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Johdanto

Tekninen keskus tuottaa vuosittain henkilöstöraportin, jonka tarkoituksena on antaa
tiivistä ja analysoitua tietoa johtamisen ja
suunnittelun tarpeisiin. Henkilöstöraportti
on luottamushenkilöiden, johdon, esimiesten ja henkilöstön yhteinen henkilöstöjohtamisen väline. Raportissa kerrotaan henkilöstönäkökulman strategisten osa-alueiden
toteutumisesta, kokonaiskuva henkilöstön
määrästä ja rakenteesta sekä työajasta ja työpanoksesta. Lisäksi raporttiin kootaan vuosittain tietoa osaamisesta, sen kehittämisestä
ja johtamisesta, työhyvinvoinnista, kehittämistoimenpiteistä, henkilöstökustannuksista sekä tasa-arvosta.
Oulun kaupungin tekninen keskus on
asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio, joka vastaa kaupungin maa- ja asuntopolitiikan käytännön toteuttamisesta, maanhankinnasta
ja -omistamisesta, asemakaavoituksesta, liikenteen ja ympäristön suunnittelusta sekä
näiden suunnitelmien toteuttamisesta.
Heinäkuussa 2011 tekninen keskus muutti Ympäristötaloon, osoitteeseen Solistinkatu
2. Ympäristötalossa toimivat tekninen keskus,

yleiskaavoitus, rakennusvalvonta ja Oulun
seudun ympäristötoimi. Yhteinen ympäristötalo luo loistavan mahdollisuuden yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen yhteisten toimintojen kehittämiselle. Vuoden 2013 alussa
Ouluun liittyvien kuntien tilaajina toimiville
työntekijöille järjestettiin tilat Ympäristötalosta. Yleiskaavoitus ja osa liittyvien kuntien henkilöstöä muuttivat Ympäristötaloon marrasjoulukuussa 2011 ja osa vuoden 2012 alussa.
Vuoden 2011 aikana valmistauduttiin
liittyvien kuntien palveluiden järjestämisvastuun siirtoon vuoden 2012 alusta lukien.
Valmistelutyötä johdettiin teknisten johtajien työryhmällä, johon kuuluivat myös
yhdyskunta- ja ympäristöpalveluvirastojen
päälliköt. Toimintojen käynnistymistä valmisteltiin useissa eri alatyöryhmissä, joita
em. työryhmä koordinoi. Yhdyskunta- ja
ympäristöpalveluiden valmistelut jaoteltiin kolmeen koriin toimintojen suunnittelun hallitsemiseksi. Nämä ovat a) tekniset
valmisteluprojektit b) toimintapolitiikkaprojektit ja c) henkilöstöprojektit.
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1. Strategisten osa-alueiden tarkastelua

Henkilöstöllä on keskeinen asema teknisen
keskuksen strategiassa. Kriittisiä menestystekijöitä henkilöstöosiossa ovat selkeä ja
tehokas johtamisjärjestelmä sekä kehittymisen mahdollistava ja houkutteleva työyhteisö. Näissä on onnistuttava, jotta visiomme
ja tavoitteemme voivat toteutua.
1.1 Selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä
Selkeän ja tehokkaan johtamisjärjestelmän
ensimmäiseksi strategiseksi tavoitteeksi asetettiin henkilöstön hyvinvointi. Vuoden 2011
tavoitteeksi asetettiin työyhteisön kehittäminen. Vuoden 2011 aikana pääpainopisteenä oli
muutto uusiin tiloihin Solistinkadulle, tilojen
suunnittelu ja toimivuuden varmistaminen.
Muutospysäkit aloitettiin keväällä 2011. Johdon muutospysäkit toteutettiin vuoden 2011
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aikana, päätösseminaari pidettiin helmikuussa 2012. Henkilöstön osalta aloitus siirrettiin
vuoden 2012 alkuun, koska johtamisjärjestelmän päätökset ja päälliköiden henkilövalinnat
tehtiin vasta vuoden 2011 lopussa. Henkilöstökyselyn perusteella vuoden 2011 kehittämiskohteeksi nousi kehityskeskustelu. Päälliköille
pidettiin yhteinen kehityskeskusteluvalmennus joulukuussa 2011.
Toisena strategisena tavoitteena oli kilpailukykyinen palkkaus. Vuonna 2011 teknisellä keskuksella ei ollut tulospalkkiota
käytössä. Tuottavuuden lisäämisestä palkitseminen oli käytössä TUKEFIN-hankkeissa,
joissa tuottajalle on hankkeen onnistuessa
maksettu bonusta. Käytäntö koski myös
niitä teknisen keskuksen työntekijöitä, jotka työskentelivät em. hankkeissa.

1.2 Kehittymisen mahdollistava ja
houkutteleva työyhteisö
Kyvykäs ja oikein resursoitu henkilöstö
-osio on vuodelle 2011 jaettu kahteen strategiseen tavoitteeseen: kyvykäs ja oikein
resursoitu henkilöstö sekä julkisuuskuvan
kehittäminen.
Kyvykäs ja oikein resursoitu henkilöstö
-osiossa asetettiin kaksi konkreettista tavoitetta, joita olivat henkilöstösuunnitelman
päivittäminen ja erityisasiantuntijakoulutuksiin osallistuminen. Henkilöstösuunnitelma päivitettiin. Teknisessä keskuksessa
on toteutettu henkilöstösuunnittelua laaditun suunnitelman mukaisesti. Osaamisen
johtamisella sekä ydintoimintojen määrittelyllä on merkittävä rooli henkilöstösuunnittelussa. Jokaisen vapautuvan vakanssin

yhteydessä on tarkasteltu, miten tehtävä
tullaan jatkossa hoitamaan. Lähtökohtana
on ollut virastossa olevan osaamisen hyödyntäminen, mutta myös ostopalvelumahdollisuus tai tehtävien uudelleen määrittely
siten, että vakanssia ei täytetä. Onnistuneella rekrytoinnilla on varmistettu ydintehtävien hoitaminen.
Rakennuttajan pätevöityskoulutukseen
osallistui kaksi henkilöä, kunnossapidon

pätevöityskoulutukseen yksi henkilö ja yhdyskuntasuunnittelun erikoistumisopintoja suoritti kaksi henkilöä. Lisäksi yksi
henkilö on aloittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon. Projektipäällikkökoulutukseen osallistuivat katu- ja viherpalvelujen projektipäälliköt.
Toisena strategisena tavoitteena oli julkisuuskuvan kehittäminen, jossa konkreettisena
tavoitteena vuodelle 2011 oli markkinoinnin ja

viestinnän kehittäminen, julkisuuskuvan rakentaminen ja houkuttelevaksi työnantajaksi
profiloituminen. Viestinnän keinoin teknistä
keskusta on tehty tunnetuksi ja rakennettu
positiivista julkisuuskuvaa. Vuoden 2011 aikana painopistealueena oli Ympäristötalo ja sen
tunnetuksi tekeminen. Tekninen keskus näkyi asiakkailleen sekä yhteistyökumppaneille
yhtenä hallintokuntana tuottamiensa palveluiden kautta.

