti 2002-2007
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Kuva 7. Kokoaikaisen henkilöstön lyhyet sairauspoissaolokerrat
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Kuva 8. Kokoaikaisen henkilöstön pitkät sairauspoissaolokerrat
Sosiaali- ja terveystoimessa ja liikelaitoksissa on
eniten sairauspoissaolopäiviä. Sosiaali- ja terveystoimessa on eniten lyhyitä (kuva 7) ja pitkiä sairauspoissaolokertoja (Kuva 8.). Liikelaitoksissa on
lyhyitä poissaolokertoja kaupungin keskiarvoa
vähemmän, mutta pitkiä sairauspoissakertoja on
toiseksi eniten. Tämä tarkoittaa, että sosiaali- ja
terveystoimen sekä lyhyet että pitkät sairauspoissaolot eivät ole kestoltaan yhtä pitkiä kuin liikelaitoksissa.

3.4. Työtapaturmat

tehtävissä vapaa-ajan tapaturmista aiheutuvia
poissaoloja on vähemmän kuin työtapaturmapoissaoloja. Oulun kaupungissa vapaa-ajan tapaturmista aiheutui 39% enemmän poissaoloja
kuin työtapaturmista (kuva 10).

3.5. Työhyvinvointi
Työhyvinvointia esimerkiksi työilmapiirimittauksilla
ei ole tehty keskitetysti koko kaupunkia koskettaen vuonna 2007. Työhyvinvointia mittaavat tutkimukset on suoritettu keskitetysti kunta10-tutkimuksessa. Seuraava kysely tehdään vuonna 2008.
Hallintokunnissa on tehty yksittäisiä tutkimuksia
omien tarpeittensa pohjalta ja ne eivät välttämättä ole yhteismitallisia koko kaupungin tasolla.

Oulun kaupungissa tapahtuu vuosittain noin 600
työtapaturmaa, joista suurin osa aiheuttaa nollasta kahteen sairauspäivää. Yli kolme päivää aiheuttaneiden työtapaturmien
määrä on laskenut viime vuosina, samoin po. tapaturmien
Koko henkilöstön
vakavuus.
2003 2004 2005 2006 2007
työtapaturmat, ml. osaaikaiset
Liikelaitosten työtapaturmaTyötapaturmien lukumäärä
poissaolot ovat vähentyneet
546
670 658
613
665
(ml. työmatkatapaturmat ja
viimeisen neljän vuoden ajan,
ammattitaudit)
mutta edelleen liikelaitosten
Yli kolme sairauspäivää
työ on vaarallisempaa kuin
266
287 285
263
247
aiheuttaneiden
muiden hallintokuntaryhmien
työtapaturmien lukumäärä
työ. Liikelaitosten työntekijöilYli kolmen päivän
le aiheutuu myös vapaa-ajan
työtapaturmien sairauspäivät 4626 5703 4931 4831 4531
tapaturmia enemmän kuin
Yli kolmen päivän
muissa hallintokuntaryhmissä.
17,39 19,87 17,30 18,37 18,34
työtapaturman vakavuus pv/
Toisaalta kuitenkin liikelaitoktapaus
sissa yleisissä talous- ja huoltoTaulukko 14: Työtapaturmat 2003 – 2007
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tössä koko organisaatiossa vuoden 2008 aikana.
Tämän jälkeen myös hallintokuntien välisiä eroja
voidaan luotettavammin selvittää ja käyttää tuloksia hyväksi työhyvinvoinnin kehittämisessä.

Kattavan ja riittävän luotettavan henkilöstökyselyn järjestämiseksi ei ole ollut käytössä yhteistä
helppokäyttöistä työkalua koko kaupunkitasolla. Kesällä 2007 on hankittu ko. työkalu ja on käy2,0
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Kuva 9. Kokoaikaiselle henkilöstölle työtapaturmista aiheutuneet sairauspoissaolopäivät henkilövuotta kohti 2002-2007
2,0

1,76

1,5

1,09

1,03

1,02
1,0

2006 tt
2007 tt
2006 v-a tt
2007 v-a tt

0,74

0,70
0,59

0,62
0,48

0,5

0,40

0,0
peruskunta

sote

opetusvirasto

liikelaitokset

yhteensä

Kuva 10. Kokoaikaiselle henkilöstölle työtapaturmista ja vapaa-ajan tapaturmista aiheutuneet sairauspoissaolopäivät henkilövuotta kohti 2006-2007
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4. INNOVATIIVISUUS, YHTEISTOIMINTA JA VERKOSTOITUMINEN
4.1. Aloitetoiminta
Vuonna 2007 Oulun kaupungissa tehtiin 36 aloitetta, joista vielä 24 aloitetta on vireillä. Tekninen
keskus järjesti aloiteviikon, jonka johdosta tehtiin
kuusi aloitetta.

