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Tiivistelmä
Valmisteilla olevan maakunta- ja sote -uudistuksen vaikutukset kaupungin tehtäviin ja
henkilöstöön on analysoitava ja varmistettava, että kaupungilla on jatkossakin tarvittavat ja
riittävät resurssit sekä määrällisesti että osaamiseltaan. Keskeistä on osaamisen ennakointi, miten
Tulevaisuuden Oulu 2020 pystyy vastaamaan osaamistarpeisiin ja selviytyy kilpailukykyisenä
muuttuvassa toimintaympäristössä. Muutostilanteissa tarvitaan uusia toimintatapoja.
Tulevaisuuden Oulu 2020 organisaatiolle on luotava uudet toimintatavat mm.
henkilöstösuunnitteluun ja – resursointiin, osaamiseen ja suorituksen johtamiseen sekä
palkitsemiseen, urapolkujen rakentamiseen ja uudelleen sijoittamista koskeviin periaatteisiin.
Kaupunginjohtajan toimeksiannossa (22.9.2017) tuli kartoittaa toimialoittain hallinto- ja
asiantuntijatehtävissä työskentelevän henkilöstön nykytila ja mahdolliset tehtävien
päällekkäisyydet sekä toimialojen että toimialojen ja Monetra Oy:n välillä. Lisäksi tuli analysoida
määrällisesti, muilla kuin maakunta/soteen siirtyvillä toimialoilla, työskentelevä henkilöstö,
tehtävät ja (välitön/välillinen) työpanos, mikä jää alle 50 %:n ja kohdistuu maakunnalle/sotelle
siirtyviin tehtäviin ja tukipalveluihin. Vuoden 2013 kuntaliitoksessa tavoitteena oli, että jokainen
työntekijä sijoittuu työnantajan tarpeista lähteviin, henkilön osaamista vastaaviin tehtäviin.
Palvelussuhteen turvasi henkilöstösopimus, mikä päättyi vuoden 2017 lopussa.
Osana
toimeksiantoa tuli myös arvioida, oliko näin tapahtunut. Toimeentulotuen perusosan siirto
Kansaneläkelaitokselle tapahtui vuoden 2017 alusta. Se merkitsi osalle henkilöstöstä uusia
tehtäväjärjestelyjä, jotka oli selvitettävä osana tätä toimeksiantoa. Kartoituksessa saadut tiedot
ovat pohja tehdä esitys hallinto- ja asiantuntijatehtävissä toimivan henkilöstön ja
viranhaltijajohdon määrällisistä tarpeista sekä organisoitumisen eri vaihtoehdoista
Tulevaisuuden Oulussa 2020. Toimeksianto on osa Oulun kaupungin muutosohjelma 2020.
Selvitystyön otanta muodostui Oulun kaupungin hallinto- ja asiantuntijatehtävissä toimivasta
henkilöstöstä (709). Otannan ulkopuolelle rajattiin maakunta- ja sote – uudistuksen myötä
siirtyvä henkilöstö. Tiedot kerättiin ZEF – kyselyllä, mikä lähettiin 168 esimiehelle, koska
työnantajan velvollisuus on määritellä työhön liittyvät osaamisvaatimukset ja tehtävät. Kyselyllä
kerättiin hallinto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevää henkilöstöä koskevat taustatiedot,
tehtäviin liittyvät osaamisvaatimukset sekä tehtäväkuvaukset ja niihin käytetty työpanos.
Vastauksia saatiin yhteensä 660. Toimialojen vastausprosentti oli 93.1 (ka). Eri tehtävänimikkeitä
oli otannassa yhteensä 249. Hallinto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevän henkilöstön
koulutustaso on hyvä, mm. alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita heistä oli
yli 60 %. Pääosa heistä työskentelee vakinaisessa palvelussuhteessa kokoaikaisena. Sekä
osaamisvaatimukset että tehtävät oli kuvattu joko hyvin yksityiskohtaisesti tai
tehtäväkokonaisuuksina, riippuen siitä oliko tiedot täyttänyt esimies vai työntekijä itse. Tämä
vaikutti tehtäviin liittyvien osaamisvaatimusten ja tehtäväkuvausten yhteismitallisuuteen ja näin
osaltaan tulosten luotettavuuteen.
Osaamisen hallintaan liittyvää tietopankkia, jossa olisi dokumentoituna työnantajan
määrittelemät osaamistarpeet, työntekijöiden osaaminen ja tehtävät, ei ole Oulun kaupungissa.
Työnantajan velvollisuus on kuitenkin määritellä ne ja niihin perustuu myös työn vaativuuden
arviointi (TVA). Tämä työ on käynnistetty keväällä 2018 ja jatkuu vuoteen 2019. Eri
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tehtävänimikkeistä muodostettiin tehtäväaluekohtaiset työprofiilit, jotka olivat pohja
tarkasteltaessa
tehtävien
päällekkäisyyksiä.
Päällekkäisyyksiä
havaittiin
suurimpien
tehtävänimikeryhmien mm. eri päällikkö-, suunnittelija- ja asiantuntijatehtävissä sekä eri
toimialoilla asianhallintaan sekä tietohallintoon liittyvissä tehtävissä. Esim. henkilöstö- ja
taloushallinnon sekä hallinnon tukipalveluprosessit tuleekin avata ja täsmentää sekä arvioida
kokonaisuutena työnjaollisesti sekä toimialoittain että Monetra Oy:n osalta. Samalla tulee ottaa
huomioon ohjelmistorobotiikan ja digitalisoinnin vaikutukset prosessin eri osiin ja tehtäviin sekä
niissä mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin.
Varahenkilöjärjestelyt/sijaiset olivat suurelta osin nimeämättä ja dokumentoimatta. Tämä
aiheuttaa palveluihin jatkuvuusriskiä. Kuntaliitoksen yhteydessä tapahtuneet työntekijöiden
uudet tehtäväjärjestelyt vastasivat pääosin asetettua tavoitetta. Esimiehen työ oli vaihtunut 13
henkilöllä joko suunnittelija- tai asiantuntijatyöksi. Osa heistä koki, että heidän osaamisensa oli
monipuolisempaa ja laajempaa kuin mitä työnantaja heiltä nykyisin vaatii ja osaa hyödyntää.
Toimeentulotuen perusosaan liittynyt uudistus ja siirto KELA:lle vuoden 2017 alusta vaikutti
eniten etuuskäsittelijöiden tehtäviin. Työnantaja kävi etuuskäsittelijöiden (15) osalta keväällä
2018 yhteistoimintalain mukaiset neuvottelumenettelyt. Pääosa etuuskäsittelijöistä työllistyi
uusiin tehtäviin joko Monetra Oy:n tai kaupungin muihin hallintokuntiin. Myös yksittäisiä
irtisanomisia oli tehtävä.
Osana maakuntauudistuksen valmistelua kaupungin on mahdollista neuvotella erikseen
maakunnan kanssa siitä hallinnollisesta työpanoksesta, mikä syntyy muissa hallintokunnissa ja
kohdistuu maakuntaan siirtyviin tehtäviin ja on henkilön kokonaistyöpanoksesta alle 50 %.
Näistä koostunut työpanos on yhteensä 20 htv, mikä on odotettua pienempi luku.
Hallinto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevän henkilöstön nykytilan kartoituksessa tehtyjä
havaintoja ja johtopäätöksiä esim. tehtävien päällekkäisyyksistä, voi hyödyntää Tulevaisuuden
Oulu 2020 organisaation ja henkilöstön suunnittelussa. Henkilöstön määrällinen tarkastelu on
joka tapauksessa tehtävä, tuli maakuntauudistus tai ei, sillä kaupungin talouden tilakin edellyttää
toiminnan tehostamista. Tämä edellyttää tukipalveluprosessien avaamista, sisällön analysointia ja
työnjaon täsmentämistä sekä ohjelmistorobotiikan ja digitalisoinnin hyödyntämistä. Lisäksi on
otettava huomioon muutosten vaikutukset toimialakohtaisiin palveluprosesseihin. On arvioitava,
mitä osaamistarpeita, uusia tai väheneviä ja poistuvia, hyväksytty kaupungin strategia ja
toimintaympäristön muutokset edellyttävät? Osaamisen ennakointi on keino varmistaa, että
kaupunki pysyy kilpailukykyisenä työnantajana myös jatkossa.
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Johdanto

Oulun kaupunki valmistautuu maakunta- ja sote -uudistukseen ja tulevaisuuden Oulun
rakentamiseen vahvistetulla Muutosohjelma Oulu 2020 (Kh 18.12.2017). Muutosohjelmaan on
tiivistetty hallituksen esitys maakunta- ja sote -uudistuksesta ja tulevaisuuden kunnan
rakentamisesta sekä niiden keskeisistä vaikutuksista Oulun kaupunkiin. Muutosohjelman sisältö
rakentuu kuuteen eri teemaan, josta yksi liittyy henkilöstön asemaan ja muutostarpeisiin. Sitä on
konkretisoitu seuraavasti: muutostuki, yhteistoimintamenettely ja sen toimeenpano sekä
henkilöstöselvitys.
Kuntastrategiassa luodaan visio kunnan tulevaisuudesta ja määritellään koko kunnan toimintaa
läpileikkaavat strategiset tavoitteet. Strategisten tavoitteiden asettamiseen kuuluu myös
valintojen tekeminen, mihin kunnan käytettävissä olevat resurssit suunnataan. Kuntastrategia on
valtuuston tärkein ohjausväline kunnan toiminnan pitkäjänteisessä johtamisessa ja ohjaamisessa.
Strategisen johtamisen kautta kunta voi varautua toimintaympäristön uhkiin, tarttua
mahdollisuuksiin, tunnistaa omia heikkouksiaan ja kehittää vahvuuksiaan. Strategia sisältää
johdonmukaisia linjauksia ja valintoja, joiden avulla kunnat pyrkivät ennakoimaan ja tekemään
omaa tulevaisuuttaan sekä lisäämään mahdollisuuksiaan selviytyä entistä paremmin
epävarmuuksia sisältävässä toimintaympäristössä.
Sääntelyn tavoitteena on myös korostaa pitkän aikavälin vastuunkantoa, tietoisesti ennakoivaa
otetta kunnan toimintaan ja toimintakenttään sekä parantaa laajojen kokonaisuuksien hallintaa.
Kuntalain mukaan kuntastrategiassa tulee linjata ja asettaa pitkän aikavälin tavoitteet ainakin
kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen, palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen, kunnan
tehtäviä
koskevissa
laeissa
säädettyihin
palvelutavoitteisiin,
omistajapolitiikkaan,
henkilöstöpolitiikkaan, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin sekä
elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseen liittyen.
Kaupunginvaltuusto päätti (Kv 26.2.2018) uudistetun kaupunkistrategian Oulu 2026, mitä
muutosohjelma Oulu 2020 osaltaan konkretisoi. Strategian kolme painopistettä ovat:
1.
Elinvoimainen Oulu kasvaa ja kansainvälistyy.
2.
Vetovoimainen Oulu on pohjoisen luonnon ja kulttuurin kaupunki.
3.
Pitovoimainen Oulu on hyväntuulinen korkean osaamisen kaupunki.
Toimintatapojen uudistaminen, sisäisten prosessien digitalisointi ja palveluiden sähköistäminen
ovat osa tapahtuvaa digitaalista muutosta. Tällä tulee olemaan myös vaikutukset henkilöstön
tehtäviin ja osaamistarpeisiin. Kaupungin digitalisointi- tavoitteiksi on asetettu digipalvelujen
tarjonnan ja avoimen datan määrän sekä digipalvelujen käytön kasvattaminen. DIGIOULU 2020 –
ohjelmassa todetaankin, että ”Oulu on Euroopan älykkäimmin ja vastuullisimmin digitalisaation
mahdollisuuksia toiminnassaan hyödyntävä elinvoimainen kaupunkiyhteisö”.
Maakunta/sote – uudistuksen jälkeen uusi kunta tulee olemaan erilainen verrattuna nykyiseen.
Tulevaisuuden Oulu 2020 tulee olemaan suuruudeltaan noin puolet nykyisestä kaupungin
toiminnasta sekä henkilöstömäärän että toimintamenojen osalta. Merkittävä taloudellinen riski
liittyy tulorahoituksen riittävyyteen. Tulevaisuuden kuntajohtamisessa korostuvat elinvoiman,
hyvinvoinnin, sopimuksellisuuden sekä kumppanuuden ja verkostojohtamisen ulottuvuudet.
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Omistajaohjaus ja konsernijohtaminen korostuvat. Myös kunnan organisaatio-, päätöksenteko- ja
hallintorakenteiden uudistaminen tulee pohdintaan tehtävien ja toimintatapojen muuttuessa. Kun
kunnan tehtäväkenttä muuttuu, kuntiin syntyy myös uudenlaisia osaamistarpeita. Muutoksessa on
riskinä, että kunnan kilpailukyky työnantajana heikkenee, mikäli haasteisiin ei tartuta ajoissa.
Kuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen on keskiössä. Sitä tuetaan kunnan elinvoiman, osaamisen ja
kulttuurin, paikallisen identiteetin ja demokratian edistämiseen sekä elinympäristön kehittämiseen
liittyvillä tehtävillä. Tämä edellyttää, että muutosohjelman ja uuden kaupunkistrategian pohjalta
määritetään ja priorisoidaan kunnan toiminnan turvaamiseksi tarvittavat kaupungin sekä
erityiseen että yleiseen toimialaan kuuluvat tehtävät ja niissä tapahtuvat muutokset. Lisäksi on
analysoitava niiden vaikutukset ja ennakoitava tarpeet henkilöstön osaamiseen ja määrään.
Mitä osaamista tarvitaan elinvoimaisessa, vetovoimaisessa ja pitovoimaisessa tulevaisuuden
Oulussa ja minkälaisin henkilöstövoimavaroin? Osaamisen ennakointi on keskeisesti osa
organisaation strategista päätöksentekoa. Miten strategian tavoitteita tukevat osaamistarpeet
tunnistetaan niin, että ne muodostavat ytimen henkilöstön osaamisen kehittämiselle
tulevaisuuden kunnassa. Osaamisen ennakointi nivoo strategiaprosessin ja strategisen
henkilöstöjohtamisen toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Henkilöstöstrategia konkretisoituu
henkilöstöohjelman toimenpidekokonaisuuksilla.
Taustalla vaikuttaa vielä vuoden 2013 alussa tehty Oulun kaupungin ja neljän ympäristön kunnan
(Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii) tekemä kuntaliitos. Tällöin sovittu kuntarakennelain
mukainen, henkilöstön irtisanomissuojaa koskeva henkilöstösopimus, päättyi vuoden 2017
lopussa. Talousarviossa vuodelle 2017 oli seuraava kirjaus: ”… vuoden 2017 aikana käydään
yhteistoimintamenettelyyn liittyvät neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa henkilöstöresurssien
(määrä ja osaaminen) sopeuttamiseksi vastaamaan taloudellista tilannetta ja kaupungille jääviä
tehtäviä”. Kuntaliitoksessa jo asetettiin tavoitteeksi löytää työnantajan tarpeista lähtevä, jokaiselle
työntekijälle heidän osaamistaan vastaava työ. Keväällä kaupunginhallitus päätti (Kh 29.5.2017)
yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa, että em. muutoksia tukemaan rakennetaan
uudelleensijoituksen ja muutosturvan malli.
Muutosohjelma Oulu 2020 korostaa henkilöstön merkittävää roolia ja osallistamista muutoksien
läpiviemisessä. Tuleva maakunta ja sote – uudistus asemoi henkilöstöä uudelleen. Henkilöstö
siirtyy voimaanpanolain nojalla liikkeenluovutuksen periaattein ns. vanhoina työntekijöinä ja
säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja
velvollisuudet. Kunnista ja kuntayhtymistä kokonaan lakkaavien yksiköiden henkilöstö siirtyy
kokonaisuudessaan maakuntiin ja maakuntakonserniin kuuluviin tai maakuntien määräysvallassa
oleviin yhteisöihin. Jos muulla kunnan toimialalla kuin maakuntiin siirtyvissä tehtävissä
työskentelevä henkilö tekee vain osittain maakuntiin ja maakuntakonserniin kuuluvia tai
maakuntien määräysvallassa oleviin yhteisöihin siirtyviä tehtäviä tai niihin liittyviä
tukipalvelutehtäviä, henkilö siirtyy, mikäli nämä tehtävät muodostavat vähintään 50 % hänen
koko tehtävästään. Maakunnan kanssa erikseen neuvoteltavaksi jää se henkilöstö, jonka
työpanoksesta kohdistuu alle 50 % maakunnalle siirtyviin tehtäviin tai niiden tukipalvelutehtäviin.
Kaupungin tuleekin selvittää se vapautuva henkilöstötyöpanos, mikä muodostuu tästä osasta
tehtäviä ja mikä jää kunnalle ratkaistavaksi. Kaupungin näkökulmasta onkin ennakoitavissa, että
tästä muodostuu mahdollinen sekä taloudellinen että laadullinen osaamisen liittyvä riski.
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Kaupunginjohtajan toimeksianto

