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1. JOHDANTO

Kunnanjohtajan katsaus – ”Meillä on hyvä henkilöstö”

Kirjoitan tätä katsausta historiallisissa poikkeusoloissa, jossa Enontekiön kunta ja sen työntekijät ovat 
valmistautuneet koronaviruspandemian torjuntaan. Kriisi kertoo ennen kaikkea siitä, että henkilöstä ei ole 
enää tärkein voimavara vaan kriittinen.

Onnittelut henkilöstölle jälleen kerran hyvin tehdystä työstä. Vuoden 2020 tilinpäätös osoittaa, että 
meillä on sitoutunutta ja aikaansaavaa henkilöstöä töissä. Noin 150 henkilön voimalla on tehty hyvää työtä, 
sillä tilinpäätös 2020 osoittaa, että olemme saavuttaneet toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. 
Huomasin tämän erityisesti vuonna 2020 hallinnossa, jossa henkilöstä on vähän ja jossa monia muutoksia 
valmisteltiin. Toki kuten viime vuonnakin kaikilla palvelupisteillä kuten kouluilla, varhaiskasvatuksessa, 
sosiaalitoimessa, kotipalvelussa, ja Luppokodilla on toimittu aiempien vuosien tapaan hyvin. Olemme 
sitoutuneet asiakaskeskeisesti palvelemaan kuten huoneentaulu, johon olemme sitoutuneet, kertoo. Meillä 
on edelleen Suomen kuntien keskiarvoa pienemmät työtapaturmamäärät ja sairauspoissaolomäärät 
henkeä kohden. Olen erittäin tyytyväinen, että henkilöstömme voi hyvin ja on motivoitunut, joka kertoo 
yhteisömme arvoista ja asenteesta. 

Enontekiön kunnan henkilöstöraportti vuodelta 2020 antaa hyvän ja kattavan kuvan kunnan 
henkilöstöresursseista ja henkilöstön tilasta. Kunnanhallitus edustaa Enontekiön kunnassa työnantajaa ja 
vastaa Kuntalain mukaan henkilöstöpolitiikasta. Enontekiön kunta on hyvä työnantaja, mistä kertoo myös 
kunnan henkilöstön vähäinen vaihtuvuus. 

Henkilöstöön on haluttu panostaa. Se näkyy muun muassa henkilöstöresurssien osoittamisena, osaamisen 
kehittämisen edistämisenä, henkilöstöetuina ja henkilöstön työhyvinvointityönä. Henkilöstö on kriittinen 
voimavara. Kunta toimeenpani Ideasta toimintaan – muutoshankkeen. Muutoshankkeella kyettiin 
parantamaan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden osallisuutta ja saada parhaat ideat käyttöön. Ideoivan 
kulttuurin edistämisestä voidaan saada paljon hyötyä, joka näkyy kunnan taloudessa ja sosiaalisesti 
kestävissä toimintatavoissa. Henkilöstöä innostamalla (IDEA-kulttuuri) on saatu uusi ja pysyvä työkalu 
kunnan kehittämistyöhön käyttöön sekä osallisuutta tukemaan. Työntekijöiden mahdollisuudet vaikuttaa 
omaan työhönsä ovat kasvaneet. 

Muutokset ovat pysyvä olotila, henkilöstön osaaminen ratkaisee. Muutokset jatkuvat, vaikka 
pyrkimyksemme onkin vakiinnuttaa nyt meneillään olevat suuret muutokset. Se ei kuitenkaan tarkoita, että 
kehittäminen pysähtyy, se juuri on kehittämistä. Tässä tärkeintä on, että henkilöstö on motivoitunut ja 
osaa, ja niihin panostimme 2020 ja niihin haluamme panostaa myös 2021. Tämän koronakriisin keskellä ja 
sen jälkeen henkilöstöjohtamisen tavoitteena on, että Enontekiöllä on osaava, motivoitunut ja 
muutoskykyinen henkilöstö. Jokaisen työpanos näkyy pienessä kunnassa ja jokaisen työpanos on arvokasta 
ja siten isompaa kuntaa vieläkin tärkeämpää. Samalla johtamis- ja esimiestyö on ratkaisevaa, kun 
toimeenpannaan valtuuston tahtoa ja päätöksiä. On huomattava, että jokaisella meillä on omat 
tehtävämme ja roolimme tässä kokonaisuudessa., mutta teemme tuloksen yhdessä. Siksi on tärkeää 
kehittää johtamista, osaamista ja vuorovaikutustaitoja. 
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Me voimme kukin oppia toisiltamme. Kehitetään jatkossakin yhteistyötä ja vuorovaikutustaitojamme. 
Toimitaan henkilöstönä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla – siis viisaasti.

Kiitokset kaikille vuodesta 2020 ja toivotan menestystä jatkoon. Yhteistyöterveisin, Jari Rantapelkonen, 
Kunnanjohtaja

Henkilöstösuunnittelulla huolehditaan työvoiman oikeasta määrästä ja laadusta, turvataan riittävä 
osaaminen kunnan tavoitteiden saavuttamiseksi sekä ennakoidaan osaamisen kehittämistarpeita 
ja henkilöstökustannuksia. 

Työhyvinvointiin on kunnassa kiinnitetty huomiota viime vuosina. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö 
on kunnan tärkein voimavara muuttuvassa toimintaympäristössä.  Työhyvinvointi pohjaa 
osallisuuteen, osaamiseen ja työn hallintaan sekä johtamiseen. Sitä luodaan yhdessä ja se on 
jokaisen työyhteisön jäsenen ja koko organisaation vastuulla. Siihen sisältyy myös työajan ja 
vapaa-ajan tasapaino. Lisäksi siihen vaikuttaa johtaminen, osaaminen sekä työyhteisön ja työn 
kehittäminen. Esimiestyön laadulla on myös merkittävä vaikutus työntekijöiden työhyvinvointiin.

Työhyvinvoinnin edistäminen ja työssä jaksamisen tukeminen edellyttää toimivaa ja jatkuvaa 
yhteistoimintaa johdon, henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työyhteisöjen välillä. Yhteinen 
keskustelu työhyvinvoinnin taustalla vaikuttavista tekijöistä auttaa keskinäisen ymmärryksen ja 
työnjaon selkiyttämisessä sekä erityisesti yhteisen päämäärän hahmottamisessa.

2. TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN YHTEISTOIMINTA

Kunnassa toimii yhteistyöryhmä työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 
annetun lain mukaisesti. Lain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä 
yhteistoimintaa. Yhteistyöryhmään kuuluu työnantajan ja työntekijöiden edustajia. 
Yhteistyöryhmä toimii myös kunnan työsuojelutoimikuntana. Yhteistoimintaryhmän kokoukset on 
vakioitu 1/kuukausi periaatteella vuodelle 2020. Tämä antoi joustavuutta asioiden käsittelemiseksi 
suunnitellusti päätöksentekojärjestelmän kannalta. Vuonna 2020 kokouksia pidettiin noin joka 
kolmas kuukausi

Työyksiköissä pidetään joko säännönmukaisesti tai tarvittaessa työpaikkakokouksia, jollei 
työtehtävien hoito ja järjestely muuta edellytä. Kokouksiin osallistuu koko työpaikan henkilöstö. 
Työpaikkakokouksen kutsuu koolle esimies. Kunnan työpisteissä pidetään työpaikkakokouksia 
keskimäärin kerran kuukaudessa.
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3. HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAMINEN

Kunta on Kannustava, turvallinen, oikeudenmukainen ja tasapuolisesti henkilöstöä kohteleva 
työnantaja henkilöstölleen 

Henkilöstötyön toimintaperiaatteet ovat 
 johtaminen
 henkilöstön pysyvyys ja rekrytointi
 henkilöstön osaaminen ja ammattitaito
 kannustava ja motivoiva palkitseminen
 henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen
 monikulttuurisuus ja moninaisuus

Henkilöstötyön tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain henkilöstöraportissa ja/tai 
toimintakertomuksessa. 

Seuraavassa on esitetty toimintaperiaatteita edistäviä toimenpiteitä kunnassa.

Kootut henkilöstösuunnitelmat on laadittu koko henkilöstön osalta ja päivitetty vastaamaan 
yleisiltä periaatteiltaan kunnan nykyistä strategiaa. Lisäksi tietohallinnon keinoin tuetaan 
henkilöstöalan hallinnon tehtävien toteuttamista. Tämä vaatii edelleen selkeämpää keskitettyä 
henkilöstövoimavarojen johtamista. 

Henkilöstöhallinnon tuki toimialoille konkretisoituu, kun käyttöön otetaan henkilöstöalan 
tietojärjestelmiä. Järjestelmien tulee olla yhteensopivia hankittavan asianhallintajärjestelmän 
kanssa. Tavoitteena on, että tieto ”syötetään” vain kerran järjestelmään, jonka jälkeen se on 

Määrittää talouden raamit 
palvelujen toteuttamiselle

OLEELLISTA ON KYKY

Sisällöt, Toimintatavat, Prosessit, Johtaminen
Ymmärrys työn tavoitteista ja muutoksista

Osaaminen, Fyysinen ja psyykkinen työkyky
Motivaatio/Halu/Palkitseminen

Toteuttaa palvelutavoitteet ja –lupaukset

HENKILÖSTÖ
VOIMAVARATTALOUS

PALVELUT

Saada työn vaatimukset ja 
henkilöstövoimavarat tasapainoon 
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kaikkien tarvitsijoiden käytössä. Tämä pitää sisällään koko työuran mittaisen henkilön hallinnan 
rekrytoinnista palvelussuhteen päättymiseen asti. Se sisältää mm. työuralla tapahtuvan osaamisen 
kehittämisen, työelämän jouston sekä henkilökohtaisten tarpeiden yhteensovittamisen. Tämän 
kaiken tarkoituksena on tukea viranhaltijoiden ja työntekijöiden perus-/ydintehtävien 
toteuttamista kaikilla toimialoilla. Tähän tavoitteeseen pyrittäessä on keskeistä ymmärtää osaavan 
ja hyvinvoivan henkilöstön tuoma merkittävä voimavara kuntaan.  

Henkilöstöpalveluihin sisällytetty palkanlaskennan palvelut ulkoistettiin Sarastia Oy:lle 
marraskuussa 2020. Aiemmin käytössä ollut palkkahallinnon palkkajärjestelmä tuli elinkaarensa 
päähän, jolloin tilalle tuli valita uusi järjestelmä. Uuden palkkajärjestelmän käyttöönoton myötä 
aikaisempiin toimintatapoihin oli tarve tehdä myös muutoksia. Palkkajärjestelmän muutos oli 
toteutettava lyhyellä aikataululla elokuun ja marraskuun välisenä aikana. Haasteita riitti, joka oli 
osin tiedossakin, mutta kaiken kaikkiaan selvisimme siitä hyvin. Toimintatapojen muutos merkitsi 
uuden oppimista, joka antoi mahdollisuuden kehittää meille sopivia uusia tapoja.  

Tällä kaikella pyrittiin edesauttamaan yhdenmukaisten sekä ajantasaisten henkilöstöhallinnon ja 
palkanlaskennan palvelujen tuottamiseen kaikille kunnan asiakasryhmille. Henkilöstön 
rekrytointiprosessissa siirryttiin toimialoilla keskitettyyn hakemusten käsittelyyn organisaation 
kaikissa rekrytoinneissa. 

Lisäksi tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmä (KVTES ja TS) otettiin käyttöön ja samalla 
siirryttiin näiltä osin yhdenmukaisiin palkkaperusteisiin koko kunnassa. Tätä uudistusta oli toivottu 
nimenomaan työntekijöiden keskuudessa. Järjestelmällä arvioitiin uusien sekä muuttuneiden 
tehtävien vaativuutta. Yhdenvertaisuuden sekä palkkatasa-arvon edistämiseksi ja seuraamiseksi 
kunnan kaikki tehtäväkohtaiseen palkkaukseen perustuvat tehtävät on arvioitu yhteismitallisesti. 
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Järjestelmän käyttöönottoon osoitettiin vuodelle 2020 40 000 euron määräraha, joka 
kohdennettiin palkkavääristymien korjaamiseen kunnan sisäisessä palkkavertailussa. Tällä hetkellä 
ollaan tilanteessa, jossa tavoite ”samaa työtä tekeville maksetaan sama palkka” on toteutunut. 

IDEA-kulttuurin ”lanseeraamisen” ja siihen saadun koko henkilöstöä koskevan koulutuksen 
odotetaan edelleen edesauttavan kaikkien työntekijöiden mahdollisuutta kehittää omaa 
työnkuvaa sekä työyksikön toimintatapoja. Tämä on vastaanotettu tyytyväisyydellä henkilöstön 
keskuudessa, koska kehittämisideoita on toteutettu eri työyksiköissä myös käytännössä.

Johtaminen
Kunnassa toimii johtoryhmä, jonka kunnanjohtaja nimeää ja samalla hän vastaa johtoryhmän 
toiminnasta.  Johtoryhmän tehtävänä on vastata tavoitteellisesta ja tuloksellisesta 
yhteistoiminnasta kunnan palvelujen tuottamisessa, yhteen sovittaa toimialojen sekä hallinto-, 
henkilöstö-, ja talousprosessien toimintaa, suunnittelua ja kehittämistyötä. Johtoryhmä vastaa 
yhteistyössä muiden toimielinten kanssa kunnan toimintojen suunnittelusta, valmistelusta, 
toimeenpanosta ja valvonnasta sekä palvelujen tuottamisesta. Johtoryhmä toimii myös 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmänä. Johtoryhmän kokouksista laaditaan 
muistiot. Johtoryhmässä ja virastokokouksissa käsiteltiin henkilöstöasioita vuonna 2020 
tarvittaessa. 

