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JOHDANTO

Vuosi 2013 oli uuden Oulun ensimmäinen kokonainen
toimintavuosi, jolloin Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon,
Yli-Iin ja Oulun kaupungin henkilöstö toimi yhdessä organisaatiossa. Eri kunnissa henkilöstöä kuvaavia raportteja
laadittiin kunkin kunnan omien tarpeiden mukaisesti.
Tämän takia tässä raportissa esitetyt luvut eivät ole täysin
verrattavissa aikaisempiin vuosiin. Vuosi 2013 tulee olemaan ns. nollavuosi henkilöstöraportoinnissa.
Uusi johtamisjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2012
alusta, jolloin muodostettiin kolme suurta palvelualuetta;
sivistys- ja kulttuuri, hyvinvointi sekä ympäristö ja yhdyskunta. Sivistys- ja kulttuuri -palvelualueella työskenteli
n. 5000 henkilöä, hyvinvointi -palvelualueella n. 3200
henkilöä ja yhdyskunta ja ympäristö -palvelualueella
n. 1000 henkilöä. Uuden toimintatavan juurruttaminen
jatkui vuonna 2013. Liikelaitosten osalta valmisteltiin
Oulun Satama -liikelaitoksen ja Nallikari -liikelaitoksen
aloittamista yhtiöinä 1.1.2014 alkaen omistajapoliittisten
linjausten mukaisesti.
Taloudellisen tilanteen heikennyttyä toukokuussa 2013
käynnistettiin neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa,
tavoitteena oli säästää henkilöstökuluissa. Säästökeinoina olivat mm. lomarahojen osittainen leikkaaminen
tai muuttaminen vapaaksi, lisä- ja ylitöiden rajaaminen,
varallaolokäytänteiden yhtenäistäminen, rekrytoinnin
rajoittaminen ja hallinnollisen työn vähentäminen. Ammattijärjestöjen kanssa ei päästy sopimuksiin lomarahan
vaihtamisesta vapaaseen tai sen leikkaamisesta. Taloudellisesti vähäisempiä muutoksia kuitenkin sovittiin am-

mattijärjestöjen kanssa. Työnantajan direktio-oikeuteen
kuuluvat toimenpiteet lisä- ja ylitöiden ja rekrytoinnin
vähentämisestä toteutettiin. Vuoden 2013 lopussa tehdyt
toimenpiteet alkoivat näkyä laskevina henkilöstömäärinä
ja -kuluina.
Tulevaisuudessa henkilöstön määrään ja osaamistarpeeseen vaikuttavat kaupunginvaltuuston päätökset
palvelumalli 2020:sta, kaupunkistrategia 2020:sta ja
valtuustosopimus 2013–2016:sta. Konkreettiset keinot
kaupunkistrategian henkilöstöä koskevien tavoitteiden
saavuttamiseksi kirjataan henkilöstöohjelmaan, jonka
laadinta aloitettiin syksyllä 2013.
Vaikka vuosi 2013 oli sopeuttamisen aikaa, jatkettiin
pitkävaikutteisia toimenpiteitä henkilöstön hyvinvoinnin
lisäämiseksi. Kuntaliitoksen aikana käynnistettyjä, hyvän
vastaanoton saaneita muutoskoulutuksia toteutettiin
edelleen vuonna 2013. Samoin panostettiin keskitettyjä
reusrsseja esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen. Työhyvinvoinnin osalta toimintatapoja hiottiin ennen aikaisen
eläköitymisen vähentämiseksi ja henkilön toimintakyvyn
varmistamiseksi. Henkilöstöjärjestöjen kanssa yhteistoiminta oli tiivistä ja aloitettiin mm. korvaavan työn ja etätyön käytön mahdollistaminen kaikissa Oulun kaupungin
yksiköissä.
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1.

OULUN KAUPUNGIN ARVOT
JA KAUPUNKISTRATEGIA

Kaupungin arvot ovat yhteinen käsitys siitä, mikä meille
on tärkeää ja arvokasta.

toimintaa suunnataan strategian tavoitetilaa ja painopisteitä kohti.

Oulun kaupungin arvojen valinnan lähtökohtana ovat
olleet yhdistyvien kuntien sekä yhdistymissopimuksen
arvot. Arvoja on työstetty kuntalaisten, henkilöstön ja
nuorten haastajaryhmien palautteen perusteella.

Rajalliset resurssit suunnataan ensisijaisesti strategiaa
toimeenpanevaan toimintaan, ei-strategista toimintaa vähennetään tai siitä luovutaan mahdollisuuksien mukaan.
Toimeenpanossa onnistuminen merkitsee tavoitteiden
suuntaan johtamista ja viemistä käytännön arjen toimintaan.

Arvoiksi ovat kiteytyneet rohkeus, reiluus ja vastuullisuus.
Arvoille on kuvattu seuraavat merkitykset:
Rohkeus:
Suhtaudumme rohkeasti ja luovasti tulevaisuuteen. Uskallamme muuttaa rakenteita ja suhtaudumme riskinottohaluun myönteisesti ja hyväksymme mahdollisen
epäonnistumisen.
Reiluus:
Toimimme avoimesti ja otamme toiset huomioon sekä
arvostamme kohtuullisuutta ja inhimillisyyttä. Olemme
tunnettuja reilusta meiningistä.
Vastuullisuus:
Kannamme vastuuta omasta ja läheistemme hyvinvoinnista. Huolehdimme kestävästä elämäntavasta ja toimimme siten, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus tehdä valintoja.
Uudesta kaupunkistrategiasta päätettiin kaupunginvaltuustossa 19.8.2013. Kaupunkistrategia on keskeinen
perusta päätöksenteolle, suunnittelulle ja kehittämiselle
sekä toiminnalle. Strategian toteuttamisessa kaupungin

Strategian toteuttaminen on myös toimintaympäristön,
ulkoisten ja sisäisten tekijöiden sekä vuorovaikutussuhteiden hallintaa.
Kaupunkiorganisaatiossa strategian toteuttaminen vaatii
erityisesti kaikkien osapuolten sitoutumista ja panostusta
ihmisten johtamiseen, vuorovaikutukseen ja viestintää.
Valitut arvot alkavat keskustelujen kautta ohjata jokapäiväistä toimintaa ja muodostaa uudenlaista toimintakulttuuria. Strategian toteuttaminen 2020 edellyttää
strategian tavoitteiden aukaisua arkipäivän tehtäviksi,
tavoitteiden asettamista.
Onnistumisen seuranta edellyttää mittaamista ja arviointia. Onnistumiselle edellytyksiä antavat henkilöstön kannusteet ja osaamisen kehittäminen. Yhteisen tahtotilan
synnyttäminen on strategian toteutumisen edellytys.
Kaupunkistrategia ohjaa vuosittain toistuvaa talousarvion
valmistelua. Konsernipalvelut, palvelualueet ja -yksiköt
johtavat omat tavoitteensa kaupunkistrategiasta ja strategiaa konkretisoivista ohjelmista.
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Kaupunkistrategian henkilöstöä koskeva osuus:

Linjaukset

Tavoitetila
v.2016

Tavoitetila
v.2020

yli 10,40

yli 10,45

yli 80 %

yli 80 %

43 %

44 %

v. 2012:
0,04
3,91
3,59
3,69
11,19

alle 0,01

alle -0,02

Yht. yli 11,25

Yht. yli 11,30

Henkilöstön
kokonaismäärä ei kasva

13 196 henk.

13 196 henk.

Henkilötyövuodet
eivät kasva

9082,67 htv

Indikaattori

Nykytila

Kunta10-kysely,
indikaattori johtamisesta:
Hyvällä johtamisella
mahdollistetaan
tavoitteiden
saavuttaminen.

• Esimiestuki
• Kohtelun oikeudenmukaisuus
• Päätöksenteon oikeudenmukaisuus
Yhteensä
Hyvä työnantajaimago

Henkilöstön
osaamista
kehitetään ja kohdennetaan tarve- ja
asiakaslähtöisesti.
Henkilöstön
työhyvinvointi
nousee.

Henkilöstön kokonaismäärä ei nouse,
ohjataan henkilöstöä hallinnollisesta
työstä asiakaspalvelutyöhön.

Koettu henkilöstön
ammattitaito asiakastyytyväisyysmittauksessa ja
muilla nopeilla arvioinneilla. Kehityskeskustelujen koettu hyödyllisyys,
osuus kasvaa
Kunta10-kysely, indikaattori työstä, työyhteisöstä
ja johtamisesta:
Työstressi
Työyhteisön tavoitteellisuus
Yhteistyö esimiehen
kanssa
Sosiaalinen pääoma
Yhteensä

v. 2012:
3,48
3,74
3,12
10,34
77,5 %
Tavoitteet
määritetään
asiakaspalvelumallissa v. 2014
v. 2012 41,7 %

Taulukko 1. Kaupunkistrategian henkilöstöä koskevat linjaukset

Henkilöstön osalta painopistealueet ovat johtaminen,
henkilöstön tarve- ja asiakaslähtöinen osaaminen ja
hyvästä työhyvinvoinnista huolehtiminen. Edellä todettuja
linjauksia seurataan Kunta10-tutkimuksella, johon Oulun
kaupunki on osallistunut 1990-luvulta lähtien. Vuoden
2012 tutkimustuloksista laadittiin kehittämissuunnitelmat
eri palvelualueilla ja liikelaitoksissa. Kaupunkistrategiaan
on kirjattu linjaus, jonka mukaan henkilöstömäärä ei
kasva ja henkilöstöä ohjataan hallinnollisesta työstä asiakaspalveluun. Kaupunkistrategian pohjalta käynnistettiin
henkilöstöohjelman laadinta, jolla ohjataan henkilöstötyötä strategisten linjausten toteuttamiseksi.

9082,67 htv

Tavoite asetetaan
myöhemmin.
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2.

