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Johdanto 
 

Henkilöstötilinpäätös on yhteenveto Ilmajoen kunnan henkilöstömäärästä ja -rakenteesta, henkilös-

tön työhyvinvoinnista ja työkyvystä sekä henkilöstön kouluttautumisesta.  

 

Henkilöstövoimavarojen tuntemus tukee kunnan strategista henkilöstöjohtamista, päätöksentekoa, 

henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä sekä työhyvinvointia. Henkilöstötilinpäätöksen 

aluksi kuvataan Ilmajoen kunnan kuntastrategiasta johdettuja henkilöstöä koskevia tavoitteita.  

 

Henkilöstötilinpäätöksessä kuvataan, miten henkilöstö- ja koulutussuunnitelman tavoitteet 

ovat toteutuneet kyseisen vuoden aikana. 

 

Henkilöstöä kuvaavista tunnusluvuista tärkeimpiä ovat: henkilöstön määrää, ikärakennetta, työhy-

vinvointia, henkilöstössä vuoden aikana tapahtuneita muutoksia ja henkilöstön koulutusta kuvaavat 

tunnusluvut. Lisäksi tilinpäätöksessä esitellään henkilöstöä koskevia taloudellisia tunnuslukuja. 

 

Henkilöstöhallinnossa käytössä oleva järjestelmä mahdollistaa nopean ja ajantasaisen seurannan 

henkilöstöasioissa. Järjestelmä mahdollistaa myös esimiehille reaaliaikaisen seurannan työntekijöi-

den poissaoloista. Tämä puolestaan mahdollistaa Yhdessä työkuntoon- toimintamallin (varhaisen 

tuen malli) mukaiset työntekijän työkykyä ja työssä jaksamista tukevat toimenpiteet riittävän ajoissa. 

 

 

Ilmajoella 19.3.2020 

 

Tiina Ahtola 

palkkasihteeri 
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1 Ilmajoen kunnan kuntastrategia 2017–2020 

 

1.1 Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö jaksaa työssään paremmin 
Kuntaa pidetään turvallisena ja pitkäaikaisena työnantajana. Tätä mielikuvaa tukevat Ilmajoellakin 

työntekijöiden pitkät työsuhteet ja pieni vaihtuvuus. Työntekijöitä motivoi turvallinen työnantaja, toi-

miva organisaatio ja hyvä esimiestyö. Jokaisen työntekijän, tehtävänkuvaan katsomatta, tulee kokea 

onnistumista omassa työssään ja päästä osaksi hyvää ja toimivaa työyhteisöä. Esimiestyöllä on 

suuri merkitys työssä viihtymiseen ja onnistumisen kokemuksiin. On tärkeää, että esimies on tavat-

tavissa ja tavoitettavissa ja esimiehen kanssa voi keskustella työn tavoitteista, vaatimuksista, koulu-

tustarpeista ja työhyvinvoinnista säännöllisesti.  

 

Henkilöstökoulutus on avain organisaation ja sen työntekijöiden kehittymiseen. Koulutussuunnitelma 

on tärkeä henkilöstöhallinnon työkalu.  Työilmapiirin säännöllisellä arvioinnilla pyritään kehittämään 

työhyvinvointia ja löytämään organisaation kehittämiskohteet. Motivoitunut ja osaava henkilökunta 

on avainasemassa palvelujen tuottamisessa.  

 

1.2 Eläköityminen ja organisaation muutoskyky 
Eläkkeelle siirtyy edelleen lähivuosina suuri joukko kokeneita ja pitkäaikaisia työntekijöitä. Eläkkeelle 

siirtymisiin pitää varautua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta voidaan turvata ns. hiljaisen 

tiedon ja töiden mahdollisimman joustava siirtyminen tekijältä toiselle. Työntekijän tulisi olla aktiivi-

sesti suunnittelemassa tehtäviensä jatkohoitoa hyvissä ajoin ennen eläkkeelle jäämistä.  