1.1 Selkeä ja tehokas johtamisjärjestelmä
Kriittinen menestystekijä

Strateginen tavoite

Tavoite 2011		

Toteutus

Selkeä ja tehokas
Henkilöstön työhyvinvointi
Työyhteisön kehittämisen
Esimiesten muutosvalmennus toteutettiin
johtamisjärjestelmä			
työpajatoimintaa jatketaan;
vuoden 2011 aikana.
		
toteutetaan työpajoissa esille
		
nousseet kehittämistoimet
Työyhteisön kehittämisen työpajat toteutetaan johta				
misjärjestelmän valmistuttua. Muutospysäkit henki				
löstölle alkavat helmikuussa 2012. 		
						
				
Teknisen keskuksen yhteiset kehittämistoimenpiteet
				
on sovittu ja toteutettu.
Kilpailukykyinen palkkaus
Tulospalkkaus käytössä 2011
Teknisellä keskuksella ei ollut tulospalkkiota.
							
		
Toimiva palkitsemisjärjestelmä
TUKEFIN hankkeissa, joissa tuottajalle on hankkeen
		
- tuottavuuden lisäämisestä
onnistuessa maksettu bonusta, omalle väelle on
		
palkitseminen		
annettu kannustimia. Käytäntöä on jatkettu edelleen.
		

1.2 Kehittymisen mahdollistava ja houkutteleva työyhteisö
Kriittinen menestystekijä

Strateginen tavoite

Tavoite 2011

Toteutus

Kehittymisen mahdollistava
Kyvykäs ja oikein resursoitu
Henkilöstösuunnitelma ohjaa
Henkilöstösuunnitelma on päivitetty talousarvion
ja houkutteleva työyhteisö
henkilöstö.		
teknisen keskuksen henkilöstölaadintaprosessin yhteydessä.				
					
suunnittelua				
					
				
Erityisasiantuntijakoulutus
- Katu- ja viherpalveluiden projektipäälliköille
				
- Rakennuttajapätevyys
annettiin lisäkoulutusta Primaveran käytöstä. 		
				
(Rap/Raps/KUP)
2 henkilöä on ollut RAP/KUP-koulutuksessa.
				
- Projektipäällikkökoulutus vaativien - Asemakaavoituksesta yksi arkkitehti on osallis				
projektien projektipäälliköille
tunut YTK:n koulutusjaksoon 2010-2011.
				
- yhdyskuntasuunnittelun
- Asemakaavoituksesta yksi arkkitehti on osallis					 jatkokoulutus (YTK)
tunut Aalto Pro:n Energia yhdyskuntasuunnitte				
- Paikkatietosuunnittelijan
lussa -täydennyskoulutukseen.
				
jatkokoulutus vähintään
- Maa ja mittauksessa yksi henkilö suorittaa JET				
2 henkilöä/vuosi
tutkintoa (johtamisen erikoisammattitutkinto).
					
- toteutettu TeklaGIS –pääkäyttäjäkoulutusta,
					
johon osallistui kuusi henkilöä. 			
											
Julkisuuskuvan kehittäminen Markkinoinnin ja viestinnän kehittä				
minen, myönteinen julkisuuskuva, 							
				
houkutteleva työnantaja 							
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2. Henkilöstön määrä ja rakenne

2.1 Palvelussuhteen luonne
Teknisessä keskuksessa työskenteli vuoden
lopussa 129 asiantuntijaa vakinaisessa palvelussuhteessa. Toistaiseksi voimassa olevassa
palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä
on vuoden aikana noussut neljällä henkilöllä.
Määräaikaisia työntekijöitä oli vuoden 2011
lopussa kymmenen, joista viisi oli sijaisena,
neljä määräaikaisena ja yksi harjoittelijana.
Määräaikaisia henkilöitä oli eniten projekti- ja toimistotehtävissä. Määräaikaisten työsuhteiden määrässä on mukana henkilö, joka
on hallintokunnan vakinaisessa palvelussuh-
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teessa, mutta hoitaa tällä hetkellä määräaikaisuutta teknisessä keskuksessa.
2.2 Ikärakenne ja eläkkeelle siirtyminen
Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuonna
2011 oli 48,8 vuotta. Miesten keski-ikä oli
49,7 ja naisten 48 vuotta. Edelliseen vuoteen verrattuna miesten keski-ikä on noussut vuodella, naisten keski-ikä on laskenut
1,3 vuodella ja koko henkilöstön keski-ikä
on laskenut kahdella kuukaudella.
Ikäluokka 45–54-vuotiaat oli edelleen
suurin ryhmä. Kyseisessä ikäluokassa hen-

kilöiden määrä on pysynyt samana kuin
edellisvuonna. Vastaavasti ikäluokka 35–44vuotiaat on kasvanut 9 prosenttiyksiköllä.
Alle 25-vuotiaita ei ollut yhtään toistaiseksi
voimassa olevassa palvelussuhteessa.
Vuonna 2011 vanhuuseläkkeelle jäi kaksi
henkilöä. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä laski edelliseen vuoteen verrattuna.
Viime vuonna se oli 63,7 vuotta ja vuonna
2010 se oli 64,2 vuotta. Kunta-alan eläkelaki
antaa mahdollisuuden siirtyä eläkkeelle liukuvasti 63–68-vuotiaana. Tulevien vuosien
vanhuuseläkkeelle jäävien määrää arvioi-

Henkilöstön määrä ja rakenne 			
					

Ikärakenne

		

Vakinaiset 31.12. tilanne		

2008

2009

2010

2011

miehiä

naisia

naiset

yht.

Yhteispalvelut		

20

20

16

17

1

16

15-24		

0

0

0

Maa ja mittaus		

46

45

44

44

22

22

25-29		

0

1

1

Asemakaavoitus		

23

24

22

22

9

13

30-34		

4

7

11

Katu ja viherpalvelut		

42

43

43

46

27

19

35-39		

10

5

15

Yhteensä		

131

132

125

129

59

70

40-44		

4

8

12

45-49		

9

15

24

Määräaikaiset 31.12. tilanne

Ikäjakauma 		 miehet

50-54		

8

19

27

2008

2009

2010

2011

55-59		

13

7

20

5

1

3

2

60-		

11

8

19

		

59

70

129		

Yhteispalvelut
Maa ja mittaus

3

2

1

3

Asemakaavoitus

4

1

2

1

Katu ja viherpalvelut

3

4

4

4

15

8

10

10

Yhteensä

Palvelussuhteen kesto ja vaihtuvuus

				

Eläkkeelle jääneet v. 2008-2011
						

Miesten ja naisten palveluksessaoloaika
31.12.2011		
0-4
5-9

2008

2009

2010

2011

Vanhuuseläke

3

2

6

2

Varh. vanhuuseläke

0

0

0

0

miehet

naiset

yhteensä

9

12

21

Yksil.varh.eläke

0

0

0

0

9

7

16

Työkyvytt.eläke

0

0

0

0

10-14

10

15

25

Osa-työkyvyttömyyseläke

0

0

0

0

15-19

3

4

7

Osa-aikaeläke

3

5

1

0

20-24

14

6

20

Eläkkeet yhteensä

6

7

7

2			

25-29

7

7

14

							

30-34

7

8

15

			

35-

8

3

11

67

62

129

			

Ennuste vanhuuseläkkeelle siirtyvistä 2011-2015 jäävät

Henkilöstö sopimusaloittain

		

				
Kvtes

Tekniset		

2012

2013

2014

2015

yht.

