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Työkyky ja Osaaminen Esimerkiksi  
• Sisältöjen suunnittelu ja toteutus , myös 

tukena yksiköille (esimerkiksi valmennuks  
ja koulutukset) 

• Esimiestyön laatu 
• Työyhteisön toimivuus ja työkyvyn hallint  
• Työsuojelun organisointi  (mm. 

toimenpideohjelma ) 
• Työtapaturmien ennaltaehkäisy 
• Turvalliset työtilat  
• Riskien arviointi ja ennaltaehkäisy 
• Työterveyshuollon kokonaisohjaus (palve  

henkilöstölle) 
• Ammatillinen kuntoutus 

 

 
 
Henkilöstöresurssien ohjaus 
Esimerkiksi 
• Henkilöstösuunnittelu (TA) 
• Täyttölupamenettely 
• Rekrytointipalvelut  
• Palvelussuhdeasiat:  mm. palkkaus- 

ja työaikajärjestelmät 
• Paikalliset sopimukset ja 

neuvottelut  
• HR-järjestelmäkehittäminen > 

tarpeet 
• Yhteistoiminta 

 
 
• Henkilöstöpolitiikka 

(valmistelu ja toimeenpano) 
• Strateginen henkilöstötyö 

Jyväskylän kaupungissa 

KEHITTÄMISTÄ, LINJAAMISTA, 
OHJAAMISTA, ORGANISOINTIA, 
TUKEA, TOTEUTTAMISTA ja 
TOIMEENPANOA 



Talousarvion strategiaa toteuttavat 
kehittämistoimenpiteet 

 
• Esimiestyön roolien, tehtävien ja osaamisvaatimusten 

määrittelyä jatketaan. Nämä ovat pohjana esimiesten 
valinnalle ja ammatilliselle osaamiselle. 

• Esimiehiä tuetaan työyhteisöjen osallistavan ja 
vuorovaikutteiseen johtamiseen. Tarvittaessa puututaan 
huonoon johtamiseen yhdessä sovituin toimenpitein 
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Henkilöstökertomus 2016: 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/konsernihallinto/henkilosto 
 

http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/konsernihallinto/henkilosto
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/konsernihallinto/henkilosto


Koko henkilöstön henkilötyövuodet 

TP TP 
2015 2016 htv %

Palvelut 5 824,0 5 902,7 78,8 1,4 %
Konsernihallinto 199,4 214,6 15,1 7,6 %
Perusturva 2 697,1 2 709,8 12,7 0,5 %
Kasvun ja oppimisen palvelut 2 270,1 2 327,3 57,2 2,5 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 439,4 436,2 -3,2 -0,7 %
Kaupunkirakenne 217,9 214,9 -3,1 -1,4 %

0 0Liikelaitokset 833,3 881,2 48,0 5,8 %
Tilapalvelu 27,8 26,4 -1,4 -5,0 %
Työterveys Aalto 79,6 77,1 -2,5 -3,1 %
Keski-Suomen pelastuslaitos 320,4 322,5 2,1 0,7 %
Kylän Kattaus 218,7 281,1 62,5 28,6 %
Altek Aluetekniikka 113,3 103,0 -10,3 -9,1 %
Talouskeskus 73,5 71,1 -2,4 -3,3 %
Muut 169,5 162,6 -6,9 -4,1 %
Palkkatuettu työllistäminen 74,8 98,5 23,6 31,6 %
Konsernihallinnon hankkeet 50,4 14,7 -35,7 -70,9 %
Kasvun ja oppimisen hankkeet 44,3 49,5 5,2 11,7 %
YHTEENSÄ 6 826,8 6 946,6 119,8 1,8 %

Henkilötyövuodet
Muutos TP16-TP15

Henkilöstökertomus 2016: 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/konsernihallinto/henkilosto 
 

http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/konsernihallinto/henkilosto
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Henkilöstömenot 
TP TAM TP Poikkeama

2015 2016 2016 euroa % TP16-TAM16
Palvelut 261 464,5 267 866,9 265 332,9 3 868,3 1,5 % -2 534,0
Konsernihallinto 10 993,3 11 631,1 11 349,7 356,4 3,2 % -281,4
Perusturva 122 346,2 126 187,4 124 401,0 2 054,8 1,7 % -1 786,4
Kasvun ja oppimisen palvelut 98 168,7 99 848,0 100 276,3 2 107,7 2,1 % 428,3
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 18 812,4 18 642,6 18 399,9 -412,5 -2,2 % -242,7
Kaupunkirakenne 11 143,9 11 557,8 10 905,9 -238,0 -2,1 % -651,9

