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Johdanto
Henkilöstöraportissa olevat taulukot, tilastot ja graafiset
esitykset perustuvat pääosin henkilötietojärjestelmästä
saatuihin tietoihin. Tilastot on laadittu 31.12.2012 tilanteen
mukaan. Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin
henkilöstö siirtyi vuoden 2012 aikana Oulun kaupungin
palvelukseen. Eri kunnissa henkilöstöön liittyvät asiat on
voitu tilastoida eri tavalla, jolloin muutokset ovat suuntaa
antavia.

Vuosi 2012 oli muutoksen vuosi ja lähtölaukaus koko Pohjois-Skandinavian metropolin rakentamiseksi. Henkilöstöltä se on vaatinut epätietoisuuden sietämistä ja kärsivällisyyttä uusien toimintatapojen ollessa luomisvaiheessa.
Eri organisaatioissa on ollut omat kulttuurinsa. Vanhoista
toimintatavoista joudutaan luopumaan uuden yhteisen
kulttuurin luomiseksi. Uuden rakentaminen on kuitenkin
tarjonnut myös mahdollisuuden osallistua kehittämiseen.

Henkilöstöraportissa on erikseen huomioitu Oulun kaupungin henkilöstöön liittyviä strategisia päämääriä niissä
kohdin, joissa henkilöstöraportti antaa informaatiota niiden toteutumisesta.

Kaupunkistrategian henkilöstöön liittyvät kriittiset menestystekijät, mittari ja toteutuksen seuranta:

Kokonaisuutena Oulun kaupunki työnantajana tarjoaa työpaikan n. 12500 työntekijälle. Palkkasumma vuonna 2012
oli 493,7 milj. euroa. Yksittäisenä työnantajana Oulun kaupunki on Tampereen pohjoispuolen suurin työnantaja.
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Henkilöstö ja kyvykkyys
OSAAVA JA OIKEIN RESURSOITU HENKILÖSTÖ
Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Toteutus

Eläköitymisen hyödyntäminen ja osaamisen
varmistaminen

Kustannusten hallinta,
henkilöstökustannusten kehitys; pienempi kuin yleinen
kustannuskehitys

Henkilöstökustannukset

elinkustannuskehitys 12/2012
ja 12/2011, ka.:

Työaikajärjestelmien
kehittäminen

Työaikajärjestelmien monipuolistuminen, muutosten
määrä ja laatu

Työaikajärjestelmien monipuolistuminen, muutosten
määrä ja laatu

Systemaattisesti ei ole pystytty tekemään yhdistymisen
tässä vaiheessa.

Strateginen tavoite

Tavoite 2012

Mittari

Toteutus

Henkilöstön hyvinvointi
paranee

Hyvinvoinnin kokeminen
paranee, hyvinvointikyselyn
tulos paranee edelliseen
kyselyyn verrattuna

Hyvinvointikyselyn tulos

Kunta 10 -kysely toteutettiin
syksyllä 2012. Kokonaisuutena hyvinvoinnin kokemus
on hyvää keskitasoa; joillakin
osa-alueilla on tapahtunut tuloksen paranemista. Työntekijöiden halu suositella nykyistä
työnantajaansa myös ystäville
on lisääntynyt, mikä voidaan
tulkita hyvän työantajaimagon
lisääntymisenä.

Kehityskeskustelujen
toteutuminen koko
organisaatiossa

Kehityskeskustelujen toteutuma-%, paranee edellisvuoteen verrattuna

Kehityskeskustelujen toteu- Kunta10 -kyselyn tulosten
tuma-%
mukaan kehityskeskustelujen
toteutuma on huonontunut
(58%, v. 2010 60%), mutta
toisaalta kokemus käytyjen
kehityskeskustelujen hyödyllisyydestä on jonkin verran
lisääntynyt.

Työyhteisötaitojen
kehittäminen

Taitojen kehittyminen, henkilöstökyselyn tulos paranee
edelliseen mit-taukseen
verrattuna

Taitojen kehittyminen,
henkilöstökyselyn tulos

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

Työyhteisöpysäkkien lukumäärä

Kunta10 -kyselyn tulosten
mukaan työyhteisötaidoissa
on tapahtunut jonkin verran
positiivista kehitystä.
Kuntien yhdistymiseen liittyen
työyhteisöjen muutospysäkkejä toteutettiin 114, varsinaiset
työyhteisöpysäkit ovat tämän
vuoksi jääneet pääosin pois.
Muita muutostukitilaisuuksia
pidetty 75.

”Savuton kaupunki”
-ohjelma

Kaupunkiorganisaation
savuttomuus -ohjelman
laatiminen ja toimeen-pano,
aloitetaan suun-nittelukaudella

Kaupunkiorganisaation
savuttomuus -ohjelman
laatiminen ja toimeenpano, aloitetaan suunnittelukaudella
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Savuttomuusohje on ollut
voi-massa v. 2011 alusta ja
työnantaja tukee savuttomuutta. Tuetun korvaushoidon
on aloittanut 123 työntekijää
vuosina 2011–2012.
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Uuden Oulun siirtymävaiheen strategiset tavoitteet ja mittarit henkilöstön osalta olivat seuraavat:
Näkökulma: HENKILÖSTÖ
Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö
Tavoite 2012

Mittari ja tavoitetaso

Toteutus

Vaiheittainen siirtyminen;

Muutoskoulutukset; toteutuminen

Muutoskoulutukset vaiheittaisen siirtymisen mukaan.

Kuulemiset; toteutuminen

Muutostuki (esimiesten muutos-valmennus sekä työyhteisöjen muutospysäkit) ja kuulemiset toteutuneet
suunnitellun mukaisesti.

Kuulemiset kytkettynä vaiheittaiseen
siirtymiseen
Työn vaativuuden arviointi pääosin
valmis v. 2012 muiden sopimusalojen
osalta paitsi KVTES:n, joka valmistuu
viimeistään vuoden 2013 loppuun
mennessä.

Työn vaativuuden arviointi pääosin
valmis v. 2012 tavoitteen mukaisesti,
toteutuma

Teknisen sopimuksen (TS) osalta työn
vaativuuden arviointi tehty. KVTES:n
työn vaativuuden arviointi (koskee n.
8000 työntekijää) toteutetaan kokonaisarviointina. Pilotointi käynnistettiin.

Uuden Oulun valmistelun henkilöstöviestintä

Toteutuma (henkilöstötilaisuudet ja in- Suunnitellun mukaisesti
fot, henkilöstötiedotteet, kuntien intrat,
henkilöstölehdet, henkilöstökyselyt)

Savuton Oulu -ohjelman toteuttaminen Savuton työpaikka -ohjeen käyttöönotkoko uuden Oulun organisaatiossa.
to toteutuu, raportointi

Lähes kaikissa yhdistyvissä kunnissa
oli savuttomuusohje otettu käyttöön.

Yhteisen savuton työpaikka -ohjeen
käyttöönotto savuttomuuden
edistämi-seksi työpaikoilla.

Viimeistään siinä vaiheessa, kun henkilöstö siirtyi Oulun alustalle
savuttomuusohje laajeni koskemaan
myös siirtynyttä henkilös

Tässä raportissa kuvataan koko kaupunkitason henkilöstöä koskevia lukuja, kaupunkitason kehittämishankkeita ja
muita henkilöstöä kuvaavia tietoja, jotka pohjautuvat koko
kaupungin strategiaan ja HR-strategiaan. Kullakin hallintokunnalla on lisäksi omat henkilöstöänsä koskevat strategiset tavoitteet.
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Henkilöstöraportin tilastoissa on pyritty kertomaan muutoksen suunnasta ja määrästä. Aiemmasta tilastointitavasta ja raportoinnista johtuen vertailukelpoisten vuosien
määrä vaihtelee 2 ja 5 vuoden välillä. Tilastoissa on huomioitava se, että vuoden 2011 ja 2012 osalta mittauskohde
on muuttunut aiemmasta Oulun kaupungin henkilöstöstä
koskemaan kaikkia liitoskuntia. Soveltuvin osin on pyritty
kuvaamaan kehitystä vertailemalla tuloksia esimerkiksi väestönmäärään tai henkilötyövuosiin.
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1
1.1

Henkilöstön määrä ja rakenne
Henkilöstömäärän kehitys

Henkilöstön määrä on kasvanut luonnollisesti vuodesta
2011 kuntien yhdistyessä ja henkilöstön siirtyessä jo vuoden 2012 aikana Oulun kaupungin palvelukseen. Kuitenkin
huomioiden henkilöstön määrä suhteessa väestönmäärään, huomataan henkilöstömäärän kasvun olleen hitaampaa kuin väestönkasvun.

Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa työskenteli vuonna 2011 (lokakuu) n. 441.000 henkilöä (vuonna 2010:
434.000 henkilöä). Henkilöstön määrä on kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana. Kuntatyönantajien ennusteen
mukaan henkilöstön määrä hieman olisi kasvamassa tulevaisuudessa muutamalla tuhannella vuodessa.Henkilöstön määrä 31.12.2012 tilanteen mukaan on otettu henkilötietojärjestelmästä.