Kaupunginjohtaja asetti päätöksellään 22.9.2017 § 78 selvityshenkilön kartoittamaan hallinto- ja
asiantuntijatehtävissä työskentelevän henkilöstön nykytila eri toimialoilla Oulun kaupungissa.
Selvitystyö on myös osa Muutosohjelma Oulu 2020.
Selvitystyön tavoitteet
-

-

kartoittaa toimialoittain erilaisissa hallinto- ja asiantuntijatehtävissä toimiva henkilöstö ja
mahdolliset tehtävien päällekkäisyydet,
analysoida määrällisesti se muilla kuin maakunta/soteen siirtyvillä toimialoilla työskentelevä
henkilöstö, tehtävät ja työpanos (välitön/välillinen), mikä jää alle 50 %:n ja kohdistuu
maakunnalle/sotelle siirtyviin tehtäviin ja niiden tukipalveluihin,
arvioida, miten kuntaliitoksen 2013 myötä siirtynyt henkilöstö on sijoittunut toimialoilla
osaamistaan vastaaviin tehtäviin,
tehdä esitys hallinto- ja asiantuntijahenkilöstön tarpeesta sekä henkilöstön ja johdon
organisoitumisen eri vaihtoehdoista tulevassa Oulu 2020 konsernissa.

Selvityshenkilöksi nimettiin tarkastuspäällikkö Rauni Väänänen-Sainio sisäisestä tarkastuksesta.
Hän saa hyödyntää työssään Oulun kaupunkikonsernin eri tahojen asiantuntemusta
(konsernipalveluiden henkilöstö- ja hallintopalvelut) sekä tarvittaessa myös ulkopuolista
asiantuntemusta. Ohjausryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä.
Toimeksiannon aikataulu
1. vaihe; nykytilan kartoitus helmikuun 2018 loppuun mennessä (jatkoaika 5/2018),
2. vaihe; maakunnan kanssa erikseen neuvoteltava siirtyviin tehtäviin ja tukipalveluihin käytetty,
alle 50 %:n työpanos (välitön, välillinen); henkilöstön määrä, tehtävät ja kokonaistyöpanos,
huhtikuu 2018, ((jatkoaika 5/2018),
3. vaihe; Oulu 2020 tarvittava hallinto- ja asiantuntijahenkilöstö sekä johto ja niiden
organisointivaihtoehdot. Esitys jatkotoimenpiteistä ja –aikataulusta valmistellaan kesällä
2018. Tämä edellyttää eduskunnan päätöstä maakunta/sote -uudistuksesta. Aikataulut
tarkentuvat työn edetessä.
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Tiedonkeruu

Tiedonkeruu toteutettiin ZEF – kyselynä hallintokuntien ja liikelaitosten esimiehille (168).
Henkilöstöpalveluissa
tehtiin
ajo
henkilöstöjärjestelmästä
(Personec)
hallintoja
asiantuntijatehtävissä työskentelevästä henkilöstöstä aikaisemmin tehdyn luokituksen perusteella.
Lisäksi luokittelussa käytettiin tukena myös Tilastokeskuksen luokituksia ammattiluokitus 2010
hallinto- ja asiantuntijapalveluista. Varsinaisessa palvelutuotannossa (asiakaspalvelussa)
työskentelevä henkilöstö rajattiin selvityksen ulkopuolelle mm. opettajat, päiväkodin henkilöstö.
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Otannasta rajattiin ulos ne tehtäväalueet, jotka mahdollisen maakunta/sote -uudistuksen myötä
tulevat siirtymään perustettavaan maakuntaan (palo- ja pelastuslaitos, hyvinvointipalvelut ja
ympäristöterveydenhuolto). Myöhemmin otantaan tuli mukaan hyvinvointipalveluissa
työskentelevä hallintohenkilöstö tietyin rajauksin.
Kyselylomakkeen esitestauksen suoritti viisi eri hallintokuntia edustavaa esimiestä. Palautteen
pohjalta selkiytettiin laadittuja kysymyksiä ja näin varmistettiin osaltaan luotettavuutta. Kartoitus
ei täysin noudata tieteellisen tutkimuksen vaatimuksia ja menetelmiä.
Kyselylomakkeen sisältö
Kyselylomake (liite 1) koostui seuraavista osa-alueista:
1. Yhteystiedot (esimies ja työntekijän tehtävänimike)
2. Taustatiedot: työntekijän koulutusaste, palvelussuhteen laatu ja työaika, työntekijän
työtehtävän laatu
3. Kuvaus henkilön tehtävään liittyvistä keskeisistä osaamisvaatimuksista
4. Kuvaus henkilön työnsisällöstä ja tehtävistä, sekä työroolista
5. Hallinto ja asiantuntijatehtävien jakauma eri tehtäväalueisiin (johtaminen, taloushallinto,
henkilöstöhallinto, johdon tukipalvelut, asiakaspalvelu ja toimistotyöt, asiantuntijapalvelut
sekä digitaalisuuden edistäminen, tietohallinto, tietotekniikka) ja niiden osuus
kokonaistyöajasta
6. Sovitut tehtävien varahenkilöjärjestelyt – toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi
7. Kuntaliitos 2013 - tapahtuneet tehtävämuutokset (tehtäviin kohdistuneet muutokset ja
uuteen tehtävään liittyvän osaamisen ja työkokemuksen riittävyys),
8. Maakunta/sote –uudistus ja siirtyvät tehtävät; arvio tehtävistä ja tukipalveluista sekä niihin
käytetystä henkilötyöpanoksesta (välillinen/välitön), joka jää tosiasiallisesti määrällisesti alle
50 % suhteessa henkilön kokonaistyöaikaan (työpanos, osuus % kokonaistyöajasta),
9. Kelaan siirtyneet toimeentulotuen tehtävät 2017 (vaikutus henkilöstön tehtäviin ja arvio
uusiin tehtäviin siirtyneiden osaamisesta ja työkokemuksen riittävyydestä).
Kyselyn toteutus
Kysely toteutettiin 1.11.2017 – 13.11.2017, jatkoaikaa vastaamiseen annettiin kahdesti, ensin
17.11.2017 ja lisäksi 22.11.2017 saakka. Esimiehille lähetettiin sähköpostilla etukäteen tieto
tulevasta kyselystä. Viestissä korostettiin etenkin kyselyn luottamuksellisuutta tulosten
käsittelyssä. Jokaisesta otantaan kuuluvasta hallinto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevästä
työntekijästä
(709)
meni
hänen
omalle
esimiehelle
vastattavaksi
ZEF–kysely.
Henkilöjärjestelmässä ilmenneet tiedon epätarkkuudet aiheuttivat ylimääräistä kyselylomakkeiden
siirtelyä esimieheltä toiselle.
Kyselyn aikana ilmeni, että osa työntekijöistä vastasi kuitenkin itse kyselyyn, vaikka alkuperäinen
tarkoitus oli, että esimies työantajan edustajana vastaa ja antaa tarvittavat tiedot. Kunnallinen
virka- ja työehtosopimushan edellyttää työnantajaa määrittelemään kirjalliseen työsopimukseen
työsuhteen ehdot, joihin kuuluvat mm. tehtävät ja palkkaus. Työn vaativuuden arviointi perustuu
myös työnantajan määrittelemiin tehtäväkuvauksiin. Hallinto- ja asiantuntijatehtävissä toimivista
työntekijöistä suurin osa kuuluu palkkahinnoittelun ulkopuoliseen ryhmään. Tehtäväkuvaukset ja
8

työn vaativuuden arviointi oli tämän ryhmän osalta vielä tekemättä. Mikäli tehtäviä ei ole
määritelty selkeästi eikä arvioitu niiden vaativuuden tasoa, se voi johtaa henkilöstön
epäoikeudenmukaiseen palkkauksen sekä heikentää henkilöstön yhdenvertaista ja tasapuolista
kohtelua.

4

Tulokset

4.1 Taustatekijät
Kysely lähetettiin 168 esimiehelle, joilla oli yhteensä 709 hallinto- ja asiantuntijatehtävissä
työskentelevää työntekijää. Vastaukset saatiin 660 henkilön osalta. Kyselyn osallistumis- % oli
93.1 (ka). Keskeyttämis- % oli 1.1, kokonaan jätti vastaamatta 5,8 %. Hallintokuntakohtainen
osallistumis- % näkyy taulukosta 1. Suurimmat osallistujamäärät olivat sivistys- ja
kulttuuripalveluista ja konsernipalveluista sekä hyvinvointipalveluista. Liikelaitoksista eniten
vastauksia tuli BusinessOulusta ja Oulun Tietotekniikasta.
Taulukko 1. Hallinto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät; kyselyyn osallistujien
lukumäärä ja osallistumisprosentti toimialoittain.
Toimiala
BO
HYVE
KOHA
SIKU
Y&Y
Oulun Serviisi
OTT
TEKLI
Oulun Vesi
Rakennusvalvonta
Tilakeskus
Ulkoinen tarkastus
Yhteensä

Kysely
lähetetty lkm
82
107
113
256
9
12
90
6
14
5
11
4
709

Vastausten
lkm
81
102
112
225
8
11
81
6
14
5
11
4
660

Osallistumis-%
98.8
97.2
99.1
90.2
88.9
91.7
90.0
100
100
100
100
100
93.1

Jätti kesken
%
1.9
2.3
1.1

Hallinto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevän henkilöstön koulutus
Kunnan tehtävät liittyvät joko kunnan erityiseen tai yleiseen toimialaan. Mahdollinen
maakunta/sote- uudistus koskee pääsääntöisesti erityiseen toimialaan kuuluvia lakisääteisiä
tehtäviä. Taustakysymyksillä selvitettiin, miten nykyinen hallinto- ja asiantuntijatehtävissä toimiva
henkilöstö jakaantuu viranomais-/lakisääteisiin ja harkinnanvaraisiin tehtäviin. Vastaajista
keskimäärin kolme neljäsosaa toimii kunnan yleisellä toimialalla harkinnanvaraisissa tehtävissä ja
yksi neljäsosa lakisääteisissä tehtävissä, joista vajaalla puolella oli viranomaistehtäviä (taulukko 2).
9

Työntekijöistä yksi neljäsosa on suorittanut keskiasteen koulutuksen, alin korkea-aste tai alempi
korkeakouluaste on kolmanneksella ja ylempi korkeakouluaste on vajaalla puolella.
Tutkijakoulutus on vajaalla kahdella prosentilla. Henkilöstön koulutuksen tasoa voidaan pitää
hyvänä.
Taulukko 2. Hallinto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevän henkilöstön koulutusaste
Oulun kaupungissa eri tehtävittäin 2017.
Koulutus

Keskiaste
Alin korkea-aste
Alempi
korkeakouluaste
Ylempi
korkeakouluaste
Tutkijakoulutus
Yhteensä % ja lkm
Ei osaa sanoa 25

Yhteensä
% -osuus,lkm
27.5 (173)
9.2 (58)
21.1 (132)

Viranomaistehtävä
% -osuus,lkm
23.3 (10)
27.9 (12)
7.0 (3)

Lakisääteinen
tehtävä
% -osuus, lkm
31.2 (34)
5.5 (6)
26.6 (29)

Muu harkinnanvarainen tehtävä
% -osuus, lkm
27.1 (129)
8.4 (40)
21.0 (100)

40.6 (255)

41.9 (18)

35.8 (39)

41.6 (198)

1.6 (10)
100 (628)

0 (-)
100 (43)

0.9 (1)
100 (109)

1.9 (9)
100 (476)

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, uuden kaupunkistrategian haasteet ja
muutosohjelma Oulu 2020 edellyttävät henkilöstön osaamiselta jatkuvaa kehittämistä. Nämä ovat
vahva peruste myös jatkuvaan henkilöstön osaamisen ennakointiin.
Työntekijöiden palvelusuhteen laatu ja työaika
Vakituisessa palvelusuhteessa olevien osuus työntekijöistä on yli 90 % ja määräaikaisia on n. 10 %.
Kysely kohdistettiin pääsääntöisesti vakituisille viranhaltijoille tai toistaiseksi voimassa oleviin
työsuhteisiin. Virkasuhteisia on pääosin viranomaistehtävissä (95 %). Työsuhteisia on eniten
harkinnanvaraisissa tehtävissä. Pääsääntöisesti työntekijät ovat kokoaikaisia, yli 90 % kyselyyn
osallistuneista (taulukko 3).
Taulukko 3. Hallinto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevän henkilöstön palvelusuhteen
laatu ja työaika, % -jakauma eri tehtäväalueittain 2017.
Tehtäväalue
Viranomaistehtävä
(43)
Lakisääteinen tehtävä
(112)
Muu harkinnanvarainen tehtävä (493)

Virkasuhde % osuus

Työsuhde
% -osuus

Vakituinen %
-osuus

Määräaikainen
% -osuus

Kokoaikainen % osuus

Osaaikainen
% -osuus

95.3

4.7

97.7

2.3

95.3

4.7

28.9

71.1

93.0

7.0

90.4

9.6

16.5

83.5

80.7

19.3

90.5

9.5
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Tehtävänimikkeiden laatu ja määrä
Oulun kaupungin ilmoittamia ja kunnallisen eläkelaitoksen (KEVA) rekisterissä olevia eri
tehtävänimikkeitä on yhteensä 680. Oulun kaupungissa (lähde OukaDW) eri tehtävänimikkeet on
luokiteltu seuraavalla jaolla; hallinto, palvelutuotanto, tukipalvelut, ei luokiteltu (taulukko 4).
Kartoituksessa otantaan tuli mukaan 249 eri tehtävänimikettä.
Taulukko 4. Tehtävänimikkeiden ja henkilöstön lukumäärä Oulun kaupungin eri
hallintokunnissa luokiteltuna tehtäväalueittain (tilanne lokakuu 2017, lähde OUKADW).

