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HENKILÖSTÖKERTOMUS OHJAA TOIMINTOJEN SUUNNITTELUA  
  
Hankasalmen kunnassa siirryttiin vuonna 2005 pelkistetyistä henkilöstötilinpäätöksistä 

henkilöstökertomuksen laadintaan. Henkilöstökertomus on sen jälkeen vakiintunut osaksi kunnan 

toimintojen kehittämistä. Henkilöstökertomus on osaltaan ohjannut oikeisiin toimenpiteisiin 

henkilöstön jaksamisen tukemisessa – ja toisaalta se vuosittain osaltaan osoittaa myös ne tarpeet, 

joita eri työyksiköistä löytyy työssä viihtymisen ja jaksamisen suhteen sekä työn tuloksekkaan 

suorittamisen suhteen. 

 

Henkilöstökertomuksen tavoitteena on herättää näkemyksiä ja luoda pohjaa keskustelulle sekä 

kehittämistoimille.  Henkilöstökertomuksen avulla seurataan kokonaisvaltaisesti kunnan 

henkilöstön määrän ja rakenteen kehittymistä sekä henkilöstön vaihtuvuutta.  

 

Vuoden 2020 merkittäviä uudistuksia olivat koulukeskuksen ja kirkonkylän päiväkodin 

rakennustöiden valmistuminen ja käyttöönotto sivistyspalveluissa ja perusturvassa uuden 

terveysaseman sekä palvelutalo Kuuhangan valmistuminen vuodenvaihteessa. Tähtelän 

kuntoutusyksikön paikkamäärän lisäys ja sen tuomat henkilöstönlisäyspäätökset toteutettiin yt-

neuvotteluiden jälkeen kevään ja kesän 2020 aikana. Rekrytointien ja tarvittavien muiden 

järjestelyjen jälkeen Tähtelä muuttui 10-paikkaiseksi entisen 7 paikan sijaan elokuussa 2020. 

       

Perinteinen työtyytyväisyyskysely henkilöstölle siirrettiin koronapandemian aiheuttaman 

poikkeustilanteen vuoksi joulukuulle 2020. Toisaalta se todettiin ihan hyväksi ajankohdaksi 

tarkastella kulunutta vuotta. Kyselyn tuloksista näkyy selkeästi ne yksiköt, joissa haasteita on jo 

havaittukin olevan, mutta myös positiivisena ilmiönä vertailussa tulee esiin se, että johtamisella ja 

työyhteisön yhteisellä keskustelulla aiemmin kriittisiäkin arvioita antaneet työyhteisöt kokevat 

nykytilansa monessa kohden parantuneen huomattavasti. Työhyvinvointi onkin meidän kaikkien 

asia ja sille voidaan tehdä paljon.  

 

Korona on työllistänyt kaikkia kunnan toimialajohtajia läpi vuoden. Perusturvassa toimialajohtaja 

on 50% työajalla myös kunnan henkilöstöjohtaja ja koronatoimet ovat vaikuttaneet osaltaan työhön 

myös tällä saralla. Koronan myötä on monia henkilöstön toimintatapoja jouduttu uudistamaan ja 

muuttamaan ja niiden johtaminen, tukeminen ja mahdollistaminen on edellyttänyt kaikilta tasoilta 

keskittymistä perustehtäviin ja uusien tapojen opetteluun. Poikkeusoloista johtuva henkinen paine 

kohdistuu koko henkilöstöön ja siksi onkin korostetusti pidetty esillä, että työhyvinvointi on meidän 

kaikkien asia ja siihen voidaan vaikuttaa sekä työnantajan tuella että omilla toimilla.  

 

 

Poikkeusoloista johtuva henkinen paine kohdistuu koko henkilöstöön ja siksi onkin korostetusti 

pidetty esillä, että työhyvinvointi on meidän kaikkien asia ja siihen voidaan vaikuttaa sekä 

työnantajan tuella että omilla toimilla. Kyselyn tuloksista näkyy selkeästi ne yksiköt, joissa 

haasteita on jo havaittukin olevan, mutta myös positiivisena ilmiönä vertailussa tulee esiin se, että 

johtamisella ja työyhteisön yhteisellä keskustelulla aiemmin kriittisiäkin arvioita antaneet 

työyhteisöt kokevat nykytilansa monessa kohden parantuneen huomattavasti. Työhyvinvointi onkin 

meidän kaikkien asia ja sille voidaan tehdä paljon.  
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Tämän kertomuksen koonnista on vastannut vs. palvelujohtaja Terhi Lamminniemi. 

Valmistelun pohjana olevien tietojen hankinnassa on erittäin keskeisesti ollut mukana 

palkanlaskija Suvi Hänninen ja kirjapitoyksikön henkilökuntaa.   

  

Henkilöstökertomus esitellään YT-toimikunnassa 25.3.2021 ja sen jälkeen kunnanhallituksessa 

29.3.2021. Kunnanvaltuustoon kertomus viedään tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.   

  

Kertomuksen lopussa asetetaan esille tulleiden asioiden pohjalta muutama olennainen tavoite, 

joiden toteutumista seuraavassa henkilöstökertomuksessa erityisesti seurataan. Kertomuksen 

lopussa esitetään siis myös koonti vuoden 2019 henkilöstökertomuksessa vuodelle 2020 

asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.  

  
  
  

HENKILÖSTÖVOIMAVARAT  
  
 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ  

  
Henkilöstön määrä poikkileikkaushetkenä kokonaisuudessaan 31.12.2020 Hankasalmen 

kunnassa oli 350 henkilöä, jossa vähenemää edellisen vuoden vastaavaan aikaan on 25 

henkilöä. Tässä määrävertailuissa tulee huomioida, että kyseessä on vuoden lopun tilanteen 

poikkileikkaus.   

  

Henkilöstön jakautuminen eri vastuualueille sekä työsuhteen laatu on kuvattu seuraavassa 

taulukossa:  

  

Vastuualue  vakinaiset  sijaiset/määräaikaiset  työllistetyt   Yhteensä  

Muutos  

edelliseen 

vuoteen  

Kunnanhallitus  11  2  0  13  -6  

Ympäristötoimi  43  6  4  53  -2  

Perusturva  115  24  5  144  2  

Sivistystoimi  99  37  4  140  -19  

YHTEENSÄ  268  69  13  350  -25  

Muutos edelliseen vuoteen   -14  -9  -2  -25  -25  

  

 

Keskeisimmät muutokset 2020:  

  

Vakituisen henkilöstön määrä on vähentynyt yt-neuvotteluiden ja luontaisen poistuman kautta 

tehtyjen töiden uudelleen järjestelyjen myötä. Poikkileikkausajankohdan tilanne näyttää 14 

vakituista henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Kunnanhallituksen vakinaiset henkilöt ovat 

vähentyneet kolmella ja kokonaismuutos määräaikaiset ja työllistetyt mukaan lukien on kuuden 

henkilön verran. Ympäristötoimessa vähentyi 8 henkilön verran vakituista työvoimaa, sen 



  5  

sijaan määräaikaisia oli poikkileikkaushetkellä työsuhteessa 6 henkilöä, työllistettyjä 4. 

Kokonaisvähenemä oli 2 henkilön verran. Sivistystoimessa vakinaisten määrä väheni myös 8 

henkilön verran ja sijaisia / määräaikaisia työsuhteita oli poikkileikkaushetkellä 7 vähemmän 

kuin vuotta aiemmin. Työllistettyjen määrä väheni puolella eli 8:sta neljään. Perusturvan 

puolella vakituisen henkilöstön määrä on kasvanut viidellä yt-prosessin myötä, eli käytännössä 

pitkäaikaisia sijaisia vakinaistettiin, sillä saman verran on määräaikaisia työsuhteita poistunut. 

Ongelmaa on edelleen ollut saada päteviä sijaisia hoitotehtäviin vanhusten palveluihin.  

 

Henkilöstömenot esitetään tämän kertomuksen loppuosassa.  

 

 

Työntekijöiden jakautuminen sukupuolittain:  

  

Kuntaan ei ole vielä laadittu varsinaista tasa-arvosuunnitelmaa. Ennen sen luomista on 

paikallisia järjestelyeriä myönnettäessä koko ajan tarkasteltu, ettei niiden kautta synny 

eriarvoisuutta esimerkiksi sukupuolen perusteella. Henkilöstökertomuksessa on erityistä syytä 

ennen tasa-arvosuunnitelman luomista seurata tasa-arvoon liittyviä seikkoja.   

                    

           Miesten määrä ja osuus vakinaisesta henkilökunnasta oli vuonna 2020 

 

          
                    

Kunnan 268:sta vakinaisesta työntekijöistä 35 on miehiä eli prosentuaalisesti 13%. Miesten 

osuus työvoimasta vakituisen henkilöstön kohdalla säilyi samana verrattuna edellisvuoteen. Jos 

tarkasteluun otetaan mukaan myös määräaikainen henkilöstö vuoden vaihteessa niin yhteensä 

vertailussa on 337 henkilöä. Tuolloinkaan miesten prosentuaalinen osuus ei kohene. 
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Miehiä oli kaikkiaan vuonna 2020 vakinaisista työntekijöistä 13,1%  

 

 
 

  

 

 

 

Kunnan johtoryhmän kokoonpano on kuusi henkilöä, joista kolme on naisia ja kolme miestä. 

Esimiestehtävissä toimivien joukossa keskeisillä paikoilla on enemmistö naisia ja heidän 

määränsä on uusien rekrytointien myötä myös koko ajan kasvanut.  
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Naisten osuus henkilöstöstä vuonna 2010 oli 83,7 %. Vuonna 2011 määrä oli 82,1 %, vaikka 

naisvaltainen terveystoimi siirtyi yhteistoiminta-alueen vastattavaksi. Kuntamme on siis hyvin 

naisvaltainen työyhteisö, sillä vaikka naisten osuus vuonna 2012 laski 81,4 %:iin ja vuonna 

2013 81 %:iin, niin on se taas 2014 noussut 81,7 %:iin, naisten osuus vuonna 2015 oli jo 82,30 

% ja vuoden 2016 lopussa 84 %. Naisten osuus vakituisesta henkilöstöstä vuonna 2017 oli 

lähes 88 %:a. Naisten osuus vakituisesta henkilöstöstä vuonna 2018 oli  87,3 %:a. Naisten 

osuus vakituisesta henkilöstöstä vuonna 2020 oli  86,9 %. 

  

Tasa-arvonäkökulmasta rekrytoinnissa on siis panostettava kaikilla vastuualueilla miesten 

rekrytoimiseen työyhteisöömme ja esimiestehtäviinkin. Valintoja ei ole tehty tasa-

arvoperusteilla, vaan naisten osuus keskeisissä johtotehtävissä on kasvanut normaalin 

hakukäytännön ja virantäyttöprosessin myötä. Miesten määrän kasvu muussa henkilöstössä on 

toteutunut, niiden mahdollisuuksien rajoissa, mitä on avautunut hakuprosessien yhteydessä.   

  

  

HENKILÖSTÖN RAKENNE  

 

Määräaikaiset työsuhteet   
   

Sijaisuuksissa ja perustelluista syistä myös muissa työsuhteissa edelleen työskentelee tietty 

määrä määräaikaisia työntekijöitä, mutta jo henkilöstöstrategia linjaa kunnan 

henkilöstöpolitiikan siten, että sen tulee toimia vakinaisuutta tukevasti. Strategiassa 

määritellään, että vakinainen palvelussuhde on ensisijainen palvelussuhteen muoto kaikissa 

niissä kunnan työtehtävissä, jossa henkilöstötarve nähdään pitkäkestoiseksi.    