Vastuullisen ja oikeudenmukaisen henkilöstötyön perustana on luottamus siihen, että henkilöstöä 
kohdellaan oikeudenmukaisesti sekä tasapuolisesti.  Yhtenäiset toimintaohjeet turvaavat 
henkilöstölle tasapuolisen kohtelun ja ennakoitavuuden henkilöstöasioissa.  Henkilöstöohjeeseen 
ei vuonna 2020 tehty tarkennuksia. Vuoden 2020 keväällä hyväksytyt virka- ja työehtosopimukset 
antavat esimiehille yhtenäiset toimintaohjeet useimmiten esille tulevien henkilöstöasioiden 
ratkaisemiseksi. 

Henkilöstöohje päivitetään vuonna 2021 vastaamaan vahvistetun organisaation tuomia tarpeita. 
Havainnot organisaatiosta kootaan ja kirjataan tarvittavilta osin päivitettävään 
henkilöstöohjeeseen. 

Kunnan varhaisen tuen toimintamallilla pyritään ennakoimaan työkyvyn heikkenemisen uhkaa, 
korjaamaan heikentynyttä työkykyä ja edistämään sitä, että työntekijät jaksavat työssään 
mahdollisimman pitkään. Varhaisella tuella on selkeitä vaikutuksia niin sairaspoissaoloista ja 
varhaisesta eläköitymisestä aiheutuvien kustannusten vähenemiseen kuin myös organisaation 
tuottamien palvelujen laatuun ja tuloksellisuuteen. Kun työkykyongelmiin tartutaan ajoissa, on 
erilaisia toimintavaihtoehtoja enemmän käytössä. 

Lisäksi koko henkilöstölle tehtiin hyvinvointikysely, jonka toteutti työterveyshuolto. Kyselyn 
tulosten perusteella on annettu ohjeistus työyksiköille mm. tyhy-tilaisuuksien järjestämisestä.

Henkilöstön pysyvyys ja rekrytointi
Kunnan henkilöstön vaihtuvuus oli mm. eläköitymisten tai työpaikan vaihtamiseen liittyen 
kasvukäyrällä. Lisäksi organisaatiorakenteeseen tehdyt muutokset ja valmistautuminen 
”tulevaisuuteen” on johtanut uusien tehtävien perustamiseen. 

Sosiaalitoimen henkilöstön rekrytoinnit ovat olleet osin haastavia, koska mm. lähihoitajia tarvitaan 
samanaikaisesti enemmän koko valtakunnassa. Asiaan on kiinnitetty huomiota ja pyritty 
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miettimään keinoja, jolla tehtävien houkuttelevuutta/kiinnostavuutta voitaisiin lisätä. Keinoina on 
mietitty mm. asumiseen sekä vapaa-aikaan liittyviä mahdollisuuksia. 

Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 
Enontekiön kunnassa järjestettiin sisäistä ja ulkoista koulutusta. Kunta tuki ja edisti henkilöstön 
kehittämistä ammatillisella henkilöstökoulutuksella, täydennyskoulutuksella ja 
uudelleenkoulutuksella. Lisäksi työnantaja tuki henkilöstön omaehtoista koulutusta.  

Kehittämiskeskustelut menneestä kaudesta käytiin pääsääntöisesti kuluvan vuoden maaliskuun 
loppuun mennessä. Työnohjausta käytettiin jonkin verran ja sitä pidettiin hyvänä. Kehittymisen 
tärkeimpänä edellytyksenä on yksilön, yhteisön ja organisaation halu kehittyä.

Kannustava ja motivoiva palkitseminen
Palkkausjärjestelmän kehittäminen sisäisesti tasapuoliseksi saatiin toteutettua. Tehtävien 
vaativuudenarviointijärjestelmällä on arvioitu kunnan kaikki tehtävät.   

Enontekiön kunnassa työntekijöiden työhyvinvointia tuetaan osana henkistä ja fyysistä työkykyä 
monin eri tavoin. Tuki pitää sisällään mm. aineellisen palkitseminen lisäksi kunnan aineettoman 
palkitsemisen. Kunnan aineellinen palkitseminen käsittää palkan, kielilisän, kannustuslisän, 
aloitepalkkiot, huomionosoitukset merkkipäivinä, vapaapäivät pitkästä palveluksesta, ruokailun 
tuen, liikuntaedut, virkistyspäivän, työterveyspalvelut, palkkaedut kuntoutusajoilta sekä kunnan 
huoneistojen käytön Kilpisjärvellä. 

Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen 

Korona-ajan rajoitusten vaikutuksia henkilöstöön aiheutti mm. Valmiuslain pykälien käyttöönotto 
vuoden 2020 maaliskuussa. Tämä aiheutti tarpeen/velvoitteen useiden toimintatapojen 
muutoksille. Kunnan vapaa-ajan palveluja suljettiin, opetustoimessa siirryttiin etäopetuksen 
kaltaiseen opetukseen, velvoitettiin suojavarusteiden käyttöön ikäihmisten palveluissa. 

Osan tehtävistä todettiin vähentyneen siinä määrin, että siirryttiin suunnittelemaan henkilöstön 
käyttöä tilanteen vaatimalla tavalla. Ohjenuorena oli kuitenkin koko ajan, että henkilöstöä ei 
lomauteta vaan henkilöstön joustavaan käyttöön liittyen selvitettiin tarpeet ja henkilöstön 
soveltuvuus poikkeusolojen tilanteen vaatimiin uusiin tai muuttuneisiin tehtäviin. 

Henkilöstölle tehtiin hyvinvointikysely loppuvuodesta 2020. Kyselyllä pyrittiin selvittämään 
henkilöstön näkemys omasta terveydentilastaan sekä yleisesti työssä jaksamisesta yhteistyössä 
työterveyshuollon kanssa.  Kyselyn purkutilaisuudet järjestettiin kaikissa työpisteissä koko 
henkilöstön kesken. Osana kokonaisvaltaista kehittämistä nähtiin mm. johtamisen ja esimiestyön 
kehittäminen, vapaa-ajan palvelujen tarjonnan lisääminen omatoimiseen liikkumiseen sekä 
tosiasiallisen kokemuksen tunteen vahvistamiseksi vaikuttamismahdollisuuksien tietoisuuden 
lisääminen.   