4.2. Kehittämishankkeet
Kehittämishankkeissa on keskitetty HR-strategian päämäärien saavuttamiseen. Kympin kunta
–hankkeella pyritään tukemaan kaupungin arvojen toteutumista ja välillisesti vaikuttamaan mm.
henkilöstön muutosvalmiuksien kehittämiseen.
Palvelutyön turvallisuuden kehittämishankkeita
käynnistettiin useita. Taustalla on mm. väkivaltaja uhkatilanteet, joita on syntynyt kaupungin järjestäessä erilaisia lakisääteisiä palveluja. Kaupunki työnantajana pyrkii turvaamaan henkilöstönsä
turvallisuuden kaikissa toimipaikoissa ja tilanteissa.
KEHYS II –tutkimushankkeessa tavoitteena oli työsuojelukortin käytön soveltaminen kunta-alalle.
Työturvallisuustietojärjestelmän
käyttöönotolla
rakennetaan tietovarastoa, jolla ennaltaehkäistään työtapaturmia.
Tavoitteena kansainvälinen työvoima –työryhmän yhtenä perustamissyynä oli HR-strategian
päämäärän – kansainvälistymisen – edistäminen.

4.2.1. Kympin Kunta-hanke eli Oulun
kaupungin työhyvinvoinnin kehittämishanke
Kympin Kunta -hanke on Oulun kaupungin koko
henkilöstölle suunnattu työhyvinvointihanke, joka
on aloitettu syksyllä 2005 ja kestää vuoden 2008
loppuun asti. Hankkeen taustalla on 2000-luvun
alkuvuosina aloitettu keskustelu Oulun kaupungin
henkilöstöryhmän ja Oulun Työterveyden välillä
liittyen henkilöstön työhyvinvoinnin haasteisiin, joita mm. Kunta10 -tutkimus on nostanut esiin. Oulun
kaupungissa on haluttu käynnistää koko henkilöstöä koskeva hanke, jota myös Oulun kaupungin
strategiatyö tukee.
Kympin Kunta -hankkeessa tuetaan työyhteisön yhteisöllisyyttä ja sen kehittämistä, annetaan
työntekijöille mahdollisuuksia lisätä vaikutusmahdollisuuksia oman työnsä suhteen ja tuetaan esimiehiä omassa johtamistehtävässään. Hankkeessa sovelletaan Jyväskylän koulutuskeskuksessa
kehitettyä yhteisön kehittämisen menetelmää,
jota kutsutaan myös prosessin johtamisen menetelmäksi. Tästä on luotu sovellus, jota kutsutaan
työyhteisöpysäkki-menetelmäksi. Keskeisenä ajatuksena on, että työyhteisön tulisi säännöllisesti
pysähtyä ”pysäkille” arvioimaan yhdessä tehtyä
työtä ja suunnittelemaan tulevaa.
Olennaisia kysymyksiä ovat: mistä olemme tulleet, missä olemme nyt ja mihin olemme menossa. Pysäkissä kaikki pääsevät vaikuttamaan ja
ilmaisemaan ajatuksiaan omasta työstään. Yhteisen todellisuuden rakentaminen tapahtuu kes-
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kinäisessä keskustelussa pysäkki-foorumilla, jota
esimies johtaa. Työyhteisön tulisi pysähtyä pysäkille vuosittain 1 - 2 kertaa, koska tilanteet muuttuvat, työntekijät vaihtuvat ja tarvitaan monien
asioiden päivittämistä. Pysäkillä käytetään apuvälineenä ns. tikkataulu-mallia, joka antaa käytännönläheisen rakenteen keskustelun pohjaksi.

Hankkeen toteutus 31.1.2008 mennessä
Esimieskoulutuksia pidettiin 38, joihin osallistui yhteensä 561 esimiestä. Työyhteisöpysäkkejä järjestettiin arviolta n. 350 eri työyhteisöissä. Esimiesten
raportteja työyhteisöpysäkeistä tuli projektipäällikölle n. 250 kpl. Ohjaaja on tilattu arviolta kolmasosaan pidetyistä pysäkeistä.

Hankkeen toimijat
Kympin Kunta -hankkeen tilaaja on Oulun kaupungin henkilöstöryhmä ja palveluiden tuottaja on Oulun Työterveys. Oulun Työterveys järjestää hankkeeseen kuuluvat esimieskoulutukset ja
koordinoi hanketta. Oulun Työterveydessä on eri
palvelutiimeissä yhteensä 26 työyhteisöpysäkkiohjaajaa, joiden tehtävän on esimiesten tilauksesta olla ensimmäisissä pysäkeissä esimiesten
tukena. Ohjaajat ovat Oulun Työterveyden työterveyshoitajia ja -lääkäreitä, työyhteisökouluttajia ja psykologeja.
Hankkeen tavoitteena on työhyvinvoinnin paraneminen, työn ja työyhteisöjen toiminnan kehittyminen ja työn tuloksellisuuden ja tuottavuuden
paraneminen

Esimieskoulutus
Kympin Kunta -hankkeessa tarjotaan Oulun kaupungin organisaatiossa työskenteleville esimiehille päivän mittainen koulutus työyhteisöpysäkkimenetelmästä.