Hallintokunta

Tark. ltk
Kaupunginhallitus
Hyvinvointiltk
Sivistys- ja kulttuuriltk
Rakennusltk
Y&Y
Oulun Vesi
Oulun Tietotekniikka
Oulun Tekninen
liikelaitos
Oulun Serviisi
Oulun Tilakeskus
Business Oulu
Oulu-Koillismaan
pelastuslaitos
Oulun seudun
ympäristötoimi

Eri
nimikkeiden
lukumäärä
hallintokunnassa

Käytössä olevien eri nimikkeiden jaottelu
tehtäväalueittain

Tukipalvelu

Ei
jaottelua

Eri
nimikkeillä
oleva
henkilöstö,
lkm

Hallinto

Palvelutuotanto

3
57
116
250
15
81
48
14
105

46
34
60
5
30
9
3
10

2
67
131
8
34
23
39

5
7
24
9
8
9
51

3
4
8
35
2
8
8
2
5

4
134
3420
5585
30
182
121
97
491

22
26
44
36

4
7
13
11

2
3
16
11

5
12
4
7

11
4
11
7

558
44
149
615

15

5

9

-

1

58

Lokakuussa 2017 oli eri nimikkeillä olevaa henkilöstöä Oulun kaupungissa yhteensä 11 488.

4.2 Tehtäviin kohdistuvat osaamisvaatimukset
Tehtävänimikkeiden kirjo kaupungilla on lukuisa (yhteensä 680). Nimike ei välttämättä kuvaa sitä,
mitkä ovat viranhaltijan/työntekijän tehtävät ja mitä käytännössä tehdään. Työnantajan intressi on
hakea osaavin tekijä tehtäviin. Samalla syntyy velvoite määritellä, mitä osaamista työntekijältä
edellytetään. Kaupungilla ei ole käytössä henkilöstön osaamisen hallinnan yhtenäistä
tietopankkia, missä olisi kaikki tieto eri tehtäviin liittyvistä osaamisvaatimuksista ja työntekijöiden
osaamisista. Yleensä joko virkaa perustettaessa tai työntekijää tehtävään rekrytoitaessa on
määritelty tehtävään liittyvät kelpoisuusehdot. Osaamistarpeiden systemaattinen arviointi osana
henkilöstön johtamista on puutteellista.
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Annettujen kuvausten mukaan tehtävänimikkeisiin liittyvät osaamisvaatimukset poikkeavat
toisistaan riippuen siitä, onko niitä kuvannut joko esimies tai työntekijä itse. Tehtävissä
tarvittavat osaamisvaatimukset tulisikin saattaa yhteismitallisiksi ja ajanmukaistaa.
Yleisimmin vaatimukset liittyivät mm. koulutustasoon, työkokemukseen, työntekijän
henkilökohtaisiin vahvuuksiin, yhteistyökykyyn, tietojärjestelmien ja tietoteknisten taitojen
hallintaan sekä kielitaitoon. Joissakin vaatimuksissa nousi esille myös asenne työhön, millä on
tutkimusten mukaan tulevaisuudessa entistä suurempi merkitys myös henkilöstön
työhyvinvoinnille.

4.2.1

Osaamisen ennakointi

Tulevaisuudessa entistä useammin työnantaja joutuu kilpailutilanteeseen osaavasta henkilöstöstä.
Tavoitteena on osaava ja oikein mitoitettu henkilöstö. Tähän tulee varautua ennakolta.
Ennakointia voi kuvata järjestelmälliseksi, osallistavaksi prosessiksi, jossa kerätään tietoa ja
laaditaan visioita keskipitkän ja pitkän aikavälin tulevaisuudesta. Prosessin tavoitteena on
tuottaa tulevaisuutta koskevaa tietoa, joka parantaa nykyisten päätösten tietopohjaa ja käynnistää
yhteisiä toimia. Lisäksi ennakointiprosessi on oppimisprosessi siihen osallistuville. (Euroopan
komissio 2002.)
Ennakointi voidaan määritellä myös tiedonhallinnaksi, jossa organisaatiossa jo olemassa olevaa,
tulevaisuudesta kertovaa tietoa järjestetään, ja tuloksena syntyy vaihtoehtoisten
tulevaisuuksien hahmotelmia. Tavoitteena on tulevaisuuden mahdollisuuksien hahmottaminen
ja ymmärtäminen. Tulevaisuuden hahmottaminen tapahtuu luonnostelemalla mahdollisia,
todennäköisiä ja toivottavia tulevaisuuksia ja tulevaisuuskuvia. (Siikaniemi, Saikkonen & Härkönen
2010, mukaillen Aaltonen & Wilenius 2002.) Osaamisen ennakointia voidaan yksinkertaistaen
lähestyä kolmen keskeisen kysymyksen avulla (kuvio 1).
Kuvio 1. Osaamisen ennakoinnin peruskysymykset ja tulevaisuuskuvien tyypittely
(mukaellen Sivonen & Pöyry 2014).
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Käytännössä osaamisen ennakointi tarkoittaa organisaation tulevien osaamistarpeiden
tunnistamista. Osaamisen ennakoinnilla pyritään vastaamaan kysymykseen: minkälaista osaamista
organisaatiomme tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan ja miten näihin osaamistarpeisiin
varaudutaan koulutuksen, työssä oppimisen ja rekrytoinnin keinoin?
Osaamisen ennakoinnilla on myös vahva kytkös tulevaisuuden analysoinnin lisäksi
strategiatyöhön, sillä osaamisen hallinta ja ennakointi tukee organisaation strategista
päätöksentekoa sekä strategian toteuttamisessa tarvittavan osaamisen varmistamista (kuvio
2). Muutokseen valmistautuminen proaktiivisesti tapahtuu toimintaympäristön muutosten ja
niistä johtuvien osaamistarpeiden muutosten aktiivisella ennakoinnilla. Tavoitteena on kehittää
organisaation toimintaa ennen kuin ulkoa tulevista impulsseista johtuen on pakko.
Kuvio 2. Osaamisen hallinta ja ennakointi

Kuntien tulevien haasteiden näkökulmasta osaamisen ennakointi ei tällä hetkellä tue riittävästi
kuntastrategian toteutumista. Oikea-aikaisella osaamisen kehittämisellä pystytään osaltaan
vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Eniten tutkimuksen mukaan osaamisen ennakointitietoa
tarvitaan palvelujen tuottavuuden, tehokkuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi,
kuntalaisten palvelemiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä osaavan työvoiman saatavuuteen.
Ennakointitietoa hyödynnetään mm. seuraavilla osa-alueilla; palvelujen suunnittelu,
taloussuunnittelu, henkilöstösuunnittelu ja strateginen johtaminen.
Suurimmaksi
esteeksi
osaamisen
ennakoinnille
kunnissa
todetaan
ennakoinnin
organisoitumattomuus, johtajuuden heikkous, organisaation erilaiset toimintakulttuurit, liiallinen
toimialalähtöisyys ja poliittinen päätöksenteko.
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Viitalan (2005) mukaan osaamisen johtaminen on suunnitelmallista johtamistyötä, jonka
tarkoituksena on turvata tarvittava osaaminen nyt ja tulevaisuudessa. Osaamisen johtaminen on
konsernitasolla osa organisaation laajempaa strategisen henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta
(kuvio 3). Kuitenkin jokapäiväinen johtaminen on viimekädessä vastuussa osaamisen johtamisen
toteutuksesta. Organisaation ja ihmisten oppiminen, osaamisen johtaminen ja henkilöstön
kehittäminen ovat suurelta osin päivittäistä operatiivista johtamista, esimerkiksi työntekijöiden
työtehtävien määrittelyä ja resursointia.
Kuvio 3. Ennakointi strategisen osaamisen johtamisen prosessin osana

Oulun kaupungissa tulee arvioida tulevaisuuden osaamistarpeita, muutenkin kuin suunnitellun
maakuntauudistuksen toteutuessa ja uuden kunnan tehtävien selkiytyessä. Myös työntekijöiden
eläköitymisen aiheuttamiin resurssitarpeiden muutoksiin on valmistauduttava. Taulukkoon 5 on
kerätty arvio työntekijöiden eläköitymisestä. Eläköitymismäärät perustuvat henkilökohtaisen iän
mukaiseen laskentaan Oulun kaupungin eri hallintokunnissa. Eläköitymisen yhteydessä on aina
arvioitava ko. tehtävän tuleva tarve suhteessa strategian tavoitteista johdettuihin
osaamistarpeisiin sekä arvioitava, millaisia osaamisvaatimuksia ne asettavat rekrytoinnille. Mikäli
tätä vaihetta ei systemaattisesti hyödynnetä, siitä voi olla työnantajalle seurauksena sekä
taloudelliset että osaamiseen liittyvät riskit.
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Taulukko 5. Työntekijöiden henkilökohtainen iänmukainen eläköityminen
hallintokunnittain ja niiden jakautuminen vuosille 2012 -2021.
Hallintokunta

Henkilökohtainen eläkevuosi
2012

BusinessOulu
Hyvinvointipalvelut
Konsernihallinto
Oulu-Koillismaa
pelastusliikelaitos
Oulun Serviisi
Oulun seudun
ympäristötoimi
Oulun Tekninen
liikelaitos
Oulun
Tietotekniikka
Oulun Vesi
Rakennusvalvonta
Sivistys- ja
kulttuuripalvelut
Tilakeskus
Ulkoinen tarkastus
Yhdyskunta ja
ympäristöpalvelut

Yhteensä

2013

2014

2

2015
7
2
1

2016
1
7

1
1

2017

2018
33
2
3

2019
2
46
4
4

2020
3
65
3
5

2021
3
60
3
8

Yhteensä
9
245
15
22

25
1
1
3

4
1

21
1

16
2

28
3

73
9

1

13

17

25

21

80

1

2

2

4

11

31

1
1
53

85

2
5
87

1
1
91

7
7
379

1

1

3

10

2

2
1
6

5
1
23

116

193

218

232

886

1

3
2
1
1

2

3

9

16
1

1

1

5

1

4

23

30

63

2

Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on saada organisaation kannalta oikeanlaista osaamista
oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Konkreettinen henkilöstösuunnitelma on aito
henkilöstösuunnittelun väline, joka tuo aitoa lisäarvoa johtamiseen. Henkilöstösuunnitelmat
vaihtelevat sisällöltään ja laajuudeltaan. Jotta se on tarkoituksenmukainen, on syytä määritellä,
mitä asioita henkilöstön osalta aiotaan systemaattisesti suunnitella ja seurata.
Henkilöstösuunnitelmassa yksilöidään, millaisia henkilöstövoimavaroja tarvitaan tavoitteiden
saavuttamiseksi, minkälaisia henkilöstövoimavaroja voidaan pitää, millä konkreettisilla keinoilla
henkilöstön määrää ja rakennetta säädellään, miten henkilöstön osaamista kehitetään ja mitä
muita henkilöstöä koskevia toimia tullaan seuraavan talousarviovuoden aikana tekemään.
Myös laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) määrittelee
yhteistoiminnassa käsiteltävistä asioista sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sisällön
vähimmäisvaatimuksista. Viitalan (2009) mukaan henkilöstösuunnitelma rakentuu erilaisista
osasuunnitelmista. Osasuunnitelmia ovat seuraavat:
- ennakoitu työvoiman hankintasuunnitelma
- osaamisen kehittämissuunnitelma
- sitouttamissuunnitelma
- joustavan työvoimankäytön toimenpidesuunnitelma
- palkitsemissuunnitelma
- henkilöstön vähentämissuunnitelma
- henkilöstön vuokraussuunnitelma
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-

eläkkeelle siirtymisten aiheuttaman osaamisen siirtosuunnitelma
hyvinvoinnin edistämissuunnitelma ja
henkilöstövoimavarojen johtamisen kehittämissuunnitelma.

Henkilöstön hankintasuunnitelmassa arvioidaan, minkälaista henkilöstöä tarvitaan
organisaation eri osiin suunnitelman voimassaoloaikana (eläkkeelle jäämiset ja muu vaihtuvuus,
mahdollisten supistusten aiheuttama työvoiman vapautuminen ja siirrettävyys, toiminnan
laajennuksen aiheuttama työvoiman tarve ja keinot em. toimien toteutukseen).
Eläkkeelle siirtymisten aiheuttamassa osaamisen siirtosuunnitelmassa kartoitetaan sitä
osaamista, jota eläkkeelle siirtyvillä on ja suunnitellaan, kenelle ja miten tätä osaamista tullaan
siirtämään (keinot). Hyvä määritellä myös siirrosta aiheutuvat kustannukset, sillä osaamisen
siirtäminen on investointi muiden joukossa.
Sitouttamissuunnitelmaan kirjataan ne keinot, joilla hyvät osaajat pyritään pitämään
organisaation palveluksessa (palkkaus tai muut kannustimet, urakierto, työilmapiiri).
Joustavan työvoimankäytön toimenpidesuunnitelma on kokonaisvaltainen keinovalikoima,
joilla huolehditaan pitkäjänteisesti toiminnan edellyttämästä henkilöstön joustavuudesta (työaika,
kehittäminen, ulkopuolinen työvoiman käyttö).
Palkitsemissuunnitelma määritellään organisaatiossa vallalla oleva palkkataso suhteessa muihin
vastaaviin toimijoihin ja muut palkkiot, joilla henkilöstöä motivoidaan ja palkitaan).
Henkilöstön vähentämissuunnitelmassa ennakoidaan työntekijöiden vähentämistarve eri
yksiköissä ja yksittäisissä tehtävissä (huomioidaan mahdollisuudet sisäisiin siirtoihin,
eläköityminen). Irtisanomiset toteutetaan laillisesti, eettisesti ja inhimillisesti parhaalla
mahdollisella tavalla.
Hyvinvoinnin edistämissuunnitelmassa kuvataan niitä keinoja, joilla varmistetaan
tulevaisuudessa henkilöstön henkinen ja fyysinen hyvinvointi. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä
työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa.
Henkilöstösuunnittelussa ja – suunnitelmassa tulee arvioida henkilöstövoimavarojen johtamista ja
sen kehittämistä. Laaditaan periaatteet, millä henkilöstövoimavaroja johdetaan, ketkä henkilöt
osallistuvat johtamiseen ja mitkä ovat käytännöt. Huomioidaan myös henkilöstöammattilaisten
kehittymistarpeet.