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE

Martu Väisänen

Henkilöstön määrä palvelussuhteittain

2012

2013

kasvu-%

Vakinaiset

9218

9328

1,19 %

Tilapäiset

2944

2554

-13,25 %

Työllistetyt

546

521

-4,58 %

Henkilöstö yhteensä

12708

12403

-2,40 %

asukasluku 1.1. mukaan
suhde väestöön (luvussa ei mukana työllistetyt)

190927
6,37%

193832
6,13%

Taulukko 2. Henkilöstömäärä 31.12.2012 ja 31.12.2013.
Lähde: Personec.

2.1.

Henkilöstömäärän kehitys

Vuosi 2013 oli uuden Oulun ensimmäinen täysi toimintavuosi kaikkien liitoskuntien henkilöstön työskenneltyä
Oulun kaupungin palveluksessa. Näin ollen vuoden 2013
tilastot eivät ole suoraan vertailukelpoisia edellisiin vuosiin nähden.
Henkilöstön kokonaismäärä laski edelliseen vuoteen
verrattuna. Myönteistä oli kehitys vakinaisen henkilöstön
määrän kasvussa suhteessa koko henkilöstöön. Erityisesti
loppuvuodesta tehdyt henkilöstön sopeuttamistoimet
merkitsivät myös määräaikaisten työntekijöiden käytön
vähentämistä sekä sijaisten ottamisen tarkempaa harkintaa. Tämän johti tilapäisen henkilöstön määrän vähenemiseen.

Merkittävin henkilöstön määrään vaikuttava ulkoinen
rakenteellinen muutos oli Oulun kaupungin ja PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin välinen sopimus mielenterveyspalveluiden uudelleenjärjestelyistä, jonka
perusteella 39 henkilöä siirtyi Oulun kaupungin palveluksesta sairaanhoitopiiriin. Merkittävä sisäinen toimintojen
uudelleenjärjestely, joka kosketti yli 200 työntekijää, oli
hallinnon tukipalveluiden keskittäminen Oulun Konttori
-liikelaitokseen.
Talousarviossa 2013 henkilöstön määräksi arvioitiin
yhteensä n. 12330 henkilöä, joista vakinaisia n. 9500 ja
tilapäisissä palvelussuhteissa toimivia n. 2830. Vuoden
2013 lopun henkilöstömäärä jäi selvästi alle arvioidun.
Tilastointimuutos (toimenpidepalkkalaiset) huomioiden
henkilöstö jäi alle suunnitelman n. 250 hengellä. Vuoden
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aikana käynnistetyt toimet säästöjen saamiseksi vähen- kari, Oulun Jätehuolto ja Oulun Vesi.
sivät erityisesti tilapäisen henkilöstön käyttöä.
Vuoteen 2012 verrattuna henkilöstömäärissä vähennystä
Oulun kaupunginvaltuusto teki 3.6.2013 valtuustosopitapahtui mm. hyvinvointipalveluissa, Oulun teknisessä liikemuksen, jossa henkilöstön osalta määriteltiin seulaitoksessa, Oulun Serviisissä, ympäristö- ja yhdyskuntapalraavasti: Väestönkasvusta ja ikääntymisestä johtuva
veluissa. Pelastuslaitoksessa jatkettiin ensihoidon järjestämipalvelutarpeiden kasvu hoidetaan tuottavuutta
seen liittyviä rekrytointeja vuoden 2013 alussa. Pelastuslaitos
nostamalla, lisäämättä henkilöstön kokonaismäärää
palkkasi n. 30 henkilöä ensihoidon tehtäviin.
(13 196 ja htv 9082,67) hyödyntämällä eläköitymistä ja
Valtuustosopimuksen tavoitteen mukaisesti hallinnollisen
ohjaamalla henkilöstöä hallinnollisesta työstä asiatyön määrää tulee vähentää, joka mahdollistaa henkilöstön
kaspalvelutyöhön.
siirtämisen asiakaspalvelutyöhön. Hallinnollista työtä keskiHenkilöstömäärä 31.12.2013 alitti valtuustosopimuksen
tettiin Oulun Konttorin alaisuuteen, mikä tukee valtuustosomukaisen määrän tilastointimuutoksetkin huomioiden. pimuksen tavoitetta.
Suurin henkilöstömäärä työskentelee sivistys- ja kulttuuripalveluissa, joka pitää sisällään opetuksen lisäksi
varhaiskasvatuksen, liikunnan, nuorisotoimen ja kulttuurin. Vuoden 2013 lokakuuhun mennessä keskitettiin
hallinnollisia tehtäviä Oulun Konttoriin. Kaiken kaikkiaan henkilöstöä siirtyi Oulun Konttoriin 217 henkilöä
muista yksiköistä kuin ulkoisista liikelaitoksista. Ulkoisia
liikelaitoksia olivat Oulun Energia, Oulun Satama, Nalli-

2.2.

Henkilöstön määrä
sopimusaloittain

Yleistä kunnallista työ- ja virkaehtosopimusta sovelletaan
yhä useampaan työntekijään. Tuntipalkkaisen työehtosopimuksen osuus on edelleen laskussa.

Palvelualue/liikelaitos

Vakinaiset

Tilapäiset

Työllistetyt

Yhteensä

BusinessOulu

47

27

0

74

Hyvinvointipalvelut

2580

936

126

3642

3

10

4

Kaupunginhallitus
Konsernipalvelut

106

63

10

179

Nallikari

4

1

2

7

Oulun Energia

160

11

0

171

Oulun Jätehuolto

21

3

9

33

Oulun Konttori

330

61

12

403

Oulun Satama

20

3

0

23

Oulun Serviisi

530

160

8

698

Oulun Tekninen Liikelaitos

521

20

36

577

Oulun Tietotekniikka

84

17

0

101

Oulun Työterveys

77

23

0

100

Oulun Vesi

88

5

6

99

Oulunsalon Kulttuuri-instituutti

6

28

0

34

Pelastuslaitos

233

79

0

312

Sisäinen tarkastus

2

1

0

3

Sivistys- ja kulttuuripalvelut

3865

1469

308

5642

Tilakeskus

36

9

1

46

Ulkoisen tarkastuksen yksikkö

5

0

0

5

Yhdyskuntapalvelut

171

21

1

193

Ympäristötoimi

45

16

2

63

Taulukko 3. Henkilöstön sijoittuminen eri toimialueille. Lähde: Personec.
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Sopimusala

Miehet

Naiset

Yhteensä

Osuus

Kunnallinen yleinen sopimus

1484

4672

6156

6,0 %

Kunnallinen opetusalan sopimus

132

1496

1628

17,5 %

Teknisten sopimus

386

408

794

8,5 %

Lääkärisopimus

60

235

295

3,2 %

Tuntipalkkaisten sopimus

160

236

396

4,2 %

Muusikoiden sopimus

3

56

59

0,6 %

Kaikki yhteensä

2225

7103

9328

Taulukko 4. Henkilöstön määrä sopimusaloittain. Lähde: Personec.
Eri työehtosopimuksien erot eivät tuntipalkkalaisiin sovellettavaa sopimusta lukuun ottamatta ole olennaisilta
osiltaan kovin erilaisia. Toivottavana suuntauksena olisi
työehtosopimusten määrän vähentyminen.

2.3.

Palvelussuhteen luonne

Uuden Oulun perustamisen myötä 1.1.2013 alkaen
jouduttiin perustamaan uudestaan myös kaikki virat,
koska aiempi Oulun kaupunki lakkasi olemasta. Virat on

tarkoitettu vain niihin tehtäviin, joissa käytetään julkista
valtaa. Julkisen vallan käytöllä tarkoitetaan mm. oikeutta
tehdä päätöksiä yksilön oikeudesta tai velvollisuudesta.
Valtakunnan tasolla n. 25 % on virkasuhteisia. Oulussa virkasuhteisten määrä on laskenut n. 33 %:iin ja on edelleen
laskussa.
Työ- ja virkasuhteen eroavaisuudet eivät ole merkittäviä

Virka

Työsuhde

Tunti
palkkainen

Yhteensä

työsuhteisten
%-osuus

naisten
%-osuus

2007
Miehet
Naiset
Yhteensä

930
2714
3644

869
2030
2899

396
41
437

2195
4785
6980

57,63 %
43,28 %
47,79 %

2008
Miehet
Naiset
Yhteensä

917
2525
3442

896
2364
3260

386
27
413

199
4916
7115

58,30 %
48,64 %
51,62 %

2009
Miehet
Naiset
Yhteensä

899
2421
3320

916
2632
3548

373
36
409

2188
5089
7277

58,91 %
52,43 %
54,38 %

2010
Miehet
Naiset
Yhteensä

887
2401
3288

912
2715
3627

368
36
404

2167
5152
7319

59,07 %
53,40 %
55,08 %

2011
Miehet
Naiset
Yhteensä

869
2323
3192

934
2928
3862

354
34
388

2157
5285
7442

59,71 %
56,05 %
57,11 %

2012
Miehet
Naiset
Yhteensä

1038
2876
3914

1021
4109
5130

382
32
414

2441
7017
9458

57,48 %
59,01 %
58,62 %

2013
Miehet
Naiset
Yhteensä

894
2164
3058

966
4908
5874

365
31
396

2225
7103
9328

59,82 %
69,53 %
67,22 %

Taulukko 5. Palvelusuhteen luonne. Lähde: Personec.

68,55 %

69,09 %

69,93 %

70,39 %

71,02 %

74,19 %

76,15 %
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lainsäädännön muutosten myötä. Suurin ero on palvelussuhteen päättämisessä. Laiton irtisanominen työsuhteessa velvoittaa työnantajan maksamaan vahingonkorvausta,
kun taas virkasuhteisten osalta virkasuhde palautuu
ennalleen.

2.4. Tilapäisen henkilöstön erittely
Kaikista tilapäisistä palvelussuhteista n. 45 % perustui
sijaistarpeeseen. Säästötoimista huolimatta sijaisia käytettiin edelleen runsaasti, vaikka vuoteen 2012 verrattuna
ne laskivat n. 5 %. Hyvin monissa tehtävissä poissaolevan
työntekijän tilalle on palkattava sijainen mm. velvoittavien
henkilöstömitoitusten takia. Vuorotteluvapaan suosio jatkui suurena. Tämä tukee työurien jatkumista ja toisaalta
mahdollistaa työttömien työnhakijoiden työllistämisen.