0 0 0 0Liikelaitokset 38 334,6 42 316,4 39 571,1 1 236,5 3,2 % -2 745,3
Tilapalvelu 1 674,8 1 674,9 1 542,5 -132,2 -7,9 % -132,4
Työterveys Aalto 4 132,2 5 005,6 4 153,2 21,0 0,5 % -852,4
Keski-Suomen pelastuslaitos 17 041,9 17 468,2 16 624,6 -417,3 -2,4 % -843,6
Kylän Kattaus 7 703,2 10 365,1 9 952,2 2 249,0 29,2 % -412,9
Altek Aluetekniikka 4 643,5 4 691,8 4 247,4 -396,1 -8,5 % -444,4
Talouskeskus 3 139,1 3 110,8 3 051,2 -87,9 -2,8 % -59,6
Muut 30 666,1 26 790,2 29 215,6 -1 450,5 -4,7 % 2 425,5
Palkkatuettu työllistäminen 2 011,4 2 037,2 2 803,1 791,7 39,4 % 765,9
Konsernihallinnon hankkeet 2 270,2 619,7 738,4 -1 531,8 -67,5 % 118,7
Kasvun ja oppimisen hankkeet 1 971,1 769,4 2 019,0 47,9 2,4 % 1 249,6
Kulttuuripalveluiden tuntipalkkaiset 2 887,7 2 616,3 2 895,8 8,0 0,3 % 279,5
Sivutoimiset palomiehet 1 806,1 1 800,0 1 995,6 189,5 10,5 % 195,6
Perhehoito ja tukiperheet 503,6 550,7 578,7 75,1 14,9 % 28,0
Omaishoitajien tuen henkilösivukulut 422,5 465,3 442,0 19,6 4,6 % -23,3
Luottamuselimet, kaup.johtaja 1 205,7 994,9 781,3 -424,4 -35,2 % -213,6
Eläkemenoperusteiset- ja varhemaksut 17 587,9 16 936,7 16 961,8 -626,1 -3,6 % 25,1
YHTEENSÄ 330 465,3 336 973,5 334 119,7 3 654,4 1,1 % -2 853,8

Henkilöstömenot, 1 000 euroa
Muutos TP16-TP15

Henkilöstökertomus 2016: 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/konsernihallinto/henkilosto 
 

http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/konsernihallinto/henkilosto
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/konsernihallinto/henkilosto


Kolmannesvuosikatsaus 
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Kolmannesvuosikatsaus 
 



Vakituisen henkilöstön profiili 

Vakituinen henkilöstö 2016 Miehet Naiset Yhteensä
Sukupuoli 20 % 80 % 100 %
Keski-ikä 46 v. 47 v. 47 v.
Palvelusaika 14,1 15,8 15,4
Suurin ikäryhmä 50-59 v. 50-59 v. 50-59 v.
Osa-aikaisia vakituisista 6 % 13 % 12 %
* Osa-aikaisuus raportoitu työllistymisaste -%:n perusteella
  --> Kokoaikaiseksi katsottu henkilöt, joiden työllistymisaste on 100 %

Vakituisen henkilöstön 
keskipalkka / kk 3 106 3 136 30 1,0 % 

Henkilöstökertomus 2016: 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/konsernihallinto/henkilosto 
 

http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/konsernihallinto/henkilosto
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/konsernihallinto/henkilosto


Rekrytointi Jyväskylän kaupungissa 
• Kaikki rekrytoinnit kulkevat HR:n kautta 

• täyttölupa > rekrytoinnin suunnittelu > päätösvalmistelu ja 
työsopimus&virkamääräys 
 

• Koko rekrytointiprosessissa mukana olo mahdollista 
• PAINOPISTE: esimiesvalinnat 

 

• Täyttölupamenettelyn kautta arviointi ja toimenpidepäätökset 
– Esikäsittely rekrytoinnista, uudelleen sijoitettavat, määräaikaisuuden 

perusteet (vakituinen/määräaikainen) 
– Henkilöstösuunnitelman toteutuminen 
– Päätösvalta johtoryhmillä (poikkeus alle 3 kk:n sijaisuudet) 