4.3 Tehtäväkuvaukset ja niiden laatu
KVTES määrittelee, että työsopimus on tehtävä kirjallisesti ja niin tarkasti, että siitä ilmenevät
kaikki työsuhteen ehtojen määrittelyyn vaikuttavat seikat kuten mm. tehtävät ja palkkaus. Työn
vaativuuden arviointi perustuu määriteltyihin tehtäväkuvauksiin ja paikallisesti sovittuun
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objektiiviseen arviointijärjestelmään. Tällä varmistetaan osaltaan palkkauksen oikeudenmukaisuus
ja tasapuolisuus.
Kaikissa hallintokunnissa ei ole tehty systemaattisesti tehtävänimikkeisiin liittyviä
tehtäväkuvauksia ja niihin pohjautuvaa työn vaativuuden arviointia esim. palkkahinnoittelun
ulkopuolisten viranhaltijoiden/ työntekijöiden osalta. Tämä näkyi myös annetuissa
tehtäväkuvauksissa. Tehtäväkuvaukset olivat hyvin eritasoisia. Osaltaan tämä johtui siitä, että
kuvauksen tekivät joko työntekijät itse tai esimies, joka ei ehkä välttämättä tuntenut työntekijän
tehtäväkuvaa riittävästi, jotta olisi voinut kuvata sitä selkeän yksiselitteisesti. Tehtävänimikkeiden
harmonisointi ja tehtäväkuvausten ajan tasalle saattaminen olisikin tehtävä ensisijaisesti.
Työ on aloitettu konsernihallinnon henkilöstöryhmän johdolla ja ohjeistuksella.
Työntekijöiden tehtäväkuvausten lisäksi tuli arvioida eri tehtäviin käytetty työaika, mihin
määriteltyihin tehtäväalueisiin työpanos kohdistuu. Osa tehtävistä voi olla kausiluontoisia, jolloin
sen tosiasiallista vaikutusta työpanoksen jakautumiseen oli vaikea arvioida. Osasta
tehtävänimikkeitä muodostettiin työprofiilit kuvattuna eri tehtäväalueittain. Niitä on hyödynnetty
arvioitaessa esim. tehtävien päällekkäisyyksiä. Tehtäväalueiden määrittelyssä käytettiin apuna
mm. Tilastokeskuksen ammattiluokitusta 2010 ja työvoimahallinnossa tehtyä luokittelua hallintoja asiantuntijatyöstä. Ennakolta määritellyt tehtäväalueet olivat: johtaminen ja esimiestyö,
henkilöstöhallinto, taloushallinto, johdon tukipalvelut, asiakaspalvelu ja toimistotyö,
asiantuntijatyö
sekä
digitaalisuuden
edistäminen,
tietohallinto
ja
tietotekniikka.
Kyselylomakkeessa aukaistiin eri tehtäväalueiden sisältöä tarkemmin (liite 1).

4.3.1

Johtaminen ja esimiestyö sekä muut asiantuntijatehtävät

Johtamisen ja esimiestyön osalta kysely kosketti lähinnä keskijohtoa ja lähiesimiestyötä
(tehtävänimikkeinä johtaja/päällikkö). Otannassa mukana heitä oli yhteensä 128 henkilöä;
vastaukset sivistys- ja kulttuuripalvelut 43, Business Oulu 27, konsernihallinto 7, Y&Y 4 ja
liikelaitokset 27.
Johtajien/päälliköiden työprofiilin muodostavista tehtäväalueista johtamisen osuus on noin
viidennes, talous- ja henkilöstöhallinto muodostaa toisen viidenneksen ja asiantuntijatyötä on
reilu kolmannes. Johdon tukipalveluihin ja asiakaspalveluihin merkityt osuudet liittyivät mm.
päätöksentekoon menevien asioiden valmistelutehtäviin sekä eriasteiseen verkostotyöhön.
Digitalisaation kehittämisen osuus johdon tehtävissä on yli 10 %. Tarkempi johtajien/päälliköiden
(johtamisen) työprofiili esitetään kuviossa 4.
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Kuvio 4. Johtajien ja päälliköiden työprofiili

Kaikkiin päällikkönimikkeisiin ei kuulu esimiestehtäviä, vaan työ on pääsääntöisesti
asiantuntijatehtävä, jossa kehittämisellä on suuri painoarvo. Vuoden 2013 kuntaliitoksen
yhteydessä muodostettiin konsernihallintoon kehittämisyksikkö. Kehittämis-, kehitys- ja
laatupäällikkönimikkeistä (14) muodostettiin oma ryhmä (kuvio 5) vertailua varten.
Kuvio 5. Kehittämis-, kehitys- ja laatupäälliköiden työprofiili

Heidän työprofiilissa painottuu voimakkaasti asiantuntijatyö (lähes puolet), mutta myös
johtaminen (neljännes). Tämän osuus oli jopa isompi kuin yhteisessä kaikkien
päällikkönimikkeiden työprofiilissa. Henkilöstöhallinnon pieni osuus (4 %) viittaa kuitenkin
enemmän asiantuntijatehtävään kuin esimiestehtävään.
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Suunnittelija ja asiantuntijanimikkeitä on eniten Business Oulussa
kulttuuripalveluissa 35 ja konsernihallinnossa 24, yhteensä 99 (kuvio 6).

40,

sivistys-

ja

Kuvio 6. Suunnittelijan ja asiantuntijan työprofiili

Suunnittelijan ja asiantuntijan tehtäväalueiden painotukset vaihtelevat mainituissa
hallintokunnissa. Asiantuntijatyö painottuu reilulla puolella sekä BusinessOulussa että
konsernihallinnossa voimakkaimmin mitä sivistys- ja kulttuuripalveluissa, jossa sen osuus on
kolmannes. Asiakaspalvelun ja toimistotyön osuus (mm. yritysyhteistyö) on suurin BO:ssa
(kolmannes), sivistys- ja kulttuuripalveluissa se on viidennes ja konsernihallinnossa osuus jää 10
%. Talous- ja henkilöstöpalvelut sekä johdon tukipalvelut ja digitalisaation edistäminen
painottuvat tehtäväalueina vähiten BO:ssa. Konsernihallinnossa digitalisaation edistäminen on
toiseksi suurin tehtäväalue, sen osuus on 14 % suunnittelijan ja asiantuntijan työstä. Suunnittelijan
ja asiantuntijan työprofiili on samansuuntainen päälliköiden työprofiilien kanssa, lukuun
ottamatta johtamisen tehtäväaluetta. Tehtäväkuvausten perusteella ei voi esittää luotettavaa
arviota siitä, mikä merkitys hierarkkisella asemalla ja siitä johtuvalla työnjaolla on
asiantuntijatehtäviin liittyvien töiden päällekkäisyyteen.
Tehtäväkuvausten perusteella toimialakohtainen, substanssiin liittyvä asiantuntijuus
painottuu vahvasti jokaisessa hallintokunnassa. Jokaiseen kolmeen hallintokuntaan on resursoitu
omat suunnittelijat ja asiantuntijat päällikkötehtävien lisäksi (yhteensä 227). Mitä linjaus
poikkihallinnollisesta (hallintokuntien sektorirajat ylittävä/ sidosryhmien välinen yhteistyö)
toimintamallista ja tiedolla johtaminen vaikuttavat päällikön, suunnittelijan tai asiantuntijan
työhön? Mitä erityistarpeita em. toimintamallit/-tavat vaativat? Voidaanko kaikki mahdollinen
synergia, toiminnallinen ja taloudellinen hyöty saavuttaa kokonaisresurssin pohjalta ja sen
yhteiskäytöllä?
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Asiantuntijapalveluiden ostot ovat lisääntyneet viime vuosina. Tämä ei ole näkynyt
henkilöstömenojen laskuna. Taulukossa 6 esitetään konsernihallinnon, BusinessOulun ja sivistysja kulttuuripalvelujen, hyvinvointipalvelujen sekä ympäristö ja yhdyskuntapalvelujen ja
liikelaitosten asiantuntijapalveluostojen kustannukset (tili 4341) ajalla 2017 – 1-4/2018.
Asiantuntijatyön ostoja löytyy myös muilta tileiltä. Miten oman henkilöstön osaaminen on
analysoitu ja hyödynnetty ennen ostopäätöstä, olisi selvitettävä. Tämän vuoksi hallintokuntien
ostamat ja kaupungin itse tuottamat asiantuntijapalvelut on analysoitava myös sisällöllisesti.
Tällöin voidaan arvioida vastaako oman henkilöstön osaaminen niitä osaamistarpeita, joiden
perusteella ostoihin on päädytty. Voidaanko henkilöstön osaamista vahvistaa koulutuksella niin,
että vastataan itse ennakoitaviin asiantuntijatyön osaamis- ja resurssitarpeisiin tulevaisuudessa.
Mikäli suunniteltu maakuntauudistus toteutuu, on sillä vaikutus kaupungin tulevaisuuden
asiantuntijatehtävien sisältöön ja painotuksiin.
Taulukko 6. Hallintokuntien asiantuntijapalvelusten ostot ajalla 2017 – 4/2018.
Asiatuntijapalvelujen ostot
tili 4341
KOHA

2017

1-4/2018

Ennuste 2018

1 753 000

374 000

1 122 000

2 380 000

627 700

1 883 100

812 000

197 600

592 800

HYVE

5 224 000

1 454 000

4 362 000

Y&Y ja liikelaitokset

7 169 875

1 978 760

7 420 350

17 338 875

4 632 060

15 380 250

BO
SIKU

Yhteensä

Kustannuksissa
on
huomioitu
asiantuntijapalveluiden
ostot
tililtä
4341.
Hallintokuntakohtaiset asiantuntijapalvelujen ostojen tiliöinnit poikkeavat toisistaan, joten
kustannukset eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Myös tämä edellyttää tarkempaa tilin
analyysia. Tili sisältää mm. seuraavia ostoja: konsultointi, liiketoiminta, verotus, markkinointi,
viestintä, tietosuoja, suunnittelu.
Viestintä ja markkinointi
Viestintä on keskeinen johtamisen strateginen tuki. Nykyinen linjaus on, että viestinnän palvelut
keskitetään konsernipalveluihin. Tavoitteena on, että viestinnän koordinointi ja ohjaus tapahtuvat
yhdeltä taholta keskitetysti. Jokaiselle hallintokunnalle on nimetty viestinnän vastuuhenkilö.
Business Oulussa on usean tehtävänimikkeen (13) tehtäväkuvauksiin kirjattu sekä
osaamisvaatimusten että tehtävien osalta viestintä ja markkinointi. Koordinointitehtävä
edellyttääkin kaupungin viestintäyksikön ja Business Oulun viestintä- ja markkinointitehtävien
tarkempaa arviointia, jotta viestinnän tehtäväkokonaisuus selkiytyy. Suurin osa
(kaksikolmannesta) viestinnästä ja markkinoinnista on odotetusti asiantuntijatyötä (kuvio 7).
Sivistys- ja kulttuuripalveluissa viestintään liittyviä tehtäviä sisältyy viiden eri henkilön
tehtäväkuvauksiin (suunnittelijat ja some -asiantuntija). Mikäli viestintä hajautuu useaan
yksikköön, riskinä on, että linjaukset eivät pysy yhdenmukaisina koko kaupunkia ajatellen.
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Kuvio 7. Viestintä ja markkinointihenkilöstön työprofiili

4.3.2

Hallinto-, henkilöstö- ja taloushallintopalvelut - arvio tehtävien
päällekkäisyyksistä sekä hallintokuntien että Monetra Oy:n välisessä
työnjaossa

Toimeksiannon yksi tehtävä oli selvittää, kuinka paljon nykyisin hallinto- ja asiantuntijatehtävissä
työskentelevien työstä on päällekkäistä sekä eri hallintokuntien että Monetra Oy:n
palvelutuotannon välisessä tehtäväjaossa. Oulun kaupunki ostaa tukipalveluina Monetra Oy:ltä
henkilöstö- ja talous- ja hallinnon palveluita seuraavasti taulukot 7 ja 8. Kaupungin liikelaitokset
ovat järjestäneet sekä henkilöstö- että taloushallinnon palvelut pitkälti ostopalveluna Monetra
Oy:lta, kuten niistä tehdyt linjaukset edellyttävätkin.

4.3.2.1

Henkilöstöhallinnon tehtäväalue

Strateginen henkilöstöjohtaminen on keskitetty konsernipalveluissa henkilöstöpalvelujen
ryhmään. Operatiivisista henkilöstöhallinnon palveluista tehtiin päätös vuonna 2013, kun ne
keskitettiin taloushallinnon palvelujen kanssa Oulun Konttoriin. Tämä tapahtui kuntien
yhdistymisprosessin yhteydessä.
Eri henkilöstöhallinnon palveluihin keskittyvien tehtävänimikkeiden mukaan henkilöstöhallinnon
tehtäviä ovat mm.:
- strateginen henkilöstöjohtaminen, ohjaus ja neuvonta,
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-

henkilöstöasioiden koordinointi, henkilöstösuunnittelu ja –budjetointi (TA) sekä –raportointi
osana seurantaa, yhteistoimintaa liittyvät tehtävät, henkilöstöasioiden kehittäminen,
henkilöstöasioihin liittyvä lainsäädäntö ja sopimukset esim. KVTES,
työn vaativuuden arviointi,
osaamisen hallinta, koulutussuunnittelu, rekrytoinnin kehittäminen,
työkyky ja uudelleensijoitus,
työsuojelu ja työhyvinvointi,
muut henkilöstöhallinnon tehtävät; päätöksenteon valmistelu, henkilöstökassa.

Tehtävissä toimii yhteensä 24 henkilöä eri nimikkeillä. Henkilöstö jakaantuu seuraavasti:
konsernipalvelut 7, sivistys- ja kulttuuripalvelut 6, Business Oulu 1, Y&Y 1, Oulun Serviisi 1 ja
hyvinvointipalvelut 8.
Monetra Oy:n kanssa on tehty ostopalvelusopimus henkilöstöhallintoa koskevista keskitetyistä
operatiivisista palveluista: peruspalvelut, Helppi -palvelut ja lähipalvelut (taulukko 7).
Maakuntahallintoon siirtyvien tehtävien osalta hyvinvointipalvelujen osuus näkyy eriytettynä.
Suurin käyttäjä peruspalveluissa on sivistys- ja kulttuuripalvelut. Henkilöstöhallinnon palvelut
tuotetaan lähipalveluna.
Taulukko 7. Oulun kaupungin Monetra Oy:lta ostamat henkilöstöhallinnon palvelut, joista
eriteltynä hyvinvointipalvelut.