Sijaiset yhteensä

1317

Sairauspoissaolosijainen

122

Vuosiloma/viikkoleposijainen

194

Perhevapaiden sijainen

265

Koulutus- ja opintovapaan sijainen

43

Muun virka-/työvapaan sijainen

616

Vuorotteluvapaan sijainen

77

Avoimen viran/tehtävän hoito

374

Muut määräaikaiset

1263

Kausiluontoinen

59

Tilapäinen kysynnän kasvu

10

Erillinen määräaikainen tehtävä

599

Oppisopimussuhde

33

Oppilas/harjoittelija

13

Tuntiopettaja

437

Projektit

112

Taulukko 6. Tilapäiset palvelussuhteet 31.12.2013.
Lähde: Personec.
Oppisopimuskoulutus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden työntekijälle uuden ammatin oppimiseen. Työnantajalle se kustannustehokas tapa mahdollistaa työuran
jatkamisen tilanteissa, jossa työntekijällä ei ole enää
terveydellisiä edellytyksiä jatkaa entisessä ammatissa.
Oppisopimuskoulutusmahdollisuuksia tulisi edelleen
lisätä.

2.5.

Ikä ja sukupuolijakauma

Naisten määrä koko henkilöstöstä on edelleen kasvussa.
Kuntatyön naisistuminen on edelleen kasvussa, johtuen mm. terveydenhoitoalan kasvusta. Miesten määrää
vähentää teknisen alan toimintojen uudelleen järjestelyt,
mm. lain edellyttämät yhtiöittämiset.
Vakinaisen henkilöstön osalta keski-ikä oli naisilla 47,2
vuotta ja miehillä 46,8 vuotta. Eri ikä-ryhmissä on aika
tasaisesti sekä naisia että miehiä. Seuraavan viiden vuoden aikana n. 900 henkilöä on saavuttamassa 65 vuoden
iän. Tämä antaa mahdollisuuden henkilöstön määrän
vähenemiseen keinoina mm. työn tuottavuuden kasvattaminen ja tuotantotapojen uudistaminen. Tämä poistuma
kuitenkin koskettaa myös aloja, jotka pysyvät tulevaisuudessakin kaupungin oman tuotannon piirissä, kuten
opetustoimi. Rekrytointia ei siis voida kokonaan unohtaa
ja käyttää suoraan koko eläköitymistä hyödyksi.

Vakinaiset

Tilapäiset

Henkilöt

Nainen

%

Mies

%

Yhteensä

Nainen

%

Mies

%

Yhteensä

–29

300

76,92%

90

23,08%

390

653

79,25%

171

20,75%

824

30–39

1488

75,53%

482

24,47%

1970

667

79,88%

168

20,12%

835

40–49

2076

75,49%

674

24,51%

2750

383

80,29%

94

19,71%

477

50–59

2555

77,03%

762

22,97%

3317

257

78,59%

70

21,41%

327

60–64

652

76,44%

201

23,56%

853

41

63,08%

24

36,92%

65

65–

32

66,67%

16

33,33%

48

24

75,00%

8

25,00%

32

Yhteensä

7103

76,15%

2225

23,85%

9328

2025

79,10%

535

20,90%

2560

Keski-ikä
31.12.

47,2

47,1

36,8

46,8

Taulukko 7. Ikä- ja sukupuolijakauma. Lähde: DW-tietojärjestelmä.

37,8

37,0
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Tilapäisen henkilöstön keski-ikä on luontaisesti matalampi kuin vakinaisten. Työelämään tullaan usein määräaikaisten palvelussuhteiden kautta. On kuitenkin huomionarvoista, että Oulun kaupunki on työllistänyt myös
ikääntyneempää henkilöstöä määräaikaisiin palvelussuhteisiin, mikä osoittanee syrjimättömyyttä iän perusteella.

2.6.

Vakinaisen henkilöstön
palvelussuhteen pituus

vuonna 2012 tehtyyn päätökseen uudesta tehtävänimikkeestä valtakunnallisen suuntauksen mukaisesti. Perhepäivähoitajien määrä on laskenut.

2.8.

Osa-aikaisuus

Syy
Osittainen
hoitovapaa

2012

2013

Yhteensä

Naiset

Miehet

Yhteensä

126

148

8

156

Palvelussuhteen pituus

henkilöitä

Alle 5 vuotta

1824

5–9 vuotta

2142

10–14 vuotta

1651

15–19 vuotta

972

Työntekijän
pyyntö

2739

Osa-aikalisä

2

3

Osa-aikainen
sairauspoissaolo

16

14

3

17

Muu syy

557

342

41

383

1008

132

1140

20 vuotta tai yli

Taulukko 8. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen
pituus. Lähde: Personec.
Perinteisesti kuntatehtävissä työskentelevillä on pitkät
palvelussuhteet, mikä ilmenee myös pienenä vaihtuvuutena. Yli 10 vuotta työskennelleitä on yli puolet kaikista
vakinaisista.

2.7.

Tehtävänimikkeet

Nimike

lukumäärä

Lähihoitaja

851

Lastenhoitaja

742

Lastentarhanopettaja

690

Tuntiopettaja

636

Perusopetuksen luokanopettaja

626

Sairaanhoitaja

509

Palvelutyöntekijä

434

Koulunkäynnin ohjaaja

388

Perusopetuksen lehtori

385

Terveydenhoitaja

223

Ohjaaja

205

Perushoitaja

200

Perhepäivähoitaja

198

Sosiaalityöntekijä

149

Lukion lehtori

143

Terveyskeskuslääkäri

137

Taulukko 9. Koko henkilöstön 20 yleisintä tehtävänimikettä. Lähde: Personec.
Oulun kaupungin yleisin tehtävänimike on lähihoitaja.
Yleisimmät nimikkeet edustavat hyvinvointi- ja kasvatusalaa. Koulunkäynninohjaajien määrän kasvu perustuu

Opiskelu
Osa-aikainen
eläke

Yhteensä

8
375

8

348

70

418

145

10

155
3

Taulukko 10. Osa-aikatyötä tehneet vakinaiset 31.12.2013.
Lähde: Personec.
Oulussa vakinaisesta henkilöstöstä osa-aikatyötä teki n.
12,2 % (vuonna 2012: 10,8 %). Osa-aikatyötä tekevien määrä on ollut edelleen kasvussa.
Osa-aikaeläkkeellä olevien määrä on kasvanut. Osa-aikaeläkkeen perusteena voi olla osittainen työkyvyttömyys
tai ikä. Osa-aikaisen työn tarjoaminen erityisesti iäkkäämmille työntekijöille tukee työssä jaksamista, jolloin mahdollista eläkkeelle siirtymistä voidaan siirtää eteenpäin.
Työntekijälle se tarjoaa mahdollisuuden pysyä edelleen
työelämässä. Työnantajalle työssäolon jatkaminen merkitsee säästöjä eläkemaksuissa. Kaikissa tehtävissä osaaikaisen työn järjestäminen ei onnistu (esim. esimiestyö).
Osa-aikaista sairauspoissaoloa on vuositasolla käytetty
aiempaa enemmän. Vuonna 2013 mahdollisuutta käytti
106 henkilöä ja vastaavasti vuonna 2012 82 henkilöä. Osaaikainen sairauspoissaolo mahdollistaa varhaisemman
työhön paluun, mikä puolestaan vähentää riskiä pysyvästä työkyvyttömyydestä. Vuonna 2012 osa-aikaisen sairauspoissaolon käyttöä helpotettiin siten, että ns. karenssiaikaa lyhennettiin, jolloin osa-aikaisen sairauspoissaolon
käyttö helpottui.
Osittainen hoitovapaa liittyy perhe-elämän ja työelämän
yhteensovittamiseen, ja sen käyttö on vuonna 2013 kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Tasa-arvopolitiikan
kannalta on myönteistä myös miesten hakeutuminen
osittaiselle hoitovapaalle.
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3.

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN HALLINTA

Kati Valjus

3.1.

Uudet palvelussuhteet

Uusia vakinaisia palvelusuhteita alkoi vuoden 2013 aikana
571 kpl (6,12 % vakinaisista). Pääasiassa tavoitteena oli
käyttää sisäistä rekrytointia, mikä tukee myös valtuustosopimuksen ja kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista.

3.2.

Työaika ja työpanos

Työpanoksella kuvataan käytettävissä ollutta työaikaa
sen jälkeen, kun maksimityöpanoksesta (=teoreettinen
työaika) on vähennetty sairauspoissaolot, vuosilomat ja
muut keskeytykset. Vuonna 2013 oli vakinaisen ja tilapäisen henkilökunnan teoreettinen työaika 12015 henkilötyövuotta. Toteutunut työaika oli 9131 henkilötyövuotta.
Tehty työpanos oli 76 %. Tilasto perustuu henkilötietojärjestelmästä tehtyyn raporttiin.
Lisä- ja ylitöiden osuus toteutuneesta työpanoksesta ei
ole merkittävä. Vuonna 2013 sen osuus oli 1,16% ja vastaavasti vuonna 2012 1,18%. Toukokuussa säästötoimena tehty päätös ylitöiden rajoittamisesta ei juurikaan vaikuttanut
vuositasolla.
Valtuustosopimuksessa määriteltiin työpanostavoitteeksi enintään 9082,67 htv. Toteutunut työpanos oli 9131.
Toteuma ylitti tavoitteen 0,53 %. Toukokuussa tehtyjen
henkilöstöön kohdistettujen säästöpäätösten vaikutuksesta loppuvuonna toteutunut keskimääräinen työpanos

kääntyi kuukausitasolla laskuun, muttei täysin vastannut
alkuvuoden ylitystä.

3.3.