  

Seuraavista taulukoista ilmenee, että vakituisen henkilöstön osuus kunnan henkilökunnasta on 

suurin ja on 31.12.2020 tilanteessa noin 76,6 %. Henkilöstöstrategiaan kirjatun tavoitteen 

vakinaisempien työsuhteiden suhteen voidaankin todeta onnistuneen. Ympäristötoimessa on 

määräaikaisten työsuhteiden määrä lisääntynyt neljällä, muissa hallintokunnissa vähentynyt. 
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Perusturvassa vähenemää 5, sivistyksen sektorilla 7 henkilön ja kunnanhallituksessa 1 

määräaikaisuuden verran. 

                                   
Määräaikaiset työntekijät 31.12.2020 

 

         
  

 

          
                
 

Hallintokunnittain tilanne vaihtelee jonkin verran ja vuoden 2020 lopussa tilanne oli         

seuraava:  
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Vakituisten työsuhteiden osuus kasvanut koko kuntakokonaisuutta tarkasteltaessa. 

Toimialoittain katsottuna kehityskulku viime vuonna verrattuna edelliseen on ollut 

seuraavanlainen:  

Kunnanhallituksen osalta vakinaisten suhteellinen osuus lisääntynyt 10,9 %. 

Ympäristötoimessa vakinaisten työntekijöiden osuus on vähentynyt käydyn yt-prosessin myötä 

11,6 %, yhteensä 8 henkilön verran. 

Perusturvassa lisäystä on ollut 2,4 % verran, kun 5 henkilöä on vakinaistettu lisää. 

Sivistystoimessa vakinaisten osuus on lisääntynyt myös 3,4 %. 

Työllistettyjä oli hieman vähemmän edellisvuoteen verrattuna. 

 

 

 

Henkilöstön keski-ikä ei ole muuttunut – mutta väki vanhenee  

  

Vuoden 2008 lopussa Hankasalmen kunnan henkilöstön keski-ikä oli 47,62.  Kymmenen 

viimeisimmän vuoden kuluessa henkilöstön keski-ikä on kasvanut käytännössä hyvin vähän. 

Keski-ikä oli nimittäin vuoden 2012 lopussa 48,67 vuotta ja on vuosien 2013 ja 2014 lopussa 

48,5 vuotta. Vuoden 2018 aikana keski-ikä oli edelleen vakinaisen henkilöstön osalta 48,8 

vuotta. Miesten keski-ikä oli 52,0 ja naisten edelleen 48,4 vuotta. Vuoden 2019 aikana keski-

ikä oli vakinaisen henkilöstön osalta 48,58 vuotta. Miesten keski-ikä oli 52,68 ja naisten 

edelleen 48,0 vuotta. Vuoden 2020 aikana keski-ikä oli vakinaisen henkilöstön osalta 48,1 

vuotta. Miesten keski-ikä oli 53,0 ja naisten 47,6 vuotta. 
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Vakinaisen henkilöstön keski-ikä 

        
 

Nuoria on kunnassa töissä hälyttävän vähän. Alle 29-vuotiaiden osuus vakinaisesta 

henkilöstöstä on reilut 5 %.  Samaan aikaan kunnassa on yli 50-vuotiaita taas selkeästi kasvava 

joukko. Nuortenkin rekrytoimiseen on siis kiinnitettävä erityistä huomiota. Vastuualueittain 

vakituisen henkilökunnan keski-ikä vaihtelee. Sivistystoimessa se on 47,7 vuotta, missä 

edelliseen vuoteen verrattuna on pientä laskua (-0,2 vuotta).  Perusturvassa puolestaan 46,6 

jossa on laskua 0,3. Kun tarkastellaan koko kunnanhallituksen alaista henkilöstöä 

(kunnanhallitus, taloushallinto, yleishallinto, elinkeinotoimi) keski-ikä on 47,1 jossa 

nuorennusta on tapahtunut eniten eli 2,8 vuoden verran.  Ympäristötoimessa keski-ikä on 

noussut 1,5 vuodella edellisvuoteen verrattuna.  

  

Ympäristötoimessa siis seuraavat vuodet tuovat suuria muutoksia henkilöstöön, vaikka niitä 

osittain on jo tapahtunutkin. Hoiva- ja sivistyspalveluissa sekä kunnanhallituksen alueella 

ikäjakauma on huomattavasti tasaisempi.   

  

Henkilöstön ikäjakaumaa kuvaava seuraava taulukko kertoo, että 39–vuotiaita tai nuorempia 

vakinaisesta henkilöstöstä on 31.12.2020 57 henkilöä, mikä on neljä henkilöä enemmän 

kuin edellisenä vuonna.  Alle 40 -vuotiaiden osuus vakinaisesta henkilökunnasta on nyt 21,3 

%, kun se vuosi sitten oli 18,8 %. Tältä osin nuorentumista on siis hieman tapahtunut, mutta 

toisaalta täytyy muistaa, että vuoden 2006 lopussa määrä oli kuitenkin jopa 23,3 %.   

  

Vastaavasti yli 50-vuotiaita on nyt 129 henkilöä. Vuonna 2019 vastaava luku oli 140, joten 

heidän osuutensa on vähentynyt 11 henkilön verran. Yli 50-vuotiaiden osuus on nyt 48,14 % 

vakituisesta henkilökunnasta ja toisaalta vuoden 2006 lopussa vain 37,1 % Suurin yksittäinen 

ikäryhmä on 50-59-vuotiaat, heitä vakinaisessa henkilöstössä on 90 henkilöä. 40-49-vuotiaita 

on 82 henkilöä eli 30,60% vakinaisen henkilöstön määrästä. 
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Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma 
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Hankasalmen kunnan ikäjakauma on onneksi useimmissa työyhteisöissä kuitenkin laaja, eli 

isossa osassa työpisteitä mitään varsinaista eläkepommia ei ole vielä lähivuosina näköpiirissä 

(esimerkiksi hoiva-alalla tai valtaosassa kouluja)  – henkilöstön keski-ikäistyminen on sen 

sijaan selvä tosiasia.  Muutamissa tehtävissä, joissa henkilökunnan jäsen joko yksin vastaa 

kyseisestä sektorista tai työyhteisö muuten on sangen pieni, jo lähivuosina ollaan 

eläköitymisen kautta suuren muutoksen edessä – ja ollaan osittain sitä jo oltu.   

  

Vastuualueittain ikääntyneemmän henkilöstön määrää esitellään seuraavassa taulukossa. 

Nuorimmat työntekijät työskentelevät eri työtehtävissä perusturvassa (5,2% vakituisista) ja  

sivistystoimessa (3 % vakituisista). Alle 29-vuotiaita ei 31.12.2020 tarkasteluajankohtana 

kunnanhallituksen eikä ympäristötoimessa alaisuudessa ollut yhtään.  Yli 55-vuotiaiden osalta 

määrä oli edellisvuonna 96 henkilöä ja osuus on 34 % vakituisesta henkilöstöstä. Vuonna 2020 

yli 55-vuotiaiden määrä oli kokonaisuudessaan 96 henkilöä ja prosentuaalinen osuus 

edelleen on 34 % vakituisesta henkilöstöstä. 

 

55v. ja yli vuonna 2020 = 34% vakinaisesta henkilöstöstä 
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                Vastuualueittain yli 55-vuotiaat 

 

       
  

 

      Muita yksittäisiä seikkoja henkilöstörakenteesta  

  

Vuonna 2003 vakinaisesta henkilökunnasta oli osa-aikaeläkkeellä 22 henkilöä. Sen jälkeen 

määrä on pienentynyt. Sittemmin vuonna 2017 nimike muuttui osittaiseksi varhennetuksi 

vanhuuseläkkeeksi. Eläköitymistä käsittelevässä luvussa tulee sen sijaan ilmi, että vaihtoehtona 

osittainen varhennettu vanhuuseläke kiinnostaa kyllä yli 55-vuotiaita työtekijöitä. 

Edellisvuonna osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä oli 11 henkilöä ja heistä kaikki 

olivat naisia. Vuonna 2020 määrä oli vähentynyt neljällä, edelleen vain naiset olivat valinneet 

tämän vaihtoehdon. 

 

Osittainen varhennettu vanhuuseläke vuonna 2020 

      
  

Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä olijat jakautuvat nyt seuraavasti: perusturva 5 

henkilöä, sivistystoimi 1, ympäristötoimi 1 ja kunnanhallituksen alueella ei yhtään. Kaikki ovat 

osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Määrältään osa-aikaeläkkeellä olevat muodostavat 2,6 % (3,9 

%) kunnan vakinaisesta henkilökunnasta. Olennaisempaa onkin kuitenkin se, että kukaan 

heistä ei ole omasta halustaan osa-aikaeläkkeellä, vaan taustalla ovat terveydelliset syyt.  
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Vuonna 2004 vakinaisesta henkilökunnasta kokopäiväisiin virkoihin tai työsuhteisiin 

palkatuista vain 4 henkilöä oli vuorotteluvapaalla. Vuorotteluvapaan suosio käytännössä kasvoi 

siitä melko suurestikin, ja esimerkiksi 2007 vuorotteluvapaalla oli 13 henkilöä ja 2008 12 

henkilöä. Mutta sen jälkeen vuorotteluvapaiden käyttö on kuitenkin laantunut. Vuonna 2019 

vuorotteluvapaalla oli 3 henkilöä yhteensä 432 päivää. Kuluneena vuonna 2020 

vuorotteluvapaalla oli kaksi henkilöä, yhteensä 288 päivää. Eli kovin suurta suosiota 

vuorotteluvapaa ei ole saavuttanut viime vuosina. 

  

Kuntoutustuella (eli määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä) oli vuonna 2006 neljä 

työntekijää ja vuonna 2007 määrä oli jo seitsemän työntekijää. Kuntoutustuella olevien määrän 

kasvu ei onneksi ole jatkunut, vaan 2008 lopussa heidän määränsä oli kuusi työntekijää. 

Vuonna 2009 heidän määränsä oli kahdeksan. Vuoden 2016 aikana perusturvassa on ollut yksi 

henkilö kuntoutustuella ja lomituksessa kaksi yhteensä 14,3 kk.  Vuonna 2017 kuntoutustuella 

oli perusturvassa yksi henkilö 90 päivää. Vuonna 2019 kuntoutustuella oli kunnassa yksi 

henkilö, koko vuoden ajan. Vuonna 2020 heitä ei ollut enää yhtään. Tilanteen pysyminen 

suotuisana on merkille pantava asia tässä henkilöstökertomuksessa.  Toisaalta on huomioitava 

osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien joukko, joka on nyt 7 henkilöä.    

 

Kunnan palkkalistoilla on vuoden 2020 lopussa useassa eri kunnassa kirjoilla olevia 

henkilöitä seuraavasti:   

  

       
   

 
 

 ELÄKÖITYMINEN  

  

Eläköitymiskehitystä henkilöstön keskuudessa voidaan arvioida vain tietyllä 

todennäköisyydellä, koska eläkkeelle jääminen on subjektiivinen oikeus ja työuraa on 

mahdollista jatkaa aina 68vuotiaaksi saakka. Toisaalta vain muutama henkilö on työskennellyt 

kunnassa yli 65-vuotiaaksi saakka.   

  

Ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksamisesta huolehtiminen on jatkossa kuitenkin entistä 

tärkeämpää. Toimintojen turvaamisen kannalta täytyy myös muistaa, että suhteessa 

henkilökuntamme määrään vaihtuvuus eri työyksiköissä ikääntymisen vuoksi saattaa olla 

suurta ja poiketa siis paljon toisistaan.   

  

Henkilöstön vaihtuvuuteen on osattava eri työpisteissä siis hieman eri tavoin varautua ja 

eläköitymiskehitystä tarkasti seurattava nyt ja tulevina vuosina.   

  

Eläkepoistuma oli vuonna 2009 11 henkilöä, josta yhdeksän vanhus- ja kaksi 

työkyvyttömyyseläkkeelle. Vuonna 2010 se oli 12 henkilöä, josta yhdeksän vanhus- ja kolme 
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työkyvyttömyyseläkkeelle. Vuonna 2011 toteuma oli yhdeksän henkilöä, joista kahdeksan 

vanhuseläkkeelle. Vuonna 2012 eläkepoistuma oli 10 henkilöä vanhuseläkkeelle. Vuonna 2013 

eläkkeelle jäi 15 henkilöä, joista 5 muutoin kuin vanhuuseläkkeelle. Vuonna 2015 eläkkeelle 

jäi Hankasalmen kunnasta 10 henkilöä, joista 9 vanhuuseläkkeelle.   