Miehet

10

50		

Yhteispalvelut

0

1

1

0

2

Naiset

21

48		

Maa ja mittaus

1

3

0

2

6

31

98

129

Asemakaavoitus

1

0

2

0

3

24

76

100

Katu ja viherpalvelut

4

1

0

3

8

6

5

3

5

19
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daan jokaisen henkilökohtaisen eläkeiän
mukaan ja kehityskeskustelujen kautta.

sema-arkkitehti, ylläpitosuunnittelija, liikennesuunnittelija ja kaavoitusarkkitehti.
Heidät palkattiin joko irtisanoutuneiden
tai vanhuuseläkkeelle siirtyneiden tilalle
ja yksi avoimena ollut vakanssi täytettiin.
Rekrytoitujen henkilöiden keski-ikä oli 33,3
vuotta.
Kaupunkikonsernissa on mahdollista
täyttää auki tulleet vakanssit joko ulkoisella
tai sisäisellä hakumenettelyllä.
Kokonaan uudistettu hallintosääntö astui voimaan 1.11.2010. Julkisesta hakumenettelystä poikkeavia ehtoja tiukennettiin ja sisäistä hakumenettelyä varten annettiin uusi
soveltamisohje. Käytännössä muutokset
tarkoittavat sitä, että vakinaiseen virkaan
ei aiempaan tapaan voida valita sisäisellä
haulla määräaikaisessa virka- tai työsuh-

2.3 Palvelussuhteen kesto ja vaihtuvuus
Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteen
kesto oli 31.12.2011 keskimäärin 19,3 vuotta.
Henkilöstöstä oli miehiä 45,7 % ja naisia
54,2 %. Vuoden 2011 lopussa yli 10 vuotta kaupungin palveluksessa olleita oli 92
henkilöä eli 71,3 % koko henkilöstöstä, kun
vuonna 2010 määrä oli 69,6 %.
2.4 Henkilöstön rekrytointi
Vuoden 2011 aikana uusia toistaiseksi voimassa olevia palvelussuhteita solmittiin kaksi; suunnitteluhortonomi ja
joukkoliikennesuunnittelija. Lisäksi vakinaisissa palvelussuhteissa aloittivat mai-

teessa ollutta henkilöä. Hakumenettelyä
koskevaa pykälää sovelletaan kuntaliitoskuntien viranhaltijoihin ja työntekijöihin.
Menettely varmistaa henkilöresurssien
optimaalisen käytön ja mahdollistaa henkilöstölle uusiin tehtäviin siirtymisen.
Pääsääntöisesti teknisen keskuksen vakanssit on täytetty ulkoisen haun kautta.
Nuoria rekrytoitiin kesällä kuukauden
mittaisiin työsuhteisiin. Lisäksi vuoden aikana rekrytoitiin teknisen alan harjoittelijoita sekä korkeakouluopiskelijoita. Heidän
yhteinen työpanoksensa oli 4,6 henkilötyövuotta. Rekrytointikanavina käytettiin
paikallislehtiä ja internetiä. Kuukauden
työsuhteeseen opiskelijat palkattiin Oulun
kaupungin kesätyökampanjan kautta.

Henkilöstön rekrytointi
Hakemukset naiset
Joukkoliikennesuunnittelija

25

Suunnitteluhortonomi
Ylläpitosuunnittelija

miehet

ulkoinen haku

17

x

3

2

33

15

18

x

6

5

1

x

16

9

7

x

Maisema-arkkitehti
Liikennesuunnittelija

8

Kaavoitusarkkitehti

1

1		

sisäinen haku
x

1			

x

Henkilöstöraportin yhteenveto vuosi 2011
Vakinaiset palvelussuhteet
31.12.2010
125

Uudet vakinaiset
palvelussuhteet
2

Palvelusuhteesta
eronneiden tilalle rekrytoidut
3
Avoimen vakanssin täyttö
1

Uudet vakanssit
- Joukkoliikennesuunnittelija
- Suunnitteluhortonomi

8

Päättyneet
palvelusuhteet
2

Aloitetut
palvelusuhteet
6

Vakinaiset palvelussuhteet
31.12.2011
129

Vanhuuseläkkeelle
2

3. Työaika ja työpanos

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

kien kartoitukset. Tarkastelujaksolla 2008–
2011 tehty työaika on vaihdellut 80 prosentin
molemmin puolin kokonaistyöajasta.
Normaalista kokoaikatyöstä voidaan
poiketa lyhentämällä työaikaa joko pysyvästi tai väliaikaisesti. Osa-aikatyötä teki
vuoden aikana viisi henkilöä. Omasta tahdosta lyhennettyä työaikaa tehtiin yhteensä 541 kalenteripäivää.
Vuorotteluvapaata käytettiin yhteensä
207 kalenteripäivää, kun edellisenä vuonna
vuorotteluvapaata käytettiin 152 kalenteripäivää.

työpanos = palvelussuhteet, joista on poistettu kaikki poissaolot/kk päivien lukumäärällä = toteutunut työpanos keskimäärin/kk = työssä tosiasiallisesti olleet.
Työaika 2011
Kokonaistyöaika

100 %

Poissaolot

20.86 %

Tehty työaika

79.14 %

Lisätyö ja ylityöt
Työaika lisättynä ylityöt

0.05 %
79.19 %
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4. Osaamisen kehittäminen ja johtaminen

4.1 Koulutustaso
Teknisen keskuksen työntekijöistä 53 prosentilla on perus-, keski- tai alimman korkeaasteen tutkinto. Korkeakoulututkinnon suorittaneita on 47 prosenttia henkilökunnasta.
Henkilöstön ammattitaito ja koulutustaso on hyvä. Osaamisen ylläpitäminen
edellyttää kuitenkin jatkuvaa täydennyskoulutusta ja omaehtoisen koulutuksen
tukemista sekä mahdollisuuksia työssä oppimiseen.
4.2 Osaamisen kehittäminen
Teknisessä keskuksessa on tehty osaamisen
johtamisen linjaukset, joiden tavoitteena
on osaamisen hallinta, oppimisen tukeminen ja oppimista edistävän ilmapiirin
ja vetovoimaisen asiantuntijaorganisaation luominen sekä muutoskyvyn varmistaminen. Tehdyt linjaukset on viestitetty
tehokkaasti koko henkilökunnan tietoon.
Välineinä ovat olleet kehityskeskustelut,
koulutussuunnitelmat ja henkilöstöinfot
sekä perehdytys ja mentorointi.
Yksi osaamisen kehittämisen välineistä
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Määrärahoja käytettiin painopistealueittain seuraavasti:
%
Johtaminen