Virka- ja työvapaiden käyttö

Vuonna 2013 myönnettiin palkattomia työ- ja virkavapaita
yhteensä lähes 700 000 kalenteripäivää. Henkilöstön
määrässä se tarkoittaa lähes 1900 henkilöä vuositasolla.
Tästä määrästä lähes 400 henkilöä on hoitanut Oulun
kaupungilla toista tehtävää. Tämä tarkoittaa sitä, että
Oulun kaupunki pystyy tarjoamaan sisäistä tehtäväkiertoa, mikä tukee henkilöstön osaamisen kehittymistä.
Kunnallisen palvelutuotannon toimivuuden varmistamiseksi ja lakisääteisten henkilöstömitoitusten täyttämiseksi palkaton vapaa tarkoittaa usein sijaisen ottamista
tehtävien hoitamiseen, mikä siis kasvattaa tilapäisen
henkilön määrää. Vaikka julkista sektoria moititaan usein
tilapäisten palvelussuhteiden perusteettomasta käytöstä,
niin kokonaisarvioinnissa sisäistä tehtäväkiertoa kannattaa edelleen tukea. Tämä toimintamalli tarjoaa samalla
nuorille kanavan työelämään. Erilaisilla vapailla voidaan
myös tukea työssä jatkamista.
Valtuustosopimuksessa asetettu tavoite henkilöstömäärän pitämisestä korkeintaan ennallaan ja hallinnollisen
työn vähentäminen edellyttää sisäisen liikkuvuuden
kehittämistä. Sisäinen liikkuvuus tukee myös henkilöstön
osaamisen lisäämistä kaupunkistrategian mukaisesti.
Vuodenvaihteessa yli 10 % oli erilaisilla työ- tai virkavapailla. Toukokuussa 2013 päätettiin jatkaa edullista
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vapaaehtoista säästösyistä otettavien vapaiden houkuttelevuutta. Vuoden vaihteessa ko. vapailla oli yhteensä yli
400 työntekijää. Erilaisilla perhevapailla oli myös lähes
400 työntekijää. Vuoden 2012 alusta voimaan tulleiden
työehtosopimusten mukaisesti myös isille tuli oikeus
saada palkallista vapaata. Palkallisen vapaan kesto on 6
arkipäivää.
Terveysperusteisissa poissaoloissa erityisesti määräaikainen työkyvyttömyyseläke indusoi pysyvää työkyvyttömyyttä. Määräaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden
kasvaessa myös työnantajan tulevat varhemaksut (kustannus ennenaikaisesta eläköitymisestä) todennäköisesti
kasvavat. Oulun kaupunki pyrkii voimakkaasti alentamaan
näitä kustannuksia panostamalla erityisesti työhyvinvointiin mm. varhaisen puheeksi ottamisen -toimintamallilla
ja uudellensijoitustoiminnalla.
Taulukko 11. (oikealla) Virka- ja työvapaiden käyttö vuoden 2013 aikana. Lähde: Personec.
Taulukko 12. (alhaalla) Virka- ja työvapailla olleiden
määrä 31.12.2013. Lähde: Personec.

Palkattomilla vapailla 31.12.2013

Kalenteripäivät
Terveysperusteinen poissaolo

198624

Perhevapaa

147831

Toisen vakanssin hoito

144042

Vuorotteluvapaa

40255

Toisen vakanssin hoito
toiselle työnantajalle

35507

Yksityisasiat

26710

Opintovapaa

24923

Kuntoutustuki

22359

Muu poissaolo

20565

Palkaton keskeytys,
säästötoimet

8903

Kuntoutus

6895

Muu palkallinen
virka-/työvapaa

5737

Säästövapaa

5339

Lomautus

1383

Kaikki yhteensä

689073

Naiset

Miehet

Perhevapaat

388

Äitiysloma

81

Vanhempainloma/äitiysloma

121

Isyysvapaa

2
6

Hoitovapaa/palkaton

164

Ottolapsen hoitoloma

2

Vaikeasti sairaan lapsen hoito ja kuntoutus

1

Pakottavat perhesyyt

6

3

2

Terveysperusteiset vapaat
Sairausloma

yhteensä

122
41

Vapaa-ajan tapaturma

15
1

Työmatkatapaturma

1

Määräaikainen työkyvyttömyyseläke

52

Kuntien eläkevakuutuksen järjestämä kuntoutus

4

8

Opiskelu

92

Opintovapaa (palkaton)

66

12

Muut opinnot (palkaton)

11

2

Uudelleenkoulutus

1

Muut virka-/työvapaat

843

Muu virkavapaus/työloma (palkaton)

45

5

Vuorotteluvapaa

68

17

Yksityisasiat

164

18

Taludellisiin syihin perustuva palkaton keskeytys

381

23

Toiminta YK:ssa tai sen erityisjärjestöissä

2

Toisen vakanssin hoito toiselle työnantajalle

90

30

Kaikki yhteensä

1299

146

1445

13

3.4.

Vaihtuvuus (lähteneet)

2012

2013

5,23 %

4,95 %

Irtisanoutuminen

179

178

Työsuhteen purku

5

5

Toiminnan siirtyminen

83

39

Työkyvyttömyyseläke

62

52

Vanhuuseläke

158

173

Varhennettu vanhuuseläke

2

10

Kuollut

6

5

Yhteensä

495

462

Vaihtuvuus

Kokonaisuutena henkilöstön vaihtuvuus on laskenut. Suurimat ryhmät irtisanoutuneista olivat sairaanhoitajia (36)
ja lähihoitajia (18). Vuoden 2013 aikana Oulun kaupungin
palveluksesta siirtyi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palvelukseen 39 henkilöä liittyen mielenterveyspalvelujen uudelleenjärjestelyyn.

Päättymissyy

Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on jatkanut edelleen
vähenemistä. Vanhuuseläkkeiden osalta eläköityminen
on kasvanut. Talousarvioon nähden poistuma on toteutunut arvioituna pienempänä.
Muu poistuma on ollut 227 henkilöä (sisältäen henkilöstön siirtymisen PPHSP:iin). Kokonaisuutena henkilöstöpoistuma jäi hiukan alle talousarviossa suunnitellun.

Taulukko 13. Vaihtuvuus, vakinaisessa palvelussuhteessa
työskennelleet. Lähde: Personec-

3.5.

3.6.

Eläkkeelle siirtyminen

Eläköityminen on ollut edelleen ennustettua pienempää.
Vanhuuseläkkeelle siirtyi 183 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 52 henkilöä. Eri eläkkeille siirtyi yhteensä 235
henkilöä.

Uudelleensijoitus

Keskimäärin keskitetyn uudelleensijoituksen asiakkuusaika on 1,5 vuotta.
Keskitetyn uudelleensijoituksen asiakkaat ovat sijoittuneet pääsääntöisesti uusiin tehtäviin työkokeilujen kautta.
Keva on rahoittanut pääosan kolmen kuukauden työkokeiluista. Onnistuneissa työkokeiluissa työsuhdetta on
voitu jatkaa tarvittaessa määräaikaisena ennen tehtävän
vakinaistamista täyttölupamenettelyssä. Osalle asiakkaista on löydetty ratkaisu osatyökyvyttömyyseläkkeistä.

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä on edelleen
noussut. Keskimäärin se on noussut viime vuosina n.
kuukaudella vuosittain. Myös työkyvyttömyyseläkkeelle
siirtyneiden keski-ikää on saatu nostettua eri toimenpiteiden myötä.

Eläköityminen
Miehet

Naiset

Yhteensä

Keski-ikä

vanhuuseläkkeelle siirtyneet

50

123

173

63,6

varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtyneet

2

8

10

62,6

kuntoutustuelle siirtyneet

4

37

41

52,3

täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet

15

37

52

58,1

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet

Taulukko 14. Eläkkeelle siirtyminen. Lähde: Personec.

Keskitetty uudelleensijoitus asiakkaat ja ratkaisut 2009–2013
vuosi

2009

2010

2011

2012

2013

yhteensä

kaikki asiakkaat

17

9

13

25

20

84

uudet asiakkaat

10

8

10

18

8

54

vakinainen

16

6

8

7

6

43

määräaikainen

16

19

14

11

9

69

opiskelu

11

8

3

3

5

30

työkokeilut

11

11

6

15

6

49
329

Taulukko 15. Keskitetyn uudelleensijoituksen volyymi ja ratkaisut. Yksi työntekijä voi olla asiakkaana useampana
vuotena ja hänellä on voinut olla uudelleensijoituksena useita eri ratkaisuvaihtoehtoja.
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Henkilöt ovat uudelleensijoittuneet mm. hoitajan,
osastosihteerin, palveluasiantuntijan, virastomestarin,
aulaemännän, ohjaajan, koulunkäyntiohjaajan, koneasentajan, laitosmiehen, lähihoitajan ja opettajan tehtäviin.
Varhaisen puuttumisen mallin mukainen toiminta on ollut
aktiivista prosessien ja liikelaitosten sisällä ja sen käyttö
on lisääntynyt. Tavoitteena on työntekijöiden työkyvyn
säilyttäminen ja työurien pidentäminen. Esimies on päävastuullinen uudelleensijoitusprosessissa ja tavoitteena
on henkilön sijoittuminen ensisijaisesti oman prosessin
tai liikelaitoksen sisällä sopiviin tehtäviin.
Eri prosessien ja liikelaitosten sisäisten varhaisen puuttumisen keskustelujen ja sisäisten uudelleensijoitusten
määriä tullaan seuraamaan vuosittaisen henkilöstökyselyn yhteydessä.
Oulun kaupungin tavoitteena on reagoida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tilanteisiin, joissa työntekijän työssä suoriutuminen on uhattuna esim. toistuvien
sairauspoissaolojen tai työkyvyn heikkenemisen johdosta.
Tavoitteena on työntekijöiden työkyvyn säilyttäminen ja
työuran pidentäminen.

3.7.