Työhyvinvointia tuettiin työterveyshuollon toimenpitein ja työnantaja tuki henkilöstön 
liikuntaharrastuksia maksamalla kuntosalin, uimahallin ja kansalaisopiston liikuntakurssien 
kustannuksia. Jokaisessa yksikössä laadittiin työhyvinvointisuunnitelmat.  
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Työn ja yksityiselämän yhteen sovittaminen on työhyvinvoinnin kannalta olennaista. Enontekiön 
kunta tukee työaikajärjestelyillä työn ja yksityiselämän yhteensovittamista sekä hyvinvointia. 
Työaikojen joustomahdollisuuksia on käytössä mm. vuorotteluvapaa, osa-aikatyö, osittainen 
hoitovapaa, osa-aikaeläke ja liukuva työaika niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista.

Kunnanvaltuusto päätti (joulukuu 2020) koronarahaston perustamisesta 50 000 euroa, joka jaetaan henkilöstölle 
vuoden 2020 osalta lisääntyneen työn kuormittavuuden kompensoimiseksi.

Monikulttuurisuus ja moninaisuus
Kunnassa aloitettiin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen. Kunta edisti 
monikulttuurisuutta mm. antamalla mahdollisuuden palkalliseen opintovapaaseen saamen kielen 
opiskelua varten oikeusministeriön tuella.  Uusi tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on 
edelleen valmistelussa ja tavoitteena on saada se hyväksyttyä vuoden 2021 aikana. 

Vaikutukset tulevalle vuodelle
Henkilöstövoimavarojen kokonaisvaltainen johtaminen sekä kehitettävä esimiestyö vaativat 
edelleen osaamisen lisäämistä vuonna 2021. Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja suunnittelu 
ovat merkittävässä roolissa kunnan strategian toteuttamisen tukemisen osalta. 

Henkilöstövaikutusten arviointia varten määritellään sekä valmistaudutaan hankkimaan 
yhteensopivia henkilötietojärjestelmiä henkilöstövoimavarojen kokonaisuuden johtamiseksi. 
Johtaminen perustuu tulevaisuudessa ajantasaisiin tietoihin henkilöstön suorituskyvystä. 
Henkilötietojärjestelmät tukevat ajantasaisen tiedon käytettävyyttä sekä eheyttä ja 
luotettavuutta.  

Kunnan henkilöstövoimavarojen vaikutusten arviointiin sisällytettiin vuodelle 2020 tunnuslukujen 
arviointi; 

- henkilöstökokoonpanon mukaiset henkilömäärät
(toistaiseksi voimassa olevat virat/toimet, määräaikaiset virat/toimet)

- vaihtuvuus (avoimet virat/toimet, poistuma mm eläköityminen)
- laaditun henkilöstö- ja koulutussuunnitelman toteutuminen 
- toteutuneet henkilötyövuodet ja kustannukset
- sairauspoissaolot (henkilötyövuodet lkm, kustannusvaikutus)
- työhyvinnoin kehittäminen (hyvinvointikyselyt yt työterveyshuollon kanssa).

Henkilöstövoimavarojen johtamisessa henkilöstöntilannekuvan ajantasaisuus antaa hyvän 
lähtökohdan suunnitelmalliseen ja optimoituun palvelujen tuottamiseen. 

Alla koottuna muutamia yksittäisiä havaintoja vuodelta 2020

- COVID19 työllisti työsuojelua muuttuneen työn sekä henkisen että fyysinen turvallisuuden 
turvaaminen muuttuvien tilanteiden mukaisesti.

- Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa kohdennettiin työpaikkakäyntejä niihin 
työyksiköihin, joissa edellisestä käynnistä oli kulunut yli 3 vuotta tai yksiköissä oli 
tapahtunut toiminnallisia muutoksia. Koronarajoitukset osin keskeyttivät toiminnan, mutta 
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osiltaan siirryttiin virtuaalisiin hallinnollisiin tarkastuksiin. Tähän lisätään myös todellinen 
työpaikkakäynti rajoitusten sen salliessa.

- Uuden palkkahallinnon palkkajärjestelmän mukanaan tuomien toimintatapojen muutosten 
vakiinnuttaminen osaksi jokapäiväistä toimintaa

- Henkilöstövoimavarojen johtaminen sekä niiden suunnittelu etenee valittuun suuntaan; keskitettynä, 
mutta yksilöllistä

- Rekrytointiprosessin yhdenmukaistuminen koko kunnassa; luo perustan koko prosessin 
toimivuudelle, siirrettävä käytäntöön

- Kaikissa työyksiköissä käytössä IDEA-kulttuuri; toimintatapa vakiintuu, vaatii kyllä vielä huomiota, 
tasaisin väliajoin

- Henkilöstön kouluttautumismahdollisuuksia ylläpidetään edelleen sekä niitä tuetaan työnantajan 
toimesta (esim Saamenkielen koulutus, kielilisä, tehtävien (KVTES, TS) vaativuuden mukaisen 
palkkausjärjestelmän tietoisuuden lisääminen)

- Työterveyshuollon palveluja käytettiin enemmän kuin vuonna 2019. Pitkät terveysperusteiset 
virka- tai työvapaat vast kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna; tämä suuntaus johtunee 
välillisesti Koronasta. Tavoite hoidetaan/tuetaan tehtävänhoitajia ennen ”sairastumista” 
ennakoivasti sekä ehkäisevästi

Henkilöstötilinpäätöksen yksityiskohtaisia tunnuslukuja ja arvoja on esitetty alla olevissa kuvissa ja 
taulukoissa. 

LIITE 4 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT
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ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI
VUODELTA 2020 
LIITE 4 Tilastot
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HENKILÖSTÖVOIMAVARAT

Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 
31.12.2020 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan palveluksessa olleet lyhytaikaisetkin 
sijaiset ja projekteihin palkatut työntekijät. Osassa taulukoista on tietoja yhdistetty, jotta 
yksittäistä henkilöä koskevat tiedot eivät tulisi ilmi.

Kunnan kokonaishenkilöstömäärä oli vuoden viimeinen päivä 31.12.2020 140,27.