Palaute esimieskoulutuksista on ollut koko ajan
erittäin myönteistä. Koulutusta on pidetty käytännönläheisenä, keskusteluja muiden esimiesten
kanssa tärkeinä ja työyhteisöpysäkkimenetelmää
kiinnostavana. Esimiehet ovat kuitenkin kokeneet
itsensä epävarmaksi menetelmän käyttöönotossa ja ovat kokeneet helpottavana sen, että on
mahdollisuus saada ensimmäiseen pysäkkiin ohjaaja mukaan. Esimieskoulutukset jatkuivat vuoden 2007 loppuun. Vuoden 2008 aikana järjestetään tarvittaessa 1-2 koulutustilaisuutta. Tällä
hetkellä on suunnitelmissa, että työyhteisöpysäkkiin liittyviä esimieskoulutuksia järjestetään vuosittain keskitetyn koulutuksen kautta.
Raporttien pohjalta arvioituna esimiehet ovat kokeneet pysäkkimenetelmän hyvänä johtamisen
apuvälineenä. Esimiehet ovat arvioineet, että
pysäkeissä on voitu keskustella työasioista sellaisella tavalla, joka ei muutoin olisi mahdollista
työyhteisössä. Tikkataulu-mallin avulla on voitu
nostaa keskeiset työn piirteet esiin ja käydä niihin liittyen arviointikeskustelua. Esimiehet kokevat
saaneensa työyhteisöstä tärkeää palautetta ja
tietoa, mitä muutoin ei ole ilmaistu työyhteisössä.

Työyhteisöpysäkin järjestäminen
Esimieskoulutuksen jälkeen esimiehen tehtävänä
on järjestää omille välittömille alaisilleen työyhteisöpysäkkitapahtuma, joka voi kestää 4-8 tuntia. Esimies voi halutessaan tilata Oulun Työterveydestä ohjaajan, joka toimii pysäkissä esimiehen
tukihenkilönä ja auttaa uuden menetelmän käyttöönotossa työyhteisössä.

Mitä pysäkin jälkeen?
Esimieskoulutuksessa käydään läpi erilaisia kehittämispolkuja ja kannustetaan konkretisoimaan ja
käynnistämään toiminnan sujuvuutta parantavia
toimenpiteitä. On tarkoitus, että pysäkkitoiminta
jatkuu työyhteisöissä hankkeen jälkeen normaalina toimintana. Työyhteisöpysäkillä voi myös nousta esiin sellaisia kehittämistarpeita, joiden suunnitteluun ja toteutukseen työyhteisö tarvitsee tukea
esim. Oulun Työterveydeltä.

Työyhteisöpysäkit ovat käynnistäneet isompia ja
pienempiä muutoksia ja kehittämistoimenpiteitä.
Monet esimiesten raportoimat asiat ovat käytännöllisiä toimenpiteitä ja sopimuksia, joiden avulla
tavoitellaan työn parempaa sujumista. Esimiehet
eivät ole olleet välttämättä tietoisia pysäkeissä esiin nousseista pulmakohdista ja keskustelussa asioista on päästy sopimaan. On myös sovittu paljon jo uusia pysäkkejä ja palavereita, missä
asioiden suunnittelu ja kehittäminen jatkuu.
Käytännössä pysäkit ovat käynnistäneet yksilöllisiä ja yhteisöllisiä työnohjausprosesseja, kohdennettuja muutos- ja kehittämishankkeita sekä koulutuksellisia interventioita käsittäen myös johdon
strategiavalmennusta ja tukea erityisesti muutosprosessien johtamisessa.
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Kympin Kunta-hanke on myös TYKES-hanke
Hankkeelle on haettu ja myönnetty tukea Kansallisen Työelämän Kehittämisohjelmasta.

Hankkeen arviointi
Hanketta arvioidaan jatkuvana prosessina ohjausryhmän toimesta. Ohjausryhmään kuuluu
sekä tilaajan että tuottajan edustus.
Hanketta arvioidaan keväällä 2008 omalla hankkeeseen suunnatulla kyselyllä.

4.2.2. Palvelutyön turvallisuuden
kehittämishankkeita
Vuonna 2007 käynnistettiin AVEKKI koulutusjärjestelmä palvelutuotannon henkilöturvallisuuden
kehittämiseksi.
AVEKKI on Savonia ammattikorkeakoulun kehittämä toimintatapamalli ja koulutus väkivaltatilanteiden hallintaan. Taustana on ollut tarve
kehittää yhtenäinen perusteltu malli asiakaspalvelutehtävissä työskenteleville sekä terveydenhuollon ja sosiaalitoimen, pelastus-, turva- ja vartiointialoille sekä opetus- ja diakoniatyön aloille
lisääntyvien väkivaltatapausten myötä. AVEKKI on kehitetty yhteistyössä eri asiantuntijoiden
kanssa huomioiden yksilön kunnioittaminen, kivuttomuus ja työturvallisuus.
Vuoden aikana koulutettiin 80 henkilöä AVEKKI I kurssilla Oulussa (12h) sekä neljä kouluttajaa
kaupungin organisaatioon AVEKKI II kurssilla Kuopiossa (9op). Koulutusta jatketaan siten, että tavoitteena on riittävä määrä kouluttajia omaan
organisaatioon mikä mahdollistaa säännöllisen
ja jatkuvan kouluttamisen työpaikoilla.
Vuoden aikana annettiin turvallisuuskoulutusta
keskitetyssä koulutusjärjestelmässä 330 henkilölle
yhteensä 2410 tuntia painottuen SOTE:n eri toimialoille, opetustoimeen ja Konttorin vahtimestareihin. Tämän lisäksi turvallisuuskoulutusta annettiin
hallintokunnittain sekä OSAO:n Limingan yksikön
(turvallisuusala) työharjoitteluihin liittyen. Turvallisuusalan työharjoittelijoita em. oppilaitoksesta