Rekrytoinnin kehittäminen

Koko Oulun kaupungille palveluita tarjoava keskitetty
rekrytointipalvelu käynnistettiin elokuussa 2013 osaksi
talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalveluita. Rekrytointipalveluiden painopiste on ollut sijaisrekrytointi ja sen
kehittäminen mm. hoito- ja opetusaloille sekä kohdistettu rekrytointi. Työn tueksi on otettu käyttöön uusi
Kuntarekry-järjestelmä, jonka käyttökoulutukset jatkuvat
vuonna 2014.
Rekrytointiosaamista keskittämällä tavoitteena on
saada aikaan sujuva, tehokas työnantajaa ja työntekijöitä parhaalla mahdollisella tavalla palveleva yhtenäinen toimintamalli niin perus- kuin sijaisrekrytointiinkin.
Rekrytointikäytäntöjä on kehitetty tiiviissä yhteistyössä
ja vuoropuhelussa toimialojen ja rekrytoivien esimiesten
kanssa.
Osaamista keskittämällä saadaan aikaan toiminnan
tehostamista ja laadun varmistusta. Esimerkiksi sijaisten
alkuhaastattelut ja kelpoisuuksien tarkistukset tehdään keskitetysti. Tavoite, on, että esimiehiltä vapautuu
työaikaa moneen muuhun asiaan. Esimiehen päätösvalta
rekrytoinnissa säilyy edelleen. Keskitetty rekrytointi toimii
käytännön tukena ja apuna.
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4.

HENKILÖSTÖN OSAAMISEN
VAHVISTAMINEN JA JOHTAMINEN

Saida Jantti

4.1.

Henkilöstön koulutustaso

Kunnallisessa työssä työskentelee korkeasti koulutettua
henkilöstöä ja sen suhteellinen osuus kasvaa.
Oulun kaupungin palkkajärjestelmässä ei ole täysin ajantasaisia ja täydellisiä koulutustietoja ja niitä ei erikseen
raportoida.

4.2.

Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen tukee kaupungin strategisten
päämäärien mukaisen toiminnan toteutumista. Kehittämisen lähtökohtana ovat kaupungin tehtävät ja niiden edellyttämä osaaminen nyt ja tulevaisuudessa. Kehittämis- ja
osaamistarpeita kartoitetaan pääasiassa kehityskeskustelujen yhteydessä.
Osaamisen kehittämisen kokonaisuus perustuu moninaisten oppimis- ja kehittämistapojen hyödyntämiseen. Suuri
osa oppimisesta tapahtuu työssä omien kokemusten
ja niiden pohdinnan kautta. Työssä oppimista voidaan
toteuttaa esimerkiksi laajempien vastuiden, kehittämisprojektien, mentoroinnin ja ongelmanratkaisutilanteiden
kautta. Myös muodolliset koulutus- ja valmennustilaisuudet kehittävät osaamista.
Konsernipalvelujen henkilöstön palvelualue vastaa
koko kaupunkiorganisaation henkilöstölle suunnatuista
yhteisistä lyhytkestoisista koulutuksista. Keskitetyssä

henkilöstökoulutuksessa lähtökohtana ovat työnantajan
intressissä olevat linjaukset ja tavoitteet. Sisäinen keskitetty koulutus on paikallisesti järjestettyä, ja ajankohtaista
koulutusta. Koulutustilaisuudet ovat kaupungin henkilöstölle maksuttomia.
Toimialat (palvelualueet ja liikelaitokset) vastaavat henkilöstönsä ammatillisesta erityis- ja täydennyskoulutuksesta sekä tietokoneen käyttötaito- ja kielikoulutuksista.
Keskitetty koulutus auttaa tarvittaessa sopivan asiantuntijan tai kouluttajatahon löytämisessä sekä rahoitusvaihtoehtojen kartoituksessa. Toimialojen osaamisen
kehittämisestä raportoidaan toimialojen omissa henkilöstöraporteissa.
Vuonna 2013 keskitetty koulutus tuki johtamista, esimiestyötä ja työyhteisöjä mm. räätälöidyillä esimiesten muutosvalmennuksilla ja työyhteisöjen muutospysäkkitoiminnalla. Koulutusta järjestettiin myös mm. motivoivasta
esimiestyöstä, palvelussuhdeasioista, palaverikäytännöistä, kehityskeskusteluista, työyhteisö- ja vuorovaikutustaidoista, kaupungin ohjeista ja menettelytavoista, taloudesta, projekteista ja kehittämishankkeista sekä viestinnän
eri teemoista.

4.3.

Johtamisen ja
esimiestyön kehittäminen

Johtamisen laatu ja työyhteisön toimivuus ovat tärkeitä
työhön ja työkykyyn vaikuttavia tekijöitä. Esimiestyö eli
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ihmisten johtaminen on organisaation tärkeimpiä menestystekijöitä. Johtaminen liittyy myös työyhteisötaitoihin. Vastuu
työnteon, vuorovaikutuksen ja yhteisen kanssakäymisen sujuvuudesta työyhteisössä on jokaisella työyhteisön jäsenellä. Oleellista on myös matala puheeksi ottamisen kynnys,
rohkeus ottaa havaitut asiat avoimesti ja rakentavasti esille.

Esimiestyöhön kuuluvia keskeisiä asioita ovat muutosten
läpivienti, toimintaprosessien kehittäminen, vuorovaikutustavat, kehityskeskustelujen käyminen, työyhteisöjen
ongelmatilanteiden käsittely, henkilöstön työmotivaation
ja voimavarojen tukeminen. Näihin teemoihin tarjottiin
koulutusta vuonna 2013.

Uuden Oulun kuntien yhdistymiseen liittyvä muutostuki
jatkui vuoden 2013 ajan. Johdon, esimiesten ja henkilöstön muutostuki kytkettiin toimintojen Oulun alustalle
siirtymisen aikataulutukseen. Muutostuella huolehdittiin
viestinnän vuorovaikutteisuudesta ja henkilöstön osallistumismahdollisuuksista. Tuki toteutettiin räätälöidysti
aina kyseisiin tilanteisiin ja tarpeisiin toimiala-/työyhteisökohtaisesti. Muutostuen muotoja olivat erilaiset info- ja
keskustelutilaisuudet, esimiesten muutosvalmennus
sekä työyhteisöjen muutospysäkit. Muutostukitilaisuuksien tavoitteena oli ylläpitää sekä lisätä muutostilanteissa työhyvinvointia: työn tekemisen ymmärrettävyyttä,
hallittavuutta ja mielekkyyttä. Uuden rakentamisessa
tuettiin esimiesten ja työntekijöiden kuulluksi tulemista
sekä kokemusta työn tekemisen arjesta: mitkä asiat ovat
tärkeitä ja merkityksellisiä huomioida. Vuosina 2011–2013
tilaisuuksia järjestettiin noin 360 yli 200:lle eri työyhteisölle, yhteensä noin 3 600 osallistujaa.

Oulun kaupunki on käyttänyt jo vuosien ajan oppisopimuskoulutusta henkilöstön täydennys- ja uudelleenkoulutuksissa. Oppisopimuskoulutuksen on todettu olevan
erinomainen tapa syventää jo olemassa olevaa ammattitaitoa tai hankkia uusi ammatti. Oppisopimusrahoitteisia
koulutusohjelmia v. 2013 olivat mm. johtamisen erikoisammattitutkinto sekä palvelujen kehittämiseen suunnattu tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto. Viimeksi
mainittu jatkuu vuoden 2014 syksyyn saakka.
Uuden Oulun johtamisjärjestelmän kehittämiseksi järjestettiin useita seminaareja ja työpajoja. Myös johtoryhmille
järjestettiin erilaisia valmennus- ja kehittämistilaisuuksia.
Johtamista ja esimiestyötä tuettiin myös järjestämällä
muuta koulutusta ja valmennusta, ks. edellinen kappale.
Kaupungin johto- ja ohjausryhmät ovat osa Oulun kaupungin johtamisjärjestelmää. Johtoryhmät itsearvioivat

Keskitetty henkilöstökoulutus, muutostuen kohderyhmät
Palveluyksikkö

Henkilöstöryhmä

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Koko henkilöstö, myös Tekninen liikelaitos ja Tilakeskus

Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto: esimiehet + Kiimingin kirjaston henkilöstö
Nuorisotoimi kaikki
Varhaiskasvatuksen hallinto & pohjoinen alue (esimiehet ja 2 päiväkotia)
Museot & Tietomaa kaikki
Koulunkäynninohjaajat kaikki

Hyvinvointipalvelut

Esimiehet
Asiakasohjausyksikkö kaikki
Tilaaja- ja tuottajajohdon tukipalvelut
Yksittäisiä yksiköitä sosiaalisen hyvinvoinnin, ikäihmisten hyvinvoinnin
sekä terveyspalveluiden palvelualueilta, yhteensä 23 työyhteisöä

BusinessOulu

Esimiehet

Oulun Työterveys

Esimiehet

Konsernipalvelut

Kehittämisen, talouden ja omistajaohjauksen sekä hallinnon palvelualueet
sekä viestintä

Serviisi

Esimiehet & 16 tiimiä
Monipalvelumalli kaikki

Oulu-Koillismaan Pelastuslaitos

Ensihoito

Monetra

Koko henkilöstö

Oulun Vesi

Koko henkilöstö

Teatteri

Koko henkilöstö

Oulun Konttori

Koko henkilöstö

Taulukko 16. Muutoskoulutus vuonna 2013.
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työskentelyään loppuvuoden 2013 ja 2014 alkuvuoden
aikana kaupungin yhteisellä arviointimallilla. Johtoryhmäarvioinnin tehtävänä on auttaa johtoryhmiä priorisoimaan
ja suuntaamaan omaa työtään keskeisiin asioihin. Myös
esimiestyöskentelyn kehittämisen tueksi laadittiin Oulun
kaupungin arviointimalli. Sitä pilotoidaan hyvinvointipalveluissa kevään 2014 aikana.

4.4.

