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JOHDANTO
Tämän henkilöstöraportin tarkoituksena on tarjota kaupungin sidosryhmille ja organisaatiolle tietoa 
kaupungin henkilöstövoimavarojen määrästä, laadusta, työyhteisön tilasta ja näiden kehityksestä. 

Kaupunkistrategiassa on määritelty seuraavat henkilöstöpoliittiset tavoitteet:
• Henkilöstön määrä ja osaaminen vastaavat muuttuviin tarpeisiin,
• Rovaniemen kaupunki on houkutteleva työnantaja,
• Työhön motivoitunut ja osaava henkilöstö kehittää aktiivisesti osaamistaan,
• Hiljaisen tiedon siirtämiseen ja tallentamiseen panostetaan kaupungissa erityisesti eläköitymisen 

yhteydessä,
• Henkilöstömäärä ja osaaminen vastaavat palvelutarvetta ja työ on tuottavaa,
• Henkilöstölle on suoritettu osaamiskartoitus ja työkierto on mahdollistettu.
• Kaupungissa panostetaan hyvään johtamiseen ja työhyvinvointiin.
• Yhteistyö luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä on sujuvaa ja perustuu luottamukseen.

Vuoden 2019 aikana strategisiin tavoitteisiin on vastattu muuttamalla henkilöstöresurssien kohden-
tamista ja määrää palvelutarpeiden muutosten ja taloudellisten sopeuttamistarpeiden mukaisesti. 
Henkilöstön osaamisen kehittämisessä täydennyskoulutus on ollut merkittävin keino. Hyvälle johtami-
selle on luotu edellytyksiä organisaatiouudistuksen valmistelun yhteydessä. Työhyvinvoinnin kehityksen 
osalta tapahtui kaksi merkittävää muutosta: Terveysperusteiset poissaolot (sisältäen sairauspoissaolot 
ja määräaikaiset työkyvyttömyyseläkkeet) vähenivät 7 %:lla 15 työpäivään/henkilötyovuosi ja myös 
työterveyshuollon kustannukset työntekijää kohden vähenivät.

Kaiken kaikkiaan kaupungin harjoittamaan henkilöstöpolitiikkaan heijastui vuoden 2019 aikana tiukka 
taloudellinen tilanne, tarve vastata kasvavaan palvelukysyntään ja toisaalta koveneva kilpailu koulute-
tusta työvoimasta. Koko henkilöstöä koskenut yt-prosessi kesti lähes koko vuoden, ja vaati merkittävästi 
henkilöstöpalvelujen ja toimialojen työpanosta. Talousarvion ja TTU-toimenpiteiden pohjaksi laadittiin 
henkilöstösuunnitelma, johon perustuen kohdennettiin sopeutustoimenpiteitä. Osana henkilöstösuun-
nittelua tunnistettiin tarve järjestellä johtamis- ja suunnitteluresursseja uudelleen. Henkilöstökoulu-
tukseen osallistuttiin 1,5 päivää työntekijää kohden ja koulutuspäivien summa kasvoi 5 %:lla. Vuoden 
2019 aikana sovittiin Redun kanssa oppisopimuskoulutusyhteistyön lisäämisestä erityisesti henkilöstön 
saatavuusongelmiin vastaamiseksi. 

Perusturvapalvelujen toimialalla vakinaistettiin määräaikaisten varahenkilöiden tehtäviä toukokuussa 
sijaisten saatavuuden parantamiseksi. Henkilöstön saatavuus erityisesti ikäihmisten palveluissa ja 
varhaiskasvatuspalveluissa oli haastavaa koko vuoden ajan.

Vuosilomien käytön yhtenäistämistä on selvitetty kaupunginvaltuuston tavoitteeksi asettamalla tavalla 
siten, että perusturvapalvelujen toimialalla lomakausi tiivistettiin neljään kuukauteen. Yhteisenä tavoit-
teena henkilöstön edustajien kanssa oli mahdollistaa kesälomien pitäminen kesä-, heinä- ja elokuussa 
niin suurelta osin kuin mahdollista. Lomia joudutaan kohdentamaan hoito- ja hoiva-aloilla laajasti  
lomakaudelle palvelutarpeista ja sijaisten saatavuushaasteista johtuen.
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VÄLITTÄMINEN JA KEHITTYMISEN TUKEMINEN
Vuonna 2019 jatkettiin työhyvinvoinnin ohjausryhmien kokoontumista perustur-
van ja sivistyksen toimialoilla. Työhyvinvoinnin ohjausryhmät kokoontuvat 2-3 
kertaa vuodessa ja niihin osallistuvat toimialoille nimetyt henkilöt sekä palvelu-
aluepäälliköt, toimialan työsuojeluvaltuutettu ja toimialan nimetyt työterveys-
hoitajat ja työhyvinvointipäällikkö. Tavoitteena työhyvinvoinnin ohjausryhmissä 
on työhyvinvointijohtamisen tehostaminen toimialoilla sekä työterveyshuol-
topalvelujen kohdennettu tilaaminen. Kokouksissa perehdytään toimialoittain 
tuoreimpiin sairauspoissaolotietoihin ja käydään lävitse keskeisimmät työter-
veyshuollon ja esimiesten tekemät havainnot esimerkiksi muutostilanteista sekä 
muista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa henkilöstön työhyvinvointiin. Viimeisin 
työhyvinvointikysely tehtiin keväällä 2019. Kyselyn tuloksista ei muodostu 
yhteenvetoluonteista kokonaisindeksiä, mutta yleisesti ottaen tulokset olivat 
samansuuntaiset kuin edellisessä kyselyssä. Työhyvinvointikysely toteutetaan 
Kevan verkkopalvelun avulla, jolloin mahdollistuu myös työhyvinvointimittaris-
ton kansallinen vertailu verrokkikuntien kanssa. Kyselyn tulosten myötä työyh-
teisöt ovat tehneet yksikkökohtaisesti työhyvinvointisuunnitelmat ja toimialat 
seuraavat niiden toteutumista palvelualueittain. 