Pääkäyttäjät
Palkkakirjanpito
Sopimusneuvonta
Palkanlaskenta
Hyve
Siku
Temu
Lähipalveluiden
henkilöstöhallinnon tehtävät
Yhteensä

Koko kaupunki
Monetran Helppi
peruspalvelut
2
1.5
1

Lähipalvelut

7
10.5
5.5

27.5

Hyvinvointipalvelut
Monetran
Helppi
peruspalvelut

Lähipalvelut

7

1.2

21.8

1.2

21.8

9.4

7

0

9.4

Monetra Oy:n lähipalveluna tuotetut henkilöstöhallinnon palveluista on jokaisella hallintokunnalla
omat sopimuksensa sen sisällöstä. Monetra Oy on koonnut lähipalveluna tuotetut
henkilöstöhallinnon tehtävät ja niihin käytetyn työpanoksen eri hallintokunnittain (taulukko 8).
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Taulukko 8. Monetra Oy:n lähipalveluna tuottamat henkilöstöhallinnon tehtävät ja
työpanos eri toimialoilla Oulun kaupungissa v. 2017.
KOPA

Täyttö- ja
poikkeusluvat
Henkilöstöpäätökset
Työsopimukset ja
virkamääräykset
Palvelussuhdetiedot
ylläpito ja päivitys
Poissaolotiedot
tarkistus/
tallennus
Työ- ja palvelussuhdetodistukset
Palkanmaksu
Ohjaus- ja neuvonta
Työvapaat,
selvitys ja valmistelu
Yhteyshenkilörooli liittyvät tehtävät
Tapaturma- ja
vakuutusasiat
Muut henk. hallinnon
tehtävät
YHTEENSÄ

SIKU

HYVE

0.06

0

0.4

YY &
LIIKELAITOKSET
0.13

YHTEENSÄ

0.06
0.23

0.6
1.0

1.4
1.9

0.45
1.17

2.5
4.3

0.36

0.3

0.4

0.45

1.5

0.08

0.6

0.9

0.59

2.1

0.022

0.4

0.4

0.48

1.3

0.01
0.28
0.03

0.5
0.8
0.1

1.8
0.7
0.1

1.67
0.83
0.16

3.9
2.6
0.5

0.05

0.1

0.2

0.42

0.8

0.05

0.1

0.1

0.04

0.3

0.218

0.6

0.9

0.75

2.5

1.45

5.1

9.3

7.11
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0.6

Verrattaessa hallintokunnista annettuja tehtäväkuvauksia ja Monetra Oy:n tuottamia
henkilöstöhallinnon
palvelujen
sisältöä,
tehtävien
päällekkäisyyttä
on
selkeimmin
palvelussuhdeasioihin liittyvissä ohjaus- ja neuvontapalveluissa.
Tämän vuoksi olisi aiheellista tehdä yhtenäiset linjaukset siitä, miten ohjaus- ja
neuvontapalvelut palvelussuhdeasioissa järjestetään (keskitetäänkö ne esim. Monetra Oy tai
konsernihallinto). Koulutuksen puitejärjestelyt konsernipalveluissa tuottaa Monetra Oy
lähipalveluna. Onko ko. toimintamalli laajennettavissa myös muihin hallintokuntiin? Monetra
Oy:llä olisi intressi aloittaa keskitettynä matkajärjestelyihin liittyvä palvelutoiminta, jolloin
vapautuisi mm. johdon sihteerien työaikaa muihin keskeisempiin johdon tukipalveluihin.
Keskitetty rekrytointi jatkaa Monetra Oy:ssa. Tämä vaatii tiivistä yhteistyötä konsernipalvelujen
henkilöstöpalvelut ryhmän kanssa
mm. miten osaamistarpeet kytketään
osaksi
rekrytointiprosessia.
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Henkilöstöhallintoon liittyvät prosessit tulisi arvioida ja täsmentää sekä vastuita että työnjakoa
konsernihallinnon ja muiden hallintokuntien sekä Monetra Oy:n välillä. Tämä selkiyttäisi myös
resursointia ja osaamistarpeita.

4.3.2.2

Taloushallinnon tehtäväalue

Taloushallinnon keskeiset tehtävät eri tehtävänimikkeiden tehtäväkuvauksissa ovat seuraavat:
- kaupungin läpimenevien talousprosessien ohjaus ja kehittäminen,
- talousohjauksen strategisten linjausten, talousarvion, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
valmistelu ja ohjaus, käyttösuunnitelmaprosessin ohjaus,
- talousarvion ja käyttösuunnitelman valmistelu hallintokunnittain,
- talouden ja toiminnan seuranta, analysointi ja raportointi, ennustaminen, tiedon tuottaminen
johtamisen ja päätöksenteon tueksi, tilinpäätös ja talousviestintä,
- sisäinen laskenta ja kustannuslaskenta, tuotteistaminen, hinnoittelu,
- toiminnan mittarointi ja mittariston kehittäminen, toimintaprosessien kehittäminen,
- investoinnit, leasing ja valmistus omaan käyttöön,
- ostolaskutus ja alv-erityiskysymykset, myyntilaskutus, myyntireskontra ja perintä.
- rahoitus, maksuvalmius, kassaennusteet, konsernitilin hallinnointi, takaukset
- kehittämisrahaston sijoitusten hallinnointi, sopimushallinta,
- antolainojen hallinnointi, ottolainojen ja johdannaisten hallinnointi, raportointi ja tilinpäätös.
Taloushallinnon tehtävissä toimii Oulun kaupungissa yhteensä 29 henkilöä; konsernipalvelut 12,
sivistys- ja kulttuuripalvelut 3, Y&Y 1, Business Oulu 2, liikelaitokset 7, hyve 4.
Oulun kaupunki ostaa taloushallinnon eri palveluita kokonaisuudessaan 87 htv. Suurin osa
tuotetuista taloushallinnon peruspalveluista (24 htv) liittyy kirjanpitoon, ostoreskontraan ja
laskujen kierrätykseen sekä myyntireskontraan. Lähipalveluna (53.3 htv) on mm. laskutus ja
ostoreskontra, talousarvion laadinta ja talouden seuranta sekä tilinpäätös palvelut.
Oulun kaupungille Monetra Oy tuottamat taloushallinnon ostopalveluista on yhteenveto
taulukossa 9. Nämä tuotetaan suurimmaksi osaksi lähipalveluna. Lisäksi Monetra Oy on lisäksi
vuokrannut hallintokuntiin seuraavat henkilöt:
- talous- ja henkilöstöpäällikkö, OTT, 1 htv
- controlller, konsernihallinto, 1 htv
- talouspäällikkö, Tilakeskus, 1 htv
Henkilöstövuokrauksen linjaukset tulisi päivittää ja määritellä puitteen sen käytölle.
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Taulukko 9. Oulun kaupungin Monetra Oy:ltä ostamat taloushallinnon palvelut, joista
eriteltynä hyvinvointipalvelut.
Monetra Oy

Oulun kaupunki
Peruspalvelut

Kirjanpito
Laskutus
Ostoreskontra ja
ostolaskujen
kierrätys
Matka- ja
kululaskutus
Myyntireskontra
Perintä
Maksuliikenne
Talousarvion
laadinta
Kustannuslaskenta
Talouden seuranta
(controller)
Tilinpäätöksen
laadinta
Yhteensä

Hyvinvointipalvelut

Helppi

Lähipalvelut

8.5

5.5
1.7

10.5
15.8

0.5

1

4.1

7

5.5
0.2

0.6
5.9
5.8

2.5

24

8.4

Oulu10 ja
henkilöstökassa

Peruspalvelut

0.35
0.2
0.1

1.5

Helppi

Lähipalvelut

4

1
5.5

0.05

1.1

2.5

0.01

1

0.82

0.5

0.3
4.2
1.6

8

2.4

2.6

0.8

53.3

1.39

5.5

4.05

16.9

Tehtäväkuvauksista tehty havainto liittyy talouspäällikön ja taloussuunnittelijan sekä controllerien
rooleihin ja työnjakoon. Controller – toimintoa ja sen tehtäviä tulisi selkiyttää suhteessa
hallintokuntien taloushenkilöiden tehtäviin. Alun perin linjaus oli, että controller – toiminto
keskitetään konsernipalveluihin. Controllereita toimii myös hyvinvointipalveluissa (3). Myös
Monetra Oy tarjoaa controller –palvelua henkilöstövuokrauksena. Controller – toiminnan
selkiyttäminen tuli esille jo kaupungin johtamisjärjestelmää uudistettaessa. Keskeinen controller –
toiminnon tehtävä on tuottaa johdolle analysoitua tietoa toiminnasta ja taloudesta
päätöksenteon tueksi. Ohjelmistorobotiikan ja digitalisoinnin myötä toimintaa ja taloutta koskeva
tieto on helpommin saatavissa ja valmiimpaa analysoitavaksi. Näiden vaikutus talousprosessiin
tulisi arvioida, mitä tämä tarkoittaa henkilöstön sekä osaamiseen että resursointiin.

4.3.2.3

Hallinto- ja johdon tukipalvelut – sihteerityö

Kaupunginvaltuusto päätti (20.8.2012 § 80) keskittää uuden Oulun talous-, henkilöstö- ja
hallinnon tukipalvelut Oulun Konttoriin vuona 2013. Tavoitteena oli operatiivisten
toimistopalveluiden kehittäminen ja toimintaympäristössä olevan kehityspotentiaalin ja
tehokkuuden hyödyntäminen keskittämisellä. Tällöin tehtyjen linjausten ulkopuolelle jäivät
sivistys- ja kulttuuripalveluissa koulusihteerit ja konsernipalveluissa johdon sihteerit. Muissa
hallintokunnissa tehtävien siirto tehtiin. Vuoden 2017 alussa kyseiset talous-, henkilöstö- ja
hallinnon tukipalvelut siirrettiin osaksi Monetra Oy:n palveluita.
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Monetra Oy:n ydintehtäviä ovat palkka-, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut asiakkailleen.
Työntekijäryhmistä hallintopalvelut eli sihteerityö on määrällisesti suurin Monetra Oy:ssa
(taulukko 10). Tämä on mahdollistanut sihteerien systemaattisen osaamisen kehittämisen,
työnkuvan laajentamisen, prosessien tehostamisen ja päällekkäisyyksien poistamisen hyvän
johtamisen ja erilaisten kehittämistoimenpiteiden avulla. Tavoitteena on ko. ammattiryhmän
työhyvinvoinnin lisääminen. Tämän vuoksi on perusteltua hakea kaupungissa yhteinen linjaus
erilaisten sihteeripalvelujen osalta ja toteuttaa se myös käytännössä samanaikaisesti ja
tasapuolisuutta noudattaen.
Taulukko 10. Monetra Oy:n tuottamat sihteeripalvelut eri nimikkeittäin Oulun kaupungille
2017

Monetra Oy:n tuottamia sihteeripalveluita, jotka kohdistuvat talous-, henkilöstö- ja
hallintopalveluihin, Oulun kaupunki ostaa kaikkiaan 143 htv. Kaupungin omana palvelutuotantona
sihteeripalveluina voidaan pitää myös seuraavia tehtävänimikkeitä: asiakasneuvoja (1),
asiakaspalvelija (1), kuntoutussihteeri (2 hyve), toimistosihteeri (2), kiinteistösihteeri (1),
koulusihteeri (56) ja kurssisihteeri (1) sekä osastosihteerit (25 hyve). Pääosin tehtäväkuvaukset
ovat sisällöltään samankaltaiset.
Sivistys- ja kulttuuripalvelut siirtyivät 2016 alueelliseen toimintamalliin, jossa vastuualueet jaettiin
neljään alueeseen (pohjoinen, itäinen, keskinen ja eteläinen). Näillä alueilla on yhdistetty
aluepäällikön vastuualueeseen perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja nuorisopalveluiden
toiminnat. Uudella aluemallilla halutaan tukea eri vastuualueiden yhteisteistä toimintamallia, pois
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entisestä ns. sekamallista, jossa mm. talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelut tuotettiin
palvelualueittain. Käytännössä tämä tarkoittaa, että perusopetuksen ja lukion puolella
tukipalveluista on huolehtinut sivistys- ja kulttuuripalveluiden omat koulusihteerit, kun taas
varhaiskasvatukselle ja nuorisopalveluille nämä tukipalvelut on tuottanut Monetra Oy. Kyseisestä
sekamallista johtuen eivät alueelliset tukipalvelut ole toimineet saumattomasti yhteen ja näin
alueellisen toimintamallin synergiaedut ja tehokkuus on jäänyt saavuttamatta. Kuviossa 8 on
kuvattu koulusihteerien tehtävä-aluekohtainen työprofiili.
Kuvio 8. Koulusihteerien työprofiili

Koulusihteerien työprofiili on monipuolinen. Siinä painottuvat tehtäväalueista johdon tukipalvelut
sekä asiakaspalvelu ja toimistotyö. Annetuista tehtäväkuvauksista ja muodostuneesta
tehtäväprofiilista on pääteltävissä, että koulusihteerin työn sisällön painottuminen on
riippuvainen esimiehen tarpeista ja odotuksista tukea rehtorin työtä. Tehtäväkuvauksista voi
päätellä, että koulusihteerin tehtäviksi on siirtynyt osa esimiestehtäviin kuuluvia tehtäviä.
Monetra Oy:n tuottamat henkilöstö-, talous- ja hallintopalvelut kattavat myös kuvatut
koulusihteerien tehtävät. Koulusihteerien ja heidän tehtäviensä siirto kokonaisuutena Monetra
Oy:lle on perusteltua. Samalla rakentuu oma ammatillinen työyhteisö. Tämä edistää myös
koulusihteerien ammatillista osaamista, mahdollistaa työn rikastamisen, voidaan varmistaa
varahenkilöjärjestelyt ja näin lisätä koulusihteerien työhyvinvointia. Sivistys- ja kulttuuritoimen
johto on antanut toimeksiantopyynnön Monetra Oy:lle selvittää mahdollisuudet ja vaihtoehdot
tuottaa koulusihteeripalvelut Monetra Oy:n palveluna sivistys- ja kulttuuritoimelle. Tämä tehtävä
on erillinen kaupunginjohtajan toimeksiannosta ja etenee omalla aikataululla.
Konsernihallinnon ja Business Oulun johdon sihteerit (kuvio 9) ovat toinen ryhmä, jonka
kohdalla siirto jäi toteutumatta. Muiden hallintokuntien osalta johdon sihteerit keskitettiin
Monetra Oy:n. Heidän kokemuksensa ovat olleet tähän asti positiivisia muutoksen osalta.
Yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta sekä tehtyä linjausta noudattaen tässä vaiheessa olisi
perusteltua toteuttaa myös johdon sihteerien siirto. Myös eläköityminen tulee aiheuttamaan
muutoksia työjärjestelyissä ja resursoinnissa, joten tehtävien uudelleen tarkastelu on perusteltua.
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Palvelut Monetra Oy tuottaa lähipalveluna, joten fyysinen sijoittuminen ei tule muuttumaan.
Varahenkilöjärjestelyin voidaan turvata myös palvelun jatkuvuus ja osaaminen. Lisäksi Monetra Oy
tarjoaa mahdollisuudet työn monipuolistamiseen ja rikastamiseen.
Kuvio 9. Johdonsihteerien työprofiili

Työprofiilissa painottuu tehtäväalueena johdon tukipalvelut lähes 90 %:sti. Loput ovat
asiakaspalvelua ja sihteerin tehtäviin liittyvää asiantuntijatyötä. Poiketen koulusihteerin
työprofiilista henkilöstö- ja taloushallintoon liittyviä tehtäviä ei ole.
Osastosihteerien tehtävät
Osastosihteerit työskentelevät hyvinvointipalveluissa pääosin asiakaspalvelussa ja toimistotöissä
työprofiilin mukaisesti (kuvio 10). Työ on osa asiakkaan/potilaan palveluketjua. Osastosihteeri on
keskeinen henkilö yhteistyössä potilaan hoitoon osallistuvien ammattiryhmien kanssa; mm.
huolehtii potilasasiakirjoista, kirjoittaa puhtaaksi lääkärien sanelut, hallitsee osaston jonotilannetta
ym. Osaamis-vaatimuksena tehtävään on lähihoitajan tutkinto ja suuntautuminen asiakas- ja
tietohallintoon. Koulutus poikkeaa muiden sihteeritehtävien osaamisvaatimuksista. Tehtävää
voidaan hyödyntää ja käyttää vaihtoehtona esim. terveydenhuollon henkilöstön
uudelleensijoituksissa.
Kuvio 10. Osastosihteerin työprofiili
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4.3.2.4