Oulun kaupungin henkilöstön määrä suhteutettuna asukasmäärään on laskenut viimeisten viiden vuoden ajanjaksolla tarkasteltuna vuoden 2011 poikkeamasta huolimatta.

Henkilöstön määrä
palvelussuhteittain

2008

2009

kasvu %

2010

kasvu %

2011

kasvu %

2012

kasvu %

Vakinaiset

7 115

7 277

2,28 %

7 319

0,58 %

7 442

1,68 %

9458

27,09 %

Tilapäiset

2 515

2 161

-14,08 %

2 075

-3,98 %

2 260

8,92 %

2979

31,81 %

Työllistetyt

311

237

-23,79 %

315

32,91 %

341

8,25 %

543

59,24 %

Yhteensä

9 941

9 675

-2,68 %

9 709

0,35 %

10 043

3,44 %

12980

29,24 %

asukasluku 1.1. 2013

131 585

139 139

5,74 %

141 591

1,76 %

143 858

1,60 %

190 927

32,72 %

Taulukko 1. Henkilöstön määrä ja kehitys. Vuoden 2012 luvuissa on kaikki yhdistyvät kunnat. Tilasto on ajettu sillä perusteella, että henkilöllä
ollessa vakinainen palvelussuhde hänet on laskettu vakinaiseksi vaikka hän olisi tehnyt tilastointihetkellä määräaikaista työtä (määräaikainen
tehtävä tai sijaisuus). Henkilö on mukana, vaikka hän olisi ollut 31.12.2012 virka- tai työvapaalla. Palvelussuhteiden määrä on aina suurempi
kuin henkilöstön määrä. Esimerkiksi 31.12.2012 palvelussuhteita oli 13.115 kpl.
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Mikäli henkilöstömäärä olisi pysynyt samana suhteessa
väestömäärään kuin vuonna 2008, niin henkilöstömäärä
olisi ollut 31.12.2012 yli 1400 henkilöä suurempi. Käytännössä kuntien velvollisuudet ovat kasvaneet viime vuosina
ja se tarkoittaa välttämättömästi joko henkilöstömäärän
tai ostopalvelujen kasvua, mikäli ei samaan aikaan saada
merkittävää tuottavuuden kehittymistä, mikä on haasteellista työvoimavaltaisissa tehtävissä kuten kasvatus- ja terveydenhoitoalalla. Palvelujen tuottamisessa on siis käytetty enenevissä määrin ostopalveluja.

sen yleistyminen johtuen ja tuntipalkkalaisten sopimuksen
alle kuuluvan henkilöstön vähenemisestä.
Sopimusala

Tuottavuuden kasvun tulisi olla 1–2 %, jotta henkilöstön ja
ostopalvelujen määrä saataisiin pidettyä nykyisellä tasolla,
koska väestömäärän kasvu lisää myös kysyntää. Henkilöstön määrässä tämä tarkoittaa n. 100–200 työntekijää vuodessa. Eläköityminen huomioiden tavoite ei ole mahdoton,
mutta edellyttää pitkäjänteistä toiminnan kehittämistä ja
uusia palvelumuotoiluja.
Kuntien liittymisprosessi on aiheuttanut lisätyötä, mikä on
vaikuttanut tuottavuuteen vuonna 2012, mutta samaan aikaan on kehitetty uutta toimintamallia, jonka vaikutukset
tuottavuuteen ovat nähtävillä vasta tulevina vuosina.
Henkilöstömäärään vaikuttavia tekijöitä ovat myös uudelleenorganisoinnit. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
kanssa perustettiin talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiö
nimeltään Monetra Oy, johon siirtyi Oulun kaupungin työntekijöitä n. 80 henkilöä.

Yhteensä

% osuus

Kunnallinen 622
yleinen
sopimus

5456

6078

64,26 %

Teknisten
sopimus

155

1025

10,84 %

Kunnallinen 475
opetusalan
sopimus

1115

1590

16,81 %

Tuntipalkkaisten
sopimus

382

32

414

4,38 %

Lääkäri
sopimus

56

235

291

3,08 %

Muusikoiden
sopimus
Yhteensä

36

24

60

0,63 %

Yhteensä

2441

7017

9458

100,00 %

870

Kunnallisen yleisen sopimuksen painoarvo on merkittävä,
yli 64 % kuuluu em. sopimukseen. Oulun kaupungissa kehityssuunta on sama kuin valtakunnan tasolla. Kunnalliseen yleiseen sopimukseen kuuluu myös Tehy ry:n jäsenet,
joita Oulun kaupungissa on ollut vakinaisessa palvelussuhteessa 1024 henkilöä. Suurin osa heistä sijoittuu sosiaali- ja terveystoimeen.
Työ- ja virkaehtosopimukset poikkeavat jonkin verran toisistaan. Se aiheuttaa tulkintaongelmia ja pahimmassa
tapauksesta henkilöstössä epätasa-arvon tuntemusta. Työja virkaehtosopimuksia tulisi yhtenäistää tulevaisuudessa
siltä osin kuin se toiminnallisesti on järkevää.

Varhaiskasvatuksen siirtyessä sosiaali- ja terveystoimesta
opetustoimeen, opetustoimessa työskentelee lähes 5.000
henkilöä. Kuntaliitoksen jälkeenkin sosiaali- ja terveystoimi työllistää edelleen n. 4.000 henkilöä. Käytännössä siis
lähes 70 % henkilöstöstä työskentelee hyvin työvoimavaltaisilla, kuntien perustoimintaan liittyvillä toimialoilla.
Em. toimialoilla henkilöstön määrää ja laatua säädellään
lainsäädännöllä, joka asettaa tuottavuuden kehittämiselle
omat haasteensa.

1.3.

Uudet palvelussuhteet

Oulun kaupunki otti uuteen vakinaiseen palvelussuhteeseen yhteensä 466 henkilöä. Vuoteen 2011 verrattuna
uusien palvelussuhteiden määrä väheni. Uuden Oulun
valmistelussa ulkoisen haun merkitys rekrytointikanavana pienentyi edellisiin vuosiin nähden. Sisäistä hakumenettelyä suosittiin, mikä tarjosi mahdollisuuden sekä työkiertoon että luontevan siirtymisen uuden organisaation
alustana käytettyyn Oulun kaupungin organisaatioon. Sisäiseen hakuun pystyi osallistumaan yhdistyvien kuntien
henkilöstö.

Henkilöstön määrä sopimusaloittain

Kuntatyönantajien tilastojen mukaan vuonna 2011 kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopimuksen
piiriin kuului 321.000 työntekijää. Kunnallisen opetusalan
sopimuksen piiriin kuului 66.000 työntekijää ja teknisen
sopimuksen piiriin 26.000 työntekijää. Lääkärisopimuksen
alla työskenteli 15.000 henkilöä. Tuntipalkkalaisten sopimukseen kuului 12.000 henkilöä. Vuositasolla muutokset
ovat pieniä, mutta yleisenä suuntauksena on kunnallisen
yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja teknisen sopimukOulun kaupunki | Henkilöstöraportti 2012

Naiset

Taulukko 3. Sopimusalat Oulun kaupungissa

Talousarviota vuodelle 2012 laadittaessa henkilöstön
määräksi arvioitiin (syksyllä 2011) kokonaisuutena ilman
työllistettyjä n. 12.100 henkilöä, joista vakinaisia 9500 ja
tilapäisiä 2600. Henkilöstömäärän osalta ei päästy haasteelliseen tavoitteiseen, vaan määrä ylittyi n. 300 hengellä.
Käytännössä tilapäistä työvoimaa on jouduttu käyttämään
arvioitua enemmän, joka ainakin osittain liittyy kuntien yhdistymisprosessiin.

1.2.

Miehet

1.4.

Palvelussuhteen luonne

Vuonna 2011 kunta-alan henkilöstömäärä oli 441.000 (vuosi 2010: 434.000). Palvelussuhteista oli vakinaisia 76 %,
tilapäisiä 22 % ja työllistettyjä 2 %. Henkilöstöstä oli virkasuhteisia 28% ja työsuhteisia 72%. Virkasuhteisten määrä
on ollut laskussa viime vuosina.
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Vakinaisia