 

Jokaisen eläköitymisen kohdalla täytyy myös arvioida uudelleen palvelutuotannon tarpeet ja työjär-

jestelyiden mahdollisuudet. Suunnitelmallisella eläköitymiseen varautumisella voidaan arvioida or-

ganisaation uudistamistarpeita ja pohtia tehtävänkuvien ja työnimikkeiden muutoksia, palvelut ja 

kustannukset huomioiden. 

 

 

2 Ilmajoen kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma v. 2019 
 

 

2.1 Periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä 
Henkilöstön rekrytoinnilla ja pitkäjänteisellä henkilöstösuunnittelulla pyritään siihen, että kunnalla on 

palveluksessaan tarpeellinen määrä ammattitaitoista henkilökuntaa, jotta se pystyy hoitamaan teh-

tävänsä tehokkaasti ja taloudellisesti.  

Työvoimaa rekrytoidaan seuraavin periaattein: 

• Vakiintuneissa tehtävissä käytetään vakinaisia palvelussuhteita 

• Määräaikainen työsopimus tehdään vain, jos siihen on lakiin tai asetukseen perustuva syy: 

1. vaaditun kelpoisuuden puuttuminen 

2. sijaisuus 

3. harjoittelu 
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4. palkkatuki 

5. työn projektiluonteisuus 

6. oppisopimus 

 

Määräaikaisuuden peruste merkitään aina työsopimukseen. 

 

Osa-aikaisia työsuhteita käytetään palvelutarpeen perusteella. Kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön siir-

tymiseen suhtaudutaan myönteisesti, jos osa-aikatyöhön siirtymiseen liittyvät järjestelyt (mahd. si-

jaisen saaminen, perustehtävän hoitaminen) pystytään hoitamaan. 

 

 

 

2.2 Yleiset periaatteet työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyvien työkyvyn yl-

läpitämiseksi sekä työttömyysuhan alaisten työmarkkinakelpoisuuden ylläpitä-

miseksi 
Ilmajoen kunnassa on käytössä Yhdessä työkuntoon -toimintamalli (varhaisen tuen toimintamalli). 

Varhaisen tuen avulla työyksikössä pyritään tunnistamaan työntekijän työkykyä ja työssä selviyty-

mistä heikentäviä tekijöitä, otetaan ne puheeksi sekä tehdään työkykyä tukevia ja edistäviä ratkai-

suja.  

Aktiivinen tuki sisältää kolme toimintamallia 

 varhaisen tuen työyksikössä  

 tehostetun tuen silloin, kun työntekijän ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan lisää toimijoita  

 paluun tuen työntekijän pitkän sairauspoissaolon jälkeen.  

Aktiivisen tuen avulla työntekijää voidaan auttaa mahdollisimman varhain, kun hänen työnsä teke-

misessä tai työkyvyssään on ongelmia. Aktiivisen tuen avulla voidaan löytää mahdollisuuksia myös 

osatyökykyisen työssä jatkamiseen. Tavoitteena on työntekijän työkyvyn tukeminen ja työssä jatka-

minen mahdollisimman pitkään. 

Varhaisesta, tehostetusta ja paluun tuesta muodostuu kokonaisuus ja jatkumo. Jos esimerkiksi var-

haisen tuen toimilla ei voida ratkaista työntekijän työssä suoriutumisen ongelmia, siirrytään tehoste-

tun tuen toimiin. 

Työterveyshuollon toimintaohjelman avulla tuetaan henkilöstön työkykyä. Työpaikkaselvityksissä ja 

sitä edeltävissä vaarojen ja haittojen arviointiselvityksissä kartoitetaan työpaikkojen vaara- ja riskite-

kijät ja arvioidaan ennaltaehkäisevästä näkökulmasta henkilöstöä kuormittavat tekijät. Muita työky-

vyn tukemiseen liittyviä asiakirjoja on mm. työsuojelun toimintaohjelma liitteineen. 