  

Vuonna 2017 eläkkeelle jäi Hankasalmen kunnasta 15 henkilöä, joista 14 vanhuuseläkkeelle. 

Vuonna 2018 eläköityi 8 henkilöä, joista 5 jäi vanhuuseläkkeelle. Vuonna 2019 eläkkeelle jäi 

jälleen 8 henkilöä, joista 6 vanhuuseläkkeelle. Vuonna 2020 eläkkeelle jäi Hankasalmen 

kunnasta 13 henkilöä, joista 12 vanhuuseläkkeelle. 

Muistaa kuitenkin täytyy, että osatyökyvyttömyyseläkkeellä on Hankasalmen kunnassa tällä 

hetkellä 7 henkilöä, mikä luo yhdessä pitkien sairauslomien kanssa uhkakuvia ennen aikaisten 

eläköitymisten kasvusta tulevaisuudessa, jollei työaika- ja työtapajärjestelyissä onnistuta hyvin.  

 

Työtyytyväisyyskyselyn kautta kysyttiin taas joulukuussa 2020 myös henkilöstön omaa 

näkemystä eläkkeelle siirtymisestä. Sen antama ennuste on esitettynä seuraavassa taulukossa ja 

se luo osaltaan kuvaa tulevaisuuteen nähden. Vastaajista 63 oli 55 vuotta täyttänyt, eli 32,64 % 

vastaajista. 

 

  Työurani lopulla uskon, että (1=hyvin epätodennäköisesti, 5= erittäin todennäköisesti) 
    Vastaajien määrä: 191 

    
  

    
 

Yllä olevassa kaaviossa on verrattu vuoden 2016 ja 2019 vastauksia viime vuoden tuloksiin.        

Aikaisempiin vuosiin verrattuna osittainen varhennettu vanhuuseläke (ent. osa-aikaeläke) on 

alkanut kiinnostaa enemmän (esim. vuonna 2016 keskiarvo 2,72) ja osa arvelee jatkavansa 

työuraansa lähemmäs 68 ikävuotta.  

eläkkeelle ennen eläkeikää osa-aikaeläke kiinnostaa töissä jatkaminen liki 68v

Ajatuksia eläköitymisestä, koko kunta

2016 2019 2020
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Hallintokunnittain on havaittavissa hieman eroavaisuutta siinä, kuinka pitkälle työuraa arvelee 

jatkavansa. Perusturvassa on tämän vertailun perusteella suurin mahdollisuus sekä ennenaikaiseen 

eläköitymiseen että osittaiselle varhennetulla vanhuuseläkkeelle siirtymiseen. Myös työuran 

jatkaminen lähelle 68 ikävuotta koetaan siellä epätodennäköisimmäksi verrattuna muihin 

toimialoihin. Toki tämä työn fyysisyyden vuoksi on ihan ymmärrettävää. Kunnanhallituksen 

vastuualueella puolestaan on eniten näkemyksenä, että töissä voisi jatkaa vaikka vähän pidempään 

ja siellä kiinnostus osittaiselle varhennetulla vanhuuseläkkeelle siirtymiseen on hieman vielä 

pienempää kuin esimerkiksi ympäristötoimessa. 

 

 

 HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS  

  
Vuosittainen henkilöstömuutos on ollut lomituksen päättymisvuotta lukuun ottamatta hyvin 

pienehköä. Vuonna 2017 viidenkymmenenkahden henkilön (2015 määrä oli 11, vuonna 2014 

ja 2013 määrä oli 6, vuonna 2012 määrä oli 8, ja 2011 määrä oli 10, vuonna 2010 se oli 11 ja 

2009 määrä oli 13) työsuhteen päättymisessä syynä oli joku muu syy kuin eläköityminen. 

Heistä lomitushenkilöstön määrä oli 46.    

  

Vuonna 2019 24 henkilön työsuhde päättyi kunnassa. Samoin kuin edellisenä vuonna eläkkeelle 

jäi vain 8 henkilöä kun siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen, paikkakunnalta muutto tai 

muu henkilökohtainen syy oli kuudentoista työsuhteen päättymisen syy.   

 

Vuonna 2020 34 työsuhdetta päättyi kunnassa. Eläkkeelle jäi 13 henkilöä, 14 siirtyi toisen 

työnantajan palvelukseen. Kolme henkilöä irtisanottiin yt -neuvottelujen myötä. Lopuilla 

neljällä syynä oli jokin muu henkilökohtainen syy.  

 

 

 

 

Khall Perusturva Sivistys Ympäristö

Ajatuksia eläköitymisestä hallintokunnittain, vuosi 2020

eläkkeelle ennen eläkeikää osa-aikaeläke kiinnostaa töissä jatkaminen liki 68v
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Vuoden 2020 päättyneet työsuhteet. 

       
 

    
OSAAMISEN TUKEMINEN  

  
Vuosi 2017 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, jolloin kunnassa toteutettiin 

koulutussuunnitelmaa kaikilla sektoreilla. Suunnitelmallinen kouluttautuminen ja 

ammattitaidosta huolehtiminen ei ole ollut kaikissa yksiköissä itsestäänselvyys ja sen tärkeyttä 

on jouduttu henkilöstöhallinnosta viime vuosien aikana korostamaan. Koulutus on työnantajan 

investointi suurimpaan resurssiinsa, henkilöstöön, palveluiden toteuttamisessa. 

Koulutussuunnitelmien sisällöissä on vielä yksikköjen välisiä laatueroja, mutta toiminta 

kehittyy, kun ymmärrys ja osaaminen koulutussuunnitelman tekemisessä ja toteuttamisessa 

kasvaa vuosien myötä. 

 

Talousarvioon 2020 jokainen yksikkö varasi 500 € / vakituinen henkilö koulutuskustannuksiin. 

Viime vuosien järjestelmällinen työskentely koulutusten suunnitelmallisuuteen ja 

tasapuolisuuteen varmasti on mahdollistanut vuoden 2019 työtyytyväisyyskyselyn tuoman 

tuloksen eli 63,5 %:a henkilöstöstä koki tuolloin, että henkilöstölle tarjotaan riittävästi 

mahdollisuuksia ammattitaidon ylläpitoon. Vain vajaa 7 % on sitä mieltä, ettei näin ole. 

Vuonna 2020 koronan aiheuttamat hankaluudet myös koulutusten järjestämisen osalta varmasti 

vaikutti siihen, että 48 % vastaajista koki koulutusta olleen riittävästi tarjolla. Osa 

koulutuksista voitiin järjestää etäopetuksena mutta kaikkien koulutusten kohdalla se ei ollut 

mielekästä tai edes mahdollista. Toisaalta edelleen tuo vajaa 7 % koki, ettei koulutusta ollut 

riittävästi. 

 

Vuoden 2020 tilasto palkkahallinnon ohjelman tietojen mukaan on seuraava:   

   

     

Koulutuksiin myönnetyt palkalliset vapaat palkkahallinnon 
ohjelmassa (kalenteripäivinä) 

        

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 
pv/hlö 

2020 
2020 
pv/hlö 

Kunnanhallitus 98 57 171 26 12 14 19 1,36 1 0,9 

Perusturva 74 97 67 52 78 70 76 0,69 44 0,68 

Sivistystoimi 265 228 59 118 203 215 207 1,93 43 0,43 

Ympäristötoimi 47 26 20 61 39 24 52 0,95 1 1,48 

Yhteensä 484 408 317 257 332 323 354 1,23 89 0,87 
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     Koulutuksiin osallistuminen huomioituna myös osapäiväkoulutukset 

       
 

Kirjautumisessa palkkahallinnon ohjelmaan on edelleen ongelmia osapäiväkoulutusten suhteen 

ja myöskin sen suhteen, että ylipäätään koulutuspäivät haetaan HR:n kautta. Vuoden 2020 

osalta HR- raportoinnin kautta saatu tieto koulutuspäivien toteutumisesta ei antanut oikeaa 

kuvaa juuri siitä syystä, ettei sitä kautta voi hakea osapäiväsiä koulutuksia, joita oli suurin osa 

kuluneen vuonna toteutuneista koulutuksista. 

  

Koulutussuunnitelman toteuttaminen on raportoitu henkilöittäin henkilöstöhallinnosta 

annetulla Excel -pohjalla. Pohjaan koottiin myös osapäiväkoulutukset, jolloin saatiin 

palkkahallinnon ohjelmaa tarkemmat tulokset koulutuspäivien määristä.  Henkilöstöhallinto 

koosti vuoden 2020 tilityksen TVR:lle tammikuussa 2021. Tilitys oli 10.042,70 (edellisenä 

vuonna 14 176,71 € ja 2018 12.554,61 euroa).  TVR:lle raportoidut päivät (max 3 pv /hlö) 

jakaantuivat sektoreittain seuraavasti:   

 

Koulutussuunnitelman toteutuminen TVR:lle 2020 osalta 

Yksikkö 

Osallistunut 
henkilöstö 

Koulutuspäiviä 
0 

Koulutuspäiviä 
1 

Koulutuspäiviä 
2 

Koulutuspäiviä 
3 

Tietohallinto 3 0 1 2 1 

Kunnanhallitus 7 0 1 1 0 

Siivospalvelu 15 10 5 0 0 

Ruokapalvelu 13 3 10 0 0 

Kiinteistönhoito 6 6 0 0 0 

Rakennustarkastus 1 1 0 0 0 

Ympäristönsuojelu 1 0 0 0 1 

Kiinteistön konserni 2 1 1 0 0 

Asuntotoimi 1 0 1 0 0 

Infrapalvelut 8 5 1 0 2 

Vesihuoltolaitos 2 0 0 0 2 
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Sosiaalipalvelut 12 0 1 3 9 

Kotihoito 39 0 34 2 3 

Päiväranta 23 0 19 3 1 

Kotiranta 15 0 9 2 4 

Metsätähti 11 0 9 1 1 

Tähtelä 6 0 5 0 1 

Varahenkilöstö 4 0 3 0 1 

Sillankorva  12 0 3 2 7 

Sinisiipi 5 0 2 0 3 

Metsätähti  8 0 1 3 4 

Pph ja 
varhaiskasvatusp. 

7 0 3 3 1 

Kirjasto 4 0 0 0 4 

Kansalaisopisto, 
kulttuuri, liikunta 

3 1 1 0 1 

Nuorisopalvelut 6 0 0 0 6 

Aseman koulu 17 6 1 1 9 

Niemisjären koulu 12 4 1 0 7 

Kuuhankaveden 
koulu ja lukio 48 0 4 12 32 

Hallinto 2 0 0 0 2 

yhteensä 293 37 116 35 102 

Koulupäivien määrä   116 70 306 

      

    
Yhteenlaskettuna koulutuspäiviä siis raportoitiin TVR:lle 492 päivää vuoden 2020 osalta. 

Edellisvuonna vastaava luku oli 715 eli paras koko ajalta, jona henkilöstökertomusta kunnassa 

on laadittu. Vuonna 2018 koulutuspäivä toteutui 672. Vakansseja kunnassa talousarvio mukaan 

vuonna 2020 on ollut 300,9 htv. Koulutuksiin on osallistunut myös pitkäaikaisia sijaisia siltä 

osin kuin on ollut tarpeenmukaista kouluttaa. 