 

• Kaikki hallinnon tehtävät käsitellään johtoryhmien lisäksi 
hallinnon suunnitteluryhmässä > kokonaiskuva ja arviointi, 
puolto/ei-puolto 
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Rekrytointi 
• Rekrytointijärjestelmästä v. 2016 yli 1000 vakituista ja 

pidempiaikaista määräaikaista tehtävää 
• Hakemuksia käsiteltiin vuodessa n. 17 000 
• Vakituisiin tehtäviin saatiin keskimäärin 16 hakemusta/tehtäv  
• On tehtäviä joihin hyvin hakijoita 
• Ja tehtäviä, joissa haasteita: 

– Lisääntyneet teknisellä sektorilla 
– Lääkärit, tilanne vaihtelee 

• Vaihtuvuus ollut isoa, rekrytointisopimus MediAvun kanssa 
• Lääkärikoulutuksen harjoittelut Jyväskylän alueella mahdollisiksi 

– Sosiaalityöntekijät 
• Vaihtuvuus, erityisesti lastensuojelu 

– Puheterapeutit  
– Sijaisrekrytoinnissa haasteena saatavuus lyhyisiin, alle 14 vrk:n 

sijaisuuksiin 
• Erityisesti kotihoidon tehtäviin: raskas työ, tehdään yksin, kaukana keskustasta  
• Vuorotyö, erityisesti äkilliset sijaisuudet ilta- ja yövuoroihin  
• Sijaiset valikoivat yksiköt (yksiköstä syntyvät tarinat, kokemukset ja mielikuvat 
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Palvelussuhdeasioiden painopisteet 
• Palkkausjärjestelmien kehittäminen 

– Eurollisesti maltillista > kustannusvaikutusten arviointi, 
sopimuskierrokset eivät sisältäneet esimerkiksi järjestelyeriä 

– Tehtävät muuttuvat > tehtävän vaativuuden muutokset 
– Suorituksen johtaminen ja hyvästä työsuorituksesta 

palkitseminen 
– Palkitseminen onnistumisesta ja tuloksesta 

• Työaikajärjestelmät  
– Sopimusmuutoksia > toimeenpano 
– Haasteita 
– Esimerkki KIKY 

• Paikallinen sopiminen 
• Joustava operatiivinen tuki esimiestyölle 

24.5.2017 12 
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Psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisy ja parempi hallinta 

Haastavat asiakastilanteet ja väkivallan uhka 

• Muutosvalmius ja uudistuminen 

Työhyvinvoinnin  kehittämisen kärjet 2017 

• Valmennamme työyhteisöjä yhdessä tekemiseen ja kaikkien osallistamiseen 
• Tuemme esimiehiä aktivoivassa ja valmentavassa esimiestyössä. 
• Tuemme suorituksen johtamista  
• Teemme työelämän tunnetaitojen hallinnasta ja tunteidenjohtamisesta  osan hyvää muutoksen 

hallintaa. 

• Kehitämme turvallisen työpaikan ja ympäristön sekä henkilökohtaisen suojautumisen ja 
hälytysjärjestelmien toimivuutta.  

• Tarjoamme perehdytystä sekä tukea ja räätälöityä täydennyskoulutusta turvallisista 
toimintatavoista uhkaavissa asiakastilanteissa.  

• Varmistamme väkivaltatilanteiden ilmoittamisen käytännöt ja väkivaltatilanteiden jälkipuinnin 
toimivuuden  

• Reagoimme nopeammin ja tarjoamme tukea työyhteisöjen kuormitustilanteisiin 
• Hyödynnämme paremmin työpaikkaselvitysten, riskien ja vaarojen arvioinnin, työsuojelun, 

henkilöstökyselyn ja työterveyshuollon tuottaman yhteisen tiedon  
• Tunnistamme tarpeita paremmin ja arvioimme yhdessä tarvittavat toimintatavat ja niiden toteutumisen 

seurannan 
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Uudistuva työ, uudet työskentelytavat ja menetelmät  