 

2.3 Arvio henkilöstön ammatillisesta osaamisesta ja siinä tapahtuvista muutok-

sista 
Koulutusta suunniteltaessa lähtökohtana ovat aina työyhteisön tarpeet ja sen toimivuuden ja osaa-

misen varmistaminen. Koko kunnan henkilöstöllä on oltava yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset osaami-
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sen kehittämisen mahdollisuudet.  Koulutustarpeet ja -mahdollisuudet selvitetään yhteistyössä yksi-

kön henkilökunnan kanssa. Kaikkeen koulutukseen liittyy myös koulutuksen käyneen velvollisuus 

”levittää” tietoa myös työyksikön muille jäsenille. 

Esimiehen ja alaisen väliset kehityskeskustelut ovat avainasemassa sekä nykyisen osaamisen että 

tulevan osaamistarpeen kartoittamisessa. Vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa käydään läpi 

perustehtävä, tavoitteet, mahdolliset toiminnalliset ja työn organisoinnin muutokset ja niihin liittyvä 

osaamisen kehittäminen ja koulutustarpeet.  

Määräaikaisten työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittäminen riippuu työ- / virkasuhteen pi-

tuudesta. Yli 10 kk kestävissä sijaisuuksissa olevien työntekijöiden / viranhaltijoiden osaamisen ke-

hittämisen menetelmät ovat yhdenvertaiset vakinaisen henkilöstön kanssa. Koulutus pyritään, mikäli 

mahdollista, järjestämään Ilmajoella tai alueellisesti lähiseudulla. 

 

3 Henkilöstön määrä ja palvelussuhderakenne 2019 

 

Ilmajoen kunnan henkilöstön määrä 31.12.2019 oli 799 henkilöä. Henkilöstöstä vakituisessa palve-

lussuhteessa olevia on 553 (69,2 %) ja määräaikaisia 246 (30,8 %). Määräaikaisten palvelussuhtei-

den laskennassa on huomioitu kaikki, myös lyhytaikaiset (alle 5 päivää kestävät) sijaisuudet sekä 

kansalaisopiston tuntiopettajat. 

Koko henkilöstöstä naisia on 653 (81,73 %) ja miehiä 146 (18,27 %). Vakituisesta henkilöstöstä 

naisia on 449 (81,19 %) ja miehiä 104 (18,81 %). Määräaikaisesta henkilöstöstä naisia on 204 

(82,93 %) ja miehiä 42 (17,07 %).   

 

Taulukko 1. Henkilöstön määrä palvelussuhdetyypeittäin 2017 – 2019. 

 

 

 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Vakinaiset

Määräaikaiset

Yhteensä

Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä

2019 553 246 799

2018 537 250 787

2017 511 231 745

Henkilöstön määrä 
palvelussuhdetyypeittäin 2017-2019
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Vuoden 2019 aikana vakinaisen henkilöstön määrä on noussut edelliseen vuoteen verrattuna. Mää-

räaikaisen määrä sen sijaan on hieman laskenut. Tämä selittyy osittain sillä, että pitkään jatkuneita 

määräaikaisia työsuhteita on vakinaistettu, koska määräaikaisuudelle ei enää ole ollut perustetta. 

Myös jatkossa tulee kiinnittää huomiota siihen, että lakiin kirjattu peruste määräaikaisen työ-/ virka-

suhteen käytöstä on olemassa. 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty kunnan palveluksessa olevien henkilöiden lukumäärä henkilö-

työvuosiksi muutettuna. Henkilöstön lukumäärä ilmoitetaan toimialoittain erikseen vakituiset työsuh-

teet ja määräaikaiset työsuhteet sukupuolen mukaan jaoteltuna. 

 

 

Taulukko 2. Ilmajoen kunnan henkilöstön määrä 31.12.2019. 

 

 

Eniten määräaikaisia työntekijöitä on opetustoimessa, varhaiskasvatuksessa ja sosiaalitoimessa. 