 

Vakinaisen henkilöstön osuus kunnassa oli 268, johon suhteutettuna jokaista vakituista 

kohden koulutuspäiviä kuntatasolla oli 1,84. Edellisvuosina vastaavat luvut olivat 2,54 

päivää vuonna 2019 ja 2,38 vuonna 2018. Tämä ei kuitenkaan kerro kokonaistotuutta, vaan 

varsinkin perusturvassa pitkäaikaiset sijaiset ovat olleet mukana koulutuksissa mm. 

potilasturvallisuuden vuoksi ja toisekseen osapäiväkoulutuksien kirjauksissa on edelleen 

ongelmaa ja TVR:n laskelmaan voitiin ottaa mukaan vain 3 koulutuspäivää per työntekijä. 

Osalla henkilöstössä koulutuspäiviä on ollut enemmän kuin kolme.  Vuoden 2020 

koulutusmääriä on vaikea verrata aiempiin vuosiin, koska suuri osa koulutuksista jäi 

toteutumatta koronasta johtuvien rajoitusten vuoksi. 

  

 



  20  

 

TYÖHYVINVOINTI  
  

 Työhyvinvointia edistäneet toimet vuoden 2020 aikana   

  

Hankasalmen kunnassa jokainen työntekijä voi käyttää tunnin työajastaan viikossa Sykettä 

Työhön -liikuntaryhmiin. Vuotta 2020 ovat leimanneet koronasta johtuvat rajoitteet myös 

tyhy-toiminnan osalta. Sisällä tapahtuvat ryhmätoiminnat ovat olleet suuren osan vuotta pois 

toiminnasta ja ulkonakin on osallistujamäärä rajattu maksimissaan kymmeneen henkeen, 

turvallisuusohjeiden noudattaminen sielläkin on tärkeää. Normaaliaikana Sykettä Työhön - 

ryhmissä sauvakävellään, käydään kuntosalilla ja pelataan sählyä. Ryhmän vetäjät ovat kunnan 

työntekijöitä, joille vastuuhenkilönä olosta ei makseta erillistä korvausta.  Edellisvuonna 

valikoimaa lisättiin myös joogalla, karaokelaulukurssilla ja päivävenyttely- tunneilla ja 

kansalaisopiston kielikursseilla. Laajempi tarjonta mahdollisti yhä useamman työntekijän 

osallistumisen mielekkääseen toimintaan, mikä edesauttaa omaa työhyvinvointia ja jaksamista. 

Fyysisen kunnon lisäksi on tärkeää pitää huolta myös omasta hyvinvoinnistaan 

kokonaisvaltaisesti ja tehdä asioita, jotka tuottavat hyvää mieltä ja auttavat palautumaan ja 

voimautumaan. 

  

Tyhy -ryhmä aloitti toimintansa uudelleen syksyllä 2017 ja vuoden 2018 aikana järjestettiin 

kaksi teatteriretkeä, johon osallistui 50 työntekijää / retki. Tämän lisäksi järjestettiin 

ulkoilupäivä Häähnintuvalle ja Voimanpesän tyhy -ryhmät alkoivat ensin pilottiryhmillä 

kevään 2018 aikana. Vuoden 2018 aikana Voimanpesän ryhmät täyttyivät heti osallistujista, 

kun ilmoittautuminen avattiin. Erityistä suosiota sai ravitsemusryhmä, joka jouduttiinkin 

jakamaan vuoden 2019 alusta kahteen eri ryhmään.  Vuosi 2019 olikin jo tyhy-ryhmälle 

vakiintunutta toiminta-aikaa ja ryhmää täydennettiin muutamalla uudella jäsenellä. Retki 

suuntautui Rantasalmelle Järvisydämen upeisiin maisemiin ja ainutlaatuiseen 

kylpylähotellikohteeseen. Vuoden 2020 tyhy-toimikunnan suunnitelmat menivät uusiksi 

koronarajoitusten vuoksi. Suunniteltu elokuvareissu peruuntui ja uimahallilippuja jaettiin, 

mutta niiden käyttö suunnitellusti estyi monelta ja suunnitellut uinnin ohjaukset peruuntuivat 

myös. 

 

Voimanpesän ryhmissä sen sijaan on ollut aktiivisia osallistujia hyvin. Kurssit olivat 

koronarajoitteiden takia keväällä tauolla, mutta käynnistyivät sitten virtuaalisina etäohjauksina. 

Striimauksessa on viiden viikon välein vaihtuvat teemat: Kehonhuolto, Vapaaksi jännityksistä 

ja Syvävenyttely. Mukana on ollut niitä, jotka jo aiemmin ovat kokeneet Voimanpesän kurssit 

omikseen mutta myös uusia osallistujia. Harjoitusten avulla stressi on katkennut ja unen laatu 

parantunut. Asiakkaat ovat saaneet apua tuki- ja liikuntaelin vaivoihin: selkä-, käsi- ja lantion 

alueen kiputilat ovat hellittäneet. Autonominen hermosto on päässyt lepotilaan ja tätä kautta 

mm. sydämen rytmihäiriöt ja verenpaine ovat tasaantuneet. Panostaminen työhyvinvointiin 

ja kokonaisvaltaisempi, terveempi lähestyminen unen, ravinnon ja työelämän 

yhteensovittamisen näkyy varmasti koko kuntatasolla vähentyneinä sairauslomapäivinä 

jo useampana vuotena peräkkäin.   

  

Vuoden 2020 aikana työyksiköiden omia tyhy-toimintoja on koetettu mahdollistaa ja ulkona 

tapahtuvat patikoinnit ym. ovatkin olleet suosittuja.  
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Perehdytysopas ja kehittämispäivät  

  

Kuntaan valmistui yleinen perehdytysopas liitteineen alkusyksystä 2017. Mitä paremmin 

perehdyttäminen onnistuu, sitä vähemmän työyhteisöissä on epäselvyyksiä ja ongelmia 

työntekemisen suhteen. Perehdytysopas pyrkii myös siihen, että kaikki työntekijät 

omaksuisivat entistä paremmin roolinsa kunnan palvelutuotannon kokonaisuudessa. Opas on 

myös väline, jolla saavutetaan työyksiköstä riippumaton perehdytyksen taso ja näin 

tasalaatuisuus myös siinä kohden voidaan ajatella kasvavan. Esimiehet ovat opasta käyttäneet 

ja siihen itse asiassa pakottaa myös perehdytystaulukon täyttämispakko. Henkilöstöhallinto 

tekee pistotarkastuksia sen suhteen uusien työntekijöiden osalta yksiköihin. Työyksiköissä on 

muokattu ja tehty kunnan yleisen oppaan lisäksi vielä juuri ko. yksikön käytänteistä omia 

oppaita.  

  

Tärkeää on se, että henkilöstö tietää miten työtä tehdään, miksi sitä tehdään ja kuka tekee 

mitäkin. Välillä pitkäänkin toiminut työyhteisö voi hukata suunnan ja silloin on tarpeen koota 

mahdollisimman suuri joukko työyhteisöstä keskustelemaan perustehtävästä ja arjen 

sujumisesta. Tällaisia päiviä /puolikkaita päiviä on pidetty useampi esimiesten ja 

henkilöstöhallinnon toimesta. Niistä saadun palautteen mukaan henkilöstö on kokenut tulleensa 

kuulluksi ja työntekemisen ilo on alkanut löytyä.  Perehdyttäminen ei siis vain ole uuden 

henkilön opettamista työhönsä, vaan se voi olla jopa kollegiaalista.    

 

Savuton kunta   

  

Hankasalmen kunta julistautui Savuttomaksi kunnaksi 1.8.2017 lähtien. Tämän jälkeen kunnan 

työntekijät eivät saa polttaa työaikana eikä kunnan kiinteistöjen tonteilla. Työnantaja tarjoaa 

nikotiinikorvaustuotteita avustamaan tupakoinnin lopettamista. Tätä mahdollisuutta vuonna 

2018 käytti vajaa kymmenen työntekijää, vuonna 2019 ei enää yksikään. Tupakointiin liittyvä 

ohjeistus on niin kuin mikä muukin työnantajan ohjeistus ja sen noudattamatta jättäminen 

käsitellään samoin kuin muutkin sääntörikkeet. Henkilöstöhallinto ei ole joutunut puuttumaan 

vuoden aikana yhteenkään yksittäiseen tilanteeseen ja pääsääntöisesti savuttomuus on hoidettu 

kaikkien osapuolten toimesta kiitettävästi.   

   

  

TYÖTYYTYVÄISYYS YLEISESTI  

 
Koko kunnan tasolla kaikkien vastausten perusteella kunnan henkilökunta on kohtuullisen 

tyytyväisiä työhönsä ja työolosuhteisiinsa. Tarkasteluajanjakson 2012-2018 aikana tulos on 

kuitenkin vain hieman parempi kuin kriittisin arvio vuonna 2016.  

 

Kysyttäessä ”olen tyytyväinen työhöni ja työolosuhteisiini” henkilöstön vastausten keskiarvo oli 

3,63, se on pysynyt samana verrattuna edellisvuoteen. 
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Heikoimpiin arvioihin tietyissä asioissa päätyneissä työpisteissäkin kuitenkin omaa työtä pidetään 

tärkeänä ja melko harva haluaisi vaihdosta itse työtehtäviinsä. 

 

Yleinen työtyytyväisyyden taso näyttää siis kohtuullisen hyvältä. Mikään työyksiköistä ei edellisen 

vuoden tavoin jää nyt alle kolmosen tason. Huomioitava on, että vain 1 vastaajista ei ole ollenkaan 

tyytyväinen työhönsä ja työolosuhteisiinsa. Toisaalta sitten 25 ja viime vuonna jopa 33 vastaajaa on 

täysin tyytyväisiä.  

      

                
 

Yli neljän arviot tulevat ympäristötoimi muun sekä kunnanhallituksen henkilöstön piiristä.   

Jos tarkastellaan asiakokonaisuutta sitten vastuualueittain, niin eroavaisuuksia alkaa löytymään.  
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Työtyytyväisyyskyselyä kannattaa ja pitää purkaa auki tarkemmin kysymyksittäin, jotta saadaan 

nostettua esiin sekin, onko suhteellisen hyvistä keskiarvotuloksista huolimatta joitain selkeitä 

parannuskohteita, joihin tulisi puuttua. Tätä työtä voidaan vain osin tehdä tässä 

henkilöstökertomuksessa, mutta tämän kautta pyritään antamaan jonkinlainen kokonaiskuva 

koetusta työtyytyväisyyden tilanteesta. Laajaa työtyytyväisyyskyselyä käydään sitten laajemmin ja 

tarkemmin läpi kussakin työyksikössä. 

 

Työtyytyväisyyteen vaikuttavien seikkojen yksityiskohtaisempi tarkastelu: 
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Oheisten neljän kysymyksen läpikäyminen työtyytyväisyyskyselystä edellisten vuosien tapaan 

paljastaa, että henkilöstö kokee joissain työpisteissä selkeitä epäkohtia työtyytyväisyydessään. Jos 

aloitetaan aiempien vuosien tavoin yllä olevan taulukon läpikäyminen positiivisimmasta 

yksityiskohdasta, niin huomionarvoista on, että niin koko kunnan kuin eri työyksiköiden tasoilla 

henkilökuntamme kokee työnsä tärkeäksi. Se on kuitenkin keskeisin seikka työssä jaksamiselle ja 

viihtymiselle, ja kun sen suhteen heikoinkin arvio vuonna 2018 on 4,31 niin tärkeä pohja työssä 

viihtymiselle ja jaksamiselle on olemassa. Tätä kysymystä ei myöskään tarvitse yksiköittäin siksi 

erikseen tarkastella.  

 

Vastausten perusteella henkilökunta suosittelee hakeutumaan kuntaan töihin. 6 henkilöä tähän 

kysymykseen vastanneesta 1 henkilöstä ei suosittelisi ja peräti 125 taas suosittelisi. Työyksiköistä 

kotihoito, kunnanhallitus, perusturva muu, päivähoitovarikko, vesihuolto ja kiinteistöhoito 

sekä ympäristötoimi muu päätyivät arvioon, jossa suosittelu olisi selvää (arvio yli 4). 