oli yhteensä 25 henkilöä sekä lisäksi yksi opiskelija
Länsi-Lapin Ammatti-instituutista. Kukin työharjoittelujakso on ollut kestoltaan viisi viikkoa.
Vartiointipalvelut kilpailutettiin konsernitasolla
minkä tarkoituksena on parantaa ostopalvelun
kustannustehokkuutta ja alentaa kynnystä kutsua
apua uhkatilanteissa. Palvelutasoja on kolme ja
vuoden loppuun mennessä noin 150 kaupungin
kohdetta oli liittynyt uuden sopimuksen mukaiseen palveluun.

4.2.3. KEHYS II –tutkimushanke
KOKEMUSPALAUTE TYÖTURVALLISUUSKORTISTA JA
SOVELTAMISEN TUKEMINEN YRITYSVERKOSTOSSA JA YHTEISILLÄ TYÖPAIKOILLA – KEHYS II –hanke
vuosina 2005-2007 oli Työsuojelurahaston, SPEK:n
ja Työturvallisuuskeskuksen rahoittama hanke, johon Oulun kaupunki osallistui ainoana kuntana.
Oulun kaupungin kannalta hankkeen tärkein tavoite oli työturvallisuuskortin laajentaminen kunta-alalle. Korttikoulutusmateriaalia muokattiin
Oulun Aterian tarpeisiin sopivaksi ja kyselyllä selvitettiin koulutuksen soveltuvan keittiöalalle. Työturvallisuuskortti soveltuu Oulun kaupungille: teknisen toimialan yhteisille työpaikoille sellaisenaan
ja muille aloille koulutusmateriaalia täytyy laajentaa kattamaan myös kunta-alan tyypilliset työturvallisuusriskit. Työturvallisuuskorttijärjestelmä korostaa tilaajan ja tuottajan työturvallisuusvastuita.

4.2.4. Työturvallisuustietojärjestelmän
käyttöönotto
Työturvallisuustietojärjestelmä kilpailutettiin vuonna 2007. Järjestelmään raportoidaan vaaratilanteet ja tapaturmat. Järjestelmän avulla kehitetään työturvallisuutta ennaltaehkäisemällä
tapaturmia ja lisäämällä työturvallisuuteen liittyvää tietoutta. Järjestelmän räätälöinti kaupungin tarpeisiin ja käyttöönotto suoritetaan vuoden
2008 aikana.
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1. Työnantajan valmistautuminen
ulkomaalaisten työntekijöiden
rekrytointiin täydentämään kotimaista
työvoimaa
2. Maahanmuuttajien työllistäminen
3. Kansainvälisen harjoittelun
kehittäminen
Työ organisoidaan osaksi normaalia henkilöstöjohtamista sekä tehdään yhteistyötä alueen oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa.

4.3. Yhteistoiminta
Yhteistoiminnan järjestäminen
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) tuli voimaan
1.9.2007 (liite 1). Näin kuntien ja kuntayhtymien
työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoimintamenettelyn sääntely saatetaan lain tasolle, kun
se tähän asti on perustunut Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen kesken sopimaan yleissopimukseen, joka on ollut oikeusvaikutuksiltaan virka- ja työehtosopimus.

4.2.5. Tavoitteena kansainvälinen työvoima
Tavoitteena kansainvälinen työvoimaryhmä sai
loppuraporttinsa valmiiksi kesäkuussa 2007. Työryhmään kuului kaupungin virkamiesten lisäksi sidosryhmien, kuten OAMK:n ,Pohjois-Pohjanmaan
TE-keskuksen ja työvoimatoimiston ja SINNI-Voimavarakeskuksen edustajia.
Työryhmän tehtävänä on ollut tuottaa konkreettinen toimintaohjelma Oulun kaupunkistrategiassa
mainittujen tavoitteiden edistämiseksi sekä maahanmuuttoasioista vastaavan kehittämisverkoston paremmaksi organisoinniksi sekä yhteistyön
tehostamiseksi. Henkilöstöpolitiikan näkökulmasta työryhmän asetannan taustalla oli strateginen
tavoite kansainvälisyys, joka tarkoittaa mm. ulkomaisten työntekijöiden tavoitteellista rekrytointia
ja tasa-arvoista kohtelua.
Työryhmän ehdotuksen mukaan kaupungin organisaation kansainvälistämisen toteuttaminen
vaatii erillisiä valmisteluja. Työryhmän esityksen
mukaan kansainvälisyyden edistämiseksi:

Lain tarkoitus on työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan edistäminen, henkilöstön
vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen sekä kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuden ja
henkilöstön työelämän laadun edistäminen. Lain
perusteluissa korostetaan avointa vuorovaikutusta, osapuolten välistä luottamusta sekä esimiesten ja alaisten välisessä vuorovaikutuksessa päivittäin tapahtuvaa yhteistyötä.
Kunnallisen yhteistoimintalain säätämisen taustalla on hallituksen esityksen mukaan ollut myös
ajatus, että nykyisin kunnissa hyvin toimivat tavat
hoitaa yhteistoimintaa voitaisiin säilyttää lain voimaantulosta huolimatta, eikä säännöksillä luotaisi
esteitä luontevalle yhteistoiminnalle edellyttäen,
etteivät vanhat käytännöt ole uuden lainsäädännön vastaisia.
Kaupunki kävi läpi yhteistyössä ammattijärjestöjen pääluottamusmiesten kanssa aiemman yhteistoimintasopimuksen. Uuden lain myötä tehtiin
yhteistoiminnan järjestämisen asiakirja korvaamaan aiemman yhteistyösopimuksen. Asiakirjan
sisältöä pyrittiin yksinkertaistamaan siten, että yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat tulevat suoraan
eri laeista ja muodollisia, prosesseihin liittyviä normeja päivitettiin. Samassa asiakirjassa on järjestetty myös työturvallisuuslain ja lain työsuojelun
valvonnasta ja työsuojeluyhteistoiminasta mukainen työsuojeluyhteistoiminta. Kaupunginhallitus
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Kunta-alalla paikallisella sopimisella on pitkät perinteet. Vuonna 1993 voimaan tullut pääsopimus,
jonka määräyksiä edelleen noudatetaan, mahdollisti kuntasektorille poikkeuksellisen laaja-alaisen paikallisen sopimisen.

Ulkoisen toimintaympäristön muuttuessa Oulun
kaupunki on joutunut vähäisessä määrin turvautumaan viime vuosina henkilöstövuokraukseen
tilanteissa, joissa palveluiden tuottamisen varmistamiseksi on ollut tarve saada pikaisesti työvoimaa. Yleensä syynä ovat olleet esim. sairastapaukset ja työntekijä on pitänyt saada työhön jo
saman päivän aikana. Tällöin perinteisempiä rekrytointikanavia eivät ole ollut mahdollista käyttää
tai niiden avulla ei ole voitu varmistaa työntekijän
saamista.

Työajoista on tehty kunnissa ja kuntayhtymissä lukuisia paikallisia sopimuksia. Myös yhteistoiminnasta tehtiin yleissopimuksen vielä voimassa ollessa
satoja paikallisia yhteistoimintasopimuksia. Palkkauksen uudistamisessa paikallinen sopiminen on
kunta-alalla otettu laaja-alaisesti käyttöön. Viisivuotinen palkkausjärjestelmien kehittämisohjelma toteutettiin pääasiassa paikallisin järjestelyerin.

Koko kaupunkitasolla käytiin läpi yleiset periaatteet, joita noudatetaan kaikissa hallintokunnissa
ja liikelaitoksissa. Periaatteissa määriteltiin käyttötarkoitus, sopimusten kesto, vuokratyövoiman
käytön seuranta ja kilpailuttamisen järjestäminen.
Periaate on edelleen se, että vakinaista ja kokoaikaista työtä tarjotaan suoraan kaupungin palveluksessa mahdollisuuksien mukaan esim. varahenkilöjärjestelmiä luomalla.

Oulun kaupungissa on tiivis yhteistyö ammattijärjestöjen kanssa. Henkilöstötiimi, johon kuuluvat
pääluottamusmiehet ja työnantajan edustajat,
kokoontui säännöllisesti. Tiimissä voidaan käsitellä yhdessä asioita ennen niiden viemistä varsinaiseen yhteistoimintaelimeen ja päätöksentekoon.
Samoin kokouksissa voidaan käsitellä muita esille
tulleita ongelmia esimerkiksi työ- ja virkaehtosopimusten tulkinnasta ja muista käytössä olevista
ohjeista. Paikallisia sopimuksia on tehty mm. kuukausipalkkalaisten lomarahan vaihdosta vapaaseen.

Kaupunginhallitus käsitteli asian ja hyväksyi periaatteet 14.1.2008 (§ 28).

hyväksyi asiakirjan 14.1.2008 (§ 9). Käytännössä
yhteistoiminta jatkuu samanlaisena.

Kunta-ala on paikallisen sopimisen
edelläkävijä

Luottamusmiesten ajankäyttöön ja heidän sijoittumiseen eri yksiköihin liittyvät neuvottelut alkoivat loppuvuodesta 2007. Taustalla on kaupungin
organisaatioon liittyvät muutokset ja luottamusmiesten lisääntyneet tehtävät mm. seudullisissa
hankkeissa.

Vuokratyövoiman käytön periaatteista
sopiminen
Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 10 §:n mukaan yhteistoimintamenettelyssä on käsiteltävä vuokratyövoiman
käyttöä koskevat periaatteet.
Viime vuosina työvoiman saanti lyhyisiin palvelussuhteisiin on vaikeutunut useista eri syistä, kuten
pienenevistä ikäluokista ja yleisen työllisyystilanteen parantumisesta. Samaan aikaan henkilöstövuokraus on yleistynyt ja markkinoille on syntynyt palveluja tarjoavia yrityksiä.