Terveysperusteisten poissaolopäivien (työpäivät/htv) summa lähti usean 
vuoden nousun jälkeen laskuun vuonna 2019. Kuluneena vuonna lasku oli 7 
%, päätyen tasolle 15 työpäivää / henkilötyövuosi (v. 2018 vastaava luku oli 
16 työpäivää/htv.) Määrä laski merkittävimmin hallinnon toimialalla (-46 %), 

tilaliikelaitoksella (-29 %) ja terveydenhuollon 
palveluissa (-27 %). Suurena syynä tähän on ollut 
mm. väistötiloihin muuttaminen, etätyöratkaisujen 
käyttö kaupungintalon sisäilmaongelmien vuoksi 
ja aktiivinen esimies- ja työhyvinvointiasiantunti-
joiden työ. Lisäksi merkittävää laskua oli ruoka- ja 
puhtauspalveluissa (-16 %) sekä teknisissä palve-
luissa (-17 %), joissa molemmilla palvelualueilla on 
löydetty pitkiin poissaoloihin yksilöllisiä ratkaisuja. 
Terveysperusteiset poissaolot vähenivät perusturva-
palvelujen toimialalla 8 %, mutta kuitenkin toimi-
alan sisällä nousua oli aikuisten ja työikäisten 
palvelualueella (9 %.) Sivistyksen toimi-
alalla terveysperusteiset poissaolot 
vähenivät 1 %:n. 

Sairauspoissaolojen taustalla 
näkyvät paitsi yksilölliset terveys-
ongelmat ja ikääntyminen, myös 
henkisen kuormittuneisuuden 
lisääntyminen sekä tuki- ja liikun-

Työterveyshuollon 
kustannukset vuonna 
2019 olivat 581 euroa/

työntekijä.

taelinvaivat. Henkilöstöpalveluissa on toimittu 
esimiesten tukena palvelualueittain, jotta voitaisiin 
löytää yksilöllisiä ratkaisuja pitkiin poissaoloihin. 
Lisäksi on kohdennettu huomiota erityisesti yksiköi-
hin, joissa henkilöstöllä ilmenee paljon alkavia sai-
rauspoissaolojaksoja. Yhdessä esimiesten ja työter-
veyshuollon kanssa pyritään löytämään vahvistusta 
henkilöiden työssä jatkamiselle sekä työnantajan 
kohdentamille tukitoimille yksikkötasolla. Erityisesti 
kognitiiviseen ergonomiaan ja palautumiseen on 
alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota. Erityisesti 

hoito-ja hoiva-aloilla sekä henkinen että tuki- 
ja liikuntaelin kuormitus voi työntekijöillä 

kasvaa mm. tilanteissa, joissa työnteki-
jöitä on paljon poissa ja sijaistusta ei 
ole pystytty järjestämään. 

Vuonna 2019 työterveyshuol-
lossa kaikista diagnooseista yli 35 
% oli tuki- ja liikuntaelinsairauksia, 

mutta ne laskivat vuodesta 2018 
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huomattavasti (vuonna 2018 yli 
40 %). Sen sijaan seuraavaksi 
eniten diagnosoitiin erilaisia 
mielenterveyden ja käyttäyty-
misen häiriöitä (yli 25 % kaikista 
diagnooseista) ja lisäksi työpsy-
kologin vastaanotolla kävijämäärät 
kasvoivat. Samaan aikaan työter-
veyshuollon kustannukset työntekijää 
kohden ovat kääntyneet laskuun. Kustan-
nusten ollessa vuonna 2018: 705 €/työntekijä, olivat 
ne vuonna 2019: 581 €/työntekijä. Tähän vaikutti 
olennaisesti esimiehen luvalla poissaoloajan piden-
täminen aiemmasta kolmesta päivästä viiteen 
päivään, jolloin esimerkiksi itsestään paranevassa 
normaalissa flunssassa ei ole tarvinnut asioida 
työterveyshuollossa sairauslomatodistuksen 
vuoksi. Lisäksi vaikutti työterveyshuoltopalvelujen 
tilaamisen vahvistaminen ja resurssien tarkempi 
kohdentaminen työhyvinvoinnin ohjausryhmissä. 
Esimerkkinä mainittakoon kuitenkin myös toimin-
nan koordinointi työyhteisöjen ongelmatilanteissa 
(ensitiimit) sekä työpsykologipalvelujen kohden-
nettu tilaaminen tukea vaativissa tilanteissa. Lisäksi 
kaupungilla on ollut entistä paremmin saatavissa 
työnohjauspalveluja.

Varhainen ja aktiivinen tuki – keskeiset 
toimenpiteet sairauspoissaolojen 
vähentämiseksi 

Rovaniemen kaupungin tavoitteena on työnteki-
jöidensä työkyvyn edistäminen työuran kaikissa 
vaiheissa ennakoivan ja varhaisen työkyvyn tuen 
avulla. Tällä tarkoitetaan koko työuran ajan jatku-
vaa, ennakoivaa työkyvyn edistämistä ja työkyvyt-
tömyyden ehkäisemistä. Rovaniemen kaupungin 
aktiivisen tuen malli on jo arkipäivän työvälineenä 
esimiesten toiminnassa, tätä tukee myös Aino health 
management -ohjelma. 

Aino Health Management -järjestelmästä esi-
miehet voivat seurata henkilöstönsä poissaoloja ja 
kirjata kohdennettuja toimenpiteitä aktiivisen tuen 
mallin mukaisesti. Lisäksi järjestelmä ilmoittaa sekä 
esimiehelle, työterveyshuoltoon että työntekijälle, 
kun tietty poissaoloraja ylittyy. 

Mitä varhaisemmin työkyvyn 
heikkeneminen havaitaan, sitä 
helpommin voidaan tukea työn-
tekijää ja työyhteisöä. Varhaiset 
keinot ovat inhimillisesti help-

poja ja työyhteisöjä tukevia. Sen 
sijaan pitkään jatkuneen ongelma-

tilanteen selvitteleminen vie enem-
män voimavaroja. 