Kehityskeskustelut

Oulun kaupunkistrategiassa yhtenä strategisena linjauksena on henkilöstön osaamisen kehittäminen. Linjauksen
indikaattoriksi on valittu henkilöstön kokema hyödyllisyys
kehityskeskusteluista. Kehityskeskusteluja tulee käydä
kaikilla organisaation tasoilla säännöllisesti ja niiden
vaikuttavuuteen tulee kiinnittää huomiota. Kehityskeskustelu käydään esimiehen ja työntekijän välillä. Kehityskeskustelujen muotoja ovat joko yksilökeskustelut ja/tai
ryhmä/tiimikehityskeskustelut.
Kehityskeskustelujen tavoitteena on arvioida työn tuloksia ja suoriutumista, selkiyttää tehtäväkuvaa, antaa
molemminpuolista palautetta, määritellä työn tavoitteet
sekä tunnistaa kehittämistarpeet ja sopia kehittämistoimenpiteistä. Kehityskeskustelut edistävät yhteistyötä ja
hyvää ilmapiiriä, luovat pohjaa työntekijän osaamisen ja
työhyvinvoinnin sekä työyhteisön kehittämiselle.
Vuonna 2012 tehdyn Kunta10-kyselyn tulosten mukaan
pidettyjen kehityskeskustelujen määrä on vähentynyt
vuoden 2010 tuloksiin verrattuna. Vuoden 2012 tulosten
mukaan käytyjen kehityskeskustelujen määrä on 57,6 %,
kun se vuonna 2010 tehdyn kyselyn mukaan on ollut
60,4 %. Toisaalta taas vuoden 2012 kyselyn perusteella kokemus kehityskeskustelujen hyödyllisyydestä on
lisääntynyt vuoteen 2010 verrattuna 2,4 %.
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5.

TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY
JA TYÖHYVINVOINTI

Teija Soini

5.1.

Työterveyshuollon
toiminta ja kustannukset

Työterveystoiminnan tavoitteena on tukea Oulun kaupungin henkilöstöstrategiaa henkilöstön työhyvinvoinnin
osalta. Henkilöstöstrategia ohjaa työterveystoiminnan
toimintasuunnitelmaa.
Oulun Työterveys liikelaitos tuottaa Oulun kaupunkikonsernille laajat työterveyspalvelut. Nämä sisältävät ennaltaehkäisevän työterveyshuollon, työhyvinvointityön sekä
yleislääkäritasoisen työterveyspainotteisen sairaanhoidon
sovittuine erikoislääkärikonsultaatio- ja erityistutkimusmahdollisuuksineen.
Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ja työhyvinvointityö
suunnitellaan ja budjetoidaan toimialoilla ja kuvataan
toimialakohtaisessa suunnitelmaliitteessä.
Toimintasuunnitelma on tehty vuosille 2012–2013. Oulun
kaupunkikonsernin tavoitteena on varmistaa riittävien,
laadukkaiden ja kilpailukykyisten palveluiden tuottaminen kuntalaisille. Tavoitteiden saavuttamisessa keskeisellä sijalla on osaava, toimintakykyinen ja työhönsä
sitoutunut henkilöstö. Monikuntaliitos ja samanaikainen
organisaatio- ja toimintajärjestelmäuudistus ovat suuria
muutoksia, joissa erityisenä haasteena ovat jaksamisen ja
työhyvinvoinnin sekä työn mielekkyyden ylläpitäminen.
Vuonna 2013 työterveyshuollon kustannukset olivat
7 015 486 € (2012: 6 640 067 €). Korvausluokka 1 (ennal-

taehkäisevä) kustannukset olivat 2 015 486 € (2012: 1 831
657 €) eli kustannukset 10 %. Korvausluokka 2 (sairaanhoito) kustannukset olivat 5 019 706 € (2012: 4 808 410 €)
eli kasvua oli 4 %. Yhteensä kustannukset kasvoivat 6 %.
Oulu-Koillismaan Pelastusliikelaitoksen, osakeyhtiöiden
työterveyskustannukset sekä työterveyshuollon perusmaksu eivät ole luvuissa mukana. Kustannusten nousuun on vaikuttanut edelleen monikuntaliitoksen myötä
aiheutunut henkilöstömäärän ja asiakastyöpaikkojen
lisääntyminen.

5.2.

Terveysperusteiset poissaolot

Henkilöstön omailmoitussairauspoissaolot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta lähes 10 %. Omaan ilmoitukseen perustuvien terveysperusteisten poissaolojen
ohjeistuksia höllennettiin vuonna 2013. Toisaalta todistukseen perustuvat terveysperusteiset poissaolot
vähenivät. Kokonaisuutena em. poissaolojen päivämäärät
pysyivät kuitenkin samalla tasolla. Uusilla ohjeistuksilla
kevennettiin työterveyden taakkaa erilaisten sairauspoissaolotodistusten kirjoittamisesta.
Työterveyden asiantuntijoiden mukaan jo 15 päivän poissaolo kolminkertaistaa työkyvyttömyysriskin. Tämän perusteella myös lyhyihin poissaoloihin kannattaa panostaa.
Pitkillä poissaoloilla (yli 60 päivää) olleiden henkilöiden
määrä vaikuttaa vähentyneen vuoteen 2012 verrattuna.
Vuodet 2012 ja 2013 eivät kuitenkaan ole täysin vertailukelpoisia. Sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolaki
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Terveysperusteiset poissaolot

kalenteripäivät

Oma ilmoitus sairauspoissaolo

22551

Sairauspoissaolo

160687

Vapaa-ajan tapaturma

8380

Työtapaturma

4103

Työmatkatapaturma

2894

Ammattitauti

9

Liikennevahinko

174

Yhteensä

198798

Henkilötyövuosina

544,7

Sairauspoissaolo %

4,39 %

Taulukko 17. Terveysperusteiset poissaolot. Lähde: Personec.

2013
Terveysperusteiset poissaolot

kalenteripäivät

henkilöt

Lyhyet alle 4 päivää

15234

6478

4–29 päivää

62520

5299

30–60 päivää

38009

891

61–90 päivää

25125

340

91–180 päivää

33209

265

yli 180 päivää

24701

100

Yhteensä

198798

keskimäärin/henkilötyövuosi
Em. poissoloista erikseen
työtapaturmat

4103

työmatkatapaturmat

2894

ammattitaudit

9

Taulukko 18. Terveysperusteiset poissaolot. Lähde: Personec.
muuttui 1.6.2012. Muutoksen tavoitteena oli työkyvyttömyyden pitkittymisen ehkäisy tiivistämällä työnantajan,
työntekijän ja työterveyden yhteistyötä. Viimeistään 30
päivän poissaolon jälkeen työnantaja on velvollinen
ilmoittamaan sairauspoissaolosta työterveydelle. Työterveyshuollon lausunto jäljellä olevasta työkyvystä ja työhön
paluun mahdollisuuksista tarvitaan viimeistään silloin, kun
sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivärahapäivältä. Sairauspäivärahaa on myös haettava KELA:lta kahden kuukauden kuluessa aiemman neljän kuukauden sijaan. Lakimuutoksella voidaan arvioida olleen myönteinen merkitys.

vistä asioista ja löytämään tilanteeseen sopivia ratkaisuja.
Toimintamalli on työkalu haettaessa vaihtoehtoja, joilla
työkykyä menettänyt henkilö voi jatkaa muissa tehtävissä
joko omassa työyksikössään tai muussa työyksikössä (uudelleensijoitustoiminta). Ohessa on prosessi kuvattuna.

5.3.

Työnantajalle ennenaikaisesta eläköitymisestä koituvat
eläkelaitokselle maksettavat varhemaksut ovat olleet
mittavia. Varhemaksut kohdistetaan maksettavaksi palveluiden ja liikelaitosten aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.
Tämä on motivoinut osaltaan työnantajaa uudelleensijoituksiin palveluiden ja liikelaitosten sisällä.

Varhaisen puuttumisen malli

Varhaisen puuttumisen malli otettiin käyttöön Oulun
kaupungilla v. 2005 ja päivitettiin syksyllä 2010. Toimintamallin tarkoituksena on ohjata työntekijää ja hänen
esimiestään keskustelemaan työhön ja työkykyyn liitty-

Varhainen puuttuminen on otettu hyvin käyttöön palvelualueilla ja liikelaitoksissa. Menettelyn tavoitteena on palveluiden ja liikelaitosten oman henkilöstön ensisijainen
sijoittaminen terveyden kannalta sopiviin tehtäviin oman
toimialueen sisällä. Tämä näkyy sisäisten uudelleensijoitusten lisääntymisenä palveluiden ja liikelaitosten sisällä.
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Kuva 1. Varhaisen puuttumisen malli.

Palvelualueihin ja liikelaitoksiin tehdyn kyselyn perusteella varhaisen puuttumisen malli on otettu käyttöön ja
kokemukset ovat myönteisiä.

5.4.

Kunta10-tutkimus

Kunta 10-tutkimus on Työterveyslaitoksen johtama
seurantatutkimus, jossa tarkastellaan kymmenen kunnan
työntekijöiden hyvinvoinnin ja terveyden kehittymistä.
Kyseessä on Suomen suurin kunta-alan henkilöstön
hyvinvointia selvittelevä tutkimus, jonka tavoitteena
on selvittää työelämän muutosten vaikutuksia kuntien
henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin. Vuonna 2012
toteutetun kyselyn tulokset raportoitiin keväällä 2013,
jolloin esimiehille ja muille työhyvinvoinnin kehittämiseen
osallistuville järjestettiin koulutusta tulosten käsittelyyn
ja hyödyntämiseen työyhteisöissä.

5.5.