26108

31,8

Kielikoulutus

8316

10,1

Työsuojelukoulutus

1328

1,6

Ammattitaidon ylläpito

46414

56,5

Yhteensä

82166

100,0

on mentorointi, jonka perustavoitteeksi
on asetettu työuran aikana hankitun osaamisen ja asiantuntijuuden jakaminen sekä
toiminnallisten riskipisteiden poistaminen. Vuonna 2011 oli yksi mentorointipari
asemakaavoituksessa.
4.2.1 Koulutus- ja kehittämismääräraha
Kouluttautumiseen ja toiminnan kehittämiseen käytettiin rahaa teknisessä keskuksessa 82 166 euroa.
Teknisen keskuksen koulutusmäärärahat
suunnattiin virastossa määriteltyjen osaamisen johtamisen linjausten mukaisesti. Kou-

lutuksen ja kehittämisen painopistealueet
olivat vuonna 2011 johtaminen ja toiminnan
kehittäminen, osaamisen johtamisen kannalta merkittävä koulutus, projektinhallinta,
työsuojelukoulutus ja kielikoulutus. Yksiköt
tekivät koulutussuunnitelmat ammattitaidon
ylläpitämiseen tarvittavaan koulutukseen, johon käytettiin yhteensä 46 414 euroa. Tämän
lisäksi yksiköt käyttivät erilaisiin koulutustapahtumiin omia määrärahoja 10 388 euroa.
Koulutuskustannuksiin on laskettu mukaan koulutuksesta aiheutuvat välittömät
menot eli koulutus- ja kurssimaksut, koulutuksen matkakustannukset päivärahoineen

Koulutusaste							
		

%

naiset

miehet

Keskiaste

34 hlöä

26

30

7

Alin korkea-aste

34 hlöä

26

18

15

Alempi korkeakouluaste

31 hlöä

24

10

21

Ylempi korkeakouluaste

28 hlöä

22

11

15

Tutkijakoulutus

2 hlöä

2

1

1

		

100

70

59

sekä siihen liittyvät mahdolliset ruokailukustannukset, mutta ei koulutusajan palkkakustannuksia.
4.2.2 Koulutuksen sisältö ja laajuus
Vuoden aikana kouluttautumiseen käytettiin
322 oppimistyöpäivää eli 2,4 oppimistyöpäivää jokaista vakinaista työntekijää kohti.
Henkilökunnalla on vahva motivaatio
ammattitaidon kehittämiseen. Henkilöstön
omaehtoista koulutusta tuettiin myöntämällä palkallista virka-/työvapaata enintään
kuusi työpäivää lukuvuotta kohden. Vuoden
aikana tätä käytti seitsemän henkilöä, joille
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myönnettiin palkallista opintovapaata yhteensä 20 työpäivää. Omaehtoista opiskelua yliopistoissa ja ammattikorkeakoulussa suoritti seitsemän henkilöä. Yksi heistä
suoritti ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.
Erityisasiantuntijakoulutukseen osallistui seitsemän henkilöä.
Tutkintoja suoritettiin seuraavasti;
- rakennuttajan pätevöityskoulutuksen suoritti yksi henkilö ja aloitti kaksi henkilöä
- kunnossapidon pätevöityskoulutuksen
suoritti yksi henkilö
- yhdyskuntasuunnittelun erikoistumis-

opintoja suoritti yksi henkilö ja aloitti
yksi henkilö
- johtamisen erikoisammattitutkinnon
opintoja jatkoi yksi henkilö
Esimiehet osallistuivat kehityskeskusteluvalmennukseen ja muutosjohtamiskoulututukseen.
Katu- ja viherpalvelujen projektipäälliköille järjestettiin Primavera-valmennus.
Englannin kielen kolme keskusteluryhmää oli suunnattu päälliköille, asiantuntijoille ja työssään kieltä tarvitseville. Lähiopetustunnit olivat säännöllisesti parittomilla
viikoilla ja parillisina viikkoina kehitettiin
kielitaitoa omaehtoisesti. Koulutuksen pääpaino oli suullisessa kielitaidossa ja ammatillisen sanavaraston kartuttamisessa.
Työsuojelukoulutuksiin käytettiin 19
työpäivää ja niihin osallistui 16 henkilöä.
Työsuojeluhenkilöstö osallistui PohjoisSuomen työmarkkinaseminaariin ja Tykyhelmi-työhyvinvointisymposiumiin.
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5.Terveydellinen toimintakyky ja työhyvinvointi

5.1. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot
Tekninen keskus seuraa sairaus- ja tapaturmapoissaoloja johtoryhmässä neljä kertaa
vuodessa. Terve ja työkykyinen henkilöstö on
työpaikan toiminnan jatkuvuuden perusta.
Teknisen keskuksen sairaus- ja tapaturmapoissaolot ovat pysyneet normaalina
pidetyn kahden ja neljän prosentin välillä.
Teknisen keskuksen henkilöstö oli sairauden tai tapaturman vuoksi poissa keskimäärin 7,4 työpäivää vuoden aikana. Vuonna 2011 sairaus- ja tapaturmapoissaoloihin
kirjattiin yhteensä 1032 työpäivää. Lyhyitä,

5.2 Ennakoiva työsuojelu
5.2.1 Turvallisuus ja VaaraIn
Teknisessä keskuksessa on käytössä VaaraIn–turvallisuushavaintojärjestelmä, jota
käyttää koko kaupunkikonserni.
Järjestelmään kirjattiin kuusi tapaturmaa joista neljä oli työpaikkatapaturmia ja
yksi työmatkatapaturma, ja yksi liikennetapaturma. Työpaikkatapaturmat aiheuttivat
64 ja työmatkatapaturma 22 sairauspäivää.

enintään kolmen päivän sairauspoissaoloja
oli 190 ja yli kolmen päivän poissaoloja 713.
Tapaturmia oli kuusi, joista aiheutui 129
poissaolopäivää.
Sairauspäivien määrä nousi 43 päivällä
vuodesta 2010. Vuonna 2011 teknisen keskuksen sairaus- ja tapaturmapoissaoloprosentti
oli 3,17 kun se edellisenä vuonna oli 2,81.
Teknisessä keskuksessa on käytössä varhaisen puuttumisen malli, jolla pyritään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tukemaan
sitä, että henkilön työkyky ei lähtisi heikkenemään heti ensimmäisten oireiden jälkeen.

5.2.2 Työterveys ja työhyvinvointi
Tekninen keskus ostaa työterveyspalvelut

Teknisen keskuksen sairaus- ja tapaturmapoissaolot vuosina 2008–2011 (1.1.–31.12.)

keskim.
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v. 2008			

v. 2009			

v. 2010			

v. 2011		

1-3 tpv

yli 3 tpv		

1-3 tpv

yli 3 tpv		

1-3 tpv

yli 3 tpv		

1-3 tpv

yli 3 tpv Yht./

299

1057

280

754

243

742

190

713

3,48%

2,80%

2,81 %

3,17 %

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

yleislääkäritasoinen sairaanhoito, KELA:n
korvausluokka II. Ensimmäiseen korvausluokkaan käytettiin vuonna 2011 rahaa 36
169 €, työhyvinvointitoimintaan 6 751 € ja
päätelasien sekä työmatkan turvalaitteiden
hankintaan 3 475 €.
5.2.3 Työyhteisön kehittäminen
Esimiesten muutosvalmennus toteutettiin
vuoden 2011 aikana. Viimeinen muutospysäkki toteutetaan helmikuussa 2012. Koko
prosessin henkilöstön osalta muutosvalmennus siirtyi vuodelle 2012. Yksiköissä
valmistauduttiin uuteen Ouluun tutustumalla liittyvien kuntien toimintaan ja henkilökuntaan.
5.2.4 Työssäjaksaminen ja työhyvinvointi
Tekninen keskus tuki työssä jaksamista
tarjoamalla viikoittain mahdollisuuden ilmaiseen uimahalli- tai kuntosalilippuun.