Työssä tapahtuu –ja ergonomiset 
toimintatavat 

Työssä tapahtuu-toiminta on työterveyshuollon, 
henkilöstöpalveluiden ja Rovaniemen kaupungin 
työpaikkojen yhteistyötä, jolla mitataan lyhyen ja 
pitkän aikavälin työkykyä uhkaavia riskitekijöitä ja 
tuetaan henkilöstön hyvinvointia. Varhainen puut-
tuminen yksilön työkykyä uhkaaviin riskitekijöi-
hin, kuten ylipaino, vireystilan tai mielialan lasku, 
heikentynyt tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyky 
työssä ja vapaa-ajalla tai kipuoireet, ovat tunnistet-
tavissa Työssä tapahtuu-toiminnan sähköisellä ter-
veystarkastuksella ja esimiestyön käytössä olevalla 
Aino Health Management -terveysjohtamisen järjes-
telmän systemaattisella tarkastelulla ja esimiehen ja 
työntekijän välisellä kehityskeskustelulla. 

Vuonna 2019 Työssä tapahtuu -toimintaa 
kehitettiin yhteistyössä eri toimijoiden kesken ja 
siihen yhdistettiin uutena toimenpiteenä ergono-
miakouluttaminen. Työssä tapahtuu -toiminnan 
ja ergonomiakouluttamisen sulautumista varten 
ergonomiatoiminnan hallinnointi keskitettiin henki-
löstöpalveluihin ja toteuttamista vahvistettiin yhden 
ergonomiakouluttajan työpanoksella. 

Rovaniemen kaupunki on toteuttanut ergono-
miakoulutusta vuodesta 2009 lähtien ja toiminnassa 
huomioidaan ergonomian eri osa-alueet, kuten fyy-
sinen, kognitiivinen ja organisatorinen ergonomia. 
Vuosikymmenen aikana ergonomian kouluttaminen 
ja soveltaminen on laajentunut organisaation sisällä. 
Ergonomian kehittäminen on tuonut valtakunnal-
lista tukea ja näkyvyyttä muun muassa ergonomis-
ten työkäytäntöjen jalkautumisen mallintamisesta. 
Saavutukset ergonomian kehittämisestä on löydet-
tävissä KT Kuntatyönantajien Kunteko 2020 Tekojen 
-torilla ja Työturvallisuuskeskuksen avulla tehdyn 
Ergonomian eri muodot -videolla, joka löytyy 
Youtube-kanavalta. 

Mitä varhaisemmin 
työkyvyn heikkeneminen 

havaitaan, sitä helpommin 
voidaan tukea työntekijää 

ja työyhteisöä.

Työhyvinvoinnin  
tukeminen edellyttää 

yhteisen hyvän tunnis-
tamista, arvioimista ja 

seurantaa. 

Ergonomiakoulutuk-
sella vaikutetaan turval-

lisuuteen, terveellisyyteen 
ja hyvinvointiin, jotta työn 
tekeminen olisi sujuvaa ja 

häiriötöntä.

Linkki videoon:  
https://www.youtube.com/
watch?v=UWsxJMXgwqM
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Osaamisen kehittäminen 

Henkilöstön osaamisen kehittämisessä käytetään 
esimerkiksi työhön perehdyttämistä, täydennys-
koulutusta ja henkilöstön omaehtoista koulut-
tautumista. Työnantajan järjestämää koulutusta 
järjestetään joko työnantajan tiloissa Rovaniemellä, 
osallistumalla koulutuksiin muualla tai verkkokou-
lutuksena. 

Kaupunki tukee henkilöstön EU kielten opiskelua 
80 eurolla vuodessa. Lisäksi vakinainen henkilöstö 
voi hakea itsenäiseen työajan ulkopuolella tapahtu-
vaan opiskeluun stipendiä, jonka suuruus määräy-
tyy seuraavasti:
• 10 opintopisteitä 100 euroa 
• 30 opintopisteitä 200 euroa
• 60 opintopisteitä 300 euroa
• tutkinto 700 euroa

Stipendin myöntämisessä arvioidaan opintojen 
hyödynnettävyys omassa työssä ja stipendin voi 
pääsääntöisesti saada kerran. Stipendijärjestelmä on 
ollut käytössä jo vuodesta 2007 alkaen ja yhteensä 
hakemuksia on tullut 155 kappaletta. Stipendejä 
on myönnetty niiden käyttöönotosta lähtien 67.650 

euroa, joista 49.000 euroa on myönnetty 70 eri 
tutkinnon suorittamiseen. Tutkinnot jakautuvat 
seuraavasti;
• ammattikorkeakoulututkintoja yhteensä 34 kpl, 

joista 27 tutkintoa on sosiaali- ja terveysalan 
tutkintoa

• ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja yhteensä 7 
tutkintoa, joista 6 sosiaali- ja terveysalan tutkintoa

• kandidaatintutkintoja yhteensä 4 tutkintoa  
mm. yhteiskunta- ja kasvatustieteteiden alalta

• maisterin tutkintoja yhteensä 20, pääosa yhteis-
kunta- ja kasvatustieteen aloilta

• tohtorin tutkintoja on yhteensä 5, neljä yhteis-
kunta- ja kasvatustieteistä sekä yksi taiteen tohtori

Vaihtoehtona taloudelliselle tukemiselle on työn-
tekijällä mahdollisuus saada 10 päivää palkallista 
virka-/työlomaa kahtena peräkkeisenä kalenteri-
vuonna. Vapaan myöntämisen arviointi perusteena 
on myös opintojen hyödynnettävyys työssä. Tämän 
edun hyödyntämisestä ei ole systemaattista seuran-
taa, joten kuinka paljon sitä on käytetty esimerkiksi 
tutkintojen suorittamiseen ei ole tiedossa.

Työnantajan järjestämään koulutukseen (sisältää 
lakisääteisen koulutuksen) osallistui yhteensä 1455 
hlöä eli 45,20 % koko henkilöstöstä ja kokonaista 
kalenteripäiviä oli 3894. Laskua edelliseen vuoteen 
oli 14,97 % johtuen säästötoimenpiteistä, jolloin 
suosituksena oli koulutukseen osallistuminen 
mahdollisuuksien mukaan etänä. Koulutuskustan-
nukset koko kaupungin osalta oli 638 227 euroa, 
joka on noin 92 765 euroa (12,69 %) vähemmän kuin 
vuonna 2018.