Tilaipäisiä

Työllistettyjä

Yhteensä

Kaupunginhallitus

3

1

0

4

Ulkoisen tarkastuksen yksikkö

5

0

0

5

Konsernipalvelut

89

73

1

163

Sivistys- ja kulttuuripalvelut

3765

1570

337

5672

- Kaupunginkirjasto

129

31

14

174

- Kulttuuritalo Valve

11

9

12

32

- Kulttuuritoimi

7

2

0

9

- Liikuntavirasto

46

20

3

69

- Musiikkikeskus

65

0

0

65

- Nuorisoasiainkeskus

90

131

87

308

- Opetustoimi

3366

1353

211

4930

- Pohjois-Pohjanmaan museo

24

8

4

36

- Taidemuseo

17

4

4

25

- Tiedekeskus

10

12

2

24

Hyvinvointipalvelut

2731

1191

122

4044

- Sote-tilaaja

126

71

6

203

- Sote-tuottaja

2605

1120

116

3841

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

232

50

3

285

- Tekninen keskus

161

19

0

180

- Oulun seudun Ympäristötoimi

48

19

3

70

- Rakennusvalvontavirasto

23

12

0

35

Liikelaitokset

2217

510

80

2807

- BusinessOulu

45

37

0

82

- Nallikari

5

2

1

8

- Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos

461

110

0

571

- Oulun Energia

161

22

0

183

- Oulun Jätehuolto

20

3

9

32

- Oulun Konttori

141

38

15

194

- Oulun Satama

22

2

1

25

- Oulun Serviisi

542

196

8

746

- Oulun Tekninen Liikelaitos

566

44

44

654

- Oulun Tietotekniikka

76

25

0

101

- Oulun Työterveys

76

15

1

92

- Oulun Vesi

64

8

1

73

- Tilakeskus

38

8

0

46

Kaikki yhteensä

9042

3395

543

12980

Taulukko 2. Henkilöstö palvelussuhteittain työskentelypaikan mukaan.
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Oulun kaupungin henkilöstömäärä oli 31.12.2012 yhteensä
12.980, joista vakinaisia oli 9.458 (72,9 %), tilapäisiä 2967
(22,8 %) ja työllistettyjä 555 (4,3 %). Vakinaisesta henkilöstöstä oli virkasuhteisia 41,4 % ja työsuhteisia 58,6 % (taulukko 4).

velurakenteen muutoksia vastaava henkilöstö voi myös
muutostilanteessa vaatia tilapäisten palvelussuhteiden
käyttöä. Erityisesti tämä korostuu uuden organisaation valmistelussa.

Koko kunta-alaan verrattuna Oulussa on prosentuaalisesti
enemmän virkasuhteista henkilöstöä. Oulun kaupungissa
kuntalain 45 §:n mukaan avoimeksi tulleet virat on muutettu työsuhteisiksi toimiksi, mikäli virassa ei ole käytetty julkista valtaa. Oulun kaupunki ei ole muuttanut kuntalain 46
§:n mukaisesti virkasuhteita työsuhteisiksi toimiksi. Marraskuussa 2012 Oulun kaupunginvaltuusto (uusi) päätti
uusien virkojen perustamisesta 1.1.2013 alkaen uudessa
Oulun kaupungissa, jolloin virat perustettiin vain niihin
tehtäviin, joissa käytetään julkista valtaa. Käytännössä
tämä päätös tarkoitti sitä, että tulevaisuudessa Oulun kaupungissa virkasuhteisten määrä asettuu valtakunnalliselle
tasolle.

1.6.

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2011
(lokakuu) koko henkilöstön keski-ikä oli n. 45,6 vuotta (vakinaisten 47,7 vuotta ja määräaikaisten 38,4 vuotta). Henkilöstön keski-ikä on kuntasektorilla korkeampi kuin muilla
työmarkkinasektoreilla.

Kokonaisuutena naisten osuus vakinaisesta henkilöstöstä kasvaa edelleen. Tämä johtuu kunta-alan työvoimatarpeen kohdistumisesta sosiaali- ja terveystoimeen ja sivistystoimeen, jotka jo perinteisesti ovat naisvaltaisia aloja.
Samaan aikaan teknisen sektorin merkitys palvelujen ostojen johdosta on pienentynyt. Miehiä koko organisaation
vakinaisesta henkilöstöstä on n. 26 %.

1.5.

Ikä ja sukupuolijakauma

Kuva 1. Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma sukupuolijaolla.

Vuonna 2012 Oulun kaupungin vakinaisten kuukausipalkkaisten keski-ikä oli 46,5 vuotta ja tuntipalkkaisten 49,7
vuotta. Keski-ikä on ollut edelleen nousussa.

Tilapäisen henkilöstön erittely

Tilapäinen henkilöstö on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna sekä absoluuttisena että suhteellisena lukuna. Syy
tähän on ollut toimintojen organisoinnin keskeneräisyys.
Tilapäiset palvelussuhteet ovat pääasiassa erilaisia sijaisuuksia, erillisiä määräaikaisia tehtäviä ja avoimen viran/
tehtävän hoitoa (taulukko 5, s.12).
Sijaisuus on yleisin tilapäisen palvelussuhteen peruste.
Sijaisuuden perusteista merkittävin on muun virkavapauden sijaisuus. Tämä näkyy myös poissaoloperusteista (taulukko 8), joissa Oulun kaupungin toisen vakanssin hoidon
perusteella olevat poissaolot ovat kasvaneet.

Kuva 2. Tilapäisten ja vakinaisten ikäjakauma.

Vakinaisesta henkilöstöstä yli 60 -vuotiaita on n. 850 henkilöä ja se on lähes 9 %. Keski-iän nousemiseen vaikuttaa
myös eläköitymisen myöhentyminen. Tähän on ollut vaikutusta työhyvinvoinnin kehittämisellä (esim. työn räätälöinti
ja osa-aikainen työskentely) ja mahdollisesti myös yleisen
asenteen muuttumisella eläkeikäkeskustelun myötä.

Erillisistä määräaikaista tehtävää hoiti tilastointiajankohtana 584 henkilöä, mikä on ymmärrettävää monikuntaliitostilanteessa, jossa vakinaista henkilöstöresurssia ei ole voitu
vielä pysyvämmin määritellä.

Tilapäinen henkilöstö on vakinaista henkilöstöä nuorempaa. Työmarkkinoille tuleminen tapahtuu usein määräaikaisten palvelussuhteiden kautta ja nuorilla voi olla myös
halua kokeilla eri työpaikkoja ja tehtäviä. Työnantajana
Oulun kaupungin tulee huolehtia siitä, että tulevaisuuden
työntekijöille syntyy positiivinen kuva kunnallisesta työnantajasta tulevia rekrytointitarpeita varten.

Talousarvio 2012 henkilöstösuunnitelmaan verrattuna tilapäisen henkilöstön määrä oli suunnitelmaa suurempi
johtuen jo aiemmin todetusta toimintojen uudelleenjärjestelystä.
Oulun kaupungin tavoitteena on ollut vähentää tilapäisen
henkilökunnan käyttöä. Tulevaisuudessa uudet toimintamallit antanevat mahdollisuuden tilapäisen henkilöstön
käytön vähentämiseen.
Kaupunkistrategiassa strategisena tavoitteena oleva palOulun kaupunki | Henkilöstöraportti 2012
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2008

2009

2010

2011

2012

Virka

Työsuhde

Tuntipalkkainen

Yhteensä

työsuhteisten %-osuus

Miehet

917

896

386

2199

58,30 %

Naiset

2525

2364

27

4916

48,64 %

Yhteensä

3442

3260

413

7115

51,62 %

Miehet

899

916

373

2188

58,91 %

Naiset

2421

2632

36

5089

52,43 %

Yhteensä

3320

3548

409

7277

54,38 %

Miehet

887

912

368

2167

59,07 %

Naiset

2401

2715

36

5152

53,40 %

Yhteensä

3288

3627

404

7319

55,08 %

Miehet

869

934

354

2157

59,71 %

Naiset

2323

2928

34

5285

56,05 %

Yhteensä

3192

3862

388

7442

57,11 %

Miehet

1038

1021

382

2441

57,48 %

Naiset

2876

4109

32

7017

59,01 %

Yhteensä

3914

5130

414

9458

58,62 %

naisten %-osuus
69,09 %

69,93 %

70,39 %

71,02 %

74,19 %

Taulukko 4. Vakinaisen henkilöstön palvelussuhteet

1.7.

Vakinaisen henkilöstön palvelus-		
suhteen pituus

Oulun kaupungissa yleisin nimike on lähihoitaja. Nopeimmin kasvavat ammattinimikeryhmät ovat lähihoitajat, perhepäivähoitajat, koulunkäynninohjaajat ja lastentarhanopettajat.

Kuntatyönantajan palveluksessa ollaan perinteisesti pitkään. Oulun kaupungissa n. 56 % vakinaisesta henkilöstöstä on ollut yli 10 vuotta palvelussuhteessa (kuva 3). Edelliseen vuoteen nähden yli 20 vuotta palvelleiden määrä on
kuitenkin laskenut.
Pitkä työkokemus antaa vahvan taustan oman työn hallitsemiselle, mutta toimintaympäristön muutoksessa myös
osaamisvaatimukset ovat muutoksessa. Työnantaja on
tukenut henkilöstön muutosvalmiutta mm. koulutuksen
avulla. Erityisesti ns. siirtymävaiheessa muutostuella
(muutosvalmennus ja työyhteisöjen muutospysäkit) on
tavoiteltu osaavan henkilöstön hyvinvoinnin ja motivaation säilymistä. Uutena haasteena johtamiselle voivat olla
uusien sukupolvien erilaiset odotukset työlle ja työskentelymetodeille.

Lähihoitaja

962

Lastenhoitaja

715

Lastentarhanopettaja

676

Tuntiopettaja

585

Sairaanhoitaja

562

Palvelutyöntekijä

457

Perusopetuksen luokanopettaja

393

Koulunkäynninohjaaja

333

Perusopetuksen lehtori

270

Perhepäivähoitaja

265

Taulukko 6. Koko henkilöstön 10 yleisintä tehtävänimikettä.

Vuonna 2012 otettiin myös Oulun kaupungissa käyttöön
koulunkäynninohjaaja -nimike valtakunnallisen suuntauksen mukaisesti.