Uintilippuja lunastettiin 1 200 kpl ja kuntosalilippuja 41 kpl.
Teknisessä keskuksessa syyskuussa 2009
käyttöön otettu henkilöstön liikuntatukikokeilu jatkui vuonna 2011. Kokeilun tulokset
ovat olleet hyviä. Työntekijät ovat pitäneet
tukea hyvänä ja liikuntaharrastusta aktivoivana. Työntekijä voi itse valita sopimuksen
piiriin kuuluvan kuntokeskuksen palvelut.
Edellytyksenä ovat henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman laatiminen sekä esimiehen
hyväksyntä. Sopimus kuntokeskuksen kanssa on tehtävä vähintään puoleksi vuodeksi.
Kuntoilutuki henkilöä kohden on 20€/kk.
Liikuntatukea käyttävien määrä on kasvanut koko kokeilun ajan, liikuntasopimuksia
oli yhteensä 27.
Perinteiseen tapaan tekninen keskus
osallistui ennen juhannusta toteutettavaan
Tervasoutuun. Teketapit -niminen venekunta, 15 henkilökuntamme edustajaa, souti ter-
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vaveneen Oulujokea pitkin Vaalasta Ouluun.
Koko kaupungin henkilöstölle tarkoitettua virkistysmäärärahaa käytettiin kuntoilumaksuihin (uinti, kuntosali ja sulkapallo)
sekä kaupunginteatterin ja Oulu Sinfonian
pääsylippuihin.
5.2.5 Työmatka
Tekninen keskus kannusti henkilöstöä hankkimaan työmatkaturvalaitteita. Pyöräilykypärän ja nastarenkaan hankkija sai tukea 15
euroa/ varuste ja kenkien liukuesteiden hankkija 10 euroa. Tuen saaminen velvoitti turvalaitteiden säännölliseen käyttämiseen. Rahaa
turvalaitteisiin käytettiin yhteensä 105 €.
5.2.6 Henkilöstökyselyt
5.2.6.1 Kunta10
Tekninen keskus on vuodesta 1990 saakka
ollut mukana laajassa Kunta10 -tutkimuksessa. Tutkimus on Työterveyslaitoksen
kärkitutkimusyksikön hanke, jonka tarkoituksena on selvittää kunta-alan henkilös-
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tön työtä ja työssä tapahtuvia muutoksia
sekä niiden vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin. Kunta10 -kysely
tehtiin syyskuussa 2010. Teknisessä keskuksessa vastausprosentti oli 79, kyselyyn
vastasi 103 henkilöä.
Kunta 10 -kysely on maan laajin ja pitkäaikaisin kunta-alan henkilöstöön kohdistuva
tutkimus. Seurannalla on suurta merkitystä koko kunta-alan kehittämisen kannalta.
Toistettujen kyselyjen jälkeen on mahdollista
entistä paremmin arvioida työelämän laadun
muutoksia ja niiden vaikutuksia henkilöstön
hyvinvointiin ja terveyteen.
Tulokset esitetään seuraavissa aihealueissa: työ, työyhteisö, johtaminen sekä
muutokset työssä. Työn aihealue on kehittynyt teknisessä keskuksessa kokonaisuutena positiivisesti, työhön liittyvä epävarmuus oli kasvanut jonkin verran (esim.
työtehtävien lakkautus, vastentahtoinen
siirto toisiin tehtäviin).
Työyhteisön toimivuutta mitattiin nel-

jällä eri alueella; auttaminen ja huomaavaisuus, innovatiivisuus, tavoitteellisuus ja
kehittäminen. Kaikilla neljällä alueella tulokset ovat hieman parantuneet. Sosiaalisen pääoman keskiarvo on noussut hieman
edellisiin tarkastelujaksoihin verrattuna.
Syrjinnän kokeminen on noussut hieman
kategorioissa sukupuoli ja asema.
Johtamisen aihealueella vastaajat ovat
kokeneet esimiestuen ja kohtelun oikeudenmukaisuuden sekä päätöksenteon oikeudenmukaisuuden parantuneen teknisessä
keskuksessa edelliseen kyselyyn verrattuna.
Työssä tapahtuneita muutoksia mitattiin
kahdella eri kysymyksellä. Muutokset työssä
on koettu enimmäkseen positiivisiksi.
Kunta10 -tulokset ovat virastotasolla
kokonaisuutena hyvät. Eroja löytyy hieman
yksikkökohtaisista tuloksista.
		
5.2.6.2 Henkilöstökysely 2011
Teknisessä keskuksessa toteutettiin marraskuussa 2011 henkilöstökysely ZEF-arviointi-

menetelmällä. Vuosittain tehtävän kyselyn
työtyytyväisyysindeksi oli joulukuussa 2010
3.5 ja 2011 suoritetussa kyselyssä 3.6. Kyselyn tulokset käsiteltiin teknisen keskuksen
johtoryhmässä, jonka jälkeen yksiköt käsittelevät omat tuloksensa työpaikkakokouksissa. Yksiköt esittävät kyselyn pohjalta 2–3
kehittämiskohdetta, joista valitaan teknisen
keskuksen kehittämiskohteet.
Koko viraston osalta nousivat esille seuraavat
vahvuudet:
- tunnistetaan työyksikön perustehtävä ja
tavoitteet ja sitä kautta oman työn tavoitteet
- työntekijät saavat aikaiseksi tavoitteen
mukaisia asioita
- työntekijät kokevat onnistuvansa työssään
ja ovat ylpeitä siitä, mitä saavat aikaan
- työntekijöillä on käytössään työn kannalta tarvittavat työvälineet
- tehtävät koetaan haastaviksi ja merkityksellisiksi

- omiin työtehtäviin ollaan tyytyväisiä
- työkavereita tuetaan työssä ja tukea myös
saadaan työkavereilta
- yhteistyö esimiehen kanssa on sujuvaa
- esimies neuvoo ja ohjaa tarvittaessa
Kehittämiskohteita koko teknisen keskuksen kyselyssä olivat:
- luottamuksen rakentaminen
- tiedottaminen kaupungin organisaatiota
koskevista muutoksista
5.3 Korjaava työsuojelu
Työfysioterapeutti teki suunnattuja työpaikkaselvityksiä kolmen työtekijän työpisteessä, arvioiden työpaikan ergonomian sekä antaen ohjausta ja neuvontaa.
Työpaikkakäynnin tavoitteena on edistää
työkykyä ja työssä jaksamista ergonomiaa
parantamalla. Selvityksistä on laadittu erilliset raportit.
Katu- ja viherpalveluihin tehtiin syyskuussa työpaikkaselvitys suunnitelman

mukaisesti. Työpaikkaselvityksellä hankitaan tietoja työstä ja työympäristöstä sekä
arvioidaan niiden vaikutuksia työntekijän
terveyteen. Tavoitteena on työntekijöiden
terveyden säilyttäminen sekä työ- ja toimintakyvyn tukeminen. Selvityksestä on
laadittu erillinen raportti.
Asemakaavoituksessa toteutettiin työlähtöinen työpaikkaselvitys suunnitelman
mukaisesti.
Menetelmä auttaa nostamaan esiin
muutosten mukanaan tuomia yksilöiden ja
yhteisön jaksamista kuormittavia häiriöitä
(työn sujumattomuutta) sekä ristiriitaisuuksia ja mahdollistaa niihin puuttumisen työtoimintaa kehittämällä.
Selvityksessä tarkastellaan nykyistä
työtä ja työtoiminnan muutosta sekä valmistaudutaan tuleviin muutoksiin. Tavoitteena ovat laadukkaat palvelut, työn
sujuvuuden lisääminen ja työhyvinvoinnin
kehittäminen.
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6. Innovatiivisuus, yhteistoiminta ja verkostoituminen