Kokonaistyöntekijämäärästä on 
- vakinaisessa työ-/virkasuhteessa 111,26 henkilötyövuotta = 79,32 % 
- määräaikaisessa työ-/virkasuhteessa       28,01 henkilötyövuotta = 19,97 %  
- työllistämistukitoimin palkattuja                1,00 henkilötyövuotta =    0,71 %  

Henkilöstömäärä

Henkilöstön ikärakenne 2020 (vakinaiset ja määräaikaiset)

Ikä vuosina Lukumäärä %-osuus
alle 30
30-39
40-49
50-59
60-64
65 ja yli

7
28
35
55
19

4

5
19
24
37
13

2
Yhteensä
Keski-ikä

148 100,0 %
48,11 vuotta

Henkilöstö sopimusaloittain (vakinaiset ja määräaikaiset)

Työehtosopimus Lukumäärä %-osuus
Kvtes
Ovtes
Teknisten sopimus
Tuntites

102,27
31

5
1

73,43
22,26

3,59
0,72

Yhteensä 139,27 100,0 %

Palvelussuhde 
31.12.2020

 Miehet Naiset Yhteensä Muutos % 
ed. vuodesta

Vakinaiset

Määräaikaiset
      -Työllistettyjä

16,71

3,40
1,00

94,55

24,61

111,26

28,01
1,00

-0,89 %  

+1,56 %
- 80 %

Yhteensä 21,11 119,16 140,27
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Määräaikaisuuden perusteet 2020

Määräaikaisuuden peruste Lukumäärä %-osuus
Sairausloman, perhevapaiden 
ym. sijainen
Määräaikainen tehtävän hoitaja
(olemassa oleva virka/toimi)
Oppisopimus
Projektityöntekijä
Työn uudelleen organisointi

12,00
14,01

1,00
1,00

42,84
50,02

3,57
3,57

Yhteensä 28,01 100,0 %

Eläkkeelle jääminen vuonna 2020

Yhteensä Keski-ikä
Eläkkeelle siirtyneet 5,31 64

Henkilöstön eläkkeelle jääminen 2013-2022

Toimiala 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hallinto 0,5 0,5 1 3 1 1 1
Opetustoimi 2,5 2,5 3 1 3 1 1 1
Perusturva 0,5 1,5 2,98 2,52 3,8 4,31 1 0
Infrastruktuuri 1,5 1 1 2,5 2
Varhaiskasvat
us

1 2,5 2

Muut 1 1 1 1
YHTEENSÄ 5 5,5 3 7,98 14,52 3 7,8 5,31 2 3

Kunnan henkilöstön määrän kehitys vuosina 2010 - 2020

Henkilöstön määrä vuosina 2010 – 2020 (sisältää työllistetyt, tilanne 31.12.)

vakinaiset 
virat

vakinaiset 
toimet

määräaik. 
virat

määräaik. 
toimet

oppis. ja
työllistetyt Yhteensä

2010 56,70 46,34 12,00 28,21 3,00 146,25
2011 53,20 52,84 13,00 19,41 7,00 145,45
2012 55,50 57,45 12,00 28,85 5,00 158,80
2013 55,20 55,79 9,00 41,55 5,00 166,54
2014 56,00 61,34 6,00 37,28 13,00 173,62
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2015 57,00 59,51 5,00 27,63 4,00 153,14
2016 53,00 59,35 8,00 39,10 3,00 162,45
2017 50,80 56,28 12,60 31,66 6,00 157,34
2018 52,00 62,88 7,00 36,31 8,00 166,19
2019 46,58 65,82 7,00 20,58 5,00 144,98
2020 47,50 63,76 8,00 20,01 1,00 140,27

Vakinaisen henkilöstön määrän kehitys vuosina 2010 - 2020

Määräaikaisia palvelusuhteita on vakinaistettu vuosittain mm. sosiaalitoimessa ja vapaa-
aikatoimessa, jolloin vakinaisten määrä on kasvanut. Vuonna 2020 oli edelleen työnkierrossa 1 
henkilö. Vakinaisen henkilöstön määrä on noussut edellisestä vuodesta yhdellä henkilöllä. 

Vakinaisen henkilöstön kehitys vuosina 2010-2020

Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön lukumäärä toimialoittain vuosina 2008 – 2020 (ilman 
työllistettyjä)

 Hallinto
(yleishal-

Perusturva Opetus
(sivistystoimi)

Infrastruktuuri
(tekninen 

Varhaiskasvatus Muut
Yhteensä
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linto) toimi)

2008 13,94 49,51 54,94 10,50 128,89
2009 13,94 30,00 72,58 14,00 130,52
2010 13,20 35,35 80,20 14,50 143,25
2011 13,70 35,05 77,20 12,50 138,45
2012 16,00 41,10 84,20 12,50 153,80
2013 12,20 41,00 95,34 13,00 161,54
2014 13,00 41,35 92,27 14,00 160,62
2015 13,00 41,38 82,76 12,00 149,14
2016 8,00 41,21 96,24 14,00 159,45
2017 24,31 42,43 45,00 17,60 18,00 4,00 151,34
2018 20,00 47,57 47,00 17,00 20,62 6,00 158,19
2019 24,12 43,88 40,58 10,00 13,50 7,90 139,98
2020 17,00 45,54 41,73  7,00 14,50 13,50 139,27

Henkilöstömäärän prosentuaalinen jakautuminen toimialoittain 31.12.2020
(ilman työllistettyjä)

Henkilöstö ammattialoittain 31.12.2020 (vakinainen ja määräaikainen)
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Ammattiryhmä Henkilöt
2020

Henkilöt
2019

Henkilöt
2018

Henkilöt
2017

Muutos %
2019/2020

Hallinto- ja toimistotyö
Keittiöhenkilöstö
Siivouspalvelu
Vapaa-aikatoimi, kirjasto, 
kulttuuri, kehittäminen ja 
elinvoima, viestintä
Opettajat
Koulunkäyntiavustajat ja 
projektit
Lasten päivähoito
Kehitysvammahuolto
Vanhustyö / luppokoti
Kotipalvelu / avustajat
Kiinteistönhoitajat ja muu 
tekninen toimi

20,00
8,00
4,00

11,50

31,00
7,75

14,50
3,00

23,20
13,32

3,00

19,5
8,62

6
7,9

31,58
8

12,5
3,88

23
13

6

21,18
9
6
6

34
10

19,61
4

24,9
11,5

12

21,60
7,60
6,71
4,00

35,00
9,00

18,00
4,78

21,30
11,35
12,00

+2,60 %
-7,19 %

-33,33 %
+45,57 %

-1,83 %
-3,12 %

+16,00 %
-22,68 %
+0,87 %
+2,46 %

-50,00 %

Yhteensä 139,27 139,98 158,19 151,34 -12 %

Naisten ja miesten osuus henkilöstöstä 31.12.2020 vain taulukko

Vakinaisesta henkilöstöstä naisia on 94,55 (vuonna 2019 96,42) henkilöä ja miehiä 16,71 (vuonna 
2019 15,98) henkilöä. Määräaikaisista naisia on 24,61 (vuonna 2019 21,27) henkilöä ja miehiä 3,40 
(vuonna 2019 6,31) henkilöä. Työllistetyistä oli miehiä 1 henkilö.
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5. HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA TYÖHYVINVOINTI

Enontekiön kunta tukee ja edistää henkilöstön kehittämistä ammatillisella henkilöstökoulutuksella, 
täydennyskoulutuksella ja uudelleenkoulutuksella. Lisäksi työnantaja tukee henkilöstön 
omaehtoista koulutusta. 