1.9.

Työpanoksella kuvataan käytettävissä ollutta työaikaa sen
jälkeen, kun maksimityöpanoksesta (=teoreettinen työaika) on vähennetty sairauspoissaolot, vuosilomat ja muut
keskeytykset. Vuonna 2012 oli koko henkilökunnan teoreettinen työaika 11652 henkilötyövuotta (2011: 9672). Tehty
työaika oli 8951 henkilötyövuotta (2011: 7390). Tehty työpanos oli 76,80 % (2011: 76,40 %) maksimityöajasta. Tilasto
perustuu henkilötietojärjestelmästä tehtyyn raporttiin.

Kuva 3. Vakinaisten henkilöiden palvelussuhteen pituus.

1.8.

Työaika ja työpanos

Tehtävänimikkeet

Kuntien viisi yleisintä ammattinimikettä lokakuussa 2011
olivat sairaanhoitaja, lähihoitaja, lastenhoitaja, lastentarhanopettaja ja perushoitaja.

Vuoteen 2011 verrattuna tehdyn työpanoksen määrä nousi
11
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Syy

2008

2009

2010

2011

2012

Sijaiset (yhteensä)

911

918

882

987

1388

Sairauslomasijaiset

146

137

125

126

156

Vuosiloma/viikkoleposijaiset

155

202

137

172

284

Perhevapaiden sijaiset

183

171

175

178

261

Koulutus- ja opintovapaan sijaiset

19

17

25

21

43

Muun virkavapaan sijaiset

335

340

364

429

569

Vuorotteluvapaan sijaiset

73

51

56

61

75

Avoimen viran/tehtävän hoito

285

249

240

247

392

Kausiluontoinen

17

68

73

115

112

Erillinen määräaikainen tehtävä

900

426

393

429

584

Oppisopimussuhde

17

13

36

17

27

Oppilas/harjoittelija

31

27

5

14

10

Toimenpidepalkkainen

9

17

39

39

48

Tuntiopettajat

345

318

279

289

343

125

128

123

75

2161

2075

2260

2979

Projektit
Yhteensä

2515

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

2008

2009

2010

2011

2012

Osa-aikalisä

7

6

7

7

2

Osittainen hoitovapaa

59

56

64

82

126

Osa-aikaeläke

273

306

324

342

375

Muu osa-aikatyö

289

319

332

364

557

Osa-aikasairasloma

3

4

8

9

16

Yhteensä

631

691

735

804

1076

Taulukko 7. Osa-aikatyötä tehneet (vakinaiset) 31.12.2012.

n. 1561 henkilötyövuodella kuntien yhdistymisestä johtuen
muiden kuntien henkilöstön siirtyessä Oulun kaupungin
palvelukseen.

1.10.

sä jaksamista, jolloin eläkkeelle siirtymistä voidaan siirtää
eteenpäin. Työntekijälle se tarjoaa mahdollisuuden pysyä
edelleen työelämässä. Työnantajalle työssäolon jatkaminen merkitsee säästöjä eläkemaksuissa. Kaikissa tehtävissä osa-aikaisen työn järjestäminen ei onnistu (esim. esimiestyö). Osa-aikatyön tarjoaminen voi olla keino parantaa
työtyytyväisyyttä, joka on yksi kaupunkistrategian henkilöstöä koskeva tavoite. Osa-aikaeläke-ryhmään kuuluvat osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevat, joiden määrä on hieman
kasvanut ja iän puolesta osa-aikaeläkkeellä olevat, joiden
määrä on hieman laskenut. Osa-aikaeläkkeen alaikärajaa
on nostettu viime vuosina, mikä soveltuu huonosti työssä
jaksamisen tukemiseen.

Osa-aikaisuus

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilaston mukaan osaaikaisessa työssä oli n. 14 % kuukausipalkkalaisista (2011
lokakuu) ja määrä on ollut kasvussa edelliseen nähden
verrattuna.
Oulussa vakinaisesta henkilöstöstä osa-aikatyötä teki n.
11,4 % (vuonna 2011: 10,8 %). Osa-aikatyötä tekevien määrä on ollut edelleen kasvussa. Valtakunnan tasoon ei voi
Oulun kaupungin lukuja suoraan verrata, koska Oulussa
vertailupohjana on käytetty vakinaisia, ei kuukausipalkkalaisia, jotka voivat olla myös määräaikaisia. Määräaikaisissa tehtävissä on suhteellisesti katsottuna enemmän osaaikatyötä.

Osa-aikaisen sairauspoissaolon käyttö on hieman kasvanut. 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 2012 kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna.

Osa-aikaeläkettä saavien ja muulla perusteella osa-aikatyötä tekevien määrä on kasvanut. Osa-aikaisen työn tarjoaminen erityisesti iäkkäämmille työntekijöille tukee työsOulun kaupunki | Henkilöstöraportti 2012
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1.11.

Virka- ja työvapaiden käyttö

1.13.

Vuonna 2012 myönnettiin palkattomia työ- ja virkavapaita
yhteensä yli 250.000 kalenteripäivää. Henkilöstön määrässä se tarkoittaa lähes 700 henkilöä. Tästä määrästä n.
380 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. Lisäksi erilaisilla vapailla voidaan tukea työssä jatkamista.

Vuonna 2011 kunta-alalta jäi vanhuuseläkkeelle 7927
henkilöä (keski-ikä 63,7 vuotta) ja täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle 1402 henkilöä (keski-ikä 57,8 vuotta).
Vanhuuseläkkeelle jäävien määrä on kasvanut ja täydelle
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on laskenut.
Eläköityvien keski-ikä on noussut viime vuosina.
Vuonna 2011 Oulun kaupungilta jäi vanhuuseläkkeelle 158
henkilöä, joiden keski-ikä oli 63,4 vuotta (2011: 63,3v) ja työkyvyttömyyseläkkeelle 62 henkilöä, joiden keski-ikä oli 57,0
vuotta (vuonna 2011: 57,1v). Keskimääräinen eläköitymisikä oli n. 61,6 vuotta (2011:61,6v).
Kokonaisuutena eläköityminen nousi edellisvuodesta,
mutta henkilöstömäärään suhteutettuna pysyi samalla
tasolla. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä nousi, mutta
edelleen niiden määrissä on ollut myönteistä kehitystä
viimeisten vuosien aikana. Tämä osoittaa työhyvinvointiin panos-tamisen vaikutuksen, mutta toiminnan tulee
olla riittävän pitkäjänteistä, koska muutokset ovat hitaita.
Vuonna 2012 uudistettiin työterveyshuoltolakia siten, että
määräaikoja tiukentamalla pyritään yhä varhaisemmassa
vaiheessa arvioimaan sairauspoissaoloista johtuvaa työkyvyttömyysriskiä sekä puuttumaan työssä ja työolosuhteissa
oleviin riskitekijöihin. Oulun kaupunki on jo useita vuosia
kehittänyt työkaluja työkyvyttömyyseläkkeiden minimoimiseksi. Jokaisella työkyvyttömyyseläketapauksella on suuri
taloudellinen merkitys, keskimäärin n. 120.000 euroa.

Myönteinen suhtautuminen työ- ja virkavapauksien käyttöön tukee kaupunkistrategian toteutumista.
Sairauteen ja tapaturmiin liittyvät poissaolot on raportoitu
kohdassa 3.4.

1.12.

Eläkkeelle siirtyminen

Vaihtuvuus

Vaihtuvuus on noussut vuonna 2012. Suurimpana osatekijänä oli toimintojen uudelleenjärjestelyt yhteistyössä
muiden organisaatioiden kanssa. Ilman henkilöstön siirtoa Monetra Oy:n palvelukseen vaihtuvuusprosentti olisi
laskenut. Irtisanoutuneiden määrä kasvoi myös edellisestä
vuodesta.
Oulun kaupunki on turvallinen työnantaja kuntaliitoksiin
liittyvine irtisanomissuojineen. Nopeat rakenteelliset muutokset eivät ole mahdollisia ilman liikkeenluovutuksia tai
yhtiöittämisiä. Rakenteellisten muutosten toteuttaminen
oman toiminnan osuutta pienentämällä pelkästään eläköitymistä hyödyntämällä edellyttää pitkäaikaista henkilöstösuunnittelua ja uudelleensijoitustoiminnan laajentamista
taloudellistuotannollisiin perusteisiin. Irtisanoutumiset ja
eläköitymiset voivat myös kohdentua kriittisiin tai pelkästään julkisen sektorin tarjoamiin toimintoihin, joiden tulee
perustua oman henkilöstön käyttöön. Tällöin uusrekrytointi on välttämätöntä.
Talousarviosuunnitteluun verrattaessa poistuma on ollut
jonkin verran arvioitua suurempi (arvioitu määrä 435 henkilöä). Eläköityminen ei ole toteutunut arvioidulla tasolla,
joka sinällään on hyvä asia. Toisaalta muu poistuma on
merkittävästi suurempi, mutta johtuu suurelta osin henkilöstön siirrosta Monetra Oy:n palvelukseen.
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2008

2009

2010

2011

2012

Osa-aikalisä

7

6

7

7

2

Osittainen hoitovapaa

59

56

64

82

126

Osa-aikaeläke

273

306

324

342

375

Muu osa-aikatyö

289

319

332

364

557

Osa-aikasairasloma

3

4

8

9

16

Yhteensä

631

691

735

804

1076

Taulukko 7. Osa-aikatyötä tehneet (vakinaiset) 31.12.2012.