Asianhallintaan liittyvät tehtävät

Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin sisältyvien asioiden ja niihin liittyvien
asiakirjojen käsittelyn ohjaamista niiden koko elinkaaren ajan. Asianhallinta pyrkii tehostamaan
asioiden valmistelua, käsittelyä, päätöksentekoa, julkaisemista, arkistointia ja hävittämistä sekä
asiakirjallisten tietojen hallintaa.
Kunnan on hoidettava itse arkistolain mukaiset arkistotoimen viranomaistehtävät, joita ovat
arkistotoimen suunnittelu ja toteuttaminen käytännössä. Kunnat voivat perustaa yhteisen
asiakirjahallintoa johtavan viran tai toimen ja joitakin asiakirjahallinnon tehtäviä voidaan antaa
toisen kunnan hoidettavaksi. Myös asiakirjatietojen pysyvä säilytys voidaan hoitaa kuntien
yhteisesti perustamassa arkistossa. Muita ulkoistettavia tehtäviä voivat olla mm. arkiston
järjestäminen ja luettelointi, asiakirjatietojen hävittäminen, konsultointi asiakirjahallinnon
kehittämistehtävissä, sähköinen säilytys, konservointi, skannaus, digitointi ja mikrokuvaus.
Vastuuta koko kunnan arkistotoimen hoidosta ei arkistolain mukaan voi kuitenkaan luovuttaa
toisen organisaation tehtäväksi. Vastuu sähköisen asiakirjatiedon hallinnasta kuuluu tiedot
omistavalle organisaatiolle. Koko kunnan prosessien, yhteisten/keskitettyjen rekistereiden sekä
tieto- ja luokittelujärjestelmien käyttöönotto muuttaa arkistonmuodostusperiaatteita, toiminnan
ohjeistusta ja vastuita.
Oulun kaupungissa asianhallinta, kirjaamo, listayksikkö ja arkisto muodostavat asianhallinnan
kokonaisuuden (kuvio 11). Toiminto on organisoitu keskitetysti konsernipalveluihin. Lisäksi eri
hallintokunnissa on nimetty henkilöitä asianhallintavastaavan tehtäviin ja henkilöitä, jotka hoitavat
arkistointiin liittyviä tehtäviä osana muuta tehtäväkuvaansa.
Kuvio 11. Palveluasiantuntijan työprofiili
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Palveluasiantuntijat ovat keskeinen asianhallinnan henkilöstö; konsernipalvelujen (asianhallinta
1+3, kirjaamo 4, listayksikkö 5 ja arkisto 9) palveluasiantuntijoiden lisäksi hallintokunnissa yht. 27
(siku,
hyve,
y&y,
liikelaitokset)
tehtävänimikkeinä
mm.
asianhallintavastaava,
asianhallintakoordinaattori, tietopalvelupäällikkö, hallintopäällikkö, toimistosihteeri, lupaassistentti, suunnitteluassistentti - tehtävänimikkeisiin kytketyt asianhallinnan eri tehtävät.
Asianhallintaan liittyvä tehtävien kokonaisuus ehdotetaan selvitettäväksi ja arvioimaan,
voidaanko palveluasiantuntijatehtävissä työskentelevien työtä monipuolistaa ja rikastuttaa sekä
näin vahvistaa heidän osaamistaan. Samalla selvittää, onko osia asianhallintaprosessin tehtävistä
ulkoistettavissa esim. Monetra Oy:n tehtäväksi.

4.3.3

Digitalisaation kehittäminen, tietohallinto ja tietotekniikka

Osana vahvistettuja konsernin omistajapoliittisia linjauksia ja muutosohjelma 2020 on tehtävänä
selvittää ja tehdä esitys uudesta digi- ja ICT – palveluiden toimintamallista ja hallintomuodosta.
Kaupunginjohtajan asettama, selvitystä tehnyt työryhmä esittää perustettavaksi uudeksi digi- ja
ICT –palveluiden toimintamalliksi tietohallinnon ja Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen palveluiden
yhdistämistä ja uutta liikelaitosmallilla toimivaa sisäistä liikelaitosta.
Osana hallinto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevän henkilöstön tehtäviä kartoitettiin ZEF –
kyselyssä myös digitalisoinnin kehittämiseen, tietohallintoon ja tietotekniikkaan liittyviä tehtäviä.
Oulun Tietotekniikassa kyselyyn vastasi 86 eri nimikkeillä toimivaa henkilöä. Konsernipalveluissa
vastaukset
saatiin
yhdeksältä
henkilöltä
(tietohallintopäällikkö,
tietoturvapäällikkö,
tietohallintoasiantuntijat). Lisäksi hallintokunnissa työskentelee mm. eri suunnittelija (ICT,
tekninen tuki, tietosuoja ja ICT, digi ja ICT)-, ICT – koordinaattori -, järjestelmäasiantuntija - ja
asiantuntija - (tietojärjestelmä, teknologia ja tieto) sekä sovelluskoordinaattori - nimikkeillä
yhteensä 28 henkilöä. Henkilön tehtäviin käyttämä työpanos muodostuu joko kokoaikaisista tai
osa-aikaisista asiantuntijatehtävistä. Uuteen digi – ja ICT – liikelaitokseen on
tarkoituksenmukaisinta koota henkilöstö keskitetysti Oulun Tietotekniikasta ja
konsernipalveluista sekä eri hallintokuntien ICT- ja tietohallintopalveluista. Nykyiset
digitalisoinnin kehittämiseen, tietohallintoon ja tietotekniikkaan liittyvät tehtävät on analysoitava
ja muodostettava uudet asiantuntijatehtäväkokonaisuudet ja määritellä niiden osaamistarpeet.
Tällöin saadaan purettua nykyiset mahdolliset tehtävien päällekkäisyydet eri hallintokunnista.

4.4 Tehtäviin liittyvät varahenkilöjärjestelyt
Työn ja tehtävien sujuvuuden lisäämiseksi on keskeistä, miten jatkuvuus tehtävien hoidossa on
varmistettu. Hallinto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevien osalta varahenkilöjärjestelyistä oli
sovittu ainoastaan vastaajista 5.7 % osalta. Etenkin avainhenkilöiden osalta tämä muodostaa
selkeän jatkuvuusriskin tietyissä tilanteissa (esim. irtisanoutuminen, pitemmät poissaolojaksot).
Varahenkilöjärjestelmä on myös yksi keino edistää osaamisen kehittämistä ja lisätä henkilöstön
työhyvinvointia sekä varmistaa organisaatiossa olevan hiljaisen tiedon siirto.
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5

Toimeentulotuen perusosan siirto KELA:n tehtäväksi 2017 ja sen
vaikutukset eri henkilöiden tehtäviin

Toimeentulotuen
perusosan
siirto
kosketti
hyvinvointipalveluissa
pääsääntöisesti
etuuskäsittelijöiden tehtäviä. Kyselyssä saatujen vastausten mukaan etuuskäsittelijät ovat
siirtyneet määräaikaisiin uusiin tehtäviin ja osa myös eri hallintokuntaan:
- Oulun aikuislukion koulusihteeri (1),
- erityisryhmien palveluohjaus (2) toimeentulotuen valmistelu- ja kuljetuspalvelujen
seurantatehtäviin,
- palveluneuvoja (1) henkilökohtaisen avun keskukseen,
- asiakaspalvelija (1) keskitetty asiakaspalvelu, suun terveydenhuolto,
- toimisto- ja asiakaspalvelutehtävä (1) talous- ja velkaneuvonta,
- sosiaalipalveluiden asiakasohjaus ja neuvontatehtävät (5 etuuskäsittelijää ja yksi
toimistosihteeri).
Nykyiset etuuskäsittelijöiden tehtäväkuvaukset (ZEF – kartoitus, 11) vaihtelevat seuraavasti:
toimistotyö, ohjaamon asiakasohjaus ja neuvonta, välitystiliasiakkaat, talous- ja velkaneuvonta
sekä täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Toimistotyöllä vapautetaan sosiaalityöntekijän ja
sosiaaliohjaajan asiantuntijuutta asiakastyöhön, varsinaiseen palvelutehtävään. Toimistotyössä
tehtävät ovat laskutusta ja maksatusta (täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki,
maksumääräykset),
arkistointia
ja
asiakastilastointia,
palvelutakuun
seurantaa
ja
kustannusseurantaa (kuljetuspalvelu VPL ja SHL).
Etuuskäsittelijän nykyinen työ (kuvio 12) jakautuu eri tehtäväalueisiin, joista suurimmaksi osaksi
työpanos kohdistuu asiakaspalveluun ja toimistotyöhön (83 %). Vähäinen osuus työajasta on
johdon tukipalvelua ja asiantuntijatyötä.
Kuvio 12. Etuuskäsittelijän työprofiili

Etuuskäsittelijän kelpoisuusehtoihin oli kirjattu tradenomi tai muu soveltuva koulutus.
Etuuskäsittelytyön osaamisvaatimukset ovat mm:
- sosiaaliturvalainsäädännön ja hallintolain tuntemus,
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-

hyvät atk– ja asiakastietojärjestelmätaidot,
yhteistyö- ja asiakaspalvelutaidot,
asiakkaan palvelu edellyttää sosiaalityön asiakkuusprosessin ja siihen liittyvän työnjaon
hallintaa,
luotettavuus – salassapitovelvoite,
kehittämismyönteisyys.

 Tehtävien vertailu Monetra Oy:n palveluihin; kartoittaa ja eriyttää etuuskäsittelijän tehtävissä
ei – lakisääteiset toimistotehtävät, mitkä voidaan ostaa Monetra Oy:ltä ja mahd.
sosiaalihuollon lakisääteiset tehtävät.
 Määritellä, mitkä ovat etuuskäsittelijöiden keskeiset osaamisalueet, jotka mahdollistavat
hakeutumisen avoinna oleviin kaupungin muihin tehtäviin.
Etuuskäsittelijöiden (15) osalta on käynnistetty yhteistoimintamenettely, mikä päättyi 28.4.2018.
Tämän hetkisen tiedon mukaan Monetra Oy:n palvelutuotantoon siirtyy toistaiseksi
voimassaolevalla työsopimuksella kahdeksan henkilöä. Lisäksi Monetra Oy työllistää kaksi
henkilöä määräaikaisesti. Yhdyskunta ja ympäristöpalveluihin sijoittuu etuuskäsittelijöistä kaksi
henkilöä. Kahden osa-aikaisen ja yhden kokoaikaisen osalta ratkaisua työstetään vielä.
Yhteenveto toimeentulotuen siirron vaikutuksista muiden ammattiryhmien työntekijöiden
tehtäviin eri hallintokunnissa
- Sivistys- ja kulttuuripalvelut; nuorisopalvelut; tietopalveluohjaajien (5) työssä asiakkaiden
ohjaus- ja neuvontatarve on kasvanut, myös suunnittelijan työt ovat lisääntyneet
tilastotiedon siirron hankaloiduttua.
- Hyvinvointipalvelut; kehittämispalveluissa sovelluskoordinaattorin perustyö väheni, mutta
valtakunnallisten tilastojen kokoaminen vaikeutui.
- Maahanmuuttajapalveluissa etuuskäsittelijä ei tee enää perustoimeentulotuen päätöksiä.
- Konsernipalvelut;
asiahallinta/kirjaamon
palveluasiantuntijat
(4)
–
kirjattavien
toimeentulotuen oikaisuvaatimusten määrä on vähentynyt huomattavasti,
- talous/perintäasiantuntijan tehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen
alentamis- ja perimättä jättämispäätösten valmistelu on vähentynyt ja lakimiehen tehtäviin
on vaikuttanut jonkin verran vähentävästi.

6

Kuntaliitos 2013

Arvio vuoden 2013 kuntaliitoksen vaikutuksista eri henkilöiden tehtäviin
Vajaa neljäsosa (150) hallinto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevistä henkilöistä vastasi
työssään/tehtäväalueessaan tapahtuneista muutoksista vuoden 2013 kuntaliitoksen yhteydessä.
Etenkin esimiestyössä tapahtuneet muutokset nostettiin esille. Osalla heistä (13) esimiestyö oli
muuttunut joko asiantuntijan tai suunnittelijan työtehtäviksi. Näistä kolme arvioi, että oma
osaaminen (koulutus, työkokemus) oli laajempaa kuin mitä nykyisessä tehtävässä vaaditaan.
Työnantajan taholta tätä ei kuitenkaan ole otettu huomioon tehtäväjärjestelyissä. Heillä (30), joilla
esimiestyö säilyi, työn vastuualue laajeni. Sekä alaisten määrä että koettu työmäärä lisääntyi
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tehtävien uudelleen organisoinnin vuoksi. Sisällöllisesti työ pysyi kuitenkin samana. Muutama
henkilö ilmoitti kuitenkin tehtäväalueensa supistuneen.
Yleisimmät kommentit muutoksista olivat mm. seuraavia;
- asiakasmäärä, tehtäväalue ja työmäärä kasvoivat,
- siirtyminen projektitehtäviin, toimiala vaihtui,
- aikaisemmasta yksintyöskentelystä siirtyminen tiimityöhön koettiin positiivisena, edellytti
myös uusien toimintamallien opettelua,
- uudet tietojärjestelmät otettiin käyttöön, mutta perehdytys oli heikkoa.
Annetuista vastauksista voi päätellä, että kuntaliitoksen aiheuttama tehtävien muutos ja
henkilöille siitä aiheutuva mahdollinen pettymys jäi lukumäärällisesti pieneksi tässä hallinto- ja
asiantuntijaryhmässä. Eniten kommentteja oli henkilöiltä, jotka olivat joutuneet luopumaan
esimiestehtävistään.