VUOROVAIKUTUS JA 
KUUNTELEMINEN

Työyhteisön ensitiimi -toiminta vakiintui vuonna 
2018. Työyhteisö -ensitiimi kootaan tilanteissa, 
joissa työyhteisössä ilmenee huolenaiheita. Tiimin 
ensimmäisessä vaiheessa huoli kuullaan ja pääte-
tään lisäselvitysten tekemisestä, selvittäjätahosta ja 
-menetelmistä sekä henkilöstön informoimisesta. 
Selvittelyjen jälkeen tehdään päätös toimenpiteistä, 
joiden avulla työyhteisön tilannetta aletaan hoitaa. 
Menetelminä Rovaniemen kaupunki on enenevästi 
käyttänyt työyhteisösovittelua sekä dialogisia mene-
telmiä. Henkilöstö ja yksikön esimies ovat mukana 
kaikissa ensitiimin vaiheissa.

Kaupungin soveltamat dialogiset menetelmät 
ovat voimavarakeskeisiä ja vuoropuheluun perus-
tuvia. Ne tähtäävät erityisesti osallistujien avoimeen 
yhteistyöhön, joka on omiaan vahvistamaan luot-

Hyvä vuorovaikutus 
vahvistaa luottamusta 
ja kuulluksi tulemisen 

kokemusta.

Videolinkki ensitiimistä:  
https://youtu.be/nPwGr9oNFVc

tamusta ja kuulluksi tulemisen kokemusta. Lisäksi 
dialogiset menetelmät ovat olleet aktiivinen osa 
erilaisissa tukea vaativissa työyhteisötilanteissa sekä 
johtamisen apuna työhyvinvoinnin kehittämisessä.

Vuoden 2019 aikana järjestettiin koko henkilös-
tölle suunnattuja infotilaisuuksia ja alkuvuodesta 
toteutettiin ideakilpailu, jonka tuloksena kaupun-
ginjohtaja palkitsi viisi työntekijää heidän esittämis-
tään tuottavuutta parantavista aloitteista.
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KIITTÄMINEN, PALKITSEMINEN JA 
YHTEISÖN VAHVISTAMINEN

Palkkaus

Teknisen henkilöstön uudet tehtävän vaativuu-
den arviointi (TVA)- ja henkilökohtainen lisä (HL) 
-järjestelmät otettiin käyttöön keväällä 2019. TVA-
järjestelmä muutettiin kokonaisarviointiin perustu-
vaksi järjestelmäksi. HL-järjestelmä uudistui siten, 
että työntekijän onnistunut työsuoritus voi vaikut-
taa palkan kokonaissummaan aiempaa enemmän. 
Tulevaisuudessa on tarkoituksenmukaista kehittää 
palkkausjärjestelmää tämän suuntaisesti myös 
muilla sopimusaloilla ja erityisesti KVTES:n osalta. 
1.1.2019 toteutetussa työ- ja virkaehtosopimusten 
mukaisessa paikallisen järjestelyerän jaossa paino-

pisteenä oli erityisesti pienimpien tehtäväkohtaisten 
palkkojen korottaminen ja palkkauksellisten epä-
kohtien korjaaminen. 

Henkilöstöetuudet ja aineeton 
palkitseminen 

Työnantaja tukee henkilöstön lounasruokailua. 
Henkilökunnalla on mahdollisuus ruokailla kou-
luilla ja päiväkodeissa verottajan hyväksymien 
käytäntöjen puitteissa. Lisäksi henkilöstö voi ostaa 
Osviitasta työnantajan tuen (1,20 euroa) sisältäviä 
lounaslippuja, joita voi käyttää lounasruokailuun 
sopimusravintoloissa eri puolilla kaupunkia. Henki-
löstöltä peritään omavastuuhinta siten, ettei verotet-
tavaa luontoisetua synny.

Rovaniemen kaupunki tuki vuonna 2019 hen-
kilöstönsä omaehtoista liikunnan ja kulttuurin 
harrastamista. Tuen suuruus oli 180 eur/henkilö tai 

15 eur/kk. Henkilöstöyksikön keskitetyistä määrä-
rahoista järjestettiin virkistystoimintana elokuussa 
henkilöstöjuhla venetsialaiset -teemalla. Juhlaan 
osallistui n.20 % henkilöstöstä. Henkilöstön käy-
tössä olleet Levin lomamajat myytiin huhtikuussa 
2019 ja Pyhätunturin lomamaja kesäkuussa 2019. 
Henkilökunnan vuokrattavaksi jäi edelleen Saa-
renkylän Häkinvaaran huipulla sijaitseva Kammi. 
Kaupungin vakinaisessa palveluksessa oleville 
henkilöille, joilla on työkokemuslisään oikeuttavaa 
aikaa 25 vuotta, on myönnetty viiden työpäivän 
pituinen palkallinen vapaa.

Työsuojelun toimintakertomus

Rovaniemen kaupungin työsuojeluorganisaatio:
• Työhyvinvointipäällikkö, jonka tehtäviin työsuo-

jelupäällikkyys on liitetty.
• 2 päätoimista ja yksi osa-aikainen työsuojelu- 

valtuutettua, alueet:
1) Perusturvan toimiala
2) Varhaiskasvatuspalvelut, ruoka- ja  

puhtauspalvelut
3) Koulutuspalvelut, vapaa-ajan palvelut,  

Työterveysliikelaitos, Tilaliikelaitos,  
tekninen toimiala sekä strateginen hallinto

Työsuojelutoimikuntana toimii yhteistyötoimikunta. 
Yleisimmät syyt yhteydenotoissa työsuojeluvaltuu-
tettuihin olivat sisäilmaongelmiin tai työyhteisö-
ongelmiin liittyvät huolet. Työyhteisöongelmissa 
työsuojeluvaltuutettu ja työhyvinvointipäällikkö 

kokoavat yhdessä ensitiimin ongelmien selvittele-
miseksi ja ratkaisemiseksi. Lisäksi työsuojeluval-
tuutetut toimivat tukihenkilöinä erilaisissa työhy-
vinvointiin liittyvissä neuvotteluissa työnantajan ja 
henkilöstön välillä. 