Henkilöstömäärällä mitattuna kunnan suurin toimiala on opetustoimi ja toiseksi suurin on varhais-

kasvatus; yhdessä nämä toimialat kattavat 63,67 % (edellisenä vuonna 61,84 %) koko kunnan hen-

kilöstöstä.  Naisvaltaisin ala on ruoka- ja puhtauspalvelut ja miesvaltaisin ala tekniset palvelut. 

 

4 Henkilöstön ikärakenne ja muutos edelliseen vuoteen 

 

Ilmajoen kunnan vakituisten työntekijöiden keski-ikä vuonna 2019 oli 45,29 vuotta. Edellisenä 

vuonna se oli 46,74 vuotta. Kunta-alan keski-ikä vuonna 2018 oli 45,7 vuotta. (lähde: KT:n henkilös-

tötilasto 2019.) 

 

Vakinaiset 

htv

Naisia 

htv

Miehiä 

htv

Määräaikaiset 

htv

Naisia 

htv

Miehiä 

htv

Yhteensä 

htv %

Hallinto- ja 

taloustoimi 23,9 18,31 5,58 3,51 3,51 27,41 3,87

Ruokapalvelut 40,78 39,81 0,97 8,44 8,12 0,33 49,22 6,95

Puhtauspalvelut 28,85 28,85 7,9 7,85 0,05 36,75 5,19

Sosiaalitoimi 28,45 24,47 3,98 22,3 18,47 3,83 50,75 7,17

Opetustoimi, 

sis. Hallinto ja 

Ilmajoki-opisto 156,88 121,13 35,75 89,74 66,14 23,61 246,62 34,82

Varhaiskasvatus 

sis. Hallinto 135,09 134,93 0,16 69,23 67,68 1,55 204,32 28,85

Vapaa-

aikatoimi ja 

kirjasto 18,76 11,04 7,72 10,65 8,69 1,96 29,41 4,15

Tekninen toimi 54,37 13,17 41,2 9,37 3,2 6,17 63,74 9,00

Yhteensä 487,08 391,71 95,36 221,14 183,66 37,5 708,22
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Taulukko 3. Henkilöstön ikärakenne 2019.  

 

Taulukko 4. Henkilöstön ikä 2016–2019. 

 

 

Työntekijöiden ikärakenne on sellainen, että seuraavan kymmenen vuoden aikana noin kolmasosa 

kunnan työntekijöistä siirtynee eläkkeelle. Eläkeiän nosto ja joustava eläkeikä hillitsevät hiukan eläk-

keelle siirtymistä tulevaisuudessa.  
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Taulukko 5.Ikärakenne sukupuolen mukaan 2019. 

 

 

Ilmajoen kunnan vakituisista työntekijöistä 39,23 % on yli 50 vuotiaita; vastaava luku edellisenä 

vuonna oli n. 45 %. Henkilöstössä on tapahtunut selvä keski-iän laskeminen. Osaltaan tähän vaikut-

tavat eläköitymiset, jotka muuttavat henkilöstön keski-ikää. 

 

5 Terveysperusteiset poissaolot v. 2019 

Vuonna 2019 sairauspäivien keskiarvo oli Ilmajoen kunnan henkilöstössä 16,26 päivää, kun vas-

taava luku v. 2018 oli 17,58 päivää. Sairauslomien määrä on siis laskenut viime vuodesta.  

 

Työterveyslaitoksen tilaston mukaan vuonna 2018 sairauspoissaoloja oli keskimäärin 17 päivää kun-

tatyöntekijää kohti. Kunta-alan sairauslomien määrä on kasvanut ja tilanne heijastelee yleistä sai-

rauspoissaolojen kehitystä. Ikäryhmien väliset erot sairauspoissaloissa ovat tasoittuneet alle 50-vuo-

tiaiden ikäryhmässä. Työterveyslaitoksen mukaan huolestuttavaa on kuitenkin se, että tasoittuminen 

on tapahtunut nuorien työntekijöiden sairaslomamäärien kasvettua. 
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Taulukko 6. Terveysperusteiset poissaolot. 