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on tärkeää, jotta kunnan palvelutuotannossa turvataan 
tarvittava osaaminen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, osaaminen liittyy myös 
työtyytyväisyyteen. Osaamisen kehittämisellä huolehditaan siitä, että työpaikalla on osaamisen 
kehittämistä motivoiva ja kehittymistä tukeva ilmapiiri ja että osaaminen on ajan tasalla myös 
tehtävien muuttuessa. Erityisesti toimintaympäristön muutostilanteiden hallinta edellyttää johdon 
kykyä ennakoida tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista ja henkilöstömäärää.

Osaamisen kehittämisen ja työssä oppimisen tapoja ovat mm. sisäinen ja ulkoinen koulutus, 
tiimityö, perehdyttäminen, benchmarking, tutorointi, mentorointi, työnohjaus, konsultointi, 
työnkierto, kehittämisprojektit, kehityskeskustelut, työkykyä ylläpitävä toiminta, 
tutustumiskäynnit, työyhteisö- tai työryhmäkohtaiset keskustelut, rekrytointi, täydennyskoulutus, 
kirjallisuus. 

Perehdyttämiseen on kiinnitetty huomiota ja yleiset perehdyttämisperiaatteet tulee ajantasaistaa 
vuoden 2021 kuluessa. Kehittämiskeskusteluja käydään säännöllisesti. Kehityskeskustelujen 
käymistä varten on annettu ohjeet henkilöstöohjeessa.  Työnohjausta on käytetty jonkin verran. 

Henkilöstön sisäistä siirtymistä tehtävistä ja työyksiköistä toiseen on edelleen melko vähän.  

Työhyvinvointiin on kunnissa kiinnitetty huomiota viime vuosina. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö 
on kunnan tärkein voimavara muuttuvassa toimintaympäristössä.  Työhyvinvointiin vaikuttavat 
erityisesti johtaminen, osaaminen sekä työyhteisön ja työn kehittäminen. Esimiestyön laadulla on 
merkittävä vaikutus työntekijöiden työhyvinvointiin. Johdon ja esimiesten kehittymistä on tuettu 
viime vuosina kunnassa, ja osa kunnan esimiehistä on suorittanut johtamisen 
erikoisammattitutkinnon.   

Henkilöstön työssä jaksamista on tuettu työterveyshuollon toimenpitein ja työnantaja on tukenut 
henkilöstön liikuntaharrastuksia maksamalla kuntosalin, uimahallin ja kansalaisopiston 
liikuntakurssien kustannuksia. Jokaisessa yksikössä on laadittu työhyvinvointisuunnitelmat.  

Kunnan varhaisen tuen toimintamalli on otettu käyttöön vuoden 2012 alussa ja henkilöstöohjeet 
vuoden 2014 alussa, mikä osaltaan mahdollistaa oikeudenmukaisen henkilöstöpolitiikan 
toteuttamista sekä johtamisen ja esimiestyön kehittämistä.  Nämä edistävät laajemmin 
työhyvinvoinnin kehittymistä.   

Henkilöstön koulutus

Kunnallisissa tehtävissä vaaditaan lähes poikkeuksetta kelpoisuusehtojen mukaista pätevyyttä, 
joka edellyttää tiettyä koulutusta ja usein myös työkokemusta. 
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Henkilöstökoulutus ja muita henkilöstömenoja 2016-2020

2020 2019 2018 2017 2016
Henkilöstökoulutus 37.113,34 45.310.07 42.537,73 30.062,35 36.045,67
Työterveyshuolto 46.901,09 44.598,13 30.976.19 14.025,23 17.229,59
Työsuojelu 4.954,37 5.239,40 6.971.30 1.523,09 3.840,44

Kaikki koulutukseen liittyvät kustannukset (osallistumismaksut, matkakustannukset, majoituskulut, 
päivärahat) on vuodesta 2001 lähtien talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellytetty 
kirjattavaksi omalle momentilleen koulutusmenojen kehittymisen seuraamiseksi. Toimialoilla on 
ollut jonkin verran eri käytäntöjä kaikkien koulutuksesta aiheutuneiden menojen kirjaamisessa ko. 
momentille ja kirjauksia on tehty muillekin momenteille. Vuonna 2020 henkilöstökoulutusmenot 
ovat laskeneet. Kustannusten lasku johtuu siitä, että ”Koronan” vuoksi koulutukset on toteutettu 
etäyhteyksien kautta, jolloin mm. matka- ja majoituskulut kulut jäävät pois.  Työterveyshuollon 
menot ovat nousseet vuodesta 2019. Kustannusten nousu korreloi suoraan lisääntyneitä 
sairauspoissaoloja.  

Henkilökunnan koulutuksiin käyttämä aika (täysinä työpäivinä) toimialoittain vuonna 2020

Toimiala Henkilöstömäärä Koulutuspäivät 
yht.

Koulutuspäiviä per 
henkilö

Hallinto 17,00 14 0,82
Opetustoimi 41,73 88 2,11
Perusturva 45,54 8 0,18
Infrastruktuuri 7,00 0 0,00
Varhaiskasvatus   14,50 11 0,76
Muut 13,50 6 0,44
Yhteensä 139,27 127 0,91

Koulutuspäivät käsittävät myös matkoihin käytetyn ajan työpaikan ulkopuolisiin koulutuksiin. 
Vuonna 2020 koulutuksiin käytettiin kesimäärin 0,91 työpäivää / henkilö. Vuonna 2019 
henkilöstökoulutuksiin käytettiin kesimäärin 3,96 työpäivää / henkilö.  2018 henkilöstökoulutuksiin 
käytettiin keskimäärin 1,62 työpäivää / henkilö.  Vuonna 2017 henkilöstökoulutuksiin käytettiin 
keskimäärin 1,94 työpäivää / henkilö. Huomioitavaa on, että kaikkiin sisäisiin koulutuksiin, 
osapäiväisiin tai kokopäivän kestäviin, ei ole haettu keskeytystä.  Palkkajärjestelmän ”Populus”-
ohjelman myötä myös osapäivän koulutukset saadaan raportoitua oikein ja ovat mukana tässä 
raportissa.
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6. HENKILÖSTÖN TOIMINTA- JA AIKAANSAANNOSKYKY

Henkilöstön toimintakykyyn vaikuttavat sekä organisaation rakenne, että organisaation 
johtamistavat. Ne joko antavat henkilöstölle mahdollisuuden omien osaamisalueiden käyttöön 
tehtäviensä hoidossa tai edellyttävät henkilöstöltä pitäytymistä ennalta sovituissa 
toimintatavoissa.
Henkilöstön aikaansaannoskyky muodostuu pääasiassa henkilöstön työhyvinvoinnista, 
osaamisesta, uudistumiskyvystä, innovatiivisuudesta, työyhteisön ilmapiiristä, johtamisen ja 
esimiestyön laadusta sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista työhön.