6.1 Aloitetoiminta
Aloitteita saatiin vuoden 2011 aikana yhteensä 27. Aloiteviikon teemana oli koko
ympäristötalon henkilöstölle ”Ympäristötalo, kokoava voima”. Teemaan liittyviä aloitteita saatiin teknisen keskuksen henkilöstöltä yhteensä 14.
Aloitekampanjan osallistujien kesken
arvottiin kirjapalkintoja ja hierontalahjakortteja. Aloiteviikosta tiedotettiin Akkunassa.
6.2 Viestintä
Tekninen keskus tiedotti kaupunkilaisille toiminnastaan, palveluistaan ja suunnitelmistaan tiedotusvälineiden kautta. Vireillä olevista asioista kerrottiin suunnitteluvaiheessa
tiedotus- ja yleisötilaisuuksissa, lehti-ilmoituksilla, kirjeitse ja julkisella ilmoitustaululla
sekä teknisen keskuksen internetsivuilla.
Viestintä on osa teknisen keskuksen
johtamista. Viestinnän peruslinjat ja toiminnalliset tavoitteet on määritelty vies-
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tintäsuunnitelmassa. Sisäisen viestinnän
tärkein kanava on koko kaupungin henkilökunnalle avoin Akkuna ja Oulun kaupungin internetsivut.
Kaupunki rakentaa -lehti jaettiin oululaisiin talouksiin tammikuun lopussa. Lehdessä kerrotaan Oulun kaupungin vireillä
olevista hankkeista, niiden toteutuksesta
sekä teknisen alan palveluista. Lakisääteinen Kaavoituskatsaus esittelee ajankohtaiset kaavaprojektit.
Teknisen keskuksen palautteet käsiteltiin Oulu10 -palveluissa. Vuoden aikana
palautekanavan kautta saapui 1013 erilaista
palautetta.
Oulun kaupungin graafiset ohjeet uudistuivat kevään 2011 aikana. Tekninen
keskus otti käyttöönsä uudet ohjeet loppuvuodesta. Teknisen keskuksen logo poistui
käytöstä vuoden 2011 lopussa.
Viestintä valmistautui uuden Oulun
tehtäviin ja palveluista tiedottamiseen.
Tekninen keskus muutti heinäkuussa

2011 Ympäristötaloon, Solistinkatu 2:een,
jonne sijoittuivat teknisen keskuksen lisäksi Oulun seudun ympäristötoimi, rakennusvalvonta ja yleiskaavoitus. Muutosta
tiedotettiin kuntalaisille tiedotusvälineissä, lehti-ilmoituksilla ja kadunvarsimainoksilla.
Ympäristötalossa järjestettiin 7.9.2011
avoimet ovet ja henkilökunnan iltajuhla.
Ympäristötalo kiinnosti kuntalaisia, väkeä
kävi noin 1000 henkeä. Aulatilan prosenttitaide, taitelija Maija Louekarin lasitaide
”Kasvihuone” herätti ihastusta ja keskusteluja. Aulatilaan oli rakennettu Tasapainonäyttely. Näyttelyn oli suunnittelut ja toteuttanut Studio Ilpo Okkonen Oy.
Ympäristötalon viestintätiimi aloitti
toimintansa marraskuun alusta.
Oulun kaupungin viestinnän organisoinnin kehittäminen jatkui tiiviinä koko
vuoden. Päätöksiä Oulun kaupungin viestinnän yhdistymisestä saadaan vuoden
2012 aikana.

6.3 Kehittämishankkeet
6.3.1 Jatkuva parantaminen
Vuoden 2011 aikana teknisen keskuksen
laatupolun toteuttaminen eteni suunnitelman mukaisesti. Teknisen keskuksen toimintajärjestelmälle myönnetyille laatu- ja
ympäristösertifikaateille pidettiin määräaikaisarviointi. Sertifikaattien voimassaoloa
jatkettiin 26.2.2013 saakka. Teknisen keskuksen toimintajärjestelmä siirrettiin pääosin uuteen järjestelmään, IMS:iin. Siirto
jatkuu vielä vuoden 2012 alussa. Teknisen
keskuksen yksiköt vastasivat toimintajärjestelmän päivittämisestä vuoden aikana
standardin edellytysten mukaisesti.
Tekninen keskus on sitoutunut jatkuvaan parantamiseen, ja sen varmistamiseksi toteutettiin sisäiset auditoinnit
suunnitelman mukaisesti ja pidettiin kaksi
johdon katselmusta. Edellisessä johdon
katselmuksessa ja auditoinneissa sovitut
kehittämistoimet toteutettiin.

6.3.2 Projektinhallinta
Projektinhallinnan käytäntöjen kehittäminen jatkui vuoden 2011 aikana. Katu- ja viherpalvelujen projektipäälliköille annettiin
lisäkoulutusta projektinhallintaohjelmiston
käytöstä. Vuoden aikana kehitettiin salkunhallintaa ja tehostettiin Primaveran hyödyntämistä teknisen keskuksen resurssien
hallinnassa.
6.3.3 Kannustus ja palkitseminen
Kesällä 2010 kaupunginhallitus hyväksyi
talouden ja toiminnan kehittämisohjelmaan 2010–2012 perustuvan henkilöstön
palkitsemisen, jota sovelletaan koko kaupungin henkilöstöön. Aiemmat tulospalkkiojärjestelmät lopetettiin. Tulospalkkion
maksamisesta vuoden 2010 osalta tehtiin
päätökset keväällä 2011. Kaikille maksettiin
heinäkuussa 250€. Vuoden 2011 osalta teknisellä keskuksella ei ole ollut palkitsemisjärjestelmää.
Tekninen keskus palkitsee sekä 10 että