Epävarmimpia suosittelemaan olivat lukion sekä Kuuhankaveden ala- ja yläkoulun työntekijät. 

 

Oman työpaikan ilmapiiri pääsääntöisesti arvioidaan hyväksi.  Vesihuolto, varikko ja kiinteishoito 

arvioi ilmapiirin työyhteisössään todella hyväksi (4,44). Yli 4 tason arvioivat ilmapiirin myös 

peruskoulut muu kuin Kuuhankavesi, Metsätähti/Tähtelä, kotihoito, kunnanhallitus, 

päivähoito sekä ympäristötoimi muu. 

 

Heikoimmat ilmapiiriarviot tulevat lukiosta (2,6) ja Kotirannasta (2,67). Kuuhankaveden ala- ja 

yläkoulu sekä perusturva muu ovat saaneet keskiarvon 3,5. 

 

Työn tuloksellisuuden on aiemmin koettu viimeisten vuosien aikana lisääntyneen ennen kaikkea 

käytännössä niissä yksiköissä, joissa johtamisen koetaan olevan kunnossa ja joissa oikeasti on tehty 

tehostamistoimenpiteitä.  

 

Eniten tuloksellisuuden kohentumista koetaan nyt kotihoidossa (4,11) sekä sivistystoimi muu 

(4,07) parissa. Lähelle 4 keskiarvoa pääsevät myös kunnanhallitus, ympäristötoimi muu, 

perusturva muu sekä vesihuolto, varikko ja kiinteistönhoito. 

 

Kriittisin yksikkö työnsä tuloksellisuuden suhteen on Kotiranta 2,78 keskiarvolla. Edellisvuonnakin 

siellä oltiin epäileväisiä työn tuloksellisuuden suhteen, luku oli tuolloin 3,33. 
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Työtyytyväisyys – arvio ongelmista  
(1 = ei pidä lainkaan paikkaansa ja 5 = pitää täysin paikkansa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työtyytyväisyyskyselyssä on pyritty saamaan selville myös, kuinka ongelmallisiksi henkilökunta 

kokee henkisen rasituksen kasvun, ristiriidat keskuudessaan ja konkreettisen työtahdin tällä 

hetkellä.  

 

Vesihuolto, varikko ja kiinteistönhoito ei tulosten perusteella henkilöstön välillä ristiriitoja 

juurikaan koe. Muut hyvät arviot tulevat muun ympäristötoimen, muut koulut kuin peruskoulut 

kuin Kuuhankavesi sekä päivähoidon ja kotihoidon parista.  Ristiriitoja näytetään muita 

selkeämmin koettavan tällä hetkellä Kotirannan ja kunnanhallituksen piirissä työskennellessä. 

Muita hieman ristiriitoja kokevia työyhteisöjä olivat lukio ja Päiväranta. 

 

Työn vaativuuden kasvu ja työtahdin kiristyminen on henkilökunnan parissa yleisesti koettu tunne 

viime vuosina. Voimakkaimmin juuri nyt niin koetaan Kotirannassa. Kuuhankaveden ala- ja 

yläkoulun, lukion, päivähoidon, ruokahuollon ja siivouksen henkilöstön piirissä arvio oli yli 4.  

 

Työn henkisen rasituksen kohdalla kasvua koetaan läpi koko vastaajakentän. 72,7 % vastaajista 

koki, että henkinen rasitus on lisääntynyt ja antoivat vastaukset 4,5. Numeraalinen koko kunnan 

keskiarvo on hieman noussut edellisvuoden arvosta, joka oli 69,8 %. 

 

Kotirannan, (4,44) Kuuhankaveden yhtenäiskoulun, kotihoidon, perusturva muun, muiden 

koulujen, Päivärannan, kotihoidon ja päiväkotien henkilöstön piirissä henkisen rasituksen 

kasvun koettu tila on kaikista voimakkain, näiden vastaukset olivat keskiarvoltaan yli neljä. 

 

Kaikki tässä kertomuksessa kuvatut asiat esimiehet velvoitetaan käymään henkilökuntansa kanssa 

läpi samoin kuin koko työtyytyväisyyskyselyn kautta työyhteisön omalta osalta saadut tulokset. 

Työtyytyväisyys – arvio ongelmista  
(1= ei pidä lainkaan paikkaansa, 5 = pitää täysin paikkansa) 
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Tarvittaessa kunnanjohtaja tai kyseisen vastuualueen toimialajohtaja voivat olla tukena 

toimenpiteitä miettimässä sekä itse purkutilanteessakin. Tässä kertomuksessa käsiteltiin 

pintapuolisesti vain joitain keskeisiä tuloksia kyselystä.  

 

Sanallista palautetta saatiin runsaasti. Työkykyä pitävät positiivisesti yllä mukavat työkaverit, hyvä 

ergonomia ja työympäristö, työnantajan mahdollistamat liikunta- ja tyhy-vaihtoehdot, työn sisältö 

sekä hyvä esimiestyö. 

 

Työkykyä heikentävänä koettiin useimmiten kiire ja liiallinen työmäärä. Myös koronan aiheuttama 

kuormitus nousi vastauksista esille. Avoimista kysymyksistä ei enää nouse sisäilmaongelmat, mikä 

onkin hyvin linjassa tehtyjen rakennushankkeiden kanssa. Esimiestyötä tuli sekä positiivista että 

rakentavaa palautetta.  

 

Väkivallan uhkaa kysyttäessä 29 % kokee väkivallan uhkaa erittäin todennäköisesti tai 

todennäköisesti joko asiakaskunnan, aggressiivisten oppilaiden, muistisairaiden tai muutoin 

haasteellisesti käyttäytyvien asukkaiden osalta. Näitä tilanteita on tärkeää mahdollisimman hyvin 

pyrkiä ennakoimaan ja siten lieventämään seurauksia luoduilla toimintamalleilla työyhteisöissä. 

Etenkin arjen tuessa työn fyysisyyden lisääntyminen on huolenaihe, toisaalta erilaisia apuvälineitä 

on hyvin hankittu arkea helpottamaan ja koulutusta asukkaan kohtaamisen taitoihin on suunniteltu 

ja osin toteutettukin jo. 

 

Kysyttäessä palautetta kunnan henkilöstöpolitiikasta etenkin yt-neuvotteluiden ja rekrytointien 

onnistuminen ja toteutustavat saivat sekä positiivista että negatiivista palautetta. 

Koulutussuunnitelmat ja esimiestyö tulivat myös positiivisena mainituksi. 

 

Tiedotus oman työpaikan sisällä koettiin heikompana kuin yleisesti kunnan sisällä tai ulospäin 

kuntalaisille tapahtuva tiedotus. Siinä onkin monelle työyhteisölle vielä kehittämisen tarvetta. 

Kunnan lisääntynyt viestintä sosiaalisessa mediassa koettiin hyvänä (4,19) mutta toisaalta 

tiedottamisesta saatiin palautetta, että se painottuu liikaa nettiin. Myöskään kunnan nettisivut eivät 

ole ajantasaiset. 

 

 

 TYÖTERVEYSHUOLTO  
  

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma linjaa työterveyshuollon toimintaa vuosille 2019-2021 

ja suunnitelmaa päivitetään vuosittain yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa. Viimeisin 

päivitys tehtiin lokakuussa 2020. Toimintasuunnitelmassa linjataan seuraavasti:   

 

KESKEISIMMÄT TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET:  

 

Työnantajan tarpeet työterveyspalveluille:  

* työkyvyn varhainen tukeminen yhteistyössä työnantajan kanssa  

Tarpeista johdetut kolme keskeisintä tavoitetta työterveysyhteistyölle suunnittelukaudella:  
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1. Työolosuhteiden parantamiseksi:   

  

- Terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työhön liittyvien terveysvaarojen ja 

haittojen ehkäisy.   

- Työterveyshenkilöstö toimii tavoitteellisesti yhteistyössä työsuojelutoimikunnan kanssa.  

- Ergonomiset työtavat käyttöön kaikilla työntekijöillä.  

- Työvälineet asianmukaiset ja niiden kunnossa pitäminen.  

- Työpaikkaselvitys toimitilojen/toiminnan mahdollisissa muutostilanteissa.  

- Työpaikkaselvitykset eri toimipisteissä toimintasuunnitelman voimassaoloaikana erillisen 

suunnitelman mukaisesti  

  

2. Työyhteisön toiminnan tukemiseksi:  

  

- Työntekijöiden ja linjaorganisaation tukeminen työyhteisön muutos- ja ongelmatilanteissa   

- Työterveyshuolto osallistuu työyhteisön työhyvinvoinnin tukemiseen mm. 

työhyvinvointitapaamisten ja työn sujumisen parantamiseksi suunniteltujen työyhteisön 

ohjausprosessien avulla  

  

3. Yksilöiden työhyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi:   

  

- Toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen koko työuran aikana   

- Alkutarkastukset erityistä sairastumisen vaaraa sisältävissä töissä ennen työsuhteen alkua 

tai viimeistään kuukauden sisällä työsuhteen alusta. Muissa työtehtävissä 

työhöntulotarkastus tarvittaessa, mikäli esimies kokee tarvetta selvittää työhön sopivuutta. 

- Lakisääteiset määräaikaistarkastukset erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä.  

- Muiden työntekijöiden sähköiset terveystarkastukset / työhyvinvointitapaamiset erillisen 

suunnitelman mukaisesti.  

- Varhaisen tuen ja puuttumisen mallin mukainen työkyvyn seuranta ja tuki. Syvennetään 

esimiesten kanssa tehtävää yhteistyötä työkyvyn tukemisessa. Säännölliset 

esimiestapaamiset toimialoittain. Tehdään tapaamisille erillinen suunnitelma. Tapaamisten 

tavoitteena työterveyshuollon toiminnan ja palvelujen tarpeen määrittely, toiminnan 

vaikuttavuuden arviointi, työkyvyn varhaisen tuen toimintamallin toteutumisen arviointi ja 

tarkentaminen.  

- Työterveyshuollon toiminnalla tuetaan henkilöstöstrategian/henkilöstökertomuksen 

tavoitteita mm. työkyvyn tukemisessa, vaihtoehtoisen tai muunnetun työnkuvan 

etsimisessä, muutostilanteissa toiminnan tukeminen ja sujuvuuden kehittämisessä yhdessä 

työyhteisön kanssa  

  

Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on ollut vuoden 2020 aikana aktiivista. Työterveyshuolto 

on ollut mukana esimieskahveilla ja kolmikantaneuvotteluja eri toimialoilla on ollut melko 

runsaasti. Toiminnan pääpaino on ollut ennaltaehkäisyllä ja työkyvyn selvittelyillä ja 

tukemistoimilla.   

 

Vuonna 2017 käyttöön otettu suojattu eTYÖTERVEYSAALTO viestinvälityspalvelu toi 

uudenlaista helppoutta yhteydenpitoon työterveyshoitajan ja esimiesten välillä. Sittemmin 

tilalle on tullut OmaAalto -palvelu ja sen käyttömahdollisuudet laajenevat edelleen. 
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Terveystarkastusten yhteyteen avattiin sähköinen terveyskysely, jota suositellaankin nyt 

ensisijaiseksi muodoksi ja sen jälkeen tarvittaessa tapaamista työterveyshoitajan kanssa. 

 

Työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä on ollut mukana myös kunnan 

työsuojeluorganisaatio.    

  

Työterveys Aalto Oy:n tekemät työpaikkaselvitykset:  

 

• Varikko 10.2.2020 

• Kunnanviraston hallintopalvelut 9.3.2020 

• Kotirannan palvelutalo 27.8.2020 

• Metsätähden palvelutalo, psykososiaalinen kuormitus 9.9.2020 

• Mäkitupa 10.9.2020 

• Nuorisotyön aseman tilat 10.9.2020 

• Metsätähden päiväkoti 28.9.2020.  