• Turvallisuus työssä 

• Esimiestyön uudistaminen ja tuki 

Osaamisen kehittämisen kärjet 2017 

• Innostavampaa ja osallistavampaa johtamista 
• Kykyä ratkaista ja ennaltaehkäistä työyhteisöjen konflikteja 
• Vuorovaikutus- ja läsnäolotaitoja sekä luottamusta  

• Turvallisuusosaamisen kokonaisvaltainen kehittäminen 
• Uhkaavien asiakastilanteiden ennakointi ja hallinta 
• Turvalliset toimintatavat ja vuorovaikutus uhkaavissa tilanteissa  
 

• Kiireen, ajan- ja tehtävienhallinta  
• Sähköisen tieto- ja viestintätekniikan hallinta  
• Kyky tehdä asioita yhdessä  - kukaan ei selviä yksin! 



Mitä tehty esimerkiksi alkuvuodesta 2017 
• Suunnitelman mukaisesti perusturvan toimintayksiköissä on otettu 

käyttöön henkilöturva- ja hoitajakutsujärjestelmiä tai tehty niihin 
liittyvää järjestelmäratkaisujen suunnittelua. Käyttöönotot ovat 
toteutuneet esimerkiksi Norolan palvelutalossa ja Ahokodissa. 

• Työterveyshuolto ja Aluehallintoviranomainen on toteuttanut 
suunnitellusti työpaikkakäyntejä ja –selvityksiä. 

• Työyhteisöille ja tiimeille on toteutettu työpaikoilla ICT-
tutorointeja, esimerkiksi Skypen, Excelin ja Powerpointin 
käytöstä. Lisäksi on järjestetty verkkokoulutuksia, WEB ope ja 
lisenssit tueksi itseopiskeluun Microsoft Officen perusohjelmistoissa. 

• Osallistavat osaamiskeskustelut on toteutettu vuorovaikutusta 
mutta myös sähköisiä työkaluja hyödyntäen Kuntoutus ja 
erikoisvastaanotot –palveluyksikössä. Toimintatavan laajentaminen 
kirjaston palveluyksikössä. 

Jyväskylän kaupunki | Henkilöstöpalvelut 15 



Mitä tehty esimerkiksi alkuvuodesta 2017 
• Eri työyhteisöjen valmennuksia ja muutostukikokonaisuuksia on 

aloitettu, esimerkiksi liikunnan johtoryhmän ja esimiesten muutostuki, 
Kynnystien ja Lahjaharjun palvelutalojen yhteisöllinen valmennus, 
Kuokkalan uuden yhtenäiskoulun muutostuki. 

• On toteutettu työnohjauksia, esimerkiksi esimiehille haastavissa 
esimiestilanteissa tai Päivätuvalla (autismikoti) työyhteisövalmennus. 

• Uudistuva työ teema painottuu esimerkiksi seuraavissa osaamisen 
kehittämisen toimissa: palveluohjaus ja asiakaslähtöinen työtapa 
valmennus palveluohjaajille, englannin ja/tai ruotsin 
kielikoulutukset sihteereille ja toimistohenkilöstölle sekä 
avoterveydenhoidon henkilöstölle, vanhuspalveluissa taas kliinisen 
sairaanhoidon toimenpiteet. 

• Turvallisuus työssä teeman alle esimerkiksi: turvallisesti 
lastensuojelutyössä – valmennukset Lastensuojelussa, Kilpisen 
koululla haastavat ja väkivaltaiset oppilaat - uuden yhteisen 
toimintamallin pilotointi, Kukkulan koulun dialogiset ja 
yhteistyön uudet toimintatavat –valmennus. 

 
Jyväskylän kaupunki | Henkilöstöpalvelut 16 
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Alkukysely 

Alkuhaastattelu 

Sähköinen osaamiskysely kaikille 
uusille esimiehille esimiestyön keskeisistä 

osaaamisista 

Henkilöstöpalveluissa 
Kehittämistarpeet 
Big5 arviointi  

 

Perehdytyssuunnitelma 

Pohjautuu alkukartoitukseen 
Yhdessä suunnittelu 
Asetetaan tavoitteet 

Aikataulutus 

 

Perehdytys 

Verkkovalmennukset 
Vertaisryhmät 
Materiaalipankki 
 

Arviointi 

Keskustelu oman esimiehen kanssa 
 Perehdyttäjä arvioi osiot 

Alaisten palaute 

 