20 vuotta palveluksessaan olleita työntekijöitä. Vuonna 2011 kolmelletoista 10 vuotta
ja yhdelle 20 vuotta palveluksessa olleelle
henkilölle luovutettiin palvelusvuosilahjat.
6.4 Yhteistoiminta
Tekninen lautakunta kehittää toimialansa
toimintaa, taloutta ja organisaatiota, ohjaa
ja valvoo sen suunnittelua ja toteutusta sekä
toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtii
tarpeellisesta yhteistyöstä. Lautakunta kokoontui pääsääntöisesti joka tiistai, yhteensä 38 kertaa. Viime kaudella lautakunnassa
työskenteli 13 varsinaista jäsentä ja kaupunginhallituksen edustaja sekä heidän varajäsenensä.
Teknisen keskuksen johtoryhmä toimii yhteistoimintasopimuksen mukaisena
lautakuntatason yhteistoimintaelimenä.
Johtoryhmä toimii työsuojelutoimikuntana ja käyttää sille kuuluvaa päätösvaltaa.
Sen tehtävänä on valmistella strategiaa
ja seurata sen toteutumista, päämääriä ja
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tavoitteita, kehittää teknisen keskuksen
toimintaa ja organisointia sekä koordinoida yksiköiden talous- ja henkilöstöasioita.
Johtoryhmän tehtävänä on myös tiedonkulun lisääminen, yhteishengen luominen ja
ryhmän jäsenten motivointi ja tuki. Johtoryhmä hyväksyy työsuojelusuunnitelman,
tasa-arvosuunnitelman ja työterveyshuollon suunnitelman sekä sairaus- ja tapaturmapoissaolotilastot. Sen tehtäviin kuuluvat
myös aloitetoiminta sekä henkilöstöasiat ja
-kyselyt. Johtoryhmän jäseninä ovat teknisen keskuksen johtaja ja tulosyksiköiden
päälliköt, henkilökunnan edustajat ja työsuojelun edustajina työsuojelupäällikkö ja
työsuojeluvaltuutetut. Lisäksi Oulun Työ-
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terveyden henkilöstöä osallistuu tarvittaessa kokouksiin asiantuntijoina. Vuonna
2011 johtoryhmä kokoontui 9 kertaa.
Työpaikan kehittämiskokoontumisen
(tpd-kokoukset) tarkoituksena on lisätä ja parantaa samassa työpaikassa eli ns.
lähityöyhteisössä toimivan henkilöstön
yhteistyötä ja muita tuloksellisen toiminnan edellytyksiä. Kokouksissa käsitellään
toiminnan, työympäristön, työkyvyn ja
henkilöstön hyvinvoinnin sekä tuloksellisuuden yhteisölliset kehittämishankkeet.
Työyhteisöpysäkit on korvattu työpajoilla.
Kehittämistoimenpiteet on sovittu ja niiden toteutumista seurataan. Työpajoihin
osallistuu työpaikan koko henkilöstö, jollei

työtehtävien hoito ja töiden järjestely muuta edellytä. Henkilökuntainfo koko henkilökunnalle pidettiin keväällä ja syksyllä.
6.5 Yhteisösuhteet
Yhteistyötä tehdään niin oppilaitosten kuin
työvoimaviranomaisten kanssa työvoiman
saatavuuden turvaamiseksi. Yliopiston
kanssa tehdään yhteistyötä erityisesti tekniikan- ja arkkitehtiharjoittelijoiden rekrytoinnissa. Harjoittelijoita käytetään vuosittain viitisen henkilötyövuotta. Lisäksi
yhteistyötä tehdään myös ammattikorkeakoulujen ja ammattiopistojen kanssa.

7. Palkkaus ja henkilöstökustannukset

7.1 Palkkausjärjestelmät, palkitseminen
ja keskiansiot
Teknisen keskuksen henkilöstöstä teknisen
sopimuksen (TS) piiriin kuului 98 henkilöä
(50 miestä ja 48 naista). TS:n piiriin kuuluvat mm. arkkitehdit, insinöörit, teknikot,
suunnittelu- ja tekniset avustajat, paikkatietokäsittelijät ja hortonomit.
Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin kuului 31 henkilöä (9 miestä ja 22 naista) mm. viraston
johtaja, toimintayksiköiden päälliköt, pysäköinnintarkastajat ja toimistotyöntekijät.
Palkka määrittyy työn vaativuuden perusteella teknisen sopimuksen (TS) ja kunnallisen
yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES)
piiriin kuuluvilla. Kaikkien pysyvien vakanssien työn vaativuus on arvioitu ja vaativuustasoja tarkastellaan hinnoitteluryhmien ja työn
vaativuuden mukaisesti.
Teknisten sopimuksen tehtäväkohtaisen palkan määräytymisessä noudatetaan
Oulun kaupungin teknisten sopimuksen
arviointijärjestelmää.
KVTES -sopimuksessa käytetään ns. kokonaisarviointimenetelmää. Käytännössä tämä
tarkoittaa, että vakanssin vaativuus määritellään kokonaisvaltaisesti käyttäen perusteena

sopimuksen mukaisia vaativuustekijöitä ja
vakanssista tehtyä työnkuvausta. Olennaista
on, että vaativuutta tarkastellaan hinnoittelukohdittain. Arviointitulos ei anna tulokseksi
palkan tasoa, vaan lähinnä hinnoittelukohdan
sisäisen vaativuusjärjestyksen.
Henkilökohtaisen lisän määritystä varten
on luotu oma järjestelmä. Henkilökohtaisen
lisän osalta arviointi toteutetaan lomakkeita
käyttäen. Vuonna 2011 palkkoja korotettiin
yleiskorotuksella ja lisäksi maksettiin tuloksellisuuserä 250 €.
Verrattaessa keskiansioita toisiinsa, on

otettava huomioon, että samankin ryhmän
sisällä voidaan työskennellä vaativuudeltaan
ja sisällöltään eritasoisissa tehtävissä, jolloin
palkkaus myös vaihtelee. Lisäksi siirto palkkausjärjestelmästä toiseen saattaa vaikuttaa
huomattavasti ko. järjestelmän sisällä keskiansioon verrattuna edelliseen vuoteen.
7.2 Henkilöstökustannukset
Henkilöstömenojen osuus koko teknisen
keskuksen toimintakuluista (käyttötalous
ja investoinnit) on 11,1 prosenttia, kun se
edellisenä vuonna oli 11,5 prosenttia.

Henkilöstökustannukset				
Henkilöstömenot
Välittömät palkat

2008

2009

2010

2011

4,842,268

5,000,098

4,901,727

4,968,079

Sosiaalikulut
Eläkevakuutusmaksut

317,961

334,399

293,659

234,577

1,131,659

1,139,254

1,297,478

1,339,542

Kuel-varhemaksu

53,154

112,879

38,512

1,076

Eläkkeet

195,882

172,037

153,696

128,170

Koulutuskulut

124,245

105,703

104,839

92,554

39,380

31,763

40,364

46,396

6.7

6,896,133

6,834,295

6,810,394

Työterveyshuolto
yhteensä

Työterveyshuollon korvausluokka I kustannukset taulukossa. 		
					

Palkkausjärjestelmä, palkitseminen ja keskiansiot
						
		

lkm

lkm

lkm

lkm		

Sopimusala Palkkatekijän nimi

2008

2008

2009

2010		

KVTES

Kokonaisansio

palkka

palkka

palkka

palkka

keskim.

keskim.

keskim.

keskim.