• Aseman koulu 8.10.2020 

• Niemisjärven koulu 11.11.2020  

• Sinisiiven päiväkoti 11.11.2020  

 

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastukset ovat kohdistuneet kuluvan 

toimintavuonna seuraavasti:  

• Kotihoito kk 4.12.2020 

 

Tartuntalain mukaiset rokotukset olivat toteutuksessa jälleen loppuvuodesta. Rokotuksiin 

liittyvän lainsäädännön muutokset puhututtivat pari vuotta sitten paljon henkilökuntaa, ja 

tuolloin työterveyshuollolla oli tärkeä rooli lainsäädännön avaamisessa. Hankasalmella ei lain 

edellyttämästä rokotussuojasta tullut suuria ongelmia. Uutena asiana oli valmistautuminen 

koronarokotuksiin, joiden toteutus jäi seuraavaan vuoteen 2021.  
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Edellisvuonna kokonaiskustannukset olivat 109 595,02€. Niistä Kelalta haettavan korvauksen suuruus 

oli  49.535,99 euroa, jolloin työterveyshuollon kustannuksista kunnan maksettavaksi jäi  60.059,03 

euroa. Sähköinen asiointi lisääntyi vuoden 2020 aikana huomattavasti. 

 

    

 SAIRAUSPOISSAOLOT  

Sairauspoissaolojen määrällinen kehitys 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 
Muutos% 

2019-
2020 

KH 2574 419 270 173 269 36,06 % 

Perusturva 3669 3792 2970 2152 2137 -0,70 % 

Sivistys 1747 2271 1780 1593 1656 3,80 % 

Ympäristö 1174 959 847 413 810 49,01 % 

     YHTEENSÄ 9164 7441 5867 4331 4872 11,10 % 
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KH:ssa lomituksen osuus on vielä 2016 luvuissa mukana. Vuonna 2016 lomituksen osuus oli 2319 

kalenteripäivää, jolloin muun kunnanhallituksen 255 kalenteripäivää.   

  

Sairauspoissaolot ovat laskeneet 35 %:a vuodesta 2017, joka on vertailukelpoinen 

henkilöstörakenteeltaan nykyiseen organisaatioon verrattuna.  Kehitys on ollut positiivista 

etenkin perusturvan osalta. Myös sivistyksen sektorilla poissaolot ovat säilyneet lähes 

edellisvuoden tasolla. Kaikki toimialat huomioiden verrattuna edellisvuoteen kasvua on 

sairauspoissaoloissa 541 kalenterivuorokautta. Tulokseen vaikuttaa ympäristötoimen liki 

puolet suurempi poissaolojen määrä verrattuna edellisvuoden poikkeuksellisen pieneen 

sairastavuuteen. Ja toisaalta kunnanhallituksen osalta nousu sairauspäivissä, joka selittyy taas 

yksittäisellä pidemmällä poissaololla.  

   

Työtapaturmat eivät aiemminkaan ole poissaolojen kokonaismäärässä suurta rooli näytelleet 

oikeastaan kuin vuosina 2010 ja 2011 – eivät nytkään. Tapaturmat aiheuttavat nyt 

poissaolopäiviä 156 päivää sairauspoissaoloista, eli 3,2%. Se vastaa vuoden 2018 tasoa. Sen 

sijaan vuonna 2019 tapaturmista johtuvia sairauslomapäiviä oli vain 55 eli 1,3 %. 

Sairauspoissaolojen määrään ei tapaturmilla siis ole juurikaan nyt selittävää merkitystä. 

Vuonna 2020 työturvallisuus toteutui siis kohtuullisen hyvin Hankasalmen kunnassa 

tapaturmien ehkäisyn osalta.   

   

Seuraavassa taulukossa on kuvattuna sairauspoissaolot vastuualueittain suhteessa henkilöstön 

määrään ja lomituspalvelut on eroteltuna vielä pois muusta kunnanhallituksesta. Erikseen 

täytyy korostaa, että vertailussa käytetään kaikkia kalenteripäiviä, eli poissaolopäiviä 

töistä ei ole kyseistä määrää. Tässä henkilökertomuksessa aiempien tavoin on kuitenkin haluttu 

verrata nimenomaan sairauslomien kestoja. Työpäivissä poissaolot ovat noin 20 - 25 % 

pienemmät, vuoden 2020 vastuualueittainen vertailu on seuraavassa taulukossa:   

  

 

  

       
  

Oheisessa taulukossa mainitut lukemat ovat vertailuja siis kalenteripäivistä, eli 

sairauslomapäiviä. Hankasalmella koko kunnan tasolla kertyi viime vuonna 13,92 
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kalenteripäivää työntekijää kohden, kun edellisenä vuonna lukema oli 11,54 ja vuonna 2018 

15,9 kalenteripäivää työntekijää kohden (työntekijämäärä = vakituiset+ määräaikaiset+ 

työllistetyt).   

  

Oleellista on ihan ensiksi tarkastella pitkien poissaolojen määrää ja niiden jakautumista. Juuri 

niiden kohdalla kehitys kunnassa oli viime vuonna huolestuttava ja ennusmerkit tulevaisuuteen 

ovat aiemmissa henkilöstökertomuksissa olleet myös huonot.  

 

Pitkät sairauspoissaolot vuonna 2020 

   

Käytännössä yli 100 päivää poissaolleita sairauden vuoksi oli jopa 29 henkilöä vuonna 2013 ja 

silloin tilanne ja kehityskulku pitkien sairauspoissaolojen suhteen vaikutti hurjalta. Heistä 8 oli 

ympäristötoimesta, 7 oli lomituksesta, perusturvasta sekä sivistyksestä kustakin. Vuonna 2014 

yli 100 päivää kestäneellä sairaslomalla oli 18 henkilöä.  Vuonna 2015 pitkät sairauslomat 

vähenivät edelleen niin, että luku oli 10 henkilöä ja heistä vain yhdellä oli yli 200 päivää eli 

koko vuosi, kun tämä tiedosto koostui poissaolopäivistä ei kalenteripäivistä.  Vuoden 2016 

aikana suunta kääntyi taas huonompaan. Yli sadan päivän sairauslomia oli kunnassa yhteensä 

27. Suurin osa pitkistä sairauslomista on perusturvassa ja lomituksessa.  Vuonna 2017 yli 

sadan päivän sairauslomia oli 19 henkilöllä, puolet heistä oli perusturvasta. Vuoden 2018 

aikana yli sata päivää sairauslomalla on ollut 15 henkilöä ja heistä 7 perusturvasta. Vuoden 

2019 aikana yli sata päivää sairauslomalla on ollut vain 6 henkilöä ja heistä 4 perusturvasta. 

Vuonna 2020 yli sata päivää poissaolleita oli vain 5 henkilöä. Tulos on paras koko 

seurantakaudella. Poissaolot jakaantuivat eri sektoreittain; kunnanhallitus 2, 

ympäristötoimi 2, perusturva 1. 

                     

Pitkien sairauspoissaolojen määrä on siis huomattavasti vähentynyt parina viime vuonna. Ne 

koskettavat nyt 1,9 % vakituisesta henkilöstöstä, kun lukema viime vuonna oli siis 2,2 %. 

Edelleen ne luovat uhkakuvia ennenaikaisesta eläköitymisestä, kuntoutustukipäätösten 

kasvusta ja henkilöstön uudelleensijoitustarpeista, mutta nyt niiden määrä on normaalin 

kokoinen. Vuoden 2013 tilanne oli kriittinen (9 %).   

  

Jos sitten tarkastellaan vielä koko kunnan tasolla vuosien 2013 - 2020 osalta kaikkia pidempiä 

sairauspoissaolojaksoja, niin nähdään se kokonaiskuva, johon tulisi löytää ratkaisuja. 0-20 

päivää on nyt katsottu sellaiseksi ns. normaaliksi tasoksi poissaolona kalenterivuotta kohden, 

jota ei tähän kirjata. 21-40 päivää kertoo taas jo, että syytä huoleen voi olla. 41 -100 päivää 

kertoo jo jostain erittäin poikkeavasta tilanteesta tai siitä, että toimiin työkyvyn turvaamiseksi 

olisi syytä vakavasti tarttua. Ja yli 100 päivää kertoo siitä, että akuutteja toimia työssä 

palaamiseenkin jo tarvitaan.  
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Tämäkin vuosivertailu osoittaa sen, kuinka yllätyksellisenä vuoden 2013 todella pitkien 

poissaolojen määrä Hankasalmen kunnassa tuli. Se ei ollut tilastojen valossa mitenkään 

odotettavissa, mutta aiheutti vuonna 2013 ja 2014 melkoisia toiminnallisia järjestelyjä. Vuoden 

2014 osalta kiinnitettiin huomiota ennen kaikkea 20-39 päivää kestävien sairauslomien 

kasvuun ja selvitettiin syitä sille. Niihin onkin tullut selkeä alenema.  Vuoden 2015 luvut olivat 

selkeästi paremmat kuin tarkastelujaksolla ja trendi vaihtui vuoden 2016 aikana. Varhaisen 

välittämisen keskustelut ovat vaikuttaneet edelleen sairauslomiin 20-39 ryhmittelyssä ja juuri 

nuo ovat työnantajalle kalleimpia sairauslomapäiviä aina 60 päivään saakka.  Koska varsinkin 

perusturvassa sijaisen otto on välttämätöntä, kustannukset sairauslomista ovat näkyneet 

kohonneina henkilöstökustannuksina. Vastaavasti vuoden 2020 aikana 20-39 

sairauslomapäivien määrä on vähentynyt huomattavasti. Lieneekö osuutta korostetulla 

käsihygienialla ja suojainten käytöllä, mutta toisaalta myös pienimmistäkin oireista on 

pitänyt jäädä pois työstä. Luku on kuitenkin 45% pienempi kuin edellisvuonna, joka oli 

melko keskiverto tämän suhteen. Toisaalta 40-99 päivää kestäneiden sairauspoissaolojen 

määrä on ollut nousussa ja niihin onkin tärkeää tarttua entistä tarkemmin.  

  

Henkilöstökertomukseen on edellisvuonna erikseen tehty taulukko siitä, kuinka monta päivää 

henkilökunnan jäsentä kohden on esimiesten myöntämiä (ilman sairauslomatodistusta) 

poissaolopäiviä vastuualueittain ollut, kun määrät suhteutetaan henkilöstön vuoden lopun 

kokonaismäärään. Kaikkiaan noita päiviä oli vuonna 2019 644 ja 2019 617. Vuonna 2020 

koronatilanne johti siihen, ettei esimiehen myöntämiä poissaoloja ilman sairauslomatodistusta 

ollut kuin murto-osa edellisvuosiin verrattuna. Niitä myönnettiin yhteensä vain 60 

kalenteripäivää koko kunnassa yhteensä. 
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Normaalivuonnakin käytännössä määrä on koko kunnan tasolla yllättävänkin pieni ja osoittaa sen, 

ettei käytännöstä, jossa esimiehellä on oikeus 1-3 päivää myöntää sairauslomaa ilmoituksen 

perusteella kannata/tarvitse luopua.   

 

Vuonna 2014 sairausajan palkkojen määrä oli 478 000 euroon ja ilman lomituksen kuluja summa oli 

noin 400 000 euroa. Vuonna 2015 sairausajan palkkasumma oli yhteensä 504 249 €, josta 

lomituksen osuus 89 970 €.  Vuoden 2016 sairausajan palkkasumma oli 611 831 €, josta lomituksen 

osuus 111 438 €. Vuoden 2017 sairausajan palkkasumma oli 489 709 €.  Vuoden 2018 sairausajan 

palkkasumma on 415 596 euroa. Vuoden 2019 sairausajan palkkasumma on 305 784,77 €. Vuonna 

2020 sairausajan palkkasumma oli 346 143,30 €. Sairauslomasijaisten palkkoja on maksettu 

108 912.55 €. Nämä ovat siis palkkamääriä ja päälle tulee työnantajan sivukulut kustannuksina 

(keskimääräinen 19,78 %). Kelan korvaukset olivat yhteensä 124 658,14 €. Kelan korvausten ja 

sijaisten palkkakulujen jälkeen kunnalle jäävä kustannusvaikutus on arviolta 420 000 €. 