PROSESSINA 
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Huolta ja toimenpiteitä 
kasvaneisiin sairauspoissaoloihin 



Koko henkilöstön sairaus- ja 
tapaturmapoissaolot 2015-2016 

Poissaolopv pv/htv Poissaolopv pv/htv
Sairauspoissaolot yht. 116 195 17,0 122 825 17,7
Sairausloma 88 889 13,0 90 730 13,1
Sairausloma, esimiehen myöntämä 14 003 2,1 18 600 2,7
Tapaturmat ja ammattitaudit 13 303 1,9 13 495 1,9

2015 2016

6 M€ 

Henkilöstökertomus 2016: 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/konsernihallinto/henkilosto 
 

http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/konsernihallinto/henkilosto
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Henkilöstökertomus 2016: 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/konsernihallinto/henkilosto 
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Mitä tehdään? 

• Tiivis yhteistyö toimialojen ja palvelualueiden johdon ja 
esimiesten kanssa 
– Toimenpiteiden arviointi ja suunnittelu 

• Osaamisen kehittäminen ja työkyvyn hallinta 
– Ks. Edellä 
– Tuki varhaiselle havaitsemiselle ja tekemiselle 
– Ammatillinen kuntoutus 
– Työhön paluu 

• Työterveyshuoltoyhteistyö: toimintasuunnitelma ja TA 
konkretisoituu  
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Sote- ja maakuntauudistus 
• Valmistelu henkilöstönäkökulmasta 
• Koskee Jyväskylässä n. 3500 henkilön tehtäviä 

– Liikkeen luovutus 

• Mihin ja millaiseen organisaatioon siirryn 
• Valmistelu henkilöstötyön näkökulmasta 

– Yhteistoiminnan eri vaiheet 
– Muutostuki 

• Koostuu eri osista ja erilaisesta tekemisistä 
• Vaikuttavinta lähellä arjen työtä 
• Muutoksen tavoitteet punaisena lankana 
• Esimiesten johdolla: suorituksen johtaminen ja mieli mukaan 

muutokseen 
– Henkilöstöehtojen vertailu 
– Varsinainen liikkeen luovutus 
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Yhteistoimintajärjestelmä 
Jyväskylän kaupungilla 

 
 
 

Henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä 

24.5.2017 



Jyväskylässä yhdennetty 
yhteistoimintajärjestelmä 

• Yhteistoiminta: 
– Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta 

kunnissa (449/2007) 
 

• Työsuojelun yhteistoiminta 
– Lainsäädäntö sekä yhteistoiminnasta tehdyt sopimukset 

ohjaavat yhteistyötä. 
• Työsuojelun yhteistoimintasopimus vastaa työturvallisuuslain, 

työterveyshuoltolain ja työsuojelun valvontalain nykyisiä 
määräyksiä. 
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Yhteistoiminnan tavoitteena  

• on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä 
työnantajan kanssa osallistua kunnan toiminnan 
kehittämiseen 

• antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja 
työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun 

• samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta 
ja henkilöstön työelämän laatua 

• ylläpidettävä ja parannettava työturvallisuutta työpaikalla 
• aito mahdollisuus vaikuttaa työpaikan työturvallisuuteen 
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Yhteistoiminnan sisällöt 
(yhteistoimintalaki) 

 • Työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa 
käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat: 
– henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn 

organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai 
kuntien välisessä yhteistyössä; 

– palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla 
olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä 
tai liikkeen luovutusta; 

– henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen 
kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä 
periaatteita ja suunnitelmia 

– henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 
– taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-

aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista. 
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• Ennen kuin työnantaja ratkaisee yhteistoimintalain 
sisältöjen mukaisia asioita, on työnantajan 
neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä 
yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan 
toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista 
ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. 
Neuvottelut on aloitettava niin ajoissa kuin mahdollista. 
 

• Esimiehen rooli välittömässä yhteistoiminnassa 
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Esimerkiksi ennen asian ratkaisemista 
• Jos kunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään 

sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti 
aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, 
lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä 
palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä 
yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus 
tekee valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen. 