 
 

 

Alla olevassa taulukossa on kuvattu vakituisen henkilöstön sairauspäivien määrän vertailu vuosilta 

2015–2019.  

Taulukko 7. Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot. 

 

 

 

 

Henkilöstö 

yhteensä <4 pv 4-29 pv 30-60 pv 61-90pv 91-180 pv yli 180pv Yhteensä

Keski-arvo 

pv/työntekijä

23,9

Hallinto- ja 

talous 52 59 47 61 219 9,16

156,88

Opetus-ja muu 

sivistystoimi 444 766 148 138 94 1590 10,14

28,85 Puhtauspalvelut 89 253 171 513 17,78

40,78 Ruokapalvelut 84 633 344 193 1254 30,75

28,45 Sosiaalitoimi 147 210 33 390 13,71

54,37 Tekninen toimi 94 261 82 61 220 718 13,21

18,76

Vapaa-aikatoimi 

ja kirjasto 56 40 96 5,12

135,09 Varhaiskasvatus 654 1294 391 157 280 365 3141 23,25

487,08 1620 3516 1216 610 594 365 7921 16,26

Vertailu 2018

476,5 1273 3486 1603 811 840 365 8378 17,58
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Menetettyjen työpäivien ansiot olivat vuonna 2019 508 874 euroa. Luku on pysynyt lähes samana 

vuoteen 2018 verrattuna (502 428 euroa).  Luvuissa ei ole huomioitu palkan sivukuluja, sairausva-

kuutuskorvauksia eikä sijaisten palkkakustannuksia. Vuonna 2019 sairausvakuutuskorvausten 

määrä oli 375 031 euroa (v. 2018: 283 709 euroa). 

 

Oheinen kuvaaja kertoo miten sairauspoissaolot ovat kehittyneet kunnassa vuoden 2019 aikana. 

 

Taulukko 8. Sairauspoissaolojen kehitys. 

 

6 Tapaturmat v. 2019 
 

Kunnan lakisääteinen työtapaturmavakuutus on OP-Pohjolassa. Työtapaturmia sattui vuonna 2019 

yhteensä 31 kpl. Työmatkatapaturmia oli yhteensä 6 kpl. Vuonna 2019 ei tapahtunut yhtäkään va-

kavaa työtapaturmaa. 

OP-Pohjola on maksanut työtapaturmista johtuvia päivärahakorvauksia kunnalle 38 445 euroa. Kai-

ken kaikkiaan vakuutusyhtiö on maksanut vuodelta 2019 tapaturmista johtuvia korvauksia 122 392 

euroa, tämä luku pitää sisällään mm. korvaukset lääkärikäynneistä. 

Vuonna 2019 työtapaturman/työmatkatapaturman vuoksi poissa työstä oli 21 henkilöä, yhteensä 405 

kalenteripäivää. Euromääräisenä nämä poissaolot olivat yhteensä 33 128 euroa.  

Työtapaturman tai ammattitaudin vuoksi työntekijällä on oikeus täyteen palkkaan pääsääntöisesti 

120 päivän ajan ja edelleen 2/3 palkkaan 120 päivää, jonka jälkeen vielä harkinnan mukaan 2/3 

enintään 125 kalenteripäivää. 
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7 Eläkemenoperusteinen maksu  
 

Vuodesta 2019 alkaen Keva on laskuttanut työnantajalta kuukausittain palkkaperusteisen eläkemak-

sun. Tämä on korvannut aikaisemmat työnantajan ja työntekijän palkkaperusteiset maksut sekä 

varhe-maksun. 

Eläkemenoperusteinen maksu kuitenkin säilyy toistaiseksi ennallaan. Kevan tavoitteena on, että elä-

kemenoperusteinen maksu korvattaisiin tasausmaksulla. Tasausmaksuun siirtyminen edellyttää kui-

tenkin lakimuutosta, jota ei toistaiseksi ole tehty. 