CASE Serviisi ja
työkykyjohtaminen

Työterveyslaitos teki tapaustutkimuksen työkykyjohtamisesta Oulun kaupungille liikelaitos Oulun Serviisistä
vuosina 2012–2013.
Tavoitteena tutkimuksessa oli tutkia uudistunutta johta-

mista työkyvyn tukemisessa ja saada selville, mitä liikelaitoksessa tehtiin ja miten, millaisia hyviä kokemuksia ja
ongelmia siellä oli ja mitkä olivat toiminnan vaikutukset.
Lähtökohtana Liikelaitos Oulun Serviisin hankkeelle v.
2009 olivat kasvavat sairauspoissaolo- ja varhemaksukustannukset. Ne antoivat alkusysäyksen lähteä miettimään, miten suuret kustannukset saadaan kuriin ja miten
voidaan vähentää henkilöstön ennenaikaista eläköitymistä. Taustalla on varhemaksut hallintaan -kampanja
2010–2011 Serviisin, Työterveyden ja henkilöstöhallinnon
kanssa sekä Aktiivinen työkyvyn tuki -hanke 2011–2012,
jossa edellisten lisäksi mukana oli Keva.
Työkykyjohtamisen hankkeessa Oulun Serviisillä oli
tehostetussa käytössä Oulun kaupungin menettelyohjeet (mm. sairauspoissaolo-ohje ja varhaisen tuen malli)
ja niihin liittyvät työkalut. Yhteistyö Oulun Työterveyden
kanssa tiivistyi ja ryhdyttiin yhdessä seulomaan työkykyrajoitteisten mahdollisuuksia työssä selviämiseen
yhteisten palavereiden ja toimintatapojen kautta. Ryhdyttiin miettimään mahdollisuuksia henkilön nykyisen työn
muokkaamiseen niin, että työtä räätälöitiin työntekijän
työkyvyn mukaan ja työaikoja pidennettiin suhteessa
mitoituksiin. Erilaiset kuntoutuskeinot otettiin tehostettuun käyttöön (mm. erilaiset laitoskuntoutukset ja Kevan
ammatillinen kuntoutus työkokeilumuodossa).
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Esimiehet koulutettiin ja heitä rohkaistiin käyttämään
yhteisiä menettelyohjeita ja työkaluja. Esimiehille kerrottiin työn räätälöinnin mahdollisuudesta ja lisäresurssista
budjetissa. Tällä mahdollistettiin työkykyrajoitteisten
yksilölliset työn räätälöinnit työpisteissä.
Uuteen tehtävään nimettiin henkilöstösuunnittelija.
Hänen tehtävänä oli tukea esimiehiä ja hakea ratkaisuja
työkykyrajoitteisten henkilöiden työllistämiseksi Serviisin
sisällä. Hän käytti työajastaan puolet työkykyasioiden
hoitamiseen ja puolet muihin henkilöstöasioihin.
Hankkeen tuloksia:
-

Taloudellinen hyöty pystyttiin mittamaan ja
esittämään tulokset euroina.

-

Liikelaitos Oulun Serviisin sairauspoissaolokustannukset ja varhemaksut pienenivät.

-

Liikelaitoksen johto ymmärsi varhemaksujen
merkityksen liiketoiminnan kannalta.

-

Liikelaitoksen ongelmat suuruusluokka euroina
onnistuttiin konkretisoimaan esimiehille
esimerkkitapausten avulla.

-

Palveluesimiehet koulutettiin ottamaan työkykyasiat
puheeksi.

-

Henkilöstösuunnittelijan rooli osoittautui tärkeäksi
työkykyasioiden koordinoinnissa.

-

Yhteistyö Oulun Työterveyden kanssa tiivistyi ja
syntyi luottamuksellinen ja aktiivinen kumppanuus.

-

Henkilöstön luottamus kasvoi toiminnan edetessä.

5.6.

Liikunnan, kulttuurin ja muun 		
virkistäytymisen tukeminen 		
keskitetysti

Oulun kaupunki tuki keskitetysti henkilöstön virkistystoimintaa 175 363 eurolla. Sillä tuettiin liikuntapaikkakäyntejä, teatteri- ja konserttilippuja omiin laitoksiin ja virkistysmajojen käyttöä. Perinteisen Eloriehan sijaan henkilöstö
kutsuttiin katsomaan Uuden Oulun Juhlavuoden kunniaksi tehtyä Oulun tuomaa -musiikkiesitystä Ouluhallille.
Henkilöstöliikunnan keskeisempinä kehityskohteina
vuonna 2013 olivat liikuttajaverkoston luominen, eri
toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen ja liikuntatukiuudistuksen toteuttaminen. Kaupunkiorganisaation
eri palvelualueilta ja liikelaitoksista koottiin 25 liikuttajan
verkosto, jonka tehtävänä on tiedottaa liikuntaa liittyviä
asioita sekä kannustaa henkilöstöä liikkumaan työkyvyn
ylläpitämiseksi. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön Kunnossa kaiken ikää -ohjelman rahoituksella
toteutettiin yhteistyöhanke henkilöstöliikunnan, Oulun
Työterveyden ja Virpiniemen liikuntaopiston kesken.
Hankkeessa koulutettiin liikuttajia ja luotiin toimintamalli
ammattiryhmille, jotka erityisesti tarvitsevat työssään
hyvää fyysistä kuntoa. Kepeästi kohti kesää -hyvinvointitapahtuma järjestettiin yhteistyössä Oulun kaupungin
ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstöille.
Liikuntatukiuudistukseen liittyen kilpailutettiin sähköinen
liikuntaseteli.
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6.

6.1.

INNOVATIIVISUUS, YHTEISTOIMINTA
JA VERKOSTOITUMINEN

Aloitteet

Aloitetoiminnan tavoitteena on edistää yhteistyötä ja saada hyvät ideat käyttöön sekä innostaa mahdollisimman
monia mukaan työyhteisön kehittämiseen. Aloite on sellainen ratkaisu-, toimenpide- tai kehittämisehdotus, joka
-

parantaa asiakaspalvelua,
kehittää työn toimivuutta, laatua ja tuottavuutta,
saa aikaan kustannusten säästöä tai poistaa
tarpeetonta työtä,
parantaa turvallisuutta tai
lisää työhyvinvointia tai työpaikan viihtyvyyttä.

Eniten tehdään omaa toimialuetta koskevia aloitteita.
Koko kaupunkia koskevia aloitteita tehtiin vuonna 2013
kymmenen.

6.2.

Palvelutuotannon turvallisuus

Oulun kaupungin organisaatiossa on kouluttajia haastavan asiakkaan kohtaamista varten. Heidän tehtävänään
on kouluttaa toimintatapamalleja uhkaavan/aggressiivisen asiakkaan kohtaamiseen omissa hallintokunnissaan.
Koulutuksen painopiste on hyvinvointipalveluiden eri
palvelualueilla mutta myös sivistys- ja kulttuuripalvelualueella koulutusta on ollut. Koulutusta on järjestetty
myös konsernipalveluiden toimesta, Oulun poliisilaitos
on ollut mukana erityisesti kouluturvallisuuteen liittyvissä
koulutustapahtumissa.

Konsernipalvelut on järjestänyt erityisesti Sivistys- ja kulttuuripalvelualueella järjestetty koulutusta ilmiöön nimeltä
väkivaltainen ekstremismi. Koulutuksen tavoitteena on
tehdä kyseinen ilmiö tunnetuksi ja siten huomioiduksi ilmiö
jokapäiväisessä työssä ennaltaehkäisevästä näkökulmasta.
Palo- ja pelastusturvallisuuden osalta kiinteistöjen
pelastussuunnitelmat tehdään ja päivitetään sähköiseen
järjestelmään kaikkien niiden kiinteistöjen osalta joissa
työskentelee kaupungin työntekijöitä. Työtä tehdään
yhteistyössä OSAOn Limingan yksikön (turvallisuusala)
kanssa opiskelijoiden työharjoittelujaksoihin liittyen.
Vartijapalveluista kaupungilla on puitesopimus Pohjolan
Koiravartiointi Oy:n kanssa. Sopimuksessa on määriteltynä
hinnat erilaisille turvallisuuspalveluille, joita palvelualueiden on ollut mahdollista ostaa itsenäisesti. Näistä palveluista mainittakoon esimerkiksi arvokuljetukset, joiden
tavoitteena on se, ettei oman henkilöstön tarvitse liikkua
kiinteistön ulkopuolella rahaa kuljettaen. Henkilöturvallisuuteen liittyvinä käytössä on teknisiä järjestelmiä, kuten
vartiointipalvelujen puitesopimukseen kuuluva vartijan
kutsupainikkeet sekä Oulun tietotekniikan toimittama
”älyhäly”. Vartija voidaan tilata paikalle myös etukäteen,
joka on osa puitesopimuksen mukaista turvallisuuspalvelua. Muutamissa työpisteissä vartija on paikalla jatkuvasti.
Vartijapalveluiden käytössä on painotettu ennaltaehkäisyä.
Keskitetystä kameravalvontapalvelusta kaupungilla on
myös puitesopimus. Sopimus kilpailutettiin vuoden 2013
aikana. Palvelun toimittaa Nordic Lan & Wan. Kamera-
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valvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten
selvittämisessä ja siten varmistaa ja lisätä henkilökunnan
ja asiakkaiden turvallisuutta. Kameroiden tuottamaa
kuvaa käytetään myös liikenteenhallintaan, liikennesuunnitteluun, kuljettajakoulutukseen ja tarvittaessa
onnettomuustutkintaan. Puitesopimuksen mukaiseen
ip-pohjaiseen kameravalvontapalveluun oli liitettynä noin
700 kameraa eri palvelualueilla.

6.3.

Yhteistoiminta

Yhteistoimintamenettelyssä käsitellään mm. henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn
organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa
tai kuntien välisessä yhteistyössä. Samoin henkilöstöön,
henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun
sekä työyhteisön sisäiseen tietojen vaihtoon liittyvät periaatteet ja suunnitelmat kuuluvat yhteistoiminnan alle.
Yhteistoiminta on joko välillistä tai edustuksellista. Välitön yhteistoiminta tarkoittaa työntekijän ja hänen edustajansa sekä työntekijän esimiehen välitöntä vuorovaikutusta työpaikalla. Välitön yhteistoiminta tarkoittaa myös
kehityskeskustelua tai työpaikkakokousta, johon koko
työyhteisö osallistuu. Edustuksellinen yhteistoiminta toimialatasolla järjestetään siten, että yhteistoimintaelimenä on henkilöstötoimikunta tai yhteistoimintajohtoryhmä.
Kaupunkitason yhteistoimintaelimenä toimii kaupungin
henkilöstötoimikunta.
Henkilöstön asemaan ja palvelussuhteen ehtoihin liittyvä
edunvalvonta hoidetaan luottamusmiesjärjestelmässä.
Kahdeksan pääluottamusmiestä edustavat JUKO ry:tä,
JHL ry:tä, Super ry:tä, Tehy ry:tä, KTN ry:tä ja Jyty ry:tä.
Lisäksi eri palvelualueilla ja liikelaitoksissa on useita
luottamusmiehiä. Työnantaja ja pääluottamusmiehet
kokoontuvat säännöllisesti ja käsittelevät laajasti eri henkilöstöön liittyviä asioita.
Keskeisiä yhteistoiminnassa käsiteltyjä asioita olivat
Oulun kaupungin taloudellinen tilanne ja sen aiheuttamat henkilöstötoimet, omistajapoliittiset linjaukset sekä
työhyvinvointiin liittyvät asiat.