4.4. Seutu- ja aluekeskusyhteistyö
Oulun seudun kuntien (10 kpl) henkilöstöasioista
vastaavista koottu henkilöryhmä kokoontui vuonna 2007 aikana useita kertoja. Ryhmässä käsiteltäviä asioita oli laajasti mm. rekrytointiin, seudulliseen henkilöstöraporttiin ja palkkoihin liittyen.
Ylikiimingin henkilöstöä siirtyi jo vuonna 2007 kaupungin palvelukseen. Ylikiiminki on ostanut palvelut kaupungilta jo siirtyneiden palvelujen osalta.
Haukiputaan kunnan kanssa aloitettiin syvenevän yhteistyön selvittäminen. Yli-Iin kanssa aloitettiin kuntaliitokseen mahdollisesti johtavat neuvottelut.
Seudullisen yhteistyön kehittäminen koskettaa
kaikkia Ouluseudun kuntia. Tähän velvoittaa paras-lainsäädäntö.
Seudullinen TITUS-hanke käynnistyi myös vuonna
2007. Hankkeessa selvitetään sosiaali- ja terveystoimen seudullisen yhteistoiminnan järjestämistä
tilaaja-tuottajapohjalta.
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4.5. Yhteisösuhteet (mm. oppilaitosyhteistyö)
Yhteistyön muotoja alueen eri oppilaitosten kanssa (mm. ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulu, yliopisto) ovat olleet mm. osallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin, työssäoppimisjaksojen
tarjoaminen opiskelijoille, opinnäytetöiden teettäminen, näyttötutkintojen kehittäminen, oppisopimuskoulutukset, yhteiset projektit. Oppilaitosyhteistyö luo mahdollisuuksia valmistautua tulevaisuuteen ja uusien osaajien rekrytointiin.
Kesätöiden ja peruskoululaisten TET-jaksojen avulla on mahdollista tutustuttaa nuoria erilaisiin kunta-alan työtehtäviin ja kannustaa nuoria hakeutumaan mm. ammatilliseen koulutukseen.

Draivi-hanke
Oulun kaupunki on osallistunut Draivi-hankkeeseen. Yhteistyökumppaneina on Oulun kauppakamari, Oulun seudun ammattikorkeakoulu,
Oulun seudun ammattiopisto, Oulun seudun työvoimatoimisto, Oulun yliopisto (Ohjaus- ja työelämäpalvelut), Oulun Yliopiston ylioppilaskunta ja
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät.
DRAIVIlla pyritään luomaan yhteisöllistä henkeä työllistämiseen Oulun seudulla. Työllisyysohjelman tavoitteet ovat: 1) osaavan työvoiman
varmistaminen, 2) yhteisöllisyyden luominen työllistämiseen, asenteisiin vaikuttaminen, 3) välillisesti markkinoida Oulun seutua kovassa kilpailussa opiskelu- ja asuinpaikkana. Työllisyysohjelman
toteutus aloitetaan opiskelijoista ja vastavalmistuneista, sillä valmistumisen jälkeisessä työllistymisessä tärkeä tekijä on opiskeluaikana työelämään syntyneet yhteydet.

Draivi Linkki -hankkeessa edistetään yhteistyötä
alueen oppilaitosten, opiskelijajärjestöjen, viranomaisten ja työnantajatahojen välillä. Hankkeessa kehitetään uraohjauksen palveluita ja käytäntöjä, lisätään työelämän ja yritysten tietoisuutta
harjoittelusta osana tutkintoa sekä kehitetään
toimivia harjoittelukäytänteitä ja lisätään mentorointi -toimintaa opiskelijoiden ja jo työelämässä
olevien välillä. Hankkeessa luodaan linkkejä yrityksiin ja organisaatioihin opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistämisen edistämiseksi. Yritysten saavutettavuuden parantamisessa keskeistä
on tietoyhteiskuntavalmiuksien edistäminen.
Oulun kaupunki toimii ensimmäisenä kohteena,
jotta uusi toimintamalli opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistymisen edistämiseksi syntyy.
Kaupunkiorganisaatiossa testataan toimintamalleja, jotta niitä voidaan Draivi-työllisyysohjelman
seuraavassa vaiheessa soveltaa muihin työnantajiin, erityisesti yrityssektorille.
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5. PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET
Kunta-alan henkilöstömenot ovat tällä hetkellä
17,5 miljardia euroa vuodessa. Syksyllä 2007 sovitut uudet virka- ja työehtosopimukset nostavat
työvoimakustannuksia vuoteen 2009 mennessä
runsaalla 2 miljardilla eurolla.
Syksy 2007 oli poikkeuksellinen työ- ja virkaehtosopimusneuvottelujen osalta. Superin ja Tehyn neuvottelujärjestö TNJ ry hajaantui käytännössä, kun
Tehy ei hyväksynyt yleisiä kunnallisen alan työ- ja
virkaehtosopimuksia toisin kuin Super. Tehy toteutti työtaistelukeinona harvinaisen joukkoirtisanomisen. Se ei kuitenkaan koskettanut Oulun kaupungin viranhaltijoita ja työntekijöitä. Sopimukseen
myös Tehyn kanssa päästiin 19.12.2007.
Paikallinen sopiminen on yleistä kunta-alalla,
myös palkkojen osalta. Paikallisesti käytettävissä
olevat palkkauserät ovat kunta-alalla olleet merkittäviä ja niiden osuutta pyritään edelleen lisäämään.
Kuntatyönantajien selvitys palkkaohjelman (20032007) viimeisen paikallisen järjestelyerän (lokakuu
2007) jaosta osoittaa, että tuloksellisuutta tukevat
palkkausjärjestelmät ovat kehittyneet kunnissa.
Paikallisessa neuvottelutoiminnassa on voitu paremmin ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja
paikallinen asiantuntemus.
Oulun kaupunki alkoi tukemaan työmatkalippuja
julkiseen liikenteeseen keväällä 2007.