Eläkemeno- 

perusteinen 

maksu 

Omat eläkemenot Maatalouslomitus 

2016 1 239 163,28 € 18 708,54 € 

2017 964 043,12 € 15 233,46 € 

2018 958 558,04 € 13 450,03 € 

2019 

arvio 

1 046 199,70 € 16 196,42 € 

 

 

Eläkemenoperusteiseen maksuosuuteen vaikuttaa jäsenyhteisön omien palvelussuhteiden perus-

teella maksussa olevien eläkkeiden lisäksi esimerkiksi jäsenyhteisön vastuulle mahdollisesti siirretty 

lopettaneiden jäsenyhteisöjen aiheuttama eläkemeno tai sen vastuulle siirtynyt eläkemeno sen erot-

tua kuntayhtymästä. Kevan valtuuskunta vahvistaa vuosittain eläkemenoperusteisen maksun koko-

naismäärän. Maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken sen perusteella, kuinka paljon maksussa ole-

vista eläkkeistä on karttunut kunkin jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005 tehdystä työstä. 

Lomituksesta luopuneet kunnat maksavat eläkemenoperusteista maksua Kevalle siitä osuudesta, 

mitä lomittajien eläkettä on kertynyt ennen vuotta 2005 luopuneen kunnan palveluksessa. 
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8 Eläköityminen 

 

Vuonna 2019 eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 61,3 vuotta ja eläkkeelle jäi 15 henkilöä. 

Taulukko 10 Kevan tilasto: eläkkeelle siirtyneet, Ilmajoen kunta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla on vielä sama kuvattuna taulukkomuodossa.  

Taulukko 11-12. eläkkeelle siirtyneiden määrä ja keski-ikä. 

 

    

    

    

  

 

                

  

Vuosi Eläkkeelle 
siirtyneet 

Keski-ikä 

  
2003 13 52,8 

  
2004 32 57,6 

  
2005 18 58,4 

  
2006 15 58,8 

  
2007 26 59,2 

  
2008 19 60,2 

  
2009 26 60,5 

  
2010 30 58,6 

  
2011 23 59,0 

  
2012 21 62,4 

  
2013 20 63,1 

  
2014 22 61,4 

  
2015 15 60,4 

  
2016 17 61,1 

  
2017 22 59,5 

  
2018 21 62,8 

  
2019 15 61,3 

  

Yh-
teensä 

355 59,9 
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Alla on kuvattu KEVA:n ennuste Ilmajoen kunnan eläköityvästä henkilöstöstä ammattiryhmittäin ja 

eläkelajeittain.  

 

Taulukko 13. Kevan ennuste, eläkkeelle siirtyvät ammattiryhmittäin. 

 

Taulukko 14. Kevan ennuste, eläkelajeittain.  
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9 Perhevapaat  
 

Viranhaltijan oikeudesta perhevapaisiin on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 

(304/2003) 29 §:ssä ja työntekijän oikeudesta perhevapaisiin työsopimuslain (55/2001) 4. luvussa. 

Kunnallisen alan virka- ja työehtosopimuksen mukaan varsinainen palkka maksetaan äitiysvapaan 

72 ensimmäiseltä arkipäivältä. Palkallisen isyysvapaan kesto on 12 ensimmäistä arkipäivää. Tilapäi-

nen palkallinen hoitovapaa on kestoltaan 3 peräkkäistä kalenteripäivää ja se on tarkoitettu alle 12-

vuotiaan lapsen hoidon järjestämistä varten lapsen sairastuttua.   

 

Taulukko 15. Perhevapaat. 