Kasvatus ja hoiva-alalla on keskusteltu väkivalta-
tilanteiden ennaltaehkäisystä, ennakoinnista ja siitä, 
että ohjeet väkivaltatilanteissa toimimiseen saatai-
siin käyttöön kaikilla palvelualueilla. Läheltä piti 
–ilmoitusten perusteella on nähtävissä, että yhte-
näistä on väkivaltatilanteiden ilmoittamisen kasvu. 
Tarve koulutukselle ja perehdytykselle erityisesti 
aggressiivisesti käyttäytyvien lasten kanssa toimimi-
sessa on ilmeinen.

Perusturvan toimialueella työsuojeluvaltuutettu 
vaihtui alkukesästä. Yhteydenotot ovat yleisimmin 
koskeneet joko työergonomiaan tai työyhteisöihin 
liittyviä asioita, työn kuormittavuutta, työympäris-
tön olosuhteita (melu, valaistus, siisteys, lämpötila, 
sisäilma) tai työterveyshuollon kanssa tehtävää 
yhteistoimintaa. Puolet (50%) yhteydenotoista on 
tullut aikaisempien vuosien tapaan ikäihmisten 
palvelualueelta mm. ympärivuorokautisen hoivan 
ja palveluasumisen, sairaalapalveluiden ja kotiin 
annettavien palveluiden yksiköistä. Kohtalainen osa 
(15%) yhteydenotoista on tullut yhteisten palvelui-
den, erityisesti hallinnon puolelta. Pieni osa (8%) 
yhteydenotoista on tullut aikuisten ja työikäisten 
palvelualueen erityisasumisen palveluiden yksi-
köistä. Lähiesimiehet ja keskijohto ovat ottaneet 
yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun 12%-yksikköä 
enemmän kuin työntekijät, mikä voi johtua työn 
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sujuvuuden haasteiden määrällisestä kasvusta eri 
työpisteissä, esimiestyön kuormittavuuden lisään-
tymisestä ja työn tekemiseen liittyvien toimenpi-
teiden/ päätösten siirtymisestä edelliseltä vuodelta 
alku vuoteen 2019.

Koulutuspalvelujen, vapaa-ajan palvelujen, stra-
tegisen hallinnon, teknisen toimialan sekä Tilalii-
kelaitoksen henkilöstö otti uusissa asioissa yhteyttä 
työsuojeluvaltuutettuun yhteensä 98 kpl vuoden 
2018 aikana. Yhteydenottajista oli noin puolet työn-
tekijöitä puolet esimiestyötä tai asiantuntijatyötä 
(esimerkiksi kiinteistön omistajien edustaja, työ-
terveyshuolto, ympäristöterveydenhuolto) tekeviä 
henkilöitä.

Eniten yhteydenottoja työsuojeluvaltuutetulle tuli 
koulutuspalveluista. Yleisin syy yhteydenotoissa 
työsuojeluvaltuutettuun olivat sisäilmaongelmiin 
liittyvät huolet. Henkilöstön huoli sisäilmaongel-
missa kohdistui erityisesti koettuihin oireisiin ja 

mahdollisiin pidempiaikaisiin terveyshaittoihin. 
Uhka ja väkivaltatilanteet aiheuttivat yhteydenottoja 
toiseksi eniten.

Varhaiskasvatuksessa on esiopetukseen tehty 
ensimmäistä kertaa monialaisia oppilaitosym-
päristön tarkastuksia. Niistä on saatu arvokasta 
kokemusta siitä miten yhteistoiminnassa voidaan 
edistää yhteisön hyvinvointia sekä ympäristön ter-
veellisyyttä ja turvallisuutta. Kertyvää tietoa on nyt 
mahdollisuus hyödyntää seurannassa ja suunnitte-
lussa. Jatkossa tätä mallia olisi hyvä toteuttaa koko 
varhaiskasvatuksen osalta. 

Vuoden aikana on noussut esille myös monen-
laisia muita työympäristöön, työvälineisiin sekä 
työmenetelmiin liittyviä asioita. Melun haittavaiku-
tuksia on alettu tiedostaa aikaisempaa paremmin 
erityisesti varhaiskasvatuksen piirissä. Haittojen 
vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä tarvitaan 
kuitenkin jatkossakin. Erityisesti psykososiaalisen 

kuormituksen tunnistaminen on usein haasteellista 
ja asiasta tarvitaan lisää tietoa ja avointa keskuste-
lua. Yksittäisenkin ihmisen liiallisella kuormituk-
sella voi olla heijastusvaikutuksia koko työyhteisön 
hyvinvointiin.

Yhteistyön kehittäminen kaupungin ergono-
miakouluttajan kanssa on alkanut. Työergonomian 
ymmärtämisellä ja kehittämisellä voi olla todella 
suuri myönteinen vaikutus varhaiskasvatuksen, 
ruoka- ja puhtauspalveluiden tehtävissä toimivien 
työhyvinvointiin ja sairauspoissaolojen määrään. 
Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on toimintamal-
lien muutoksen myötä ollut uudessa, positiivisessa 
kehitysvaiheessa.

Sisäilmaongelmien hallinta

Sisäilmastoon liittyvät ongelmat ovat usein hanka-
lasti ratkaistavia. Eteenpäin on päästy laaja-alaisen 
yhteistoiminnan avulla. Sisäilmaoireilusta kärsivien 
henkilöiden nopeat siirrot nk. evakkotiloihin/etä-
töihin tai toiseen yksikköön ovat toimineet hyvin 
ja helpottaneet asianosaisten tilannetta. Lisäksi 
sisäilmaoireilua epäilevä henkilö ohjataan aina 
varaamaan sisäilma-asiaan liittyvä selvittelykäynti 
omalle työterveyshoitajalle. Työterveyshuollossa 
selvitetään asiaa tarkemmin ja huomioidaan myös 
muut oireilulle altistavat tekijät. Päivystyskäynneillä 
työterveyshuollossa tällaiseen ei ole mahdollisuutta, 
vaan silloin kohteena on pelkästään mahdollisen 
oireen hoito. Henkilöstön huoli sisäilmaongelmissa 
kohdistuu yleensä juuri koettuihin oireisiin ja mah-
dollisiin pidempiaikaisiin terveyshaittoihin. 