Vuonna 2020 tehtiin (työ)hyvinvointikysely, joten mittareita toiminnan laadusta on saatavilla. 
Henkilöstön toiminta- ja aikaansaannoskykyyn vaikuttavat myös erilaisista syistä johtuvat 
poissaolot työstä sekä henkilöstön vaihtuvuus (eläköityminen ja irtisanoutuminen).

Terveysperusteiset poissaolot 

Henkilöstön sairauspoissaoloja oli vuonna 2020 yhteensä 1930 työpäivää, eli 13,85 / henkilö. 
Vuonna 2019 yhteensä 1447 työpäivää eli 10,34 työpäivää / henkilö. Vuonna 2018 oli yhteensä 
1914 työpäivää eli 12,10 työpäivää / henkilö ja vuonna 2017  1595 työpäivää eli 10,54 työpäivää / 
henkilö. Keskiarvon ylittävää sairastavuutta esiintyi vuonna 2020 hallinnon, opetustoimen ja 
varhaiskasvatuksen toimialojen alaisilla työntekijöillä. 

Sairauspoissaolojen määrän vaihtelut voivat olla suuria pienissä yksiköissä, koska yhdenkin 
pitemmän sairauspoissaolon vaikutus on merkittävä.  

Tapaturmista johtuvat poissaolot vuodelta 2020 esitetään omassa taulukossa alempana. 

Alla olevasta taulukosta käy ilmi sairastavuus toimialoittain ilman tapaturmia vuonna 
2020(työpäivät). Verailutietoina on esitetty vuodet 2019, 2018 ja 2017 toimialakohtaiset tiedot.

Toimiala Henkilöstö-
määrä

Sairaspäivät 
yht.

Sairaus-
päivä per
henkilö
v. 2020

Sairaus-
päivä per
henkilö
v. 2019

Sairaus-
päivä per
henkilö
v. 2018

Sairaus-
päiviä per
henkilö
v. 2017

Hallinto 17,00 294 17,29  9,45   5,85   6,21
Opetustoimi 41,73 713 17,09  7,52 14,51 11,62
Perusturva 45,54 449 9,86 10,26 12,40   9,78
Infrastruktuuri 7,00   12 1,71  9,40 11,53 10,17
Varhaiskasvatus   14,50 356 24,55 23,19 15,22 17,56
Muut 13,50 106 7,85  7,22   2,50   4,00
Yhteensä 139,27       1930 13,85 10,34 12,10 10,54
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Terveysperusteiset 
poissaolot

Työpv 
koko
kunta

Työpv
Hallin
to

Työpv 
Opetust
oimi

Työpv
Perustur
va

Työpv 
Infra

Työpv
Varhais- 
kasvatus

Työpv
Muut

Poissaolot alle 4 pv
4 - 29 pv
30 - 60 pv
61 - 90 pv
91 - 180 päivää
Yli 180 päivää

Yhteensä
Keskimäärin / 
henkilötyövuosi

Lisäksi 
tapaturmapoissaolo
t
o työtapaturmat
o 
työmatkatapaturma
t
o ammattitaudit tai 
-epäilyt

298 (180 kpl)  
738 (86 kpl)
489 (12 kpl)
210 (3 kpl)
195 (2 kpl)
-

1930 (283 kpl)
   13,85

0

25
102

65
102

294

77
192
206
145

93

713

111
306

32

449

1
11

12

75
71

210

356

9
56
41

106

Työtapaturmat

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan 
työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on 
otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän 
henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.
Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden 
parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tällöin on mahdollisuuksien mukaan noudatettava 
seuraavia periaatteita:
1) vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään;
2) vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korvataan vähemmän 
vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla;
3) yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä; ja
4) tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen otetaan huomioon.

Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen 
turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn 
turvallisuuteen ja terveellisyyteen.
Työnantajan on huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet 
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otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työnantajan organisaation kaikkien osien toiminnassa.

Enontekiön kunnassa on laadittu työsuojelun toimintaohjelma 2018-2020, jonka 
yhteistoimintaryhmä on käsitellyt ja kunnanhallitus hyväksynyt.

Tapaturmista johtuvat sairauspoissaolot 2020  

Toimiala Henkilöstömäärä Tapaturmasta 
johtuvat 
sairauspäivät 
yht.

Sairauspäiviä per 
henkilö 2020

Hallinto 17,00
Opetustoimi 41,73
Perusturva 45,54
Infrastruktuuri 7,00
Varhaiskasvatus   14,50
Muut 13,50
Yhteensä 139,27 0 0

Tapaturmista johtuvia poissaoloja ei ollut vuonna 2020. Vuonna 2019 tapaturmista johtuvia 
poissaoloja oli yhteensä 5 työpäivää. Vuonna 2018 tapaturmista johtuvia poissaoloja oli yhteensä 
9 työpäivää, ja vuonna 2017 yhteensä 18 päivää. 

Eläkemaksut 2020

Maksut euroa
Varhemaksu   *
Eläkemenoperusteinen maksu
maksu

368.000,-

*Varhemaksu poistui vuoden 2019 alusta. 



21

Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit

1 000 € 2020 2019 2018 Muutos %  
2019-2020

Työvoimakustannukset 
yhteensä 
josta

1 Palkat yhteensä
josta
- Vuosiloma-ajan palkat (sis. 
myös säästövapaat ja 
lomarahavapaat)

- Terveysperusteisten 
poissaolojen palkat, netto 
(Kela-korvaukset ja 
tapaturmakorvaukset 
vähennetty)

- Perhevapaiden palkat, netto
(palkallinen äitiysloma, 
isyysloma, lapsen sairaus)

- Muut lakisääteisten/
sopimusperusteisten
poissaolojen palkat

2 Työnantajan eläke- ja muut
sosiaalivakuutusmaksut

3 Muut
- Rekrytointikustannukset

- Vuokratyövoiman 
kustannukset
4 Henkilöstöinvestoinnit
- Työterveyshuolto
(Kelalta saadaan korvaus 
toteutuneisiin kuluihin)

- Koulutus ja muu 
kehittäminen
- Kuntoutus/työhyvinvointi

- Muut yhteensä 
(työpaikkaruokailu,

6.552.528,10

5.237.116,31

-

-

-

1.387.450,27

0

48.363.31

36.174,42

1.857,99

12.918,79

7.102.789,92

5.704.858,32

504.055,17

116.274,64

11.979,58

1.451.634,14

0

44.598,13

45.310.07

2.259,18

16.288,69

7.224.085,65

5.768.288,60

459.361

160.796,62

24.481

1.545.609

0

30.976,19

42.537,73

3.023,79

13.386,18

-7,85

-8,20

-4,42

+8,44

-20,16

-17,76

-20,69
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suojavaatteet jne.)
Palkat ja sosiaalikulut 2015 – 2020

