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Keskeisiä tunnuslukuja/sisältöjä henkilöstöstä
• Henkilöstömäärä (TA2013)

– Vakituinen 6548
– Sijaiset/määräaikaiset 1256
– Yhteensä 7804

• Eläköityminen
– Vanhuus-,  työkyvyttömyyseläke, muu poistuma n. 300hlöä/vuosi
– Hallinnon poistuma 2009-2012 

• Henkilöstömenot (TA2013) 340,4 M€
– Työkyvyttömyyden kustannukset yli 10% palkkasummasta

• Eläkeperusteinen eläkemaksu (TA2013) 16,9 M€

• VARHE-maksu (TA2013) 2,4 M€

• Palvelussuhteita kahta eri lajia 
– Virka- ja työsopimussuhteita (20/80)1.2.2013 3



Kunta-alan neuvotteluosapuolet

Kunnallinen
työmarkkinalaitos

edustaa 
työmarkkinoilla

336 kuntaa ja
136 kuntayhtymää Julkisalan koulutettujen 

neuvottelujärjestö JUKO
Julkisalan koulutettujen 
neuvottelujärjestö JUKO

Toimihenkilöiden 
neuvottelujärjestö TNJ 
*)

Toimihenkilöiden 
neuvottelujärjestö TNJ 
*)

JHL
JYTY
JHL
JYTY

Mm.
Opetusalan ammattijärjestö
Lääkäriliitto, Eläinlääkäriliitto
Hammaslääkäriliitto
Talentia
Akavan Erityisalat.

Mm.
Opetusalan ammattijärjestö
Lääkäriliitto, Eläinlääkäriliitto
Hammaslääkäriliitto
Talentia
Akavan Erityisalat.

Mm. 
Suomen Palomiesliitto
Suomen Terveydenhoitajaliitto
KTK Tekniikan Asiantuntijat

Mm. 
Suomen Palomiesliitto
Suomen Terveydenhoitajaliitto
KTK Tekniikan Asiantuntijat

SuPer rySuPer ry

Kunta-alan unioniKunta-alan unioni

Tekniikka ja Terveys 
KTN
Tekniikka ja Terveys 
KTN

Henkilöstö (441 000) pääsopijajärjestöittäin: 
Kunta-alan unioni 32 %, JUKO 26 %, TNJ 10 % ja KTN 5 %.
*) Tehy (17 %) on irtisanoutunut TNJ:n jäsenyydestä 10/2007
Lisäksi järjestäytymättömät 10 %



Sopimusjärjestelmä

• Kunta-alan sopimusjärjestelmän piiriin kuuluvat kaikki Suomen 
kunnat ja kuntayhtymät ja niiden palveluksessa olevat 
palkansaajat.

• Valtakunnallisilla virka- ja työehtosopimuksilla sovitaan palkoista, 
työajoista ja muista palvelussuhteen ehdoista.

• Kunta-alan kuukausipalkkaisiin sovelletaan 
kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), 
teknisen henkilöstön virka ja työehtosopimusta (TS), 
opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta (OVTES) ja 
lääkärien virkaehtosopimusta (LS). 

• Tuntipalkkaisilla on oma tuntipalkkaisen henkilöstön 
työehtosopimus (TTES). 

• Lisäksi erillissopimuksia ovat kunnallisia muusikkoja ja 
näyttelijöitä sekä satamajäänmurtajien henkilöstöä koskevat työ-
ja virka-ehtosopimukset



Työnantajaedustajat 
kunnissa ja kuntayhtymissä

• Päättäjät työnantajan edustajina

Kunta-alalla työnantajan edustajia ovat virkamiesjohdon ja 
esimiesten rinnalla kunnanvaltuustoissa ja -hallituksissa toimivat 
luottamushenkilöt. He vaikuttavat päätöksillään siihen, minkälaista 
työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaa kunnassa harjoitetaan.

• Palkka-asiamiehet 

KT:n yhteyshenkilöitä kunnissa ja kuntayhtymissä ovat palkka-
asiamiehet, jotka koordinoivat henkilöstöasioita ja huolehtivat virka-
ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta ja yhtenäisen linjan 
noudattamisesta sekä yhteydenpidosta Kunnalliseen 
työmarkkinalaitokseen.

• Esimiehet

Kuntaorganisaatiossa toimii eritasoisilla toimivaltuuksilla toimivia 
esimiehiä.