Osa sisäilmaongelmista on ratkaistu väistötiloi-
hin siirtymisen seurauksena, mutta edelleen on kiin-
teistöjä, joiden osalta sisäilmaongelmat aiheuttavat 
huolta sekä vaativat tutkimus- ja korjaustoimenpi-
teitä. Näissä asioisssa yhteistyö terveydensuojeluvi-
ranomaisen kanssa ollut aikaisempaa huomattavasti 
tiiviimpää ja tuottanut hyviä tuloksia. 

Sisäilmaryhmät toimivat säännöllisesti ja tarpeen 
tullen joustavasti. Erityisesti isoissa kiinteistöissä, 
joissa on havaittu kompleksisia ja epämääräisiä 
sisäilmaongelmia, on toiminut kiinteistökohtainen 
sisäilmaryhmä. Lisäksi esimerkiksi varhaiskasva-
tuksen ja perusturvan alueella on toiminut toimiala/
palvelualue -kohtaiset sisäilmaryhmät. Sisäilmaon-
gelma tilanteissa on erittäin tärkeää hyvä ja asialli-
nen viestintä. 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuoje-
lun vastuualueelta tehtiin 15 työsuojelutarkastusta 
Rovaniemen kaupungin työpaikoille vuonna 
2019. Työsuojelutarkastukset tehtiin yleisimmin 
kuntahankkeen mukaisina, viranomaislähtöisinä 
tarkastuksina ja suurin osa kohdistui vuonna 2019 
hallintoon. Lisäksi erikseen tehtiin tarkastuskäyntejä 
sisäilman tai muun ilmoituksen vuoksi.

Läheltä piti -ilmoitukset (uhka- ja 
väkivaltatilanteet) 

Läheltä piti – ilmoituksia tehdään eri toimintayk-
siköistä hyvin vaihtelevasti. Ilmoitusten merkityk-
sestä on muistutettu esimerkiksi erilaisten tarkas-
tuskäyntien yhteydessä. Hoitoalalla raportoitavat 
tilanteet liittyvät useimmiten potilaiden hoitotilan-
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teisiin. Ruoka- ja puhtauspalveluissa läheltä piti – tilanteisiin liittyvät monesti 
erilaiset esineet tai työvälineet. Varhaiskasvatuksessa ja kouluilla tilanteet 
tapahtuvat usein lasten kanssa toimittaessa. Kaikille toimialueille yhteinen vaa-
ranpaikka on työmatka. 

Läheltä piti -ilmoituksia raportoitiin loppuun saakka täytettyinä yhteensä 
467 kappaletta (v.2018: 498 kpl). Ilmoituksia tehtiin luonnollisesti eniten suuria 
henkilöstömääriä käsittäviltä palvelualueilta. Kouluilta ja varhaiskasvatuksesta 
lasten väkivaltatilanteita ilmoitetaan herkemmin kuin aiemmin. Asia on nähty 
tärkeänä huolen aiheena ja tarkemman huomion ja jatkokäsittelyn aiheena. Työ-
matkalla läheltä piti -tilanteita melkein viidennes (19,8 %) kaikista ilmoitetuista. 
Ne olivat lähinnä liukastumisia ja kaatumisia, jotka aiheuttavatkin vuosittain 
eniten työtapaturmista Rovaniemen kaupungilla. 

Työtapaturmat

Rovaniemen kaupungin henkilöstölle tapahtui vuonna 2019 yhteensä 263 
työtapaturmaa, joka oli vähemmän kuin vuonna 2018 (290 kpl). Kevan teke-
män analyysin mukaan Rovaniemen kaupungin työturvallisuusjohtaminen 
on parantunut. Rovaniemen lukuihin vaikuttaa jonkin verran myös ilmasto ja 
liukastumisten yleisyys. Talvella kulkuväylien kunnossapitoon sekä jalkineisiin 
kannattaakin kiinnittää huomiota. 

Rovaniemen kaupungin tapaturmamaksut ovat olleet vuosina 2015-2018 
vertailuorganisaatioiden keskiarvoa alemmat. Raportin kirjoittamisen hetkellä 
tapaturmakustannuksia ei vielä ollut saatavilla vuodelta 2019, koska todetut 
tapaturmat kirjautuvat vakuutusyhtiön järjestelmään viiveellä. Tapaturmien 
määrä ja korvauspäivien lukumäärä on laskenut vuodesta 2015 saakka, mutta 
ammattitautien määrä taas hieman noussut. Vuonna 2019 todettuja ammattitau-
titapauksia oli 7, kun vuosina 2016-2018 niitä oli 1 vuotta kohden. Ammattitau-
titutkimukset voivat olla pitkäkestoisia, ja itse ammattitaudin puhkeaminen voi 
tarkoittaa eri vuotta, kuin sen toteamisvuosi. 
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YHTEISTOIMINTA HENKILÖSTÖN KANSSA
Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnan järjestämisestä Rovanie-
men kaupungissa on sovittu kaupunginhallituksen päätöksellä 8.2.2010 § 9. 
Yhteistoimintaelimenä toimii yhteistyötoimikunta, jonka tavoitteena on yhteis-
toimintamenettelyn toteuttaminen, osallisuutta ja vuorovaikutusta lisäämällä. 
Yhteistoiminta antaa henkilöstölle mahdollisuuden vaikuttaa omaa työtään ja 
työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun, edistää tuloksellisuutta ja työ-
elämän laatua. Yhteistyötoimikunnassa on 22 jäsentä, joista 11 edustaa työnan-
tajaa ja 11 kaupungin henkilöstöä. 

Yhteistyötoimikunta kokoontui 13 kertaa vuoden 2019 aikana. Vuonna 2019 
yhteistyötoimikunnassa käsiteltiin erityisesti suunnitteilla olleen organisaa-
tiouudistusta, kaupungin taloudellista tilannetta ja talousarviovalmistelun 
etenemistä. Säästötavoitteisiin liittyen Rovaniemen kaupungilla käytiin loppu-
vuodesta lävitse myös yt-neuvottelut. Työnantajan ja henkilöstön edustajien 
yhteistyö on ollut hyvää ja aktiivista huolimatta siitä, että käsitellyt asiat ovat 
olleet poikkeuksellisen vaikeita. 