5.1. Palkkausjärjestelmät ja palkitseminen
Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen
mukaan tehtäväkohtaiset palkat määritellään
työn vaativuuden mukaisesti (tva). Kaupunki on
tehnyt ns. hinnoittelemattomien osalta tva-arvioinnin, jota ylläpidetään manuaalisesti. Sen hallinnoiminen suuren henkilöstömäärän takia on ollut vaikeaa. Tämän takia vuonna 2007 päätettiin
hankkia atk-pohjainen järjestelmä tva-tietojen
ylläpitämiseksi ja erilaisten raporttien mahdollistamiseksi. Samassa yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta myös muiden työ- ja virkasopimusten
mukaisten tva-arviointitietojen siirtämistä samaan
järjestelmään. Teknisten sopimusten osalta on jo
olemassa atk-järjestelmä.
Opettajien osalta on käynnistymässä uutos palkkojen määrittelemisessä. Myös heidän osalta tehtäväkohtaisen palkan määrittelyyn tulee työn
vaativuuden arviointi mukaan. Opetustoimi aloit-

ti yhteistoiminnassa tehtävän arviointikriteerien
laatimisen vuonna 2007. Työ jatkuu vuonna 2008.
HR-strategian mukaan kilpailukykyinen palkkaus ja palkitseminen on se keino, jolla ensinnäkin
pyritään säilyttämään nykyisen osaaminen organisaatiossa ja kilpailemaan uudesta osaamisesta. Kunta-ala ei ole voi olla palkkajohtaja, mutta
se ei estä palkitsemasta myös rahallisesti hyvistä
suorituksista. Kunnallisessa sopimuksissa paikalliset
erät ovat olleet jo vuosia käytössä ja sopimusten
henkilökohtaiseen palkitsemiseen on painottunut.
Lokakuussa 2007 tuli koko palkkasummasta olla
henkilökohtaisissa lisässä vähintään 1,1 %, jonka
summan kaupunki on myös käyttänyt. Henkilökohtaisen lisän käytön arviointikriteereistä on sovittu yhteistoiminnassa.
Kunnallisen palkitsemisen yksi keino on tulospalkkiot. Kaupunki käyttää niitä lähinnä liikelaitoksissa. Tulospalkkioihin käytettiin 410 027,55 euroa, ja
sen piiriin kuului 1282 henkilöä.
HR-strategian mukaisen palkitsemisen keinojen
käyttöönottamiseksi vuonna 2007 käynnistettiin
projekti, jossa tulospalkkauksen käyttöä kokeillaan myös perinteisemmällä toiminta-alueella.
Projektissa sosiaali- ja terveystoimessa tehdään
pilottikokeiluja laajasti. Pilotin myötä saadaan rakennettua tulospalkkiokriteerejä, joita voidaan
soveltaa laajemminkin kaupungin eri yksiköissä.
Kaupunki katsoo kilpailukykyistä palkkausta ja
palkitsemista laaja-alaisesti. Silloin huomioidaan
myös muut palvelussuhteeseen liittyvät edut kuin
pelkästään maksettu palkka. Kunta-alalla on
mm. työaika lyhyempi johtuen pitkistä vuosilomaeduista. Koulutus, työkierto, urasuunnittelu, työssä
viihtyminen jne. ovat keinoja, joista kaupunki voi
rakentaa kilpailuedun työantajana.

5.2. Keskiansiot
Kuntasektorin kuukausipalkka olivat 2482 euroa
(kokonaiskeskiansio) lokakuussa 2006 (2407 lokakuussa 2005). Vastaava säännöllisen työajan keskiansio oli 2370 euroa. Miesten säännöllisen työajan ansio oli 2 811 euroa ja naisten 2 255 euroa
eli keskimäärin 80% miesten ansiosta. Ammattiluokituksen 4-numerotasolla vakioituna naisten
ansiotaso oli noin 95% miesten ansiotasosta.
Kuntasektorin kuukausipalkkaisten säännöllisen
työajan keskiansion vuosinousu oli 2,6 prosenttia. Vuositasolla kunnallisen yleisen sopimusalan
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säännöllinen ansio nousi 2,7 prosenttia, opettajien 2,6, teknisten 2,7 ja lääkärien sopimusalan
säännöllinen ansio nousi 1,9 prosenttia. (tilastokeskus).
Oulun kaupungissa vakinaisen kokoaikaisen henkilöstön verollinen ansio oli 2320 euroa kuukaudessa. Miesten verollinen ansio oli 2601 € ja naisten 2193 €. Eri sopimusalalla vaihtelua on jonkin
verran – eri sopimusten palkkakärkeä edustaa
lääkärisopimukseen kuuluvat.