 

Vastuualueittain kulut pelkistä sairausajan palkoista ilman sijaiskuluja ja ilman Kelan ja Melan 

korvauksia jakautui seuraavasti: (vuoden 2019, 2018 ja 2017 tiedot otettu SAP HR:stä, luvut * 

1000 euroa)  
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Kulut vastuualueen työntekijää (suhteutettuna teknisesti vuoden vaihteen tilanteeseen, siis sen 

hetken kokonaishenkilöstömäärällä jaettuna) kohden olivat:  

 

 
         

Eli ennen kuin mennään kokonaishenkilöstökustannuksiin, niin on paikallaan todeta jo 

sairauspoissaolojen aiheuttamista kuluista, että ne ilman mahdollisia sijaiskuluja näyttelevät 

erittäin merkittävää roolia ennen kaikkea perusturvan kulurakenteessa. Työyksiköissä kuten 

kunnanhallituksen alla sairauslomiin ei aina ole palkattu sijaista, joten ko. palkkakulu säästyy 

normaaleista palkoista ja näkyy nyt suurena piikkinä sairausajanpalkoissa.      
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HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET  
   

       
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilöstökustannukset tilinpäätöksessä aiheuttavat isoimman osan kunnan kokonaismenoista. 

Tosin terveystoimen ollessa nyt kokonaan ostopalveluita ja lastensuojelun palvelujen myös – 

alkaa ostopalvelujen rooli olla sekin suuri. Nekin ovat käytännössä pääosin palvelun tuottajan 

henkilöstömenoja. Se on erittäin oleellista aina muistaa!  

  

Tämän henkilöstökertomuksen pääpaino on keskittyä muihin tärkeisiin henkilöstöä koskeviin 

seikkoihin, kuin pelkkiin kuluihin, ja jakaa niistä tietoa niin luottamushenkilöille kuin 

työntekijöillekin.   

 

Vuonna 2020 ei pakollisia lomautuksia (koulunkäynnin ohjaajia lukuun ottamatta) tai 

palkattomia päiviä ollut. Lomautuksia koulunkäynnin ohjaajilla oli 441 kpv 10 henkilöllä, 

joiden kustannusvaikutus oli 28 064,10€ 

 

Vuoden 2019 alussa lakkautettiin myös varhaiseläkemenoperusteinen maksu eli ns. varhe-

maksu. Se muodosti kunnassa aiemmin tietyn kustannusriskin palvelussuhteiden vastuisiin 

liittyen ja lopullinen maksu kasvoikin monen vuonna yli 100 000€.  

 

 

 

Henkilöstökulut vastuualueittain 2020  2020 2019 
Muutos 

ed. 
vuoteen  

Muutos% 
ed. 

vuoteen  

Käyttötalous yhteensä  14,9 15,7 -0,8 -5,1 % 

KUNNANHALLITUS  1,3 1,4 -0,1 -7,1 % 

PERUSTURVALAUTAKUNTA  6 6,1 -0,1 -1,6 % 

SIVISTYSLAUTAKUNTA  5,6 5,9 -0,3 -5,1 % 

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA  2 2,3 -0,3 -13 % 



  36  

JOHTAMINEN  
 

 

Johtamista työyhteisössä ei ole yksinkertaista mitata, eikä sitä voi yksiselitteisesti tulkita työpisteen 

ulkopuolelta. Kunnan henkilöstökertomuksessa on kuitenkin päätetty alusta saakka kuvata 

henkilöstön kokemana kunnan eri työpisteissä toteutuvaa esimiestoimintaa.  

 

Työtyytyväisyyskyselyyn vastasi vuoden 2020 joulukuussa kaikkiaan 194 henkilöstön jäsentä. 

Aiempina vuosina kyselyn vastausprosentti on ollut yli 50 % - nyt saavutettiin 55 %:n 

vastausaktiivisuus. Kyselyssä on nyt jaoteltu esimerkiksi palvelutalot yksittäin, näin kyselyä 

voidaan käyttää paremmin yksikön johtamisen kehittämiseen ja tulevaisuudessa myös 

työtyytyväisyyttä kuvaavien tunnuslukujen seurantaan.   

 

 
 

Niin ”Johtaminen” kuin ”Työtyytyväisyys” –otsikkojen alla hyödynnetään siis 

työtyytyväisyyskyselyjen tuloksia. Tulokset ovat hyvin verrattavissa keskenään, koska ne toteutettu 

tarkoituksella toisiinsa nähden identtisesti. Ainoastaan keväällä 2018 kysely toteutettiin 

suppeampana keskittyen kysymyksissä koulutussuunnitelman ja Savuton kunta- teeman ympärille. 
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ARVIOT ESIMIEHEN TOIMINNASTA 

 

Esimiestoiminnan kohdalla koen, että (1= ei pidä lainkaan paikkaansa, 5= pitää täysin 

paikkansa) 

Vastaajien määrä: 194 

 

 

                   

Lisäksi vuosina 2019 ja 2020 on kysytty kohtelevatko esimiehet kunnassa työntekijöitä 

tasapuolisesti vastaajan oman kokemuksen perusteella. Vastausten keskiarvot olivat 3,4 ja 3,5. 
 

Työtyytyväisyyskyselyssä johtaminen tulee usein arvioiduksi sangen kriittisesti. Joka tapauksessa 

johtamisen suhteen tilanne työyhteisössämme on viime vuosina – vuosien 2010 ja 2011 

kriittisimpien arvioiden jälkeen - mennyt selkeästi eteenpäin. Johtamisen arvioinnissa tulee esiin ne 

yksiköt, joiden toiminnassa on ollut tai tulossa joko rakenteellisia muutoksia tai 

henkilöstövaihdoksia. Näissä murroskohdissa on luonnollista, että arvioinnit ovat kriittiset. 

Tämänkin tuloksen kohdalla vaikuttaa yhden selkeästi kuohuntavaiheessa ollen ison työyhteisön 

tulokset kokonaisuutta heikentävästi. 

 

Jos töiden hyvää johtamista katsotaan koko kunnan tasolla tarkemmin, niin nyt 65 % (viime 

vuonna 69 %) vastaajista vastaa siihen arviolla 4 tai 5, eli pitää johtamista hyvänä. Vuoden 2011 

huolestuttavasta suunnasta (46 %) on menty eteenpäin todella hyvin. 

 

Töiden johtamista huonona tai melko huonona pitää 16,93 % (vuonna 2019 12,69 %) vastaajista.  
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Positiivinen suuntaus johtamisen tason kokemuksessa on siis hieman taittunut, mutta ei sentään olla 

lähelläkään sitä johtamisen kriisiytymistä, joka oli vallalla vuosikymmenen taitteessa. Muutos 

positiiviseen suuntaan on huomattava sillä vastaavat arviot johtamisen hyväksi kokemisesta ovat 

olleet: vuonna 2008 reilut 20 %, 2009 vain 18 % ja 2010 kertomuksessa 31 % ja 2011 29 % ja 2012 

määrä 26 % sekä 2013 vuonna 23,4 %, 2014 vuonna 20,6 % ja 2015 vuonna 13,4 % ja vuonna 2016 

18,95 %.   

 

 

Työn johtamisen kokeminen 

 

Esimiehen kykyyn johtaa töitä hyvin luotetaan kaikkein parhaiten peruskouluilla, jos 

Kuuhankavesi jätetään huomioimatta (4,41), kunnanhallituksen alaisuudessa (4,33), 

päivähoidossa (4,32) ja perusturvassa sektorilla perusturva muu (mm sosiaalityö, hallinto, 

työllistäminen, 4,22). Sivistystoimi muut, kotihoito sekä vesihuollon, varikon ja kiinteistöhuollon 

johtamisen kokemuksen keskiarvo oli 3,9. Metsätähden ja Tähtelän tulos oli 3,69. 

 

Työnjohtaminen on koettu heikoimmaksi Kuuhankaveden koululla lukiossa 1,6 sekä ylä- ja 

alakoululla 2,7. Koko kunnan keskiarvo oli 3,68. Sen alle jäivät Kotiranta, Päiväranta, 

ruokahuolto ja siivous sekä ympäristötoimi muu. Edellisten vuosien keskiarvot olivat 3,87 2019 ja 

3,65 vuonna 2018.  

 

 

Tasapuolisuus 

 

Henkilöstöryhmistä päivähoidon (4,68), perusturva muun (4,44), vesihuollon, varikon ja 

kiinteistöhuollon (4,44), peruskoulujen (ilman Kuuhankaveden koulua) 4,35 sekä 

kunnanhallituksen 4,33 kohdalla päästiin yli 4 keskiarvon. Koko kunnan keskiarvo oli 3,87, kun 

edellisenä vuonna se oli 4,05. Tasan 4 keskiarvoon päätyivät Metsätähti/Tähtelä sekä 

ympäristötoimi muu. Kotihoidon arvo ylitti koko kunnan keskiarvon ollen 3,89 ja sivistystoimi 

muut oli 3,86. Muut jäivät näiden alle. 

 

Tasapuolisuuden kokeminen ei kunnassa ole aina ollut itsestäänselvyys ja siksi nykyistä tilannetta 

voidaan pitää hyvänä ja sen säilymiseksi on tehtävä koko ajan hyvää esimiestyötä. Jollei 

henkilökunta kokisi saavansa tasapuolista kohtelua, se ei voisi olla heijastumatta työyhteisöön 

laajemminkin.   

 

Kriittisimmät arviot tasapuolisuuden toteutumisesta saatiin ruokahuollon ja siivouksen osalta 2,71. 

Lukio ja Kotiranta saivat keskiarvoksi 3,2. 

 

 

Kiinnostunut ja kuunteleva 

 

”Esimieheni on kiinnostunut ja kuunteleva” kysymyksen kohdalla erittäin hyvän tai kiitettävän 

arvion oman työyksikkönsä esimiehistä antavat useimmat työpisteet. Korkeimmat pisteet saivat 

peruskoulut (ilman Kuuhankaveden koulua) 4,59, päivähoito 4,47 sekä vesihuolto, varikko ja 

kiinteistöhuolto 4,44. Yli 4 keskiarvon saavuttivat myös perusturva muu, sivistys muut, 

Metsätähti/Tähtelä, kotihoito ja ympäristö muu. Koko kunnan keskiarvo oli 3,95.  
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Kriittisimmin arvioivat Kotiranta 3,11, lukio 3,2, ruokahuolto ja siivous 3,29. 
 

Johtamistyön perusasioista oleellisin siis pääsääntöisesti on kunnassa kunnossa, vaikka hieman se 

on edellisvuodesta laskenut, jolloin koko kunnan arvoksi saatiin 4,1. Kuntaan luotiin ja käyttöön 

otettiin kevään 2011 kuluessa varhaisen välittämisen malli. Sen yhteydessä määriteltiin pelisääntöjä 

esimiestyöhön ja keskeisin niistä oli tarve olla kiinnostunut alaisista ja kuunnella heitä. Sen jälkeen 

laadittujen henkilöstökertomuksien ja tehtyjen työtyytyväisyyskyselyjen perusteella asiassa ollaan 

onnistuttu pääsääntöisesti oikein hyvin. (2011 vuonna tehdyn kyselyn keskiarvo oli 3,6) 

 

 

Jämäkkyys 

 

Johdonmukaisuuteen ja jämäkkyyteen on aiemmissa kyselyissä kaivattu eniten lisää pontta 

esimiehille ja muutosta parempaan tarvitaan toki edelleen, mutta eteenpäin viime vuosina tässäkin 

seikassa koko ajan menty. Selkeimmin positiivista palautetta jämäkkyydestä ja 

johdonmukaisuudesta tulee kunnanhallituksen ja perusturva muun osalta 4,33. Peruskoulut 

(ilman Kuuhankaveden koulua), päivähoito sekä vesihuolto, varikko ja kiinteistöhuolto 

pääsevät kaikki yli 4 keskiarvoon. Koko kunnan keskiarvo oli tässä osiossa 3,63. 