• Jos työnantajan harkitsema irtisanominen, osa-
aikaistaminen tai 90 päivää pidempi lomauttaminen 
kohdistuu vähintään kymmeneen työntekijään, 
työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, 
kun neuvotteluja on käyty vähintään kuuden viikon 
ajanjaksona niiden alkamisesta lukien, ellei 
yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita. 
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Yhteistoiminnan sisällöt, työsuojelu  
 

• työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavat 
asiat ja niitä koskevat muutokset;  

• periaatteet ja tapa, joiden mukaan työpaikan vaarat ja haitat 
selvitetään sekä edellä tarkoitetussa selvityksessä ja 
työterveyshuollon tekemässä työ-paikkaselvityksessä esille tulleet 
työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen yleisesti vaikuttavat 
seikat;  

• työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät ja muut työntekijöiden 
turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat kehittämistavoitteet ja –
ohjelmat 

• työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavat 
työn järjestelyyn ja mitoitukseen sekä niiden olennaisiin 
muutoksiin liittyvät asiat 

• työsuojeluviranomaisen valvontaan kuuluvassa laissa tarkoitetun 
työtekijöille annettavan opetuksen, ohjauksen ja 
perehdyttämisen tarve ja järjestelyt; 24.5.2017 29 



Yhteistoiminnan sisällöt, työsuojelu  
 

• työhön, työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyvät, työn 
turvallisuutta ja terveellisyyttä kuvaavat tilasto- ja muut 
seurantatiedot; 

• edellä 1–6 kohdassa tarkoitettujen asioiden toteutumisen ja 
vaikutusten seuranta. 

• edellä 1–7 kohdassa tarkoitettuja asioita on käsiteltävä niiden 
valmistelu- ja toteuttamisaikataulu huomioon ottaen 
yhteistoiminnan tavoitteiden kannalta riittävän ajoissa. 

• Työterveyshuoltoon liittyen esim. palvelujen tuottaminen tai 
työterveyshuollon toimintasuunnitelma 
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Työnantaja 
• Johto ja esimiehet 

• Työturvallisuuspäällikkö 
 

Työnantajan palveluksessa oleva henkilöstö 
• Henkilöstöjärjestöjen edustajat 

• Työsuojeluvaltuutetut, työsuojeluasiamiehet 
• Henkilö/Henkilöstö itse 
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Yhteistoiminnan osapuolet 
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Jyväskylässä pääluottamusmiehet (lisäksi sovittu luottamusmiehistä 
ym.)sopimuskaudet vaihtelevat 
• Kunta-alan unioni 

– JHL 2 & Jyty 1 
• KoHo 

– Tehy 1 & Super 1 
• JUKO 

– 3 PLM: 1 opetusala, 1 KVTES (lukuun ottamatta OAJ:n alaisia 
lastentarhanopettajia) ja LS, 1 TS 

 



Työsuojeluvaltuutetut (lisäksi 
varavaltuutetut) 

• 1 Kaupunkirakennepalvelut, Konsernihallinto ja kilpailukyky, 
Altek Aluetekniikka, Kylän Kattaus, Talouskeskus, 
Tilapalvelu ja Työterveys Aalto  

• 3 Sivistys 
– Varhaiskasvatus, erusopetuspalvelut (1 tsv ja 2 varasv) 

• 2 Perusturva 
• 1 Keski-Suomen Pelastuslaitos 
• Uusi kausi 2018 -  2021 > työsuojeluvaalit > parhaillaan 

neuvotellaan mm. työsuojeluvaltuutettujen ajankäytöstä 
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Yhteistoiminnan muodot 

• Yksittäistä henkilöä koskevat asiat työntekijän ja 
esimiehen kesken 

• Välitön yhteistoiminta – työpaikan tasolla työpaikkaa 
koskevat asiat 

• Edustuksellinen yhteistoiminta 
– Laajemmin henkilöstöä koskevat asiat 
– Esimerkiksi toimialojen yhteistyöryhmät 
– Yhteistyötoimikunta 

• Yhteistoiminta mahdollisuutta vaikuttaa asioihin 
• Yhteistoimintaneuvottelut 
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Yhteistyötoimikunta: 
1.1.2017 - 31.12.2018  
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Kiitos - Ollaan yhteydessä!  
 Henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä 
 +358 40 7618 760, arja.aroheina@jkl.fi  

@araroheina 

http://intra/:  Henkilöstöasiat 
  

http://intra/
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