7

Maakunta/soteen siirtyvät tehtävät

Osana hallinto- ja asiantuntijatehtävien nykytilaa kartoitettiin muilla toimialoilla hallinto- ja
asiantuntijatehtävissä työskentelevien henkilöiden tehtäviä ja määrää, joiden (välitön/välillinen)
työpanos jää alle 50 % ja kohdistuu kunnalta maakunta/soteen siirtyviin tehtäviin ja
tukipalveluihin. Tämä ei sisälly liikkeenluovutuksena siirtyvään osaan, vaan muodostaa
kaupungille sekä taloudellisen että henkilöriskin. Tästä osuudesta kaupungin on mahdollista
neuvotella erikseen maakunnan kanssa. Hallintokunnissa hallinto- ja asiantuntijatehtävissä eri
tehtävänimikkeillä työskentelevistä henkilöistä 113 oli arvioinut välittömän/välillisen työpanoksen
määräksi alle 50 %, mikä kohdistuu siirtyviin tehtäviin ja tukipalvelutehtäviin (liite 2).
Hallintokuntakohtainen arvio työpanoksen jakautumisesta on taulukossa 10.
Taulukko 10. Maakunta/soteen siirtyviin tehtäviin ja tukipalveluihin kohdistuva arvio
hallinto- ja asiantuntijatyön määrästä (työpanos alle 50 %) eriteltynä hallintokunnittain.
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Työpanos kohdistuu seuraavasti hallinto- ja asiantuntijapalveluissa seuraavasti eri tehtäväalueisiin
(taulukko 11).
Taulukko 11.
Muilla toimialoilla käytetty, maakunta/soteen siirtyviin tehtäviin ja
tukipalveluihin kohdistunut, alle 50 %:n (välitön/välillinen) työpanoksen vaikutus eri
tehtäväalueille Oulun kaupungissa.
Tehtäväalue
Hallinto
Henkilöstö
Talous
Asiahallinta ja kirjaamo
ICT asiantuntijat ja tukipalvelut

Työpanos
7.0
1.08
0.95
1.2
7.75

YHTEENSÄ

18.8 – 19.02

Erikseen neuvoteltava maakunta/soteen siirtyviin tehtäviin kohdistuva muissa hallintokunnissa
tehty hallinto- ja asiantuntijatehtäviin kohdistuva alle 50 %:n työpanos on yhteensä noin 20
henkilön kokoaikainen työpanos. Kaupungille tästä muodostuu riski, mikäli näille henkilöille ei
löydy tarkoituksenmukaisia korvaavia tehtäviä.

8

Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset

Muutostilanteissa tarvitaan uusia toimintatapoja. Uudelle organisaatiolle on luotava uudet
toimintatavat. Proaktiivinen valmistautuminen muutokseen tapahtuu toimintaympäristön
muutosten ja niistä johtuvien osaamistarpeiden muutosten aktiivisella ennakoinnilla. Uusia
toimintatapoja tarvitaan mm. henkilöstösuunnitteluun ja –resursointiin, osaamisen ja suorituksen
johtamiseen sekä palkitsemiseen ja urapolkujen rakentamiseen.
Mikäli eduskunnassa syntyy päätös uudesta maakuntamallista, vaikuttaa se kaupungin
järjestämisvastuussa oleviin lakisääteisiin tehtäviin (erityinen toimiala). Tulevan muutoksen
yhteydessä on myös priorisoitava, mitä harkinnanvaraisia (yleinen toimiala) tehtäviä hoidetaan
tulevaisuudessa ja miten ne järjestetään. Mitkä ovat strategiasta lähtevät tulevaisuuden
osaamistarpeet, mitä mm. palvelujen digitalisointi ja ohjelmistorobotiikka vaikuttavat
tehtäväjärjestelyihin ja osaamisen hallintaan, samoin kuin eläköityminen. Maakuntauudistuksen
vaikutukset kaupungin henkilöstöön on analysoitava ja varmistettava, että kaupungilla on
tarvittavat ja riittävät resurssit sekä määrällisesti että osaamiseltaan. Mitä uudenlaista osaamista
tarvitaan ja onko uutta henkilöstöä rekrytoitava vai onko mahdollista turvata
uudelleenkoulutuksella/ muuntokoulutuksella riittävät resurssit kaupungille oman henkilöstön
tehtävien siirron myötä vapautuneesta työpanoksesta.
Kaupunginjohtajan toimeksiannossa 22.9.2017 oli tehtävänä kartoittaa hallinto- ja
asiantuntijatehtävissä työskentelevä henkilöstö Oulun kaupungissa, kuvata nykytila ja tehtävien
mahdolliset päällekkäisyydet. Toimeksianto on osa muutosohjelma Oulu 2020. Toimeksiannon
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tarkoitus on valmistautua osaltaan tulevaan maakunta ja sote – uudistukseen ja konkretisoida
hallinto- ja asiantuntijahenkilöstön nykyiset tehtävät ja tehtäviin liittyvät osaamisvaatimukset.
Lisäksi tuli analysoida määrällisesti se, muilla kuin maakunta/soteen siirtyvillä toimialoilla
työskentelevä henkilöstö, tehtävät ja työpanos (välitön/välillinen), mikä jää alle 50 %:n ja
kohdistuu maakunnalle/sotelle siirtyviin tehtäviin ja niiden tukipalveluihin. Tästä muodostui 20
htv. Tämä työpanos kuuluu kaupungin erikseen neuvoteltaviin asioihin.
Nykytilan kartoitus perustuu esimiehille (168) lähetettyyn ZEF – kyselyyn, mikä kohdistettiin
hallinto- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville viranhaltijoille ja työntekijöille (709). Erilaisia
tehtävänimikkeitä tässä otantajoukossa oli 249. Kunnallisen eläkelaitoksen rekisterissä Oulun
kaupungilla käytössä olevia tehtävänimikkeitä on yhteensä 680. Tehtävänimikkeiden kirjo on
lukuisa ja nimike ei välttämättä kerro sitä, mitä henkilö tosiasiallisesti tekee. Kyselyssä saatiin
vastaukset 660 eri tehtävänimikkeellä hallinto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevän henkilön
tehtävistä ja tehtävään liittyvistä osaamisvaatimuksista. Hallintokuntien ka. vastausprosentti oli
93.1 %.
Hallinto- ja asiantuntijatehtävissä toimivan henkilöstön koulutuksellinen lähtötaso on hyvä.
Ylemmän korkeakoulututkinnon ja tutkijakoulutuksen on suorittanut yli 40 %, alempi
korkeakoulututkinto on viidenneksellä ja keskiaste kolmanneksella ko. työntekijäryhmästä.
Eläköitymisen myötä katoaa sekä koulutettua henkilökuntaa että valtava määrä hiljaista tietoa.
Myös tähän on varauduttava vuosittaisessa henkilöstösuunnitelmassa. Kaupunkistrategian
tavoitteet ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset kuten eläköityminen vaikuttavat uusiin
osaamistarpeisiin. Osaamisen johtamisella tuetaan strategista päätöksentekoa ja varmistetaan
osaamista.
Osaamisen ennakointi tuleekin ottaa systemaattisemmin osaksi strategista
osaamisen johtamista ja käytännön henkilöstöjohtamista.
Tehtäviin liittyvät osaamisvaatimukset oli kuvattu hyvin eritasoisesti ja ne edellyttävät päivitystä
niin, että ne ovat yhteismitallisia suhteessa eri tehtäviin. Konsernihallinnossa on käynnistetty
hanke, jonka yhteydessä osaamisvaatimukset ja tehtäväkuvaukset päivitetään ja
dokumentoidaan (osaamisen hallinta). Tehtäväkuvauksissa esiin nostetut yksittäiset tehtävät
muodostavat eri tehtäväaluekokonaisuuksia. Näistä on muodostettu tietyn tehtävänimikkeen
työprofiili. Tätä hyödynnettiin verrattaessa mahdollisia tehtävien päällekkäisyyksiä joko
hallintokuntien tai Monetra Oy:n välisessä työnjaossa. Päällekkäisyyksiä löytyi eri tehtävien osalta.
Johtaminen on eri luokitusten mukaan varsinaista asiantuntijatyötä, jota johtajan/päällikön eri
nimikkeillä tehdään Oulun kaupungissa. Se vaatii laajaa osaamista ja jatkuvaa osaamisen
kehittämistä. Toiminnan suunnittelu, analysointi ja seuranta sekä kehittäminen ovat tehtävinä
keskiössä. Siinä ovat tiiviisti mukana eri toimialoilla työskentelevät suunnittelijat ja eri
asiantuntijat. Otannassa tähän ryhmään kuuluvia henkilöitä oli 225, kolmasosa koko hallinto- ja
asiantuntijatehtävissä toimivista (709).
Poikkihallinnollisessa toimintamallissa, sektorirajat
ylittävällä yhteistyöllä asiantuntijatyö tuottaa lisäarvoa silloin, kun kaikki osaamisen resurssi
voidaan hyödyntää koko kaupungin hyväksi.
Mitkä ovat tulevaisuuden asiantuntijatyön
osaamistarpeet Oulun kaupungissa ja miten tämän asiantuntijaryhmän osaaminen vastaa niihin –
on yksi keskeinen arvioitava kohde.
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Lisäksi eri hallintokunnissa on tehty viime vuosina konsultointi- ja asiantuntijapalvelujen ostoja
kasvavassa määrin. Oman asiantuntijahenkilöstön ja ostopalveluina hankittujen
asiantuntijapalvelusten sisällöt tulee analysoida, jotta kokonaisuutta yllä mainittujen asioiden
lisäksi voidaan arvioida. Onko sellaisia osaamistarpeita, joita kaupungissa tulisi omana toimintana
vahvistaa vai onko tarkoituksenmukaisin ratkaisu ostopalvelut?
Viestintä on osa strategista johtamista ja sen tukemista. Viestinnän ja markkinoinnin resurssit
tulee arvioida kokonaisuutena. Viestinnän yhtenäisistä linjauksista ja niiden toteutumisesta sekä
koordinoinnista huolehtii konsernihallinnon keskitetty viestintäpalvelu.
Tehtävien organisointiin (oma/osto) liittyviä linjauksia on tehty mm. Oulun Konttorin/Monetra
Oy:n toimintaa käynnistettäessä. Esim. sihteeripalvelujen osalta niitä ei ole täysin toteutettu.
Koulusihteerien ja johdon sihteerien tehtävissä on päällekkäisyyttä verrattuna Monetra Oy:n
tarjoamiin sihteeripalveluihin. Sihteerityön siirto kokonaisuutena Monetra Oy:n palveluksi
varmistaa sihteerien osaamisen kehittämisen ja palvelun toimintavarmuuden ja jatkuvuuden,
mahdollistaa työn sisällön rikastamisen ja ammattiryhmälle muodostuu oma työhyvinvointia
tukeva työyhteisö. Keskittämisellä saavutetaan myös kustannustehokkuutta. Mm. näiden
perusteiden pohjalta esitetään, että koulusihteerien ja johdon sihteerien tehtävien osalta Oulun
kaupunki siirtyy ostopalveluihin Monetra Oy:lta. Palvelut säilyvät lähipalveluna ja tietyistä,
tarvittavista erityistehtävistä on mahdollisuus sopia erikseen.
Henkilöstöhallinnon prosessi vaatii työnjaollista täsmentämistä strategisten ja operatiivisten
tehtävien osalta. Henkilöstöhallinnon tehtävistä palvelussuhdeasioihin kuuluvia ohjaus- ja
neuvontapalveluja tehdään useassa hallintokunnassa. Niiden osalta esitetään, että ne
keskitetään Monetra Oy:n tai konsernihallinnon henkilöstöpalveluihin. Tällöin vapautuu
hallintokunnissa resurssia mm. keskeisiin osaamisen varmistamista tukeviin tehtäviin.
Konsernipalveluissa koulutuksen puitejärjestelyistä vastaa Monetra Oy. Toiminnan
laajentaminen myös muihin hallintokuntiin tulisi selvittää. Koulutuksen substanssisisällöstä vastaa
edelleen järjestävä hallintokunta. Rekrytointipalvelut (KuntaRekry) hoidetaan Monetra Oy:ssa,
konsernipalvelujen henkilöstöpalveluryhmän ja Monetran Oy yhteistyötä tulee tiivistää, jotta
osaamistarpeet tulee riittävästi huomioiduksi rekrytointeja tehtäessä. Monetra Oy:n kanssa
käydyissä keskusteluissa tuli esille, että heillä olisi kiinnostus lisätä palveluvalikoimaansa keskitetty
matka- ja matkustuspalvelujärjestelyt. Tämähän vapauttaisi esim. johdon sihteerien työaikaa
muihin tehtäviin.
Taloushallinnon tehtävistä tehty havainto liittyy talouspäälliköiden ja taloussuunnittelijan sekä
controllerien rooleihin ja työnjakoon. Controller – toimintoa ja sen tehtäviä tulisi selkiyttää
suhteessa hallintokuntien taloushenkilöiden (päällikkö/suunnittelija) tehtäviin. Kaupungin
alkuperäinen linjaus oli, että controller – toiminto keskitetään konsernipalveluihin. Contollereita
toimii myös hyvinvointipalveluissa. Myös Monetra Oy tarjoaa controller – palvelua
henkilöstövuokrauksena. Controller – toiminnan selkiyttäminen oli esillä kaupungin
johtamisjärjestelmää uudistettaessa. Keskeinen controller – toiminnon tehtävä on tuottaa johdolle
analysoitua tietoa toiminnasta ja taloudesta päätöksenteon tueksi. Toiminnan ja talouden
suunnittelu- ja seurantaprosessia kehitetään jatkuvasti. Osana sitä taloushallinnon resurssit tulisi
katsoa kokonaisuutena, etenkin ohjelmistorobotiikan ja digitalisoinnin edetessä.
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Kaupungin omistajapoliittisissa linjauksissa ja muutosohjelmassa 2020 on yhtenä tehtävänä
selvittää kaupungin sisäisten liikelaitosten mahdolliset fuusiot. Selvitystyöt ovat valmistuneet ja ne
ovat päätöksenteossa. Esityksessä on perustaa kolme uutta sisäistä liikelaitosta: ”Digi- ja ICT ”–
liikelaitos,” Ateria-, puhtaus-, kiinteistö- ja kuljetuspalvelu” –liikelaitos ja ”Maanrakennus,
ympäristön ja ulkoliikuntapaikkojen ylläpitopalvelut” –liikelaitos. Osana uusien liikelaitosten
perustamista on tarkoituksenmukaista arvioida olemassa olevan hallinto- ja asiantuntijatehtävissä
työskentelevän henkilöstön tehtävät ja osaaminen, mitä synergiaetuja niillä voidaan saavuttaa.
Mitä uusia osaamistarpeita uusien liikelaitosten toiminnat synnyttävät ja miten osaamisella
voidaan vahvistaa sitä. Liikelaitoksissa on jo hyödynnetty mahdollisuudet käyttää Monetra Oy:n
tarjoamia hallinto-, henkilöstö- ja taloushallinnon palveluita.
Digi- ja ICT -liikelaitoksen osalta Oulun Tietotekniikan ja konsernihallinnon tietohallintoryhmän
lisäksi myös eri hallintokuntien digi -ICT osaaminen on otettava huomioon kokonaisuutena ja
keskittää kaikki asiantuntijaresurssit perustettavaan liikelaitokseen. Henkilöstö tulee sitouttaa
liikelaitoksen toimintamalliin. Esimerkiksi Lean – menetelmässä korostuu henkilöstön aktiivinen
osallistuminen työn kehittämiseen. Taustalla oleva ajatus on, että työtä pystyvät parhaiten
kehittämään ne, jotka sitä päivittäin tekevät ja jotka tuntevat työn sisällön. Jokaisella työntekijällä
on siten työssään kaksi tehtävää: oma työ ja oman työn kehittäminen.
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Esitys jatkotoimenpiteistä