Poissaolosyy

2007

2008

2009

2010

2011

Opintovapaa (palkaton)

15 172

14 876

12 787

14 512

16 102

Toisen vakanssin hoito

117 860

114 661

98 828

93 479

111 830

Toisen vakanssin hoito

29 501

22 627

22 549

23 820

27 792

Yksityisasiat (palkaton)

23 220

25 136

23 140

23 555

25664

Vuorotteluvapaa

28 196

33 162

25 938

24 418

28 903

Päiviä yhteensä

213 949

210 462

183 242

179 784

210 291

toiselle työnantajalle

Taulukko 8. Palkattomat virka- ja työvapaat (sisältää koko henkilöstön).

Vuosi

2008

2009

2010

2011

2012

Vaihtuvuus

6,52 %

4,27 %

4,52 %

4,99 %

5,23 %

eläköityminen

171

173

189

190

222

irtisanoutuminen

191

126

129

138

179

työsuhteen päättäminen

6

6

6

5

5

toiminnan siirtyminen

90

0

0

31

83

kuollut

6

6

7

7

6

Yhteensä

464

311

331

371

495

Syy

Taulukko 9. Henkilöstön vaihtuvuus ja syyt palveluksesta poisjäämiselle.

Eläkelaji

2008

2009

2010

2011

2012

Vanhuuseläke

94

111

131

132

158

Työkyvyttömyyseläke

72

61

58

50

62

Varhennettu vanhuuseläke

5

1

0

8

2

Yksilöllinen vanhuuseläke

0

0

0

0

0

Työttömyyseläke

0

0

0

0

0

Yhteensä

171

173

189

190

222

Taulukko 10. Eläkkeelle siirtyminen 2007-2011. Laskelma perustuu Personec -järjestelmästä saatuihin tietoihin ja voi poiketa kunnallisen eläkelaitoksen luvuista eri tilastointitavasta johtuen.
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2 Osaaminen, sen kehittäminen ja johtaminen
2.1.

Henkilöstön koulutustaso

menetelmiä, ei pidä toteuttaa niiden itsensä takia. Työntekijän näkökulmasta tehtäväkierto mahdollistaa uuden
oppimisen, vertaiskokemusten ja osaamisen jakamisen
työuran eri vaiheissa. Organisaation näkökulmasta tehtäväkierron avulla henkilö tutustuu eri työyksikköjen toimintaan, perehtyy erilaisiin työtapoihin ja -menetelmiin.
Tehtäväkiertoa voidaan käyttää myös erilaisten prosessien
kehittämiseen, verkostojen luomiseen, osaamisen siirtämiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Tehtäväkierrolla voi
olla erilaisia tavoitteita yksilön tarpeista ja organisaation
toiminnasta johtuen. Osaamista kehittävää tehtäväkiertoa
voidaan toteuttaa mm. sisäisenä tehtäväkiertona yksikön
tai organisaation sisällä, sijaisuusjärjestelyinä tai vastavuoroisena tehtäväkiertona, jossa kaksi henkilöä vaihtaa
töitä keskenään. Oulun kaupunki on edistänyt tehtäväkiertoa pääasiassa käyttämällä rekrytoinnissa etusijalla sisäistä hakumenettelyä.

Kunnallisessa työssä työskentelee korkeasti koulutettua
henkilöstöä ja sen suhteellinen osuus kasvaa. Kuntatyönantajien tilaston mukaan vuonna 2011 henkilöstöstä
ylempi korkea-aste oli 18,3 %:lla ja alempi korkea-aste 16,1
%:lla. Suuntauksena on koulutustason nousu.
Oulun kaupungin palkkajärjestelmässä ei ole täysin ajantasaisia ja täydellisiä koulutustietoja ja niitä ei erikseen
raportoida.

2.2.

Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan niitä
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tukea yksilön, työyhteisön sekä organisaation tuloksellisuutta ja työhyvinvointia. Osaamisen kehittämisen tavat ovat moninaiset,
mm. perehdyttäminen, henkilöstökoulutus ja valmennus,
mentorointi, tehtäväkierto, erilaiset työpaikalla oppimista
tukevat menettelytavat, projektit, osallistumismahdollisuudet, tiimityö. Kehittämis- ja osaamistarpeita voidaan
kartoittaa ja päivittää muun muassa kehityskeskustelujen
yhteydessä.

Keskitetyssä henkilöstökoulutuksessa lähtökohtana ovat
työnantajan intressissä olevat linjaukset ja tavoitteet. Sisäinen keskitetty koulutus on paikallisesti järjestettyä, ajankohtaista ja lyhytkestoista koulutusta. Koulutustilaisuudet
ovat kaupungin henkilöstölle maksuttomia. Toimialat vastaavat henkilöstönsä ammatillisesta erityis- ja täydennyskoulutuksesta sekä tietokoneen käyttötaito- ja kielikoulutuksista. Keskitetty koulutus auttaa tarvittaessa sopivan

Tehtäväkiertoa, kuten muitakaan osaamisen kehittämisen
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asiantuntijan tai kouluttajatahon löytämisessä sekä rahoitusvaihtoehtojen kartoituksessa.

Vuonna 2012 muutostukea järjestettiin mm. hyvinvointipalveluiden johdolle, Oulun Vedelle, Oulun Tilakeskuksen
esimiehille, Oulu-Koillismaan Pelastusliikelaitoksen esimiehille, yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden työyhteisöille, Oulun Serviisin työyhteisöille, sivistys- ja kulttuuripalveluiden nuorisotoimelle ja osalle varhaiskasvatustoimintaa,
museolle ja Tietomaalle, teatterille, osalle hyvinvointipalveluiden ja konsernipalveluiden työyhteisöjä.

Vuonna 2012 keskitetyn henkilöstökoulutuksen painopisteitä olivat muutosten onnistumisen sekä johtamisen,
esimiestyön ja työyhteisöjen toiminnan tukeminen. Koulutusta järjestettiin mm. motivoivasta esimiestyöstä, kehityskeskusteluista, vuorovaikutus- ja työyhteisötaidoista, palaverikäytäntöjen kehittämisestä, ristiriitojen selvittämisestä,
taloudesta, uusista sopimuksista, projektiosaamisesta,
asiakirjahallinnosta ja arkistotoimesta, työsuojelusta ja
-turvallisuudesta, perhe- ja lähisuhdeväkivallasta, ekotukitoiminnasta sekä viestintään liittyvistä teemoista, esim.
sosiaalisen median hyödyntämisestä. Uusille työntekijöille
järjestettiin kaupunkitasoista perehdyttämiskoulutusta keväällä ja syksyllä. Oppisopimusrahoitteisina tutkintokoulutuksina jatkuivat mm. asiakirjahallinnon ja arkistotoimen
ammattitutkinto sekä johtamisen erikoisammattitutkinnot.

Muutostukitilaisuuksien tavoitteena työntekijöiden kuulluksi tulemista, osallistumista sekä kokemusta työn tekemisen arjesta: mitkä asiat ovat tärkeitä ja merkityksellisiä.
Yhteisenä tavoitteena on mielekäs, sujuva, hyvä työ ja palvelu. Muutostuki jatkuu keväällä 2013.
Johtamista ja esimiestyötä tuettiin myös järjestämällä
muuta koulutusta ja valmennusta, ks. edellinen kappale.

2.4.

Henkilöstön osaamisen kehittämisellä tuettiin myös muutoksen hallintaa ja nopeutettiin uuteen tilanteeseen, uusiin tehtäviin tai pitkiltä vapailta työhön paluuseen sopeutumista.

Rekrytoinnin kehitystyön tavoitteeksi on asetettu rekrytoinnin laadun ja tehokkuuden parantaminen sekä kustannusten alentaminen. Kustannushyötyanalyysin tuloksena
on todettu, että Oulun kaupungin kannattaa siirtyä valtakunnallisen Kuntarekry.fi -palvelun käyttäjäksi, sekä ottaa
käyttöön keskitetty rekrytointi.

Kaupunkistrategian mukaista osaamisen varmistamiseen
on panostettu, mutta saavutettujen tulosten mittaaminen
on haasteellista.

2.3.

Oulun kaupunki on testannut Kuntarekry -järjestelmää
sekä osallistunut sen valtakunnalliseen tuotekehitykseen
v. 2010 alkaen. Testikokemukset ovat osoittautuneet hyviksi. Järjestelmä on todettu toimivaksi, eikä sitä tarvitse
kilpailuttaa.

Johtamisen ja esimiestyön
kehittäminen

Uuden Oulun toimintamallin kehittämiseksi järjestettiin
useita seminaareja ja työpajoja. Myös johtoryhmille järjestettiin erilaisia kehittämispäiviä.