2008

2009

20010

2011

Muutos%

32

32

30

Miehet		

10

9

9

9		

3291

3417

3447

3515

2,0

Naiset		

22

23

21

22		

2172

2585

2648

2704		

2,1

TEKNISET

Kokonaisansio

31					

99

100

95

98						

Miehet		

48

49

50

50		

3121

3268

3271

3343

2,2

Naiset		

51

51

45

48		

2468

2531

2590

2674

3,2

		

131

132

125

129		

2763

2950

2989

3059

2,3
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8. Henkilöstöpoliittinen ja toiminnallinen tasa-arvo

Henkilöstöpoliittinen tasa-arvo kytkeytyy inhimillisten voimavarojen strategiaan,
joka linjaa henkilöstöpolitiikan tavoitteet
ja toimenpiteet sekä antaa henkilöstön
kehittämiselle painopistealueet. Tasa-arvotoimikunta linjaa teknisen keskuksen
tasa-arvotyötä, mutta tekninen keskus itse
päättää tasa-arvotyönsä tavoitteet ja resurssit. Lainsäädännön mukaan teknisellä
keskuksella on työnantajana yleinen velvollisuus noudattaa ja edistää tasa-arvoa ja
yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.
Tasa-arvolain 1986/609 mukaan jokaisen työnantajan tulee edistää työelämässä
sukupuolten välistä tasa-arvoa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sekä luoda ja
vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten
tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.
Tasa-arvolain tarkoituksena on estää
sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää
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naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä
parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Yhdenvertaisuuslain (20.1.2004/21)
tarkoituksena on turvata yhdenvertaisuuden
toteutuminen ja tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa. Tasa-arvonäkökulma otetaan huomioon eri toiminnoissa,
kuten valmistelussa, päätöksenteossa, palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa. Yhdenvertaisuussuunnitelma on osa tasa-arvosuunnitelmaa. Laki kieltää syrjinnän iän,
etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen,
mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden,
sukupuolisen suuntautumisen ja muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Teknisen keskuksen strategian mukaisesti tavoitteena on hyvinvoiva työyhteisö,
jossa koetaan iloa ja tyydytystä työstä sekä
ylpeyttä työyhteisöön kuulumisesta.
Tasa-arvosuunnitelma
Työpaikoilla tasa-arvosuunnittelua ohjaa-

vana työkaluna toimii työpaikan tasa-arvosuunnitelma, josta selviää työpaikan tasaarvotilanne ja sen osana naisten ja miesten
sijoittuminen eri tehtäviin ja tehtävien
palkkausrakenne.
Teknisen keskuksen tasa-arvosuunnitelma sisältää periaatteet ja toimenpiteet, joihin
Oulun kaupungin tekninen keskus työnantajana sitoutuu edistääkseen tasa-arvoa.
Teknisen keskuksen tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä
työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa henkilöstöpolitiikkaa ja yhteistoimintaa. Periaatteena on, että henkilöstö pystyy toimimaan
eri tehtävissä kykyjensä, taipumustensa ja
koulutuksensa mukaan. Tasa-arvon toteutuminen lisää työntekijöiden hyvinvointia
ja oikeudenmukaisuuden kokemusta sekä
työmotivaatiota.
Tasa-arvosuunnitelman sisältöä sekä
muotoa kehitetään edelleen. Henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma on sisällytetty henkilöstösuunnitelman yhteyteen.

Tasa-arvotoimikunta painottaa, että Oulun kaupungin tasa-arvotyön keskeinen periaate on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
edistäminen, jossa sukupuolinäkökulma on
yksi osa-alue. Tasa-arvon toiminnallistaminen edellyttää myös muiden osa-alueiden
huomioimista.
Toimikunta pitää edellä mainittua keskeisenä periaatteena myös uuden Oulun
rakentamisessa.
Oulun kaupunginhallitus hyväksyi
28.9.2009 Eurooppalaisen peruskirjan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Peruskirja esittää keskeisiä periaatteita, joilla
kunnat voivat edistää naisten ja miesten
välistä tasa-arvoa toiminnan valmistelussa,
päätöksenteossa ja toteutuksessa.
Häirintä
Teknisen keskuksen käytössä on hyvän
käytöksen opas. Jos häirintää tai ahdistelua
ilmenee, on työnantajalla valtuudet ryhtyä
toimiin häirintään syyllistyneen osalta.

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

Nimike

Miehet

Naiset

Asemakaava-arkkitehti

1

1

Kaavoitusarkkitehti

4

6

Kaavasuunnittelija

3

3

Kartoittaja

3

2

Liikenneinsinööri

3

1

Liikennesuunnittelija

2

Maanmittausinsinööri

3

Maanmittausteknikko

5

1

Projekti-insinööri

3

1

Projektipäällikkö

1

1

Rakennuttajainsinööri

3

Suunnitteluavustaja

7

Suunnitteluhortonomi
Tekninen avustaja

3
1

5

Toimitusvalmistelija

2

Maaseutuasiamies

2

Pysäköinnin tarkastaja

2

3

Paikkatietosuunnittelija

3

1

Paikkatietokäsittelijä

10

Ylläpitosuunnittelija

2

Katusuunnittelija

2

Ylläpitovalvoja

1

1

Koulutusaste
- Korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 47 % henkilökunnasta.
- Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista naisia oli 21 ja miehiä 10.
- Ylemmän korkeakoulututkinnon oli suorittanut 15 naista ja 11 miestä.
- Tutkijakoulutuksen oli saavuttanut sekä nainen että mies.
		
		

nainen

mies

100 %

70

59

129
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Häirinnän tai ahdistelun kohteeksi joutumisesta ei ole tullut ilmoituksia.
Rekrytointi
Teknisen keskuksen vakanssit täytettiin pääsääntöisesti ulkoisen haun kautta. Neljään
avoinna olleeseen paikkaan (joukkoliikennesuunnittelija, ylläpitosuunnittelija, maisemaarkkitehti ja liikennesuunnittelija) tuli hakemuksia yhteensä 80; hakijoista 43 oli miehiä
ja 37 naisia. Jokaiseen valittiin nainen.
Sisäisen haun kautta oli auki kaksi
paikkaa (suunnitteluhortonomi ja kaavoi-
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tusarkkitehti). Niihin tuli yhteensä 4 hakemusta; hakijoista 3 oli naisia ja yksi mies.
Molempiin tehtäviin valittiin nainen.

perusteella.
Henkilökohtaiseen lisään on oma arviointijärjestelmä.

Palkkaus
Teknisen sopimuksen piiriin kuului 50 miestä ja 48 naista. Kvtes-sopimuksen mukaista
palkkaa maksettiin 9 miehelle ja 22 naiselle.
Teknisten palkoissa miesten keskituntipalkka oli 21,99 € ja naisten 17,59 €. Kvtespalkoissa miesten keskituntipalkka oli 23,12 €
ja naisten 17,78 €.
Palkkaus määräytyy työn vaativuuden

Perhevapaat ja työaikajärjestelyt
Perhevapaita käyttivät sekä miehet että
naiset. Vapaata käytettiin yhteensä 998 kalenteripäivää.
Tilapäisellä hoitovapaalla oli miehiä ja
naisia yhteensä 87 päivää.
Erilaisia työaikajärjestelyjä vuoden aikana käyttivät molemmat sukupuolet, yhteensä 5 henkilöä.
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