6.4.

Henkilöstöviestintä

Henkilöstöviestinnän keskiössä vuonna 2013 oli uuden
intranetin eli Akkunan rakentaminen koko kaupungissa.
SharePoint 2013 -teknologian lisäksi käyttöön otettiin
uusia toimintatapoja, jotka vaativat jalkauttamista, linjauksia ja kouluttamista. Akkuna avattiin ison työrupeaman
jälkeen henkilöstön käyttöön joulukuussa 2013, jolloin
avattiin myös uudet työtilat.
Henkilöstölehti Pyörteessä käsiteltiin kaupungin ajankohtaisia asioita ja etenkin huonon taloustilanteen vaatimia
toimenpiteitä.

Kaupungin huonon taloustilanteen parantamiseksi henkilöstöltä kerättiin säästöideoita ja monissa säästöideoissa tuli esille, että henkilöstölehti Pyörre voisi ilmestyä
pelkästään sähköisenä lehtenä, jolloin lehden painatusja jakelukustannukset jäisivät pois. Siirtymistä kokonaan
sähköiseen julkaisuun alettiin valmistella syksyllä 2013.
Henkilöstöviestinnässä alettiin siirtyminen kohti monikanavaista sisällöntuotantoa, jolloin henkilöstöviestinnän
sisältöjä on saatavilla paitsi perinteisten lehtiartikkeleiden
ja tiedotteiden muodossa, myös esimerkiksi lyhyiden
videopätkien muodossa. Uusi Akkuna toi mukanaan myös
sosiaalisen median ominaisuuksia, jolloin intranetissa
voidaan kommentoida ja keskustella ja pitää vaikka omaa
työhön liittyvää blogia intranetissa olevalla omalla sivulla.

6.5.

Henkilöstökassa

Oulun kaupungin henkilöstöllä on henkilöstökassa,
jonka jäseninä voivat olla pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa olevat työntekijät. Henkilöstökassa vastaanottaa talletuksia, myöntää asunto- ja kulutuslainoja,
vakuudellisia ja vakuudettomia tililuottoja sekä hoitaa
maksupalveluja. Jäseniä henkilöstökassassa on n. 3 000.
Henkilöstökassa on koettu tärkeäksi etuudeksi jäsenten
keskuudessa.
Toimikunnan laatimat henkilöstökassan uudet toimintaohjeet tulivat voimaan 22.1.2013. Toimintaohjeet mahdollistavat myös Oulun kaupungin 100 % omistamien tytäryhtiöiden työntekijöiden liittymisen henkilöstökassaan.
Uusien toimintaohjeiden mukaan toimikunta voi siirtää
päätösvaltaansa henkilöstökassatoimikunnan jäsenille tai
henkilöstökassassa työskenteleville virkailijoille.
Kassan talletuskanta oli vuoden lopussa 11 706 278 euroa.
Lainakanta suureni 35 % vuoden 2013 aikana ollen vuoden lopussa 5 070 619 euroa. Voimassa olevia lainoja oli
yhteensä 369 kappaletta. Voimassa olevista lainoista 75 %
on asuntolainoja.
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7.

PALKKAUS- JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET

Vuonna 2013 henkilöstökulut olivat 539,3 milj. € (sisältäen
palkat ja palkkiot, eläkemaksut ja muut henkilöstösivukulut). Vuonna 2012 vastaava summa oli 493,7 milj. €. Kasvu
oli 45,6 milj. € eli 9,2 %. Varsinaiset palkka- ja palkkiokulut
olivat 412,7 milj. € ja kasvoivat 33,4 milj. € ja 8,8 % edelliseen vuoteen nähden. Luvut eivät ole vertailukelpoisia
vuositasolla, koska opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstö
siirtyi Oulun kaupungin palvelukseen vasta 1.8.2012.
Kaikista kaupungin menoista henkilöstömenot olivat 42
%. Henkilöstömenojen osuus on laskenut viime vuosina
mm. toimintojen uudelleen järjestelyjen johdosta.
Taloudellisen tilanteen heikentyessä käynnistettiin
toimenpiteiden laadinta henkilöstökustannusten kasvun
hillitsemiseksi toukokuussa 2013. Henkilöstöjärjestöjen
kanssa käytiin neuvottelut mm. lomarahan vaihtamisesta
vapaaksi, lisä- ja ylitöiden rajoittamisesta sekä varallaolokorvauksista. Henkilöstöjärjestöt eivät hyväksyneet
lomarahavaihtoa vapaaseen. Henkilöstösäästöjen toteutumisen edellyttämä vakiintuneiden toimintatapojen
muuttaminen ei tapahtunut nopeasti. Lisäksi rajoitettiin
uuden henkilöstön palkkaamista ottamalla käyttöön
täyttökieltomenettely, jolla haluttiin vaikuttaa erityisesti
muuhun kuin asiakaspalvelussa työskentelevän henkilöstön määrään. Suurin osa rekrytoinnista toteutettiin
sisäisesti. Henkilöstön virkistyskäyttöön tarkoitetuista
lomahuoneistoista päätettiin luopua.
Vuonna 2013 vuokratyövoimakustannukset kustannukset
olivat n. 815 000 euroa, joka tarkoittaa henkilötyövuo-

deksi muutettuna reilua 20 henkilötyövuotta. Pääasiassa
vuokratyövoimaa on käytetty Serviisi liikelaitoksessa äkillisiin, lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Summassa ei ole mukana
ostopalveluina hankittu lääkärityövoima.

7.1.

Tulospalkkiot

Vuoden 2013 osalta ei Oulun kaupungissa ollut käytössä
tulospalkkioita johtuen kuntien yhdistymisestä.

7.2.

Keskiansiot

Oulun kaupungissa vakinaisen kokoaikaisen henkilöstön (kuukausipalkkalaisten) verollinen ansio (joulukuu 2013) oli 3007
euroa/kk; naisilla 2868 euroa/kk ja miehillä 3460 euroa/kk.

7.3.

Kuntaliitoksen perusteella
tehtävä palkkaharmonisointi

Tekniseen sopimukseen kuuluvien osalta palkkaharmonisointi tehtiin vuonna 2012 Oulun kaupungin voimassa
olleen palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkkaharmonisointi toteutettiin pääosin virka- ja työehtosopimuksen
mukaisilla järjestelyvaraerillä.
Haastavin tehtävä on kunnallisen virka- ja työehtosopimukseen kuuluvien palkkaharmonisointi jo henkilöstömäärän
takia. Palkkaharmonisointi perustuu työn vaativuuden arvioinnin suorittamiseen. Työn vaativuuden arviointi käynnistettiin 2012 ja saadaan valmiiksi vuoden 2014 aikana.
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8.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Valtuustosopimus ja kaupunkistrategia antavat suunnan
henkilöstöresurssien johtamiseen. Henkilöstömäärä
kokonaisuudessaan ei kasvanut, vaan lähti jopa loppuvuodesta laskuun. Henkilöstöstrategiassa on tärkeät linjaukset johtamisen, osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Strategisten tavoitteiden mittaaminen tapahtuu
Kunta10-tutkimustuloksilla. Tutkimus suoritetaan kahden
vuoden välein ja seuraavan kerran se tehdään syksyllä
2014. Henkilöstöohjelmassa tullaan konkreettisemmalla tavalla esittämään keinoja strategisten tavoitteiden
saavuttamiseksi.
Henkilöstön osaamisen kehittäminen tarvelähtöisesti
liittyy palvelualueiden ja liikelaitosten ammatilliseen
osaamisen kehittämiseen. Keskitetyssä koulutuksessa keskityttiin esimiesten ja henkilöstön valmiuksien
parantamiseen kaikille tärkeillä osa-alueilla, esimerkiksi
kehityskeskustelujen ja vuorovaikutuksen osalta. Vaikka
yksiselitteisiä mittareita ei ole käytössä, niin yleisen tietämyksen perusteella uskotaan edellä mainittujen toimenpiteiden olevan vaikuttavia.
Henkilöstön työhyvinvoinnin osalta Kunta10-tutkimuksella
mitataan tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrän lasku osoittaa , että oikeita asioita on tehty. Muutos on kuitenkin hidasta, onhan kyse jopa
organisaatiokulttuurin muuttamisesta. Erilaiset käytännön
toimenpiteet, kuten työhyvinvointijohtamisen kokeiluprojekti Oulun Serviisi -liikelaitoksessa, osoittaa työhyvinvoinnin
tärkeyden ja vaikutuksen myös taloudelliseen tulokseen.
Saadut kokemukset kannattaa laajentaa koko organisaati-

oon.
Henkilöstöresurssien johtamisessa on edetty systemaattisempaan suuntaan. Suunnitelmien ja toteuttamisen
lisäksi seurannan tueksi on mietitty ja otettu käyttöön
mittareita. Hyvien mittareiden kehittämisessä on omat
haasteensa niiden validiteetin ja reliabiliteetin varmistamiseksi. Seurannan jälkeisessä arvioinnissa ja sen perusteella tehtävissä uusissa kehittämiskohteissa Kunta10tutkimuksen jalkauttaminen näyttää hyvää esimerkkiä.
Vuosi 2013 oli kaksijakoinen. Alkuvuosi meni ns. vanhaan
tyyliin. Taloudellisen tilanteen heikentyessä henkilöstöä
koskevat säästöpäätökset tehtiin nopealla aikataululla.
Aikataulu aiheutti painetta yhteistoiminnassa henkilöstöjärjestöjen kanssa. Erilaisten säästökeinojen avulla
säästöjä kuitenkin alkoi syntyä loppuvuonna.
Kokonaisuutena vuonna 2013 edettiin kohti valtuustosopimuksen ja kaupunkistrategian viitoittamia tavoitteita.