Rekrytointiosaamisen keskittämisellä tavoitellaan rekrytoinnin laadun ja palvelun parantamista. Tavoitteena on
saada aikaan sujuva, tehokas ja työnantajaa sekä työntekijöitä parhaalla mahdollisella tavalla palveleva yhtenäinen toimintamalli niin perus- kuin sijaisrekrytointiinkin.
Osaamista keskittämällä saadaan aikaan toiminnan tehostamista ja laadun varmistusta. Esimerkiksi sijaisten alkuhaastattelut ja kelpoisuuksien tarkistukset tehdään jatkossa keskitetysti. Esimiehiltä vapautuu työaikaa moneen
muuhun asiaan. Esimiehen päätösvalta rekrytoinnissa säilyy edelleen, keskitetty rekrytointi toimii käytännön tukena
ja apuna.

Marraskuussa käynnistettiin uuden kaupunginvaltuuston
laaja perehdyttämiskoulutus. Valtuutettujen koulutuksen
tavoitteena on luoda edellytykset toimia luottamushenkilönä Oulun kaupungissa. Koulutuksessa käydään läpi eri
toimijoiden roolit, tehtävät, vastuut ja toimintatavat sekä
kunnallisjuridiikan keskeisimmät asiat luottamushenkilön
näkökulmasta. Koulutuksessa annetaan perustiedot myös
mm. Oulun kaupungin tehtävistä, roolista, johtamisesta,
organisaatiosta ja sen toiminnasta, suunnittelujärjestelmästä, strategiatyöstä, seutuyhteistyöstä, kansainvälistymisestä, kilpailukyvystä, kuntalaisten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Koulutus jatkuu 2013 alkuvuoden
ajan.

Kuntarekry -järjestelmä otetaan käyttöön alkuvuodesta
2013 ja keskitetty rekrytointipalvelu perustetaan osaksi talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalveluita.

Johdon, esimiesten ja henkilöstön muutostuki kytkettiin
toimintojen Oulun alustalle siirtymisen aikataulutukseen.
Erilaisten muutostuki- ja perehdyttämistilaisuuksien tavoitteena on ylläpitää sekä lisätä muutostilanteissa esimiesten ja työntekijöiden työn tekemisen ymmärrettävyyttä,
hallittavuutta sekä mielekkyyttä. Muutostuki suunnitellaan
ja toteutetaan räätälöidysti muutostarpeita vastaavaksi yhteistyössä kyseisen toimialan johdon kanssa. Muutostuen
muotoja ovat mm. erilaiset keskustelutilaisuudet, esimiesten muutosvalmennus sekä työyhteisöjen muutospysäkit.
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Rekrytoinnin kehittäminen

2.5.

Kehityskeskustelut

Oulun kaupungin strategiassa kehityskeskustelut ovat
kriittinen menestystekijä ja yksi johtamisen tärkeistä osaalueista. 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.
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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 2012 verrattuna 2,4 %.

Vuosi

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

yht.

kaikki asiakkaat

15

22

26

17

9

13

25

127

uudet asiakkaat

15

14

15

10

8

10

18

90

vakinainen

7

11

19

16

6

8

7

74

määräaikainen

20

15

21

16

19

14

11

116

opiskelu

6

10

11

11

8

3

3

52

työkokeilut

7

7

20

11

11

6

15

77

Taulukko 11. 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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3 Terveydellinen toimintakyky ja työhyvinvointi
3.1.

Työterveyshuollon toiminta

sekä yleislääkäritasoisen työterveyspainotteisen sairaanhoidon sovittuine erikoislääkärikonsultaatio- ja erityistutkimusmahdollisuuksineen.

Työterveystoiminnan tavoitteena on tukea Oulun kaupungin henkilöstöstrategiaa henkilöstön työhyvinvoinnin osalta. Henkilöstöstrategia ohjaa työterveystoiminnan toimintasuunnitelmaa.

Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ja työhyvinvointityö
suunnitellaan ja budjetoidaan toimialoilla ja kuvataan toimialakohtaisessa suunnitelmaliitteessä.

Oulun Työterveys liikelaitos tuottaa Oulun kaupunkikonsernille laajat työterveyspalvelut. Nämä sisältävät ennaltaehkäisevän työterveyshuollon, työhyvinvointityön palvelut

Nykyinen toimintasuunnitelma on tehty vuosille 2012–
2013. Oulun kaupunkikonsernin tavoitteena on varmistaa

Poissaolosyy

2008

2009

2010

2011

2012

Sairauspoissaolo

150 323

135 398

140 337

142452

162321

Oma ilmoitus sairauspoissaolo

15 137

16 919

15 566

15424

20656

Vapaa-ajan tapaturma

9 995

8 391

6 878

8467

8407

Työtapaturma

5 311

3 395

3 512

4225

3839

Työmatkatapaturma

3 177

1 893

2 089

2935

2731

221

333

620

Liikennevahinko
Ammattitauti

60

5

152

9

0

Päiviä yhteensä

184 003

166 001

168 755

173845

198574

Taulukko 12. Sairauspoissaolot ja tapaturmista johtuvat poissaolot kalenteripäivinä 2008–2012
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Kuva 4. Varhaisen puuttumisen malli

3.2.

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.

Varhaisen puuttumisen malli

Varhaisen puuttumisen malli otettiin käyttöön Oulun
kaupungilla vuonna 2005 ja päivitettiin syksyllä 2010. Toimintamallin tarkoituksena on ohjata työntekijää ja hänen
esimiestään keskustelemaan työhön ja työkykyyn liittyvistä
asioista ja löytämään tilanteeseen sopivia ratkaisuja. Toimintamalli on työkalu haettaessa vaihtoehtoja, joilla työkykyä menettänyt henkilö voi jatkaa muissa tehtävissä joko
omassa työyksikössään tai muussa työyksikössä (uudelleensijoitus-toiminta). Ohessa on prosessi kuvattuna.

Vuonna 2012 työterveyshuollon kustannukset olivat
6.640.067 € (2011: 5.730.543 €). Korvausluokka 1 (ennaltaehkäisevä) kustannukset olivat 1.831.657 € (2011:
1.555.936 €) eli kustannukset kasvoivat 18 %. Korvausluokka 2 (sairaanhoito) kustannukset olivat 4.808.410 (2011:
4.009.355 €) eli kasvua oli 20 %. Yhteensä kustannukset
kasvoivat 16 %. Oulu-Koillismaan Pelastusliikelaitoksen ja
osakeyhtiöiden työterveyskustannukset eivät ole luvuissa
mukana. Kustannusten nousuun on merkittävästi vaikuttanut monikuntaliitoksesta aiheutunut henkilöstömäärän
kasvu. Kustannukset lisääntyivät kuitenkin vähemmän
kuin henkilöstömäärä kasvoi. Vuoden kuluessa avattiin
työterveyshuollon palvelupisteet Haukiputaalle, Kiiminkiin, Oulunsaloon sekä Yli-Iihin.

Varhainen puuttuminen on otettu hyvin käyttöön palveluiden ja liikelaitosten sisällä. 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.
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.

19

Oulun kaupunki | Henkilöstöraportti 2012

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

eläkkeille. Tavoitteena on yksittäisen työntekijän työuran
jatkaminen. Tämä edellyttää erilaista työtä tekevien työpaikkojen ja palvelualueiden tiivistä ja joustavaa yhteistyötä, jossa tavoitteena on kaupungin kokonaisetu.

3.3.

Vuoden 2012 aikana valmisteltiin työkykyjohtamisen kehittämishanketta Työterveyslaitoksen ja Kuntien Eläkevakuutuksen yhteistyönä. Hankkeen yhtenä tavoitteena on saada
työkykyyn liittyvät prosessit mallinnetuksi ja työkykykustannukset näkyviin sekä korjaavina kuluina että ennalta ehkäisevinä investointeina.

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.

Työtapaturmista ja vapaa-ajan tapaturmista aiheutuneet
poissaolot ovat vähentyneet edellisestä vuodesta. Työpaikkatapaturmat ovat vähentyneet jopa 9 % ja henkilövuosiin
suhteutettuna vähennys on vielä suurempi. Vaaratilanneilmoitukset ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta, erityisesti uhka- ja väkivaltatilanteet yli 10 %.

Henkilöt ovat uudelleensijoittuneet mm. hoitajan, osastosihteerin, palveluasiantuntijan, virastomestarin, aulaemännän, ohjaajan, koulunkäyntiohjaajan, koneasentajan, laitosmiehen, lähi-hoitajan ja opettajan tehtäviin.

3.5.

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 raportoidaan keväällä 2013, jolloin esimiehille ja
muille työhyvinvoinnin kehittämiseen osallistuville järjestetään koulutusta tulosten käsittelyyn ja hyödyntämiseen
työyhteisöissä.

Vuonna 2012 keskitetyn uudelleensijoituksen asiakkaiden
määrä kasvoi edellisiin vuosiin verrattuna. Varhaisen puuttumisen mallin mukainen toiminta on ollut aktiivista palveluiden ja liikelaitosten sisällä ja sen käyttö on lisääntynyt.
Tavoitteena on työntekijöiden työkyvyn säilyttäminen ja
työurien pidentäminen. Esimies on päävastuullinen uudelleensijoitusprosessissa, ja tavoitteena on henkilön sijoittaminen ensisijaisesti omien palveluiden ja liikelaitosten
sisälle sopiviin tehtäviin.
Eri palveluiden ja liikelaitosten sisäisten varhaisen puuttumisen keskustelujen ja sisäisten uudelleensijoitusten
määriä seurataan vuosittaisen henkilöstökyselyn yhteydessä.