  Henkilöä Henkilöä Henkilöä  Kalenteripäiviä Kalenteripäiviä Kalenteripäiviä 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Äitiyslomat/ 
palkallinen 

23 25 30 1 446 1 710 1 902 

Äitiyslomat/ 
palkaton 

15 19 20 474 734 782 

Tilapäiset hoi-
tovapaat 

105 144 156 394 641 784 

(palkalliset) 

(joista 
miehiä 

9) 

(josta 
miehiä 

14) 

(josta 
miehiä 

22) 
ka. 3,75 päivä ka. 4,45 päivä ka. 5,02 päivä 

Tilapäiset hoi-
tovapaat, (pal-
kattomat) 

2 8 7 5 16 13 

Vanhempain-
vapaat  

30 23 26 

3 590 2 288 

  

(palkaton) 

( joista 
miehiä 

1) 
    

3 174 

Hoitovapaat  30 27 23 

4 469 3 433 3 192 
(palkaton) 

(joista 
miehiä 

1) 

(josta 
miehiä 

1) 

 (josta 
miehiä 

1) 

Isyysvapaat/ 2 3 5 
27 33 50 

palkallinen       

Isyysvapaat/       
81 100 129 

palkaton 4 6 5 

Yhteensä 
      10486 8955 10026 

      kalenteripäivää kalenteripäivää kalenteripäivää 
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Kela on 1.4.2017 lähtien maksanut työnantajalle perhevapaakorvausta. Kertakorvaus on suuruudel-

taan 2 500 euroa ja työantaja voi hakea sitä kustannuksista, jotka aiheutuvat naispuolisen työnteki-

jän vanhemmuudesta. Kelan ehdot korvauksen maksamiseen ovat varsin tiukat ja esimerkiksi työ-

suhteenkesto sekä osa-aikaisuusprosentti vaikuttavat korvauksen myöntämiseen. 

Vuonna 2019 korvausta on saatu yhteensä 14 henkilöstä. 

 

10 Henkilöstöinvestoinnit v. 2019  
 

10.1 Työvoimakustannukset 
Vuonna 2019 palkat ja palkkiot sisältäen mm. jaksotetut palkat, kokouspalkkiot ja työllisyystyöpalkat 

olivat yhteensä 22 816 017 euroa.  

 

Taulukko 16. Palkkakulut 2016-19. 

 

 

Työllisyystyöpalkkoihin käytettiin yhteensä 263 467euroa (palkat 217 526 €; sivukulut 45 941€). 

 

Alla olevassa taulukossa on vertailut vuosien 2016–2019 palkkojen kehitystä sekä seurattu vuoden 

2018–2019 palkkojen muutosta.  

Joulukuussa 2018 palkkoihin tehtiin työnvaativuudenarviointi (TVA), joka nosti henkilöstön tehtävä-

kohtaisia palkkoja. 1.1.2019 lukien palkkoihin tehtiin paikallinen työehtosopimuksen mukainen jär-

jestelyvaraeräkorotus (1,2 % yleisen virka-ja työehtosopimuksen palkkasummasta) sekä maksettiin 

tuloksellisuuteen perustuva kertaerä. Lisäksi palkkoihin tuli 1.4.2019 lukien 1 % yleiskorotus.  
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Taulukossa on vertailu Ilmajoen kunnan henkilöstön keskimääräisestä kokonaisansiosta / kk vuo-

delta 2019 sopimusaloittain sekä vertailutietona kunta-alan keskimääräiset kokonaisansiot sopimus-

aloittain (lähde Tilastokeskus).  

 

Taulukko 17. Kokonaisansiot. 

 

 

 

Menon lisäys +/ 

vähennys – edelliseen vuoteen

Vakinaisen 

henkilökunnan palkat
9 284 791 9 664 972 10 115 485 10 898 010 782 525

Sijaisten palkat 1 338 999 1 041 348 1 067 510 1 397 110 329 600

Määräaikaisten palkat 1 678 305 1 746 896 2 326 126 2 311 006 -15 120

Ylityökorvaukset 18 983 15 560 17 803 13 818 -3 985

Tunti- ja urakkapalkat 345 061 342 468 302 687 350 904 48 217

Opettajien palkat 6 093 988 6 050 535 6 219 315 6 310 463 91 148

Opettajat määräaikaiset 293 397 306 460 357 103 451 141 94 038

Opettajat sijaiset 148 501 135 957 242 203 295 441 53 238

Talonmiesten palkat 349 522 353 107 354 422 379 065 24 643

YHTEENSÄ 19 551 547 19 657 303 21 002 654 22 406 958 1 404 304

2016 2017 2018 2019

0 1000 2000 3000 4000 5000

Ilmajoki

Ilmajoki

Kunta-ala keskimäärin

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

1
8

2018 2019 2018
Ilmajoki Ilmajoki Kunta-ala keskimäärin

Tekniset 3101 3205 3164

OVTES 3430 3511 3856

KVTES 2449 2437 2699

Kokonaisansiot keskimäärin



18 
 

 