YHTEENVETO
Vuoden 2019 henkilötyövuositilastosta on nähtävissä palvelutarpeiden muutos-
ten vaikutus henkilöstömäärään. Henkilötyövuosien määrä on kasvanut aikuis-
ten ja työikäisten palveluissa, ikäihmisten palveluissa, lapsiperheiden palve-
luissa ja varhaiskasvatuspalveluissa. Odotettavissa on, että lähivuosina kehitys 
on samansuuntaista ikärakenteen kehityksestä johtuen. Varhaiskasvatus- ja 
koulupalveluiden palvelutarpeet pidemmällä aikavälillä oletettavasti vähene-
vät ikäluokkien pienentymisen vuoksi. Varhaiskasvatuspalvelujen kysyntään 
vaikuttavat toisaalta myös talouden suhdanteet.

Henkilöstön saatavuushaasteet näyttäytyvät suurimpina hoito- ja hoiva-
aloilla. Kilpailu työvoimasta kyseisiin tehtäviin on kovaa muiden työnantajien 
ja toisaalta myös muiden alojen kanssa. Kilpailuun vastaamiseksi on välttä-
mätöntä kehittää kaupungin työnantajabrändiä ja henkilöstön työntekijäko-
kemusta. Suurena, julkisena työnantajana kaupungilla on hyvät edellytykset 
kehittyä nykyistä halutummaksi ja pidetymmäksi työpaikaksi. Tämä edellyttää 
muun muassa kohdennettua markkinointia, esimiestyön tukemista, kehittymis-
mahdollisuuksien tarjoamista henkilöstölle ja henkilöstön yksilöllisten toivei-
den ja tarpeiden huomioimista. 

Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen ja henkilöstöpolitiikan johtaminen 
edellyttävät toimivia rakenteita ja riittäviä resursseja. On nähtävissä, että edellä 
mainittujen toimintojen resursseja kokoamalla ja työnjakoa selkeyttämällä voi-
daan saavuttaa parempia tuloksia. Tämä on luontevaa jatkoa organisaatiouudis-
tuksen toimeenpanolle.
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ROVANIEMEN KAUPUNGIN  
HENKILÖSTÖVOIMAVARAT

Henkilöstömäärän kehitys

ORGANISAATIO
Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Työllistetyt Yhteensä HTV HTV muutos

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2019 2019 2018 2019 2018-2019

Hallinnon toimiala 77 68 25 17 102 85 8 93 100 91 -9

Perusturvapalvelujen  
toimialan yhteiset palvelut

31 24 13 6 44 30 3 33 45 31 -14

Aikuisten ja työikäisten  
palvelut

123 124 31 31 154 155 5 160 143 153 10

Ikäihmisten palvelut 400 409 182 219 582 628 5 633 552 557 5

Lapsiperheiden palvelut 119 134 25 28 144 162 0 162 128 138 10

Terveydenhuollon palvelut 174 166 67 65 241 231 1 232 201 201 0

Perusturvapalvelujen toimiala 847 857 318 349 1165 1206 14 1220 1070 1079 9

Sivistyspalvelujen hallinto 4 4 1 0 5 4 0 4 3 3 0

Varhaiskasvatuspalvelut 527 517 154 181 681 698 3 701 629 647 18

Koulutuspalvelut 575 570 147 153 722 723 5 728 732 732 0

Vapaa-ajan palvelut 138 127 19 29 157 156 16 172 158 160 2

Sivistyspalvelujen toimiala 1244 1218 321 363 1565 1581 24 1605 1522 1542 20

Teknisen toimialan yhteiset 
palvelut

10 10 0 0 10 10 1 11 11 10 -1

Tekniset palvelut 43 43 1 3 44 46 0 46 61 47 -14

Ympäristöpalvelut 29 30 10 11 39 41 0 41 33 35 2

Tekninen toimiala 82 83 11 14 93 97 1 98 105 92 -13

Ruoka- ja puhtauspalvelut 104 99 4 2 108 101 0 101 107 97 -10

Tilaliikelaitos 62 54 4 4 66 58 5 63 69 68 -1

Yhteensä 2416 2379 683 749 3099 3128 52 3180 2972 2969 -3

Palvelussuhteita  
3180 

Henkilötyövuodet  
vähenivät kolmella

PALVELUSSUHDE 31.12.2019 Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Kokoaikaiset 2828  1,1 %

Osa-aikaiset 300 -1,0 %

Yhteensä 3128 0,9 %

MÄÄRÄAIKAISET 31.12.2019 Yhteensä Jakauma Muutos -% ed. vuosi

Sijaiset 396 52,9 % 12,8 %

Kausiluontoinen työ 8 1,0 % 60,0 %

Projektiluonteinen tehtävä 15 2,0 % -28,6 %

Oppisopimus 1 0,1 % -66,7 %

Tuntiopettaja 29 3,9 % 70,6 %

Avoimen vakanssin hoito 161 21,5 % 25,8 %

Ylimääräinen tehtävä 14 1,9 % 27,3 %

Muut 73 9,7 % -50,3 %

Työllistetyt 52 7,0 % -20,0 %

Yhteensä 749 100 % 0,1 %
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Henkilöstön keski-ikä

IKÄ VUOSINA Miehet Naiset Yhteensä Muutos -% ed. 
vuodesta

Lukumäärän 
muutos ed. 
vuodestalukumäärä %-osuus lukumäärä %-osuus lukumäärä

% 
-osuus

alle 30 86 14.3 262 10,2 348 10,9 13,4 41

30-39 124 20,6 544 21,1 668 21 4,5 29

40-49 144 23,9 565 21,9 709 22,3 0,0 0

50-54 76 12,6 383 14,9 459 14,4 8,9 −45

55-59 91 15,1 480 18,6 571 18 4,7 −28

60-64 68 11,3 322 12,5 390 12,3 3,3 10

65 ja yli 14 2,3 21 0,8 35 1,1 45,8 11

Yhteensä 603 2577 3180 100 0,5 16

Keski-ikä 46,3 45,2 46,1 0,0

Eläkkeelle siirtyminen

Yhteensä Keski-ikä

2018 2019 2018 2019

Vanhuuseläkkeelle 70 72 64 64,0

Työkyvyttömyyseläkkeelle 16 21 58,9 58,6

Kuntoutustuelle 9 15 49,9 49,8

Osa-aikaeläkkeelle 0 0 -

Osatyökyvyttömyyseläkkeelle 34 25 58,1 54,0

Kaikki eläkelajit 120 118 60,9 60,0

Työvoimakustannukset ja osaamisen kehittäminen

PALKKASUMMA

Vuosi 2018 2019

Me 140 145

 