Henkilöstövoimavarojen ohjauksen ja 
henkilöstötyön vastuualue

• Arkikielessä: henkilöstöyksikkö

• Vastuualue jakaantuu seuraaviin prosesseihin
– Palvelussuhdeasioiden hallinta (Arja Aroheinä)
– Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi (Marja-Leena Oinonen)
– Osaamisen kehittäminen (Sari Uotila)
– Työkyvyn ja työhyvinvoinnin kehittäminen (Simo Oksanen)
– Yhteistoiminta (Pertti Malkki)

• Vastuualueelle kuuluu
– 41 työntekijää
– 11 pääluottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua 
– Työterveys Aalto (liikelaitosjohtajan esimiehisyys)
– Henkilöstömäärän kehitys 

• 2012- 2013 -5 htv
• - 2015 (eläkepoistuman hyödyntäminen)1.2.2013 7
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Tärkeimmät asiakasryhmät ja asiakkaat:
1. Kaupungin palkattu henkilöstö

2. Muut tukipalvelut (talous- ja yleishallinto, Talouskeskus)

3. Päättäjät

4. Kuntalaiset

5. Kuntayhtymät, oppilaitokset, KELA,  Työvoimaviranomaiset, 

Puolustusvoimat jne.

Yhteistyöprosessit

2. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi (Henkilöstöpäällikkö)

1. Palvelussuhdeasioiden hallinta (Henkilöstöpäällikkö)

10. Henkilöstötietojärjestelmien hallinta ja kehittäminen (Kehittämispäällikkö)

11. Henkilöstötyön laadunhallinta (Laatuvastaava-oto)

6.  Henkilöstötyön johtaminen (Henkilöstöjohtaja)

3. Osaamisen kehittäminen 
(Henkilöstöpäällikkö)

4. Työkyvyn ja työhyvinvoinnin kehittäminen (Henkilöstöpäällikkö)

5. Yhteistoiminta (Henkilöstöjohtaja)

9. Henkilöstöraportointi (Henkilöstö- ja taloussuunnittelija)

K
u

lttu
u

ri-
ja

 liiku
n

ta
p

a
lve

lu
t

K
a

svu
n

 ja
 o

p
p

im
ise

n
 p

a
lve

lu
t

V
a

n
h

u
s-

ja
 va

m
m

a
isp

a
lve

lu
t

So
sia

a
li-

ja
 te

rve
ysp

alve
lu

t

PÄÄTUOTOS:
HENKILÖSTÖPALVELUT JA 

HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN
OHJAUS

KESKEISIMPIÄ TUOTOKSIA:
1.Palvelussuhdeasiat

2.Henkilöstösuunnitelmat
3.Osaamisen kehittämisen 

toimintamallit
4.Työhyvinvointitoiminnan

ohjauspalvelut 
5.Vuorovaikutteiset ja 

systemaattiset YT-menettelyt

KESKEISIMMÄT SIVUTUOTOKSET:

Henkilöstökertomus, henkilöstötilinpäätös

Palvelualueen henkilöstöraportit

Henkilöstöluettelot, virkarekisterit

Muut henkilöstöraportointit

Henkilöstövoimavarojen ohjaus

8. Henkilöstöviestintä (Viestintäpäällikkö)

7. Henkilöstölakipalvelu (Henkilöstölakimies)



Pääprosessien keskeisiä työn sisältöjä 1/2

• Palvelussuhdeasioiden hallinta
– Palvelussuhdeasioiden neuvonta ja ohjaus, paikalliset sopimukset ja neuvottelut, 

palkkausjärjestelmien kehittäminen, palkanmääritys, työaikajärjestelmien  ja 
työvuorosuunnittelun ohjaus/tuki, henkilöstöasioiden päätösvalmistelu

• Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi
– Talousarvion henkilöstösuunnittelu, rekrytointipalvelut (ulkoinen/sisäinen, 

sijaistyövoima), täyttömenettelyt, henkilöstöraportointi (yhteistyö talouden kanssa), 
työnantajakuva, tilapäisen/muun henkilöstön koordinointipalvelut (opiskelijat, 
harjoittelijat, siviilipalvelus)

• Osaamisen kehittäminen
– Palvelukokonaisuuksien ja eri ammattiryhmien tarvitseman (ammatillisen) osaamisen 

analyysi, kehittämistoimet ja tuki, henkilöstön kehittämiseen ja 
henkilöstökoulutukseen liittyvät ohjeet, linjaukset ja tuki, urakehitys ja liikkuvuuden 
organisointi, palkitseminen ja etuudet



Pääprosessien keskeisiä työn sisältöjä 2/2

• Työkyvyn ja työhyvinvoinnin kehittäminen
– Työhyvinvoinnin toimenpiteiden kokonaisohjaus, työsuojelun organisointi 

(toimenpideohjelma ja työpaikkakohtaiset turvallisuus- ja 
valmiussuunnitelmat), henkilöturvallisuus, työterveyshuollon kokonaisohjaus, 
ammatillinen kuntoutus sekä henkilöstön tapaturma ja 
ammattitautivakuutukset

• Yhteistoiminta
– Kaupungin yhteistoimintajärjestelmää uudistetaan vuoden 2013 alusta. 