5.3. Henkilöstökustannukset
Valtakunnallisesti kuntien toimintamenoista yli
60 % on henkilöstömenoja. Kunta-alan henkilöstömenot ovat tällä hetkellä 17,5 miljardia euroa vuodessa. Uudet virka- ja työehtosopimukset
vuosille 2007-2009 nostavat työvoimakustannuksia vuoteen 2009 mennessä runsaalla 2 miljardilla eurolla.
Oulun kaupungin henkilöstökustannukset olivat
vuonna 2007 336,9 milj. euroa. Kasvua edelliseen
vuoteen oli 21,4 milj. euroa. Prosentuaalinen kasvu oli 6,8 % vuoteen 2006 verrattuna.

5.4. Henkilöstön virkistystoiminnan kustannukset
Henkilöstön keskitettyyn virkistystoimintaan käytettiin keskitetysti rahaa 136.652 €. Sillä tuettiin uimahalli- ja kuntosalikäyntejä, teatteri- ja konserttilippuja ja kaupungin virkistysmajojen käyttöä.
Toukokuussa 2007 järjestettiin Inspiraatioilta, johon henkilöstö voi tuoda omia harrastuksiaan
esille. Ilta oli inspiroiva ja aktiivisia osallistujia rohkeni laittaa itsensä peliin vaikkakin yleisöä ja osallistujia odotettiin enemmän.
Lisäksi järjestettiin elokuussa 2007 jo perinteeksi
muodostunut Elorieha –tapahtuma, johon osallistui lähes 4000 henkilöä.
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JOHTOPÄÄTÖKSET
Henkilöstöraportti ei ole pelkästään tilastotietoa
siitä, mitä on menneenä vuotena tapahtunut. Se
parhaimmillaan on lähtölaukaus tulevaisuuden
arvioimiseksi ja jopa suunnittelemiseksi. Mm. eläköityminen tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa
osaavan henkilökunnan varmistamiseksi on rekrytoinnin kehittämisen lisäksi mietittävä sekä kaupungin että työnantajan imagoa.
Vuosi 2007 oli suurelta osin muutoksiin valmistautumista. Henkilöstömäärältään isot hallintokunnat (esim. Sote) organisoituivat uudelleen. Useimmiten muutoksen edessä ensimmäinen kysymys
kullakin on; kuinka minun käy? Sen jälkeen herää
kysymys työkavereista, yksiköstä ja koko työnantajasta. Kysymys on tärkeä ja muutoksen edessä
siihen pitää pystyä antamaan vastaus. Tärkeää
on kuitenkin se, miten itse suhtautuu muutokseen – uhkana, mahdollisuutena tai jopa välinpitämättömyytenä. Tässä on tärkeää työnantajan ja työyhteisön antama tuki. Muutosvalmiuksia
on kehitetty kouluttautumalla ja ottamalla käyttöön uusia työkaluja (esim. Kympin kunta –hanke). Henkilöstön pitää olla mukana kehittämässä
toimintaa. Tässä yhteydessä myös henkilöstöjärjestöillä on tärkeä rooli. Muutoksessa turvaa antaa se, että jokaisen vakinaisen henkilön palvelussuhde pyritään turvaamaan.

Ikääntymiseen, sairauksiin ja työkyvyttömyyteen
ei ole olemassa ihmelääkettä. On keinoja, jotka auttavat jo syntyneeseen työkyvyttömyyteen
ja keinoja, joilla pyritään huomaamaan jo ensioireet siitä. Uudelleensijoitus on hyvä esimerkki tilanteesta, jossa työntekijän työkyvyn menettäminen ei välttämättä merkitse työn loppumista
kokonaan, vaan mahdollisuutta uuden työn oppimiseen. Varhaisen puuttumisen mallilla voidaan vaikuttaa vielä aikaisemmassa vaiheessa –
jo ensimmäisiin oireisiin. Osa-aikaisen sairasloman
käyttö, osa-aikaisuus ja muut työjärjestelyt omalta osaltaan auttavat jatkamaan työuraa.
Esimiehet ovat muutoksen käytännön toteuttajia.
Aiemmin tutkimuksissa (Kunta10) esim. esimiestyöskentelyn oikeanmukaisuus on koettu tärkeäksi. Koulutuksessa esimiehet ovat olleet erityisenä
kohderyhmänä juuri heidän erityisen merkittävän
roolin takia.
Henkilöstöraportissa on kuvattu useita tilastoja ja
kehityshankkeita, joilla pyritään raportoimaan ja
parantamaan HR-strategian toteutumista. Näiltä osin tulokset ovat luettavissa seuraavien vuosien henkilöstöraporttien yhteydessä. Kaadettu
vesi ei hanhen selässä pysy – muutos ja kehittyminen vaatii kaikkien organisaation kuuluvien panoksen.
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