KVTES 
(hallinto-, 
hoito- 
hoiva-
alat)

OVTES 
(opetus-
ala)

TS  
(tekninen 
ala)

LS  
(lääkärit)

TTES  
(teknisen 
alan 
tuntityön-
tekijät)

Muusikot

Tehtäväkohtainen palkka 93,21 78,05 90,16 87,54 89,24 88,87

Palveluaikaan sidotut lisät 5,36 16,49 6,34 5,87 8,27 5,23

Henkilökohtainen lisä 0,89 0,02 3,15 6,40 2,49 0,09

Muut säännöllisen työajan lisät 0,54 5,44 0,35 0,19 0,00 5,81

Yhteensä prosenttia 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Kokonaisansio keskim. 
euroa/kk

2563,62 3796,37 3270,01 5304,64 2286,89 3071,70

Miesten keskiansio €/kk 2715,59 3849,11 3230,53 5185,82 * 3024,71

Naisten keskiansio €/kk 2545,76 3771,62 3304,36 5356,63  * 3093,39

*Tuntipalkkaisista työntekijöistä vain yksi on nainen joten keskiansiota ei ole esitetty tästä syystä

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 2018 2019

Ammatillinen henkilöstökoulutus 4570 3894

Päivää/osallistuja 1,4 1,2

Kustannukset yhteensä 730 992 638 227

Henkilöstön  
keski-ikä 46,1

Vanhuus- 
eläkkeelle  

siirtyneiden  
keski-ikä 64

Koulutus- 
kustannukset  
730 992 euroa
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TYÖNTEKIJÖIDEN HYVINVOINTI JA TYÖTYYTYVÄISYYS

Työtapaturmien määrät

Vuosi Työtapaturmien määrä Sairauspoissaolopäivät

2018 290 1258

2019 263 1193

Koko henkilöstön sairauspoissaolopäivät tehtyä henkilötyövuotta kohden
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2017 2018 2019* 

Hallinnon toimiala 13,02 14,92 6,90

Perusturvapalvelujen toimiala 16,99  18,76 16,91 

Sivistyspalvelujen toimiala 13,77 13,86 12,61

Tekninen toimiala 9,75 6,74 8,19

Ruoka- ja puhtauspalvelut 18,95 25,52 16,92

Tilaliikelaitos 15,66 18,94 13,65

Yhteensä 15,01 15,98 14,02

*Ei sisällä kuntoutustukipäiviä

Työterveyshuollon kustannukset

Vuosi Kokonaiskustannukset 

2018 2 259

2019 2 214

Työterveyshuollon kustannukset jakautuivat Kelan korvaus-luokkiin seuraavasti:
KELA I 49,30 % ja KELA II 50,70 % 
Korvausluokka I kattaa lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon kustannukset. Korvausluokka II kattaa 
sairausvastaanottokäynnit ja muut terveydenhuollon kustannukset, kuten esim. laboratoriot. Pääpainon 
työterveyshuollossa tulee olla ennaltaehkäisevässä lakisääteisessä työterveyshuollossa. 

Työpaikkaruokailu- ja kulttuuri- ja liikuntaetu

Vuosi Kokonaiskustannukset 

2019 473

2018 576

2017  355
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Perusturvapalveluiden henkilöstön sairauspoissaolot henkilötyövuotta kohden

2017 2018 2019*

Perusturvan yhteiset palvelut 20,90 14,79

Aikuisten ja työikäisten palvelut 14,11 12,84 12,53

Ikäihmisten palvelut 18,32 20,99 20,53

Lapsiperheiden palvelut 8,85 12,21 10,47

Terveydenhuollon palvelut 20,19 20,61 14,91

Perusturvapalvelujen toimiala 16,99 18,76 16,91

*Ei sisällä kuntoutustukipäiviä
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2017 2018 2019* 

Varhaiskasvatuksen palve-
lualue

20,25 21,00 18,94

Koulutuksen palvelualue 9,63 8,71 8,15

Vapaa-ajan palvelualue 6,54 7,57 7,62

Sivistyspalvelujen toimiala 13,77 13,86 12,61

*Ei sisällä kuntoutustukipäiviä
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TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT  
(sis. sairauspoissaolot ja kuntoutustukipoissaolot)

Päivät Muutos-% ed.vuodesta % Työajasta

Lyhyet poissaolot alle 4 pv 11173 -12,8 % 2,2 %

4 - 29 pv 29020 8,0 % 5,6 %

30 - 60 pv 8558 -12,5 % 1,7 %

61 - 90 pv 4374 -1,9 % 0,8 %

91-180 pv 5601 -7,5 % 1,1 %

Yli 180 pv 5666 -7,4 % 1,1 %

Yhteensä 64392 -2,0 % 10,3 %

Keskimäärin työpäivää / henkilötyövuosi  
(ei sisällä kuntoutustukipäiviä)

14,02

Keskimäärin työpäivää / henkilötyövuosi  
(sis. kuntoutustukipäivät)

15,00

Keskimäärin kalenteripäivää / henkilötyövuosi 21,7

Em. Poissaoloista erikseen

*työtapaturmat 1164

*työmatkatapaturmat 219

*ammattitaudit tai -epäilys 55
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PALVELUALUE KPL

Aikuisten ja työikäisten palvelut 66

Hallinnon toimiala 12

Ikäihmisten palvelut 96

Koulutuspalvelut 183

Lapsiperheiden palvelut 19

Ruoka- ja puhtauspalvelut 30

Tekniset palvelut 4

Terveydenhuollon palvelut 46 

Tilaliikelaitos 1

Vapaa-ajan palvelut 9

Varhaiskasvatus 112

Ympäristönvalvonta 0

467

Läheltä piti -tilanteet 2019

Työtapaturmien ja ammattitautien lukumäärä
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Rovaniemen kaupunki
PL 8216
96101 Rovaniemi
 
Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovakatu 1-2
Keskus: 016 3221
Fax: 016 322 6450
Sähköposti: kirjaamo@rovaniemi.fi
 
www.rovaniemi.fi
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