Hallinto- ja asiantuntijatehtävissä toimivan henkilöstön nykytilan kartoituksessa tehtyjen
havaintojen ja työn päällekkäisyysolettamusten pohjalta esitetään kaupunginjohtajalle ja
kaupungin johtoryhmälle seuraavia jatkotoimenpide-ehdotuksia rakennettaessa Tulevaisuuden
Oulu 2020 (kuvio 13). Tavoitteena on osaava ja oikein mitoitettu henkilöstö. Oikea-aikaisella
osaamisen kehittämisellä pystytään osaltaan vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Eniten
tutkimuksen mukaan osaamisen ennakointitietoa tarvitaan palvelujen tuottavuuden, tehokkuuden
ja tuloksellisuuden parantamiseksi, kuntalaisten palvelemiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä
osaavan työvoiman saatavuuteen.
Osaamisen ennakoinnilla pyritään vastaamaan kysymykseen: minkälaista osaamista
organisaatiomme tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan ja miten näihin osaamistarpeisiin
varaudutaan koulutuksen, työssä oppimisen ja rekrytoinnin keinoin? Osaamisen ennakoinnilla on
myös vahva kytkös tulevaisuuden analysoinnin lisäksi strategiatyöhön, sillä osaamisen hallinta ja
ennakointi tukee organisaation strategista päätöksentekoa sekä strategian toteuttamisessa
tarvittavan osaamisen varmistamista. Muutokseen valmistautuminen proaktiivisesti tapahtuu
toimintaympäristön muutosten ja niistä johtuvien osaamistarpeiden muutosten aktiivisella
ennakoinnilla. Tavoitteena on kehittää organisaation toimintaa ennen kuin ulkoa tulevista
impulsseista johtuen on pakko. Muutosohjelmassa 2020 esiin nostettu kaupungin taloudellinen
tilakin edellyttää tätä. Toteutui/siirtyi maakuntauudistus tai ei.
Jatkotoimenpide-esityksen vaiheessa I hallinto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevän
henkilöstön selvityksessä esiin nousseet tarpeet kehittämistoimenpiteistä viedään käytäntöön.
Kartoitetaan muutostarpeet arvioimalla ja analysoimalla toimintalähtöisesti toimialoittain nykyiset
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palveluprosessit ja tukipalveluprosessit sekä tehtävät ja täsmennetään työnjakoa. Strategiasta,
toimintaympäristön muutoksista ja maakuntauudistuksesta johtuvat muutokset tavoitteissa,
tehtävissä ja osaamistarpeissa ovat perusta eri prosessien tarkastelussa. Samoin
ohjelmistorobotiikan ja digitalisoinnin vaikutukset prosesseihin ja tehtäviin otetaan huomioon.
Näiden toimenpiteiden jälkeen rakennetaan konkreettinen henkilöstösuunnitelma, mikä on
käytännön työkalu ja tuki johtamisessa. Tavoitteena on osaava ja oikein mitoitettu henkilöstö ja
viranhaltijajohto Tulevaisuuden Oulu 2020 hallinto- ja asiantuntijatehtäviin ja niiden
organisointiin.
Vaiheet II ja III eivät kuulu varsinaiseen kaupunginjohtajan toimeksiantoon, vaan niistä tehdään
erilliset päätökset osana muutosohjelma 2020.
Kuvio 13. Esitys jatkotoimenpiteistä, aikataulusta ja vastuutahoista rakennettaessa Tulevaisuuden
Oulu 2020
ESITYS Tulevaisuuden Oulu 2020
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VAIHE I lähtökohtana toiminta
1. Hallinto- ja asiantuntijaselvityksen jatkotoimenpiteet
2. Tavoitteet Tulevaisuuden Oulu 2020
* Strategia ja muutosohjelma
* Toimintaympäristön muutokset, sote- ja maakuntauudistus
3. Tulevaisuuden Oulu 2020 palvelu- ja tukipalveluprosessit päällekkäisyydet ja kehittämistarpeet
* Toimialojen palveluprosessien avaaminen, selkeyttäminen, ydintehtävien
määrittely, osaamistarpeet ja tehtäväkohtainen määrittely (syksy 2018)
* Tukipalveluprosessien avaaminen, täsmentäminen, osaamistarpeet ja tehtäväkohtainen
määrittely, tukipalvelukokonaisuus - kaupunkinäkökulma (syksy 2018)
* Ohjelmistorobotiikka ja digisalisointi - vaikutukset prosesseihin (syksy 2018 - kevät 2019)
Esitys Tulevaisuuden Oulu 2020 hallinto- ja asiantuntijahenkilöstöstä
sekä viranhaltijajohdosta ja organisointivaihtoehdoista (kevät 2019)
* Henkilöstösuunnitelma osasuunnitelmineen (kevät 2019)
4. Uudistettujen/täsmennettyjen palvelu- ja tukipalveluprosessien käyttöönotto
(kevät 2019-syksy 2019)
* Henkilöstön aktivointi ja osallistuminen
* Muutoksen johtaminen
* Henkilöstösuunnitelman toteutus - tuki tulevaisuuden Oulu 2020 organisaatiolle

VAIHE II lähtökohtana rakenteet (ei sisälly selvitykseen)
5. Päätökset tulevaisuuden Oulu 2020 organisaatiorakenteesta (kevät 2019)

VAIHE III Tulevaisuuden Oulu 2020 toiminnassa vuoden 2020 alusta
6. Jatkuva arviointi

Kehittämistyön johtaminen ja viestintä tulee olla avointa ja vuorovaikutteista. Henkilöstön aito
osallistuminen prosessiin varmistaa myös sitoutumisen.
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ZEF –kyselyn sisältö

LIITE 1

Tiedot esimiehestä ja työntekijästä
1. Yhteystiedot:
- 1. Toimintayksikkö:
- 2. Kustannuspaikka:
- 3. Esimiehen nimi (täytä tähän oma nimesi):
- 4. Esimiehen nimike (täytä tähän oma nimikkeesi):
- 5. Työntekijän nimi: (täytä tähän: #MISC_TEXT_1)
- 6. Työntekijän tehtävänimike:
2. Työntekijän koulutusaste:
- 1. Keskiaste
- 2. Alin korkea-aste
- 3. Alempi korkeakouluaste
- 4. Ylempi korkeakouluaste
- 5. Tutkijakoulutus
3. Työntekijä työskentelee:
- 1. Virkasuhteessa
- 2. Työsuhteessa
4. Työntekijän palvelussuhde on:
- 1. Vakituinen
- 2. Määräaikainen, peruste:
5. Työaikamuoto:
- 1. Työntekijän työaika on kokoaikainen
- 2. Työntekijän työaika on osa-aikainen. Täydennä kuinka monta prosenttisesti.
(Esim 60 %)
6. Työntekijän tehtävän laatu:
- 1. Viranomaistehtävä
- 2. Kunnan lakisääteinen tehtävä
- 3. Kunnan muu harkinnanvarainen tehtävä
7. Kuvaus henkilön tehtävään liittyvistä keskeisistä osaamisvaatimuksista:
8. Kuvaus henkilön työnsisällöstä ja tehtävistä, sekä työroolista:
Hallinnollinen ja asiantuntijatyö
1. Hallinnollisen ja asiantuntijatyön -osuus työajasta (info)
2. Johtaminen
Ylin johto; vastaa koko organisaation toimivuudesta ja menestyksestä, heillä on vastuu strategisesta
suunnittelusta ja ohjauksesta sekä kokonaiskehityksestä ja avainhenkilöratkaisuista. Suunnittelun aikajänne
on pitkä (väh. 4 vuotta) - Keskijohto; kehittää vastuualueensa toimintaa, koordinoi toimintoja ja selvittää
ongelmatilanteet sekä tukee työntekijöitä työssään. Suunnittelun aikajänne on yleensä budjettivuosi. Työnjohto; esimiestyö, suorittavan työn suunnittelu, tukeminen, ohjaaminen ja kannustaminen.
Suunnittelun aikajänne on yleensä lyhyt.
2.1. Johtaminen, %-osuus kokonaistyöajasta (Esim: 25 %)
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3. Taloushallinto
Talouden suunnittelu ja ohjaus (TA ja -suunnitelma) - Verotus ja valtionosuudet - Taloudellisen tiedon
tuottaminen esim. toiminnan ja talouden seuranta, raportointi ja ohjaus - Toimintakertomus, tilinpäätös ja
konsernitilinpäätös - Investoinnit ja rahoitus Taloudellisten voimavarojen hallinta (mm. kiinteistöt ja
irtaimisto) - Taloushallintopalvelujen ohjaus ja kehittäminen
3.1. Taloushallinto, %-osuus kokonaistyöajasta:
4. Henkilöstöhallinto
Henkilöstövoimavarojen hallinnointi, strateginen suunnittelu ja ohjaus - Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi
työsuhdeasiat - Työn organisointi ja henkilöstön suoriutumisen arviointi - Henkilöstön kehittäminen
(osaamisen varmistaminen, koulutus) - Työhyvinvointi, työsuojelu ja työympäristö
4.1. Henkilöstöhallinto, %-osuus kokonaistyöajasta:
5. Johdon tukipalvelut
Johdon sihteeripalvelut - Päätöksentekoprosessin tuki - Asianhallinta, asiakirjahallinto
5.1. Johdon tukipalvelut, %-osuus kokonaistyöajasta:
6. Asiakaspalvelu ja toimistotyö
Ohjaus ja neuvonta, yhteistyö oman organisaation sidosryhmien kanssa
6.1. Asiakaspalvelu ja toimistotyö, %-osuus kokonaistyöajasta:
7. Asiantuntijatyö
Omistajaohjaus - Rahoitus (mm. maksuvalmius, varainhankinta, sijoitustoiminta...) - Viestintä Lainsäädäntö, juridiikka - Hankinnat - Kansainväliset asiat - Edunvalvonta ja vaikuttaminen, suhdetoiminta Kaupunkistrategia ja muu strateginen suunnittelu - Toiminnan ja rakenteiden kehittäminen
Projektinhallinta/hankehallinto - Päätöksenteon valmistelijan tehtävät - Tarkastus ja arviointi, riskienhallinta
- Työllisyys - Muut toimialakohtaiset erityisasiantuntijatehtävät
7.1. Asiantuntijatyö, %-osuus kokonaistyöajasta:
8. Digitaalisuuden edistäminen, tietohallinto, tietotekniikka
Toiminnan kehittäminen digitaalisten teknologioiden avulla - Tietojärjestelmien tai ICT-palveluiden tai laitteiden hankinta ja järjestäminen - Tuen antaminen tukiohjelmistojen, ICT-laitteiden tai AV-laitteiden
käytössä
8.1. Digitaalisuuden edistäminen, tietohallinto, tietotekniikka, %-osuus kokonaistyöajasta:
Varahenkilö
1. Tehtävien osalta on sovittu varahenkilöjärjestelyistä:
- 1. Kyllä, kuka/miten:
- 2. Ei
Kuntaliitos 2013
1. Muuttuivatko henkilön tehtävät kuntaliitoksen 2013 yhteydessä?
- 1. Kyllä, miten?
- 2. Ei
2. Arvioi vastaako määritelty uusi tehtävä henkilön osaamista ja työkokemusta?
- 1. Kyllä
- 2. Ei, perustelut
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SOTE / Maakuntauudistus
1. Maakuntaan/soteen siirtyy osa kunnan tehtävistä. Arvioi henkilön tehtävistä se hallinnollisen ja
asiantuntijatyön osuus, mikä kohdistuu siirtyviin tehtäviin ja jää määrällisesti alle 50 % suhteessa henkilön
kokonaistyöaikaan.
2. Arvio edellä mainittuihin tehtäviin käytetystä työpanoksesta, % kokonaistyöajasta
Vaihtoehdot:
- 1. 0-10 %
- 2. 11-30 %
- 3. 31-49 %
- 4. 50 % tai yli
Kelaan siirtyneet toimeentulotuen tehtävät 2017
1. Muuttuivatko henkilön tehtävät toimeentulotuen KELA siirron 2017 yhteydessä?
- 1. Kyllä, miten?
- 2. Ei
2. Arvioi vastaako määritelty uusi tehtävä henkilön osaamista ja työkokemusta?
- 1. Kyllä
- 2. Ei, perustelut:
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LIITE 2
Taulukko 12. Maakunta/soteen siirtyviin tehtäviin kohdistuva, erikseen neuvoteltava, alle 50 %:n
työpanos (välitön, välillinen) tehtävänimikkeittäin muilla kuin siirtyvillä hallintokunnilla

Hallintokunnat, työpanos yhteensä
18.8 – 19.02
BusinessOulu työllisyyspalvelut 0.82
sosiaalityöntekijä,tiimiesimies
palveluohjaaja
projektipäällikkö/suunnittelija
palveluasiantuntija
päällikkö TYP
asiantuntija, henkilöstöasiat
Konsernihallinto 5.05
palvelussuhdepäällikkö
turvallisuusasiantuntija
henkilöstöasiantuntija
riskienhallintapäällikkö
koulutuspäällikkö
työyhteisöpäällikkö
henkilöstöasiantuntija
suunnittelija
johtaja
ohjelmakoordinaattori
tietohallintoasiantuntija
tietoturvapäällikkö
suunnittelija (asiahallinta) x2
suunnittelija (asiahallinta)
palveluasiantuntija (kirjaamo) x4
palveluasiantuntija (hallinto)
kv -asioiden asiantuntija
yhteyspäällikkö (kv)
suunnittelija (tietojohtaminen)x2
vs. tietohallintopäällikkö
perinnän erityisasiantuntija
lakimies x2
sisäinen tarkastaja
tarkastuspäällikkö
tiedottaja
Oulun Serviisi 1.15
asiakkuuspäällikkö
palvelutuotantopäällikkö
talous- ja hallintopäällikkö
henkilöstö- ja työhyvinvointikoord.
ICT -koordinaattori
tuoteasiantuntija
laatukoordinaattori
Oulun Tekninen liikelaitos 0.2
talouspäällikkö

Maakunta/soteen siirtyviin tehtäviin kohdistuva,
neuvoteltava työpanoksen osuus (välitön/välillinen)
tehtävänimikkeittäin
1 -10 %
11 -30 %
31 -49 %
50- %
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vs. yksikönpäällikkö, kehittämispäällikkö
järjestelmäasiantuntija
Oulun Tilakeskus 0.4
kiinteistöpäällikkö
sähkösuunnittelu???
suunnitteluassistentti
kustannussuunnittelija
kunnossapitopäällikkö
Sivistys- ja kulttuuripalvelut 0.45
liikuntakoordinaattori
projektipäällikkö (Villa Viktor)
hyvinvointipäällikkö
Oulun Tietotekniikka 9.75
ICT-tukihenkilö (IT –tuki) X12
-

ICT - asiantuntija, erityisvastuu x6
ICT – asiantuntija x 15

tiimiesimies
ICT – palveluvastaava x 5
ICT – palvelupäällikkö x 3
kehityspäällikkö
asiakasjohtaja
asiakaspäällikkö x4 (ICT)
ICT – ratkaisupäällikkö x 2
Ulkoinen tarkastus 0.35
kaupunginreviisori
kaupunkitarkastaja x2
tarkastaja
Y&Y 0.65 - 0.85
johtaja (tilakeskus)
henkilöstöpäällikkö
johtaja (ympth)
projektityöntekijä
(asumisneuvota,erityisryhmät)
HYVE
toimistosihteeri (ess)
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