Kuntien yhteistoimintalain tavoitteena on mahdollistaa henkilöstön 
osallistuminen omaa työtä koskevien asioiden valmisteluun. 
Yhteistoimintajärjestelmän uudistamisen lähtökohtana on, että vahvistetaan 
osallistavan ja etukäteisen valmistelun osuutta erilaisissa organisaation ja 
palvelutoiminnan muutostilanteissa



Henkilöstötyön keskeisiä sisältöjä
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Kunnallinen palkkausjärjestelmä 
• Tehtäväkohtainen palkka

– Määräytyy viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuudesta
• Tehtävän vaativuuden arviointi perustuu tehtävänkuvaukseen ja 

paikalliseen tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmään

• Henkilökohtainen lisä
– Perusteena ammatinhallinta, työssä suoriutuminen ja muut 

mahdollisesti paikallisesti määritellyt kriteerit

– Työsuorituksen arviointi taustalla

• Tulospalkkio
– Tuloksellisuuden parantaminen

• Kertapalkkio
– Yksilön tai ryhmän palkitseminen

• TTES: perustuntipalkka, työkokemuslisä, henkilökohtainen- ja 
työsuhdeololisä



Kertapalkkio

• KVTES 14§
– ”Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa kertapalkkio, mikäli 

kunnan/kuntayhtymän asianomainen viranomainen harkitsee 
sen suorittamisen perustelluksi”.

– ”Kertapalkkiota voidaan käyttää esim. silloin, kun työnantaja 
haluaa palkita yksilöä tai ryhmää”.



Mitä (tulos)palkkausjärjestelmän
kehittäminen vaatii?

• Oikealla tavalla vahvaa ja selkeää johtamista
• Oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä
• Tavoitteiden asettamista

– Etukäteen laadittavat mittarit 
– Mittareiden monipuolisuutta (talous, henkilöstö, prosessi…)
– Yksiselitteisyyttä 

• Rahoituksen varmistaminen
• Motivointia
• Pitkäjänteisyyttä



Yhteistoiminta
- Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä 

yhteistoiminnasta kunnissa (2007) -
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1.2.2013

3§ Yhteistoiminnan osapuolet 
• Osapuolia ovat kunta työnantajana ja sen palveluksessa oleva 

henkilöstö

• Yhteistoiminnassa ovat osallisina työntekijä, jota yt-menettelyssä 
käsiteltävä asia koskee, ja hänen esimiehensä taikka 
henkilöstöryhmän tai sen osan edustaja tai asianomaisten 
henkilöstöryhmien edustajat sekä työnantajan edustaja

• Liikkeen luovutuksen yhteydessä yhteistoiminnan osapuolena voi olla 
myös luovutuksensaaja

• Henkilöstöä voi yt-neuvotteluissa edustaa työ- ja virkaehtosopimuksen 
perusteella valittu luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai muu 
henkilöstön nimeämä edustaja



4§ Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat (1)

• Henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavat 

muutokset

• Työn organisoinnissa

• Kunnan palvelurakenteessa 

• Kuntajako, kuntien välinen yhteistyö

• Palveluiden uudelleenjärjestämisen periaatteet, jos 

asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia
• Ulkopuolisen työvoiman käyttö, liikkeen luovutus
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1.2.2013

4§ Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat (2)

• Henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen 
kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojen vaihtoon 
liittyvät periaatteet ja suunnitelmat 

• Taloudellisista ja tuotannollisista syistä toimeenpantava 
osa-aikaistaminen, lomauttaminen tai irtisanominen 



1.2.2013

4§ Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat (3)

• Mikäli talousarviossa edellytetään toimenpiteitä, joiden 
toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi irtisanomisia, osa-
aikaistamisia, lomautuksia tai merkittäviä heikennyksiä 
palvelussuhteen ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä 
yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin KH tekee valtuustolle 
lopullisen talousarvioehdotuksen

• Lisäksi kunnassa tai kuntayhtymässä on laadittava 
yhteistoimintamenettelyssä vuosittain sellainen henkilöstö- tai muu 
suunnitelma, josta tulee käydä ilmi periaatteet erilaisten 
työsuhdemuotojen käytöstä



1.2.2013

5§ Yhteistoimintamenettely (1)
• Ennen kuin työnantaja ratkaisee 4 §:ssä tarkoitetun 

asian, hänen on 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 



Palvelutuotannon kehittäminen/muutokset

• Yhteistoiminta jatkuvana prosessina

1.2.2013

Päätöksenteko

Ennen päätöksentekoa tapahtuva 
yhteistoiminta

1. Kehittämiskohteiden valinta
2. Kehittämistyön organisointi
3. Kustannusvertailujen tekeminen
4. Henkilöstövaikutusten selvittäminen
5. Vaihtoehtoisten mallien laadinta
6. Mallien viestintä luottamushenkilöille ja 

omalle henkilöstölle
7. Kehittämisehdotusten teko
8. Päätöksentekoprosessi

Päätöksenteon jälkeen tapahtuva 
yhteistoiminta

1. Muutoksen johtaminen
2. Sopimusseuranta
3. Arviointi
4. Jne.

Aika



Yhteistoimintajärjestelmä (versio 1)