3.6.

Yhteistyöhanke Työterveyslaitoksen
ja Kevan kanssa

Oulun kaupungin tavoitteena on reagoida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tilanteisiin, joissa työntekijän
työssä suoriutuminen on uhattuna. Tavoitteena on työntekijöiden työkyvyn säilyttäminen ja työuran pidentäminen.
Esimies on päävastuullinen uudelleensijoitusprosessissa, ja tavoitteena on henkilön sijoittaminen ensisijaisesti
oman hallintokunnan sisälle sopiviin tehtäviin.

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

3.4.

3.7.

Sairaus- ja tapaturmapoissaolot

Henkilöstömäärän kasvun myötä myös sairaus- ja tapaturmapoissaolopäivät ovat kasvaneet. Erityisesti kasvua
on ’oma ilmoitus’ -sairauspoissaolojen osalta. Kuitenkin
suhteutettuna henkilöstön määrään tai henkilötyövuosiin
sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Kunta10 -tutkimuksen
perusteella tulokset ovat samansuuntaiset myös vertailukunnissa.

Oulun kaupunki tuki keskitetysti henkilöstön virkistystoimintaa 173.698 eurolla. Sillä tuettiin liikuntapaikkakäyntejä, teatteri- ja konserttilippuja omiin laitoksiin ja virkistysmajojen käyttöä. Lisäksi järjestettiin henkilöstölle ja heidän
perheilleen tarkoitettu perinteinen Elorieha -tapahtuma
Raatin stadionilla. Eloriehaan osallistuu vuosittain yli 4000
henkilöä.

Hyvän kehityksen vahvistaminen edellyttää työkyvyn tukemisen toimintamallin käyttöönottoa uusilla palvelualueilla
kaupunkiorganisaatiossa. Erityisenä haasteena on löytää
keinoja osatyökykyisten työn muokkaamiseen vaihtoehtona pitkittyville sairauspoissaoloille ja työkyvyttömyysOulun kaupunki | Henkilöstöraportti 2012

Liikunnan, kulttuurin ja muun
virkistyksen tukeminen keskitetysti

Vuoden 2012 alusta kaupunkiorganisaatiossa on keskitetysti kehitetty ja koordinoitu henkilöstöliikuntaa.
Keskeisempinä kehityskohteina ovat olleet henkilöstö20

liikuntamallin rakentaminen, sähköisen liikuntasetelin
kilpailuttaminen sekä yhteistyöverkoston luominen. Henkilöstöliikuntaa on myös kehitetty Suomen Kuntoliikuntaliiton Työpaikkaliikunnan hyvät käytännöt – ohjelman avulla,
joka antaa valmiuksia henkilöstöliikunnan suunnitteluun,
kehittämiseen ja johtamiseen. Kuntoliikuntaliitto myönsi
Oulun kaupungille Aktiivisen Työpaikan Sertifikaatin, jossa
hyvin hoidettuina osa-alueina mainittiin mm. yhteistyö työterveyden kanssa ja liikunnan tuki henkilöstölle.
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4 Innovatiivisuus, yhteistoiminta ja verkostoituminen
4.1.

Aloitetoiminta

4.3.

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

parantaa asiakaspalvelua

•

kehittää työn toimivuutta, laatua ja tuottavuutta

•

saa aikaan kustannusten säästöä tai poistaa 		
tarpeetonta työtä

•

parantaa turvallisuutta

•

lisää työhyvinvointia tai työpaikan viihtyvyyttä

Oulun kaupungin organisaatiossa on Kuopion Savonia
ammattikorkeakoulussa koulutettuja AVEKKI kouluttajia.
Heidän tehtävänään on kouluttaa toimintatapamalleja ”uhkaavan/aggressiivisen asiakkaan kohtaamiseen” omissa
hallintokunnissaan. Koulutuksen painopiste on sosiaali- ja
terveystoimen eri palvelualueilla. Koulutusta on järjestetty
myös konsernipalveluiden toimesta sekä Oulun poliisilaitos on ollut mukana erityisesti kouluturvallisuuteen liittyvissä koulutustapahtumissa.
Palo- ja pelastusturvallisuuden osalta jatkettiin edelleen
kiinteistöjen pelastussuunnitelmien siirtämistä ja päivittämistä sähköiseen järjestelmään. Työtä tehdään yhteistyössä OSAOn Limingan yksikön (turvallisuusala) kanssa
opiskelijoiden työharjoittelujaksoihin liittyen.

Vuonna 2012 Oulun kaupungissa tehtiin 87 aloitetta (vuonna 2011: 71 aloitetta) henkilökunnan aloitetta, joista 57
aloitetta on käsitelty loppuun asti.

4.2.

Vartijapalveluista kaupungilla on puitesopimus Pohjolan
Koiravartiointi Oy:n kanssa. Sopimuksessa on määriteltynä hinnat erilaisille turvallisuuspalveluille, joita hallintokuntien 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

Kaupunkistrategian toteuttaminen

Koko kaupunkia koskevat kehittämishankkeet ovat syntyneet strategioiden tavoitteista. Lisäksi hallintokunnissa ja
liikelaitoksissa on omat kehittämisen kohteet strategisten
tavoitteisen saavuttamiseksi. Kehittämiseen liittyviä kaupunkikohtaisia hankkeita ja toteutusta on kuvattu tässä
henkilöstöraportissa eri asiayhteyksissä (esim. kehityskeskustelut).
Oulun kaupunki | Henkilöstöraportti 2012

Palvelutuotannon turvallisuus
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kutsupainikkeet sekä Oulun tietotekniikan toimittama ”älyhäly”. Vartija voidaan tilata paikalle myös etukäteen, joka
on osa puitesopimuksen mukaista turvallisuuspalvelua.

Oulun kaupungin henkilöstölehti Pyörre on jaettu vuoden
alusta työpisteisiin. Oulun kaupungin työntekijöiksi siirtyessään työntekijät ovat saaneet lehden kotiosoitteisiinsa.
Sähköinen versio on ollut kaikkien luettavissa. Lehden
toimitustyössä on ollut mukana viestintävastaavia kaikista viidestä kunnasta. Jokaisessa lehden numerossa on
käsitelty uuteen Ouluun liittyviä asioita ja esitelty kuntien
työyhteisöjä.

Keskitetystä kameravalvontapalvelusta kaupungilla on
myös puitesopimus tehtynä. Palvelun toimittaa Nordic
Lan & Wan. Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata
omaisuutta, ennalta-ehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä, varmistaa ja lisätä henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuutta. Kamerakuvaa käytetään myös liikenteenhallintaan, liikennesuunnitteluun,
kuljettajakoulutukseen ja tarvittaessa onnettomuustutkintaan. Puitesopimuksen mukaiseen ip-pohjaiseen kameravalvontapalveluun oli liitettynä vuoden loppuun mennessä
noin 500 kameraa eri hallintokunnissa.

4.4.

Vuoden 2012 aikana ilmestyi henkilöstötiedote jokaisen
yhdistymishallituksen kokouksen jälkeen. Eri toimialojen
tiedotteita jaettiin henkilöstölle intranetin ja esimiesten
välityksellä.
Henkilöstön kokemuksia uuden Oulun henkilöstöviestinnästä ja -johtamisesta on selvitetty kahdella kyselytutkimuksella. Ensimmäisessä tutkimuksessa arvioitiin muutosprosessin ensimmäistä vuotta (kesästä 2010 kesään
2011), toisessa toista vuotta (kesästä 2011 kesään 2012).
Kyselyiden raportit löytyvät Akkunasta.

Yhteistoiminta

Yhteistoimintamenettelyssä käsitellään mm. henkilöstön
asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai
kuntien välisessä yhteistyössä. Samoin henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä
työyhteisön sisäiseen tietojen vaihtoon liittyvät periaatteet
ja suunnitelmat kuuluvat yhteistoiminnan alle. Yhteistoiminta rakentuu kolmelle tasolle; kaupunki-, hallintokuntatai liikelaitos- ja yksikkötasolle.

Uuden intranetin, Akkunan, suunnittelu käynnistettiin.
Hankkeessa organisoiduttiin uudelleen, jaettiin vastuut
sekä luotiin hallintamalli. Syksyllä toteutettiin laaja konsepti uudesta Akkunasta ja arvioitiin tekniset vaihtoehdot
ja niiden soveltuvuus Oulun kaupungin tietotekniseen ympäristöön.