 

Kriittisintä suhtautumista jämäkkyyteen esitettiin lukion 1,8 sekä Kuuhankaveden ylä- ja 

alakoulujen osalta 2,83. 

 

 

VUOROVAIKUTUS JA RISTIRIIDAT 

 

Vuorovaikutuksen toimivuuteen pitää panostaa 

 

Vuorovaikutuksen toimimattomuus ei yksin ainoastaan ole ristiriitojen syynä, mutta vakavat 

vuorovaikutuksen puutteet työyhteisössä saattavat aiheuttaa monia ongelmia. Siksi sitä yksittäisenä 

asiana on syytä tarkastella vuosittain niin työtyytyväisyyskyselyssä kuin 

henkilöstökertomuksessakin.   

 

Noin 72 % vuonna 2012 vastaajista vastasi väitteeseen ”vuorovaikutus omalla työpaikallani 

toimii hyvin” joko pitää täysin paikkansa / pitää paikkansa (eli 5 tai 4 vastausvaihtoehdoilla).  

Vuonna 2016 tulos oli 78 %. Vuoden 2018 ja 2019 tulos oli 65 % josta taas on hieman päästy 

nousemaan ylöspäin. Vuonna 2020 67,5 % vastaajista koki, että vuorovaikutus omalla 

työpaikalla toimii hyvin. Muutoksen henkilöstön kokemuksissa vuosien myötä osoittaa 

selkeästi sen, että vuorovaikutusta pitää muistaa aina parantaa eikä tuudittautua edellisien 

vuosien hyviin tuloksiin. 9,3 % vastaajista kokee vuorovaikutuksessa puutteita, eli vastasi ”ei pidä 

paikkaansa/ ei pidä lainkaan paikkaansa”. Tämä luku on laskenut edellisvuosista, kun se oli 2018 

10,1 % ja 2019 14,8 %. 

 

Koko kunnan keskiarvo oli 3,75. Sen yli pääsivät peruskoulut (ilman Kuuhankaveden koulua), 

päivähoito, kotihoito, kunnanhallitus ja vesihuolto, varikko ja kiinteistöhuolto. Kriittisimmin 

arvioivat vuorovaikutuksen toimivuutta lukio ja Kotiranta. Myös Kuuhankaveden ala- ja yläkoulu, 

perusturva muu sekä sivistys muu jäivät alle kunnan keskiarvon.  
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Seuraavassa taulukossa vielä koonti numeraalisesti asiakokonaisuudesta koko kunnan osalta: 

 

  

    
              

 

Keskusteleva ja avoin työyhteisö luo pohjaa esimiestoiminnan hoidolle, joten vuorovaikutukseen 

onkin syytä aina kiinnittää huomiota. Keskimäärin vuorovaikutuksen koetaan kunnan työyksiköissä 

toimivan melko hyvin. Lähes kaikissa työpisteissä nähdään vuorovaikutuksessa kuitenkin 

parantamisen varaa ja sitä ei saa unohtaa, vaikka kohtuullisen hyvässä tilassa ollaan.  

 

 

Entäpä ristiriitojen esiintyminen esimiesten ja alaisten välillä  

 

Vuosittain on myös tarkasteltu, ovatko suoranaiset ristiriidat työntekijöiden ja esimiehen välillä 

lisääntyneet – onko työyhteisö riitainen. 50,7 % henkilöstöstä kokee, ettei omassa työpaikassaan ole 

ristiriitoja. Vuoden 2019 tulos oli 49 %. Paras tulos tässä on ollut vuonna 2016 (56,4 %), huonoin 

tulos oli vuonna 2011 jolloin vain 43 %:a oli sitä mieltä, ettei ristiriitoja ole. Todettakoon, että 

ristiriitojen ilmenemisessä esimiesten ja työntekijöiden välillä on suuri hajonta työyksiköittäin.  

 

Edellisessä kyselyssä 26,4 % vastaajista taas koki ristiriitoja olevan. Tilanne on hieman heikentynyt 

ollen nyt 29,8 %.  
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Työyksiköitä, joissa ristiriitoja ei juurikaan ole, ovat vastausten perusteella vesihuolto, varikko ja 

kiinteistönhoito, muu ympäristötoimi ja päivähoito.  

Ristiriitoja sen sijaan koetaan eniten lukiossa ja Kuuhankaveden ala- ja yläkoululla. 

 

 

 
 

Pohjaa sille, että mahdolliset ristiriidat kunnan työyhteisöissä kyetään ratkaisemaan, luo se, että 

henkilöstö pääsääntöisesti kokee jo nyt – ja on kokenut pitkään - että ristiriidat kyetään tai vähintään 

pyritään ratkaisemaan sovitellen ja vähintään asianosaisia kuullen. Tässä asiassa 

työtyytyväisyyskyselyn perusteella kunnan henkilöstöpolitiikka ja esimiesjohtaminen on ollut 

onnistunutta. Kyselyn perusteella henkilökunnan keskuudessa asian suhteen ei ilmene suurta 

epäuskoa – ei edes kriittisimmissä yksiköissä. 

 

Vuoden 2016 kertomuksessa 73,7 % vastaajista vastasi kysymykseen joko 4 tai 5, eli uskoi 

kuulemisen toteutuvan – mikä oli hyvä tulos. Vuonna 2019 lukema oli 63,5 %. Nyt tuo prosentti 

oli 63,9 % 

 

 

Tällä hetkellä koen, että työpaikallani esiintyy ristiriitoja  

esimiesten ja alaisten välillä  

(1= ei pidä lainkaan paikkaansa, 5 = pitää täysin paikkansa) 
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Selkeimmin luottamusta ristiriitatilanteiden selvittelyssä löytyy seuraavissa: vesihuolto, varikko ja 

kiinteistönhoito, muu ympäristötoimi ja päivähoito. 

 

Kotiranta ja lukio nousevat tässä vertailussa kriittisimpinä esille.  Kotirannan osalta 

esimiestilanteessa on ollut vaihtuvuutta, joka sinällään myös näkyy tuloksissa. Tärkeää onkin, että 

ko. yksikkö saa ammatilliseen kehittymiseen tukea, joka varmasti tulee näkymään myös jatkossa 

jälleen parempana työtyytyväisyytenä. 

 
 

YHTEENVETO  
  

Lopuksi tarkastellaan ensin, kuinka edellisen henkilöstökertomuksen asetetuissa tavoitteissa 

tulevaisuuteen on onnistuttu.  

  

   

Tavoitteet 1.6.2020-1.6.2021:   
  

1. Ikäjohtamisen / työelämän elinkaarimallin mukainen ohjelma otetaan käyttöön kaikissa 

yksiköissä.  

Työryhmä on perustettu yt-toimikunnassa 2018, mutta ohjelman kirjoitukseen ei olla 

päästy syventymään. Ohjelman oli tarkoitus olla päätöksenteossa valtuustossa 

syyskaudella 2020 mutta se on edelleen kesken.  Vs. palvelujohtaja on nyt hahmotellut 

ohjelmaa eteenpäin ja pyytää työryhmän koolle kevään aikana sitä työstämään 

valmiiksi. 

  

2. Henkilöstöstrategian päivitys uuden kuntastrategian pohjalta  

Ei olla vielä tehty. Aloitetaan kun uusi valtuusto luonut uuden kuntastrategian. 

  

3. Koulutussuunnitelma toteutuu ja se syventyy edelleen tehtäessä syksyllä suunnitelma 

vuodelle 2021.  Henkilöstön tietoisuus suunnitelmasta on kasvanut. 

Toteutunut, koulutussuunnitelma on kehittynyt eteenpäin joka vuosi mutta nyt 

koronarajoitteet estäneet nyt täysipainoista toteutusta. Henkilöstön toiveita kuunnellaan 

ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. 

  

4. Sairauslomien osalta siirretään painopistettä lyhyempien sairauspoissaolojen ehkäisemiseen 

ja varhaisen välittämisen toimintamallin entistä parempaan käyttöön arjen työkaluna.  

 Panostus työhyvinvointiin ja hyvään lähiesimiestyöskentelyyn näkyy osaltaan reilusti 

vähentyneinä sairauspoissaoloina. Sairauspoissaoloja seurataan ja varhaisen välittämisen 

mallia käytetään rakentavan keskustelun pohjana. 

 

5. Kaikissa yksiköissä on käyty esimiesten toimesta kehityskeskustelut jokaisen työntekijän 

kanssa. Kiinnitetään erityistä huomiota muutosten tuomiin pelkoihin, kysymyksiin ja 

tavoitteisiin.   

Kaikissa yksiköissä on kehityskeskustelut toteutettu, joitakin yksittäisiä 

kehityskeskusteluita voi olla siirtynyt esteiden vuoksi.   
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6. Työtyytyväisyyskysely toteutetaan alkusyksystä 2020  

 Toteutettiin joulukuussa 2020.  

  

7. Otetaan henkilöstöasioiden sisäisessä tiedottamisessa käyttöön lyhyet videot /vlogit.  

Koronatiedotuksessa osittain käytetty perusturvassa, lisäksi kunnanjohtajan vlogit   

toteutuneet. 

  

 

 

Tavoitteet tulevalle vuodelle 1.6.2021-1.6.2022:   
 

1. Ikäjohtamisen / työelämän elinkaarimallin mukainen ohjelma otetaan käyttöön kaikissa 

yksiköissä.  

 

2. Henkilöstöstrategian päivitys uuden kuntastrategian pohjalta  

 

3. Koulutussuunnitelma toteutuu ja se syventyy edelleen tehtäessä syksyllä suunnitelma 

vuodelle 2022.  Henkilöstön tietoisuus ja osallisuus suunnitelman laatimisessa on kasvanut. 

 

4. Sairauslomien osalta siirretään edelleen painopistettä lyhyempien sairauspoissaolojen 

ehkäisemiseen, systemaattiseen seurantaan ja varhaisen välittämisen toimintamallin entistä 

parempaan käyttöön arjen työkaluna.  

 

5. Kaikissa yksiköissä on käyty esimiesten toimesta kehityskeskustelut jokaisen työntekijän 

kanssa. Kiinnitetään erityistä huomiota muutosten tuomiin pelkoihin, kysymyksiin ja 

tavoitteisiin.   

 

6. Työtyytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuonna 2021 

 

7. Tehostetaan henkilöstöasioiden tiedottamista eri kanavia käyttäen. 

 

 

 

Tavoitteiden toteutuminen raportoidaan vuoden 2021 henkilöstökertomuksen yhteydessä 

loppukeväästä 2022.   
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LOPPUSANAT  
  

Henkilöstökertomus on tarkoitettu kaikille osallisille keskustelun pohjaksi, ajatuksia herättämään 

ja vertailutietoa antamaan. Tehdyt tulkinnat tarkastelluista asioista ovat siis vain yksi perusteltu 

näkökanta ja jokaisen tarkastellun asian kohdalla asioita voidaan tarkastella toisin tai tarkastelua 

laajentaa. Avoimella keskustelulla voimme saavuttaa entistä paremmat työolosuhteet kaikille.  

Olemme useissa työyksiköissä suurten muutosten äärellä ja meiltä vaaditaan sinnikkyyttä ja 

kestokykyä poikkeusolojen, valtakunnallisten muutostuulten ja epävarmuuksien keskellä.  

 

 

Tästäkin lähtökohdasta käsin selviydymme parhaiten tiiviillä yhteistyöllä. Hyvään lopputulokseen 

päästään muistamalla, että toimimme kaikki saman tavoitteen ohjaamana, kuntalaisten parhaaksi. 

 

  

Hankasalmella 23.3.2021  

  

Laadinnasta vastannut   

  

TERHI LAMMINNIEMI 

  

vs. palvelujohtaja          

  

  

  

  