• Yhteistoiminnan tasot  
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Yhteistyötoimikunta
Liikelaitosten 

yhteistyöryhmät

Palvelukokonaisuuksien 

Yhteistyöryhmä(t) tai

Yhteistoimintajaosto(t)



Joka neljäs kuntatyöntekijä on lähellä 
eläkeikää

• Vuoteen 2020 mennessä noin 25 % nykyisistä kuntatyöntekijöistä 
täyttää vanhuuseläkeikänsä ja sitä ennen moni jää 
työkyvyttömyyseläkkeelle 

� vuoteen 2020 mennessä peräti 1/3 kunta-alan työntekijöistä 
siirtyy eläkkeelle

• Valtuutetun on hyvä tietää oman kuntansa tilanne, sillä alueelliset 
ja ammattiryhmittäiset erot eläkkeelle jäämisessä ovat suuria 

– kuinka moni oman kunnan työntekijöistä jää eläkkeelle 
lähivuosina ja missä tehtävissä he ovat

– millaisia vaikutuksia eläköitymisellä on 
palvelujen tuottamiseen

� Kevasta saa tilastotietoja ja ennusteita 
eläkkeelle siirtymisestä työnantajittain

23

Joka vuosi yli 
15 000 kunta-

työntekijää 
siirtyy 

eläkkeelle



Kun henkilöstö voi hyvin, kustannuksia 
säästyy

• Työkyvyttömyydestä aiheutuvat menot koko kunta-alalla ovat  
noin 2 miljardia euroa vuodessa

− välittömiä kustannuksia ovat mm. sairauspoissaolot, 
tapaturma- ja eläkekustannukset 

− välillisiä kustannuksia ovat mm. sijaisten palkat, ylityöt, 
tuottavuuden aleneminen, palvelutuotannon heikkeneminen

• Kuntien eläkemenoista 12,5 % johtuu työkyvyttömyyseläkkeistä

– tämä näkyy työnantajalle kohonneina 
eläkemaksuina 

– jo yksikin torjuttu työkyvyttömyyseläke 
tuottaa 60 000 euron säästön kunnalle

• Kun kunta tukee työntekijöidensä 
työhyvinvointia se itse asiassa säästää rahaa

24

Työkyvyttömyy-
den aiheuttamat 
kokonaiskustan-

nukset ovat 
kunnissa yli 

10 % palkoista



Valtuutettu voi vaikuttaa 
työkyvyttömyyden kustannuksiin 
• Kun kunnassa on yhteisesti sovittu toimintatapa, jolla tartutaan 

työpahoinvointia synnyttäviin tilanteisiin ja pitkittyviin 
sairauspoissaoloihin, saadaan sairauspoissaolokustannukset 
pidettyä kurissa

• Kunnan on taloudellisesti kannattavaa tukea työntekijöidensä 
työntekoa silloinkin, kun heidän työkykynsä on alentunut 

– näin vältetään työkyvyttömyyseläkkeistä koituvat eläkemaksut

• Valtuutettu voi vaikuttaa  

– sisällytetäänkö henkilöstön työhyvinvointi 
kunnan strategisiin tavoitteisiin

– resursseihin, joita myönnetään kunnan 
työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseen 

� samalla voi vaikutta kunnan tuloksellisuuteen, 
palvelujen laatuun, asiakastyytyväisyyteen ja 
työnantajamaineeseen

25

Valtuutettu
voi vaikuttaa, 
sisällytetäänkö 

henkilöstön 
työhyvinvointi 

kunnan 
strategisiin 
tavoitteisiin



Ajatuksia

• Talouden tasapaino
– Henkilöstömäärän muutokset 

• TA-henkilöstösuunnittelun merkitys suuri (vakituinen henkilöstö)
• Sijais-/määräaikaishenkilöstön käyttö (noin 20% koko henkilöstöstä)

– Palveluverkkojen ja –tasojen merkitys
– Kunnalliset sopimusratkaisut

• Selkeät henkilöstötyön prosessit
– Kustannustehokkuus omassa toiminnassa ja tuloksissa

• Yhteistoiminnan onnistuminen
– Oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus, hyvä työnantajapolitiikka
– Päätösten henkilöstövaikutukset
– Hyvä yhteistoiminta antaa liikkumatilaa päätöksentekoon
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