Henkilöstön asemaan ja palvelussuhteen ehtoihin liittyvä
edunvalvonta hoidetaan luottamusmiesjärjestelmässä.
Kahdeksan pääluottamusmiestä edustavat JUKO ry:tä,
JHL ry:tä, Super ry:tä, Tehy ry:tä, KTN ry:tä ja Jyty ry:tä. Lisäksi eri hallintokunnissa ja liikelaitoksissa on useita luottamusmiehiä. Työnantaja ja pääluottamusmiehet kokoontuvat säännöllisesti ja käsittelevät laajasti henkilöstöön
liittyviä asioita.
Keskeisiä yhteistoiminnassa käsiteltyjä asioita olivat monikuntaliitoksen valmistelutilanne, hallinnon tukipalvelujen
tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla sekä työhyvinvointiin liittyvät asiat.
Uuden Oulun valmistelussa toimittiin kaikkien yhdistyvien
kuntien henkilöstön edustajien kanssa yhteistoiminnassa
henkilöstötiimissä sekä laajemmassa henkilöstötyöryhmässä, jossa oli jäseniä n. 40.

4.5.

Henkilöstöviestintä

Oulun viestinnän keskiössä oli vuonna 2012 uuden Oulun
valmistelu, josta on viestitty aktiivisesti sekä kuntalaisille
että uuden Oulu kuntien henkilöstölle.
Uuden Oulun valmistelusta on viestitty jatkuvasti henkilöstölle kuntien intranetien ja liittyvien kuntien viestintävastaavien kautta. Vuodenvaihteesta 2011–12 lähtien suurin
osa kuntien henkilökunnasta on päässyt lukemaan Oulun
kaupungin intranetiä Akkunaa.
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5 Palkkaus- ja henkilöstökustannukset
Kunta-alan työvoimakustannukset olivat vuonna 2011 yli
20,3 mrd. euroa. Tästä on palkkakustannuksia 15,6 mrd.
euroa ja 4,7 mrd euroa työnantajan maksamia eläke-, sosiaalivakuutusmaksuja ja muita välillisiä työvoimakustannuksia. Kuntien ja kuntayhtymien menoista noin puolet on
henkilöstömenoja.

työmotivaation lisääminen ja tuloksellisuuden ja tuottavuuden parantaminen. Kannustuslisää voidaan käyttää
sekä yksilön että ryhmän palkitsemiseen. Tulospalkkiot on
tarkoitettu palvelutuotannon tuloksellisuuden parantamiseksi asetettujen tavoitteiden todettuun ylittämiseen.
Siirtymävaiheen strategisena tavoitteena oli työn vaativuuden arviointi. Teknisen sopimuksen osalta työn vaativuuden arviointi suoritettiin vuoden 2012 aikana ja tehtiin
kolme vuotta kestävä palkkaohjelma. Vuonna 2012 aloitettiin myös yleisen kunnallisen työ- ja virkaehtosopimukseen
kuuluvien työntekijöiden työn vaativuuden arviointi koskien n. 8000 työntekijää ja tavoitteena on saada arviointi tehtyä vuoden 2013 loppuun mennessä.

Kunta-alalla on jo pitkään ollut käytössä paikallinen sopiminen palkankorotuksista yleiskorotusten lisäksi. Yleiskorotus oli vuonna 2012 1,6 % – 1,7 %, riippuen sopimusalasta.
Yleiskorotusten lisäksi vuonna 2012 jaettiin sopimusmuutoksiin perustuen keskitetty (valtakunnallinen) järjestelyerä
1.1. alkaen, jonka kustannusvaikutus vuositasolla arviolta
oli n. 0,3 % – 0,8 % sekä kertaeränä 150 euroa. Teknisen sopimuksessa ja lääkärisopimuksessa oli lisäksi paikallinen
järjestelyvaraerä suuruudeltaan 0,4 % ja 0,2 %.

Henkilökohtaisella lisällä palkitaan henkilökohtaista suoriutumista (esim. henkilökohtaiset työtulokset ja ammatinhallinta) henkilöstön kanssa etukäteen läpikäytyjen kriteerien perusteella.

Oulun kaupungin henkilöstökulut kasvoivat vuoteen 2011
verrattuna 23,24 %. Palkkojen ja palkkioiden määrä kasvoi
23,64 %.

5.1.

Kunta-alalla palkkaus perustuu pääsääntöisesti tehtäväkohtaiseen palkkaan, kokemuksesta maksettavaan lisään
ja henkilökohtaiseen lisään. Kunnalliset työ- ja virkaehtosopimukset mahdollistavat myös ns. kannustuslisän ja
tulospalkkiot. Kannustuslisän tavoitteena on henkilöstön
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Tulospalkkiot

Kunta-alalla vuonna 2007 koko henkilöstöstä n. 10 % kuului tulospalkkioiden piiriin. Tulospalkkion suuruus oli keskimäärin 715 euroa/henkilö/vuosi. Tuoreempaa tietoa ei ole
saatavissa.
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5.4.

Vuoden 2012 osalta ei Oulun kaupungissa ollut käytössä
tulospalkkioita johtuen kuntien yhdistymisestä.

5.2.

Oulun kaupungin henkilöstöllä on henkilöstökassa, jonka jäseninä voivat olla pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa olevat työntekijät. Henkilöstökassa vastaanottaa
talletuksia, myöntää asunto- ja kulutuslainoja sekä hoitaa
maksupalveluja. Jäseniä henkilöstökassassa on n. 3000.
Henkilöstökassa on koettu tärkeäksi etuudeksi jäsenten
keskuudessa.

Keskiansiot

Lokakuussa 2011 kunta-alan kokonaiskeskiansiot (kokoaikaiset kuukausipalkkalaiset) olivat 2.942 euroa/kk.
Oulun kaupungissa vakinaisen kokoaikaisen henkilöstön
(kuukausipalkkalaisten) verollinen ansio (marraskuu 2011)
oli 2889 euroa/kk (12/2010: 2869 euroa/kk), naisilla 2761
euroa/kk ja miehillä 3311 euroa/kk.

5.3.

Henkilöstökassa

Kassan talletuskanta oli vuoden lopussa 11.944.552 euroa.
Lainakanta suureni 26 % vuoden 2012 aikana ollen vuoden lopussa 3.745.703 euroa. Voimassa olevia lainoja oli
yhteensä 296 kappaletta. Voimassa olevista lainoista 75 %
on asuntolainoja.

Henkilöstökustannukset

Vuonna 2012 henkilöstökassatoimikunta kokoontui 16 kertaa. Lisäksi pidettiin yksi kehitysseminaari. Asuntolainoja
myönnettiin 51 kpl yhteensä 1.550.000 euroa ja kulutusluottoja 50 kpl yhteensä 509.000 euroa. Toimikunta laati
henkilöstökassalle uudet toimintaohjeet. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ne 17.12.2012. Toimintaohjeet mahdollistavat myös Oulun kaupungin 100 % omistamien tytäryhtiöiden työntekijöiden liittymisen henkilöstökassaan.

Vuonna 2012 henkilöstökulut (sisältäen palkkojen ja palkkioiden lisäksi eläkekulut ja muut henkilösivukulut) olivat
493,7 milj. euroa (vuonna 2011: 400,6 milj. euroa), joten
edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstökulut kasvoivat
93,1 milj. euroa ja 23,23 %. Varsinaiset palkka- ja palkkiokulut kasvoivat 72,5 milj. euroa eli 23,64 %. Kaupunkistrategian tavoitteena oleva eläköitymisen hyödyntäminen ja
osaamisen varmistaminen ei ole toteutunut silloin, kun
mittarina on käytetty henkilöstökustannuksia. Toisaalta
työhyvinvoinnin lisääminen, mikä näkyy mm. työkyvyttömyyseläkkeiden määrän pienenemisenä, osoittaa tavoitteen toteutumista.
Vuonna 2012 vuokratyövoimakustannukset olivat n.
750.000 euroa ja koostui noin reilusta 20 henkilötyövuodesta. Pääasiassa vuokratyövoimaa on käytetty Serviisi liikelaitoksessa äkillisiin, lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Summassa
ei ole mukana ostopalveluina hankittu lääkärityövoima.
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6 Johtopäätökset
Vuosi 2012 oli muutoksen vuosi Haukiputaan, Kiimingin,
Oulunsalon ja Yli-Iin henkilöstön siirtyessä Oulun kaupungin alustalle ennen uuden Oulun perustamista 1.1.2013
alkaen.

suuntaan, on myös toiminnan tuloksellisuuteen kiinnitetty
enemmän huomiota. Eläköitymisen hyödyntämistä ja henkilöstön uudelleen sijoittumista on pyritty tukemaan täyttölupamenettelyllä ja sisäistä rekrytointia suosimalla.

Vuosi 2012 sisältää henkilöstön siirtymiseen liittyvät kuulemiset, mittavan muutosvalmennuksen ja erilaisten kulttuurien ja toimintatapojen yhteensovittamista. Tämä ei ole
mennyt täysin ilman ristiriitoja, mutta yhteistoiminnalla
suurimmat karikot on onnistuttu välttämään.

Henkilöstö on ollut monenlaisten paineiden alaisena. Tästä huolimatta tai tästä johtuen Kunta10 -tutkimuksen alustavat tulokset ovat positiivisia. Henkilöstön työhyvinvointi
on joillakin osa-alueilla parantunut aiempaan nähden. Sairauspoissaolot ovat myös laskeneet.

Samaan aikaan, kun on huolehdittu palvelutuotannon
turvaamisesta, on katsottu jo uuteen huomiseen uudistamalla johtamisjärjestelmä ja organisaatiorakenne. Taloudellisen toimintaympäristön muuttuessa heikompaan
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