Kunnan palkat € 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Kirjanpidon mukaan 5.237.116,31 5.489.358,03 5.768.288,60 5.493.298,82 5.602.376 5.466.742
Henkilösivukulut 1.387.450,27 1.390.207,47 1.545.609,38 1.401.422,88 1.725.149 1.642.377
Henkilöstökorvaukset 72.038,48 53.702,54 89.812,33 72.239.34 83.691 101.484

Kunnan palkkausmenot (palkat ja sosiaalikulut yhteensä vähennettynä henkilöstökorvauksilla), 
alentuivat vuonna 2020 273.335 euroa. Vähennys johtuu osin henkilöstömäärän vähenemisestä, 
kun työllistämistuella palkattuja työntekijöitä oli 4 vähemmän kuin vuonna 2019 sekä osin 
toimintojen ulkoistamisesta (mm. siivouspalvelussa).

Henkilöstökulut toimialoittain 2020 / 1000 €

Toimiala
Henkilöstökulut 

2020 € %
Hallinto 719 10,97
Perusterveydenhuolto 104 1,59
Erikoissairaanhoito 7 0,11
Pelastustoimi 12 0,18
Henkilöstö 128 1,95
Viestintä 68 1,04
Kehittäminen ja elinvoima 179 2,73
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Infrastruktuuri 411 6,27
Opetustoimi 2204 33,64
Varhaiskasvatus 576 8,79
Kulttuuri ja vapaa-aika 367 5,60
Perusturva 1778 27,13
Yhteensä 6553 100,00
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7. VAIKUTUKSET TOIMINTAAN JA TULOKSIIN (VAIKUTTAVUUS)

Kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuden parantaminen on jatkuva haaste. Tuottavuus on 
puolestaan osa tuloksellisuutta.

Kunnallisten työyksiköiden työelämän laadun ja tuloksellisuuden parantamisen perustana on hyvin 
toimiva yhteistoiminta. Tuloksellisuuden ja työelämän laadun edistäminen on työelämän 
kehittämistä koskevien suositusten keskeinen tavoite.

Hyvä työelämän laatu parantaa palvelutoiminnan tuloksellisuutta ja työn kokeminen tuloksellisena 
parantaa työelämän laatua. Tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikaisella kehittämisellä 
saadaan aikaan pysyviä tuloksia työssä. Tähän tavoitteeseen pyritään myös virka- ja 
työehtosopimuksilla.

Tuloksellisuus kunnallisissa palveluissa

Tuloksellisuudella tarkoitetaan kunnallisissa palveluissa 

 vaikuttavuutta
 palvelun laatua 
 prosessien sujuvuutta 
 henkilöstön aikaansaannoskykyä.

Tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus on käytössä ja KT:n ja palkansaajajärjestöt 
ovat valmistelleet yhteistyössä toimenpiteitä suosituksen käytön tukemiseksi.  

Tuottavuus on osa tuloksellisuutta. Kun väestö ikääntyy ja työvoiman tarjonta vähenee, tarvitaan 
keinoja tuottavuuskasvun vauhdittamiseksi. Tuottavuuden parantaminen kestävällä tavalla turvaa 
hyvinvoinnin. Tuottavuuden kehittämisellä työpaikoilla tähdätään siihen, että oikeita asioita 
tehdään oikealla tavalla. 
 
Aikaisemmin tuottavuutta lisättiin pääasiassa koneilla ja paremmilla työvälineillä. Nyky-
yhteiskunnassa tuottavuuskasvua haetaan entistä enemmän aineettomista tekijöistä kuten 
organisaation toimintatapojen ja johtamisen kehittämisestä sekä työhyvinvoinnin ja osaamisen 
vahvistamisesta. 
 
Tuottavuuden kasvuun vaikuttavat mm.:

 työmenetelmät, -prosessit 
 johtaminen ja esimiestyö 
 työn sisältö ja sujuvuus 
 yhteistyö ja verkostomainen toiminta 
 henkilöstön ammattitaito ja osaaminen 
 innovaatioiden ja teknologian hyödyntäminen 
 kannustava palkitseminen 
 fyysinen ja psykososiaalinen työympäristö, työhyvinvointi
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Vaikuttavuus ilmaisee onnistumista kunnan palveluihin ja henkilöstöön kohdistuvien tavoitteiden 
saavuttamisessa.  

Asiakastyytyväisyyteen ja palvelun vaikuttavuuteen sekä laatuun ja kunnan talouteen
vaikuttaa keskeisesti, miten kunnassa onnistutaan henkilöstön osaamisen ja
työhyvinvoinnin kehittämisessä, toimintaprosessien ja -tapojen kehittämisessä sekä
asiakastilanteiden parantamisessa. Vaikuttavuuden toteutumiseen vaikuttaa eri toimialojen 
toiminta. Taloudelliset vaikutukset tulevat esiin esimerkiksi eläkekustannuksissa, 
sairauspoissaoloissa
ja tapaturmakustannuksissa sekä vaihtuvuuskustannuksissa. Osa taloudellisista vaikutuksista
on heti todennettavissa ja osa vasta pitkän ajan kuluttua.

Panostettaessa henkilöstön osaamiseen, hyvinvointiin ja työyhteisön kehittämiseen, lisätään 
samalla toiminnan tuloksellisuutta. Toiminnan tuloksellisuuden kehittämisen päämääränä on 
kunnallisten palvelujen parantaminen vastaamaan palvelujen käyttäjien ja kuntalaisten tarpeita.

Kyselyjä kuntalaisten tyytyväisyydestä kunnan palveluihin ei vuonna 2020 tehty, joten tarkkaa 
tietoa asiakastyytyväisyydestä ei ole käytettävissä. Sähköisiä palveluja kuntalaisten käyttöön on 
lisätty ja tätä palvelujen laajentamista jatketaan edelleen.

Kunnan henkilöstön vaikuttavuutta kunnan palveluihin kuvataan tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen yhteydessä.  Tavoitteet ovat pääsääntöisesti saavutettu. Henkilöstön määrä 
ja koulutus ovat täyttäneet asetetut vaatimukset.

Toimintaprosesseja pyritään kunnassa jatkuvasti kehittämään ja niitä tulee kehittää edelleen. 
Tämä myös edistää henkilöstön työhyvinvointia. Sairauspoissaolot lisääntyivät jonkin verran. 
Lisäksi henkilöstön vaihtuvuus on ollut nousevaa. Varhaisen tuen toimintamalli on käytössä. 
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