10.2 Henkilöstön osaamisen kehittäminen 
Kunnanhallitus hyväksyy vuosittain Ilmajoen kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. 

Suunnitelman mukaan Ilmajoen kunnassa koko henkilöstöllä on yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset 

osaamisen kehittämisen mahdollisuudet.  Kun koulutusta suunnitellaan, lähtökohtana on aina työ-

yhteisön toiminta ja työyhteisön tarpeet. Koulutustarpeet ja – mahdollisuudet selvitetään yhteis-

työssä yksikön henkilökunnan kanssa. Kaikkeen koulutukseen liittyy palautteen antaminen; koulu-

tukseen osallistuneet antavat palautetta omassa työyksikössään esimiehelle, työtovereille ja alai-

sille. 
 

 

Taulukko 18. Koulutusinvestoinnit v. 2017-2019. 

 
 

 

 
Taulukko 19. Koulutuskorvaukset. 

 

 
 

Koulutuspäivien määrä on pysynyt hyvin samalla tasolla. Koulutukseen tulee kuitenkin edelleen pa-

nostaa ja huolehtia erityisesti siitä, että kaikki koulutukset haetaan sähköisesti. Koulutussuunnitel-

massa tavoitteeksi on asetettu, että jokainen työntekijä/viranhaltija osallistuu kalenterivuosittain täy-

dennyskoulutukseen vähintään kolme päivää. Tähän tavoitteeseen ei ole päästy. Vuonna 2019 hen-

kilöitä, joiden koulutuksen kesto oli riittämätön korvaukseen, oli 130 eli heille ei tullut edes yhtä kou-

lutuspäivää täyteen vuoden aikana. 

Osaamisen kehittämiseen on mahdollisuus hakea tukea (1136/2013). Tuen hakeminen edellyttää 

hyväksyttyä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa ja systemaattista ja ajantasaista koulutuspäivien 

seurantaa. Tuki haetaan työllisyysrahastolta vuodenvaihteessa ja summalla pienennetään kunnan 

Euroa Euroa / Euroa Euroa / Euroa Euroa /

yhteensä työntekijä yhteensä työntekijä yhteensä työntekijä

2017 2017 2018 2018 2019 2019

Opetus- ja kulttuuri-

palvelujen osto
55 255 74,47 37 508 48 35 425 44

Koulutusmatka-

korvaukset
12 576 16,95 16 640 21 15 341 19

Koulutuskurssi-

maksut

Koulutusmajoitus- ja 

ravitsemiskorvaukset
7 504 10,11 11 656 15 19 729 25

Yhteensä 133 329 179,69 137 806 175 164 160 205

93 665 11757 994 78,16 72 002 91

Koulutuskorvaukseen 

oikeuttavien 

koulutuspäivien määrä

2016 2017 2018 2019

Koulutuspäivien määrä 738 880 852 868

1 koulutuspäivää 167 109 150 122

2 koulutuspäivää 83 114 69 91

kolme koulutuspäivää 135 181 188 188

Koulutuskorvauksen määrä 12 850 15 716,80 15 085,70 17 726,96

Koulutuspäiviä/työntekijä 1,45 1,72 1,58 1,57
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työttömyysvakuutusmaksua. Koulutustukea voidaan hakea koulutukseen, joka on työnantajan kus-

tantamaa, järjestämää / hankkimaa. Työntekijää kohden koulutustukeen hyväksytään 3 koulutuspäi-

vää/työntekijä, á 6 tuntia, joka voi koostua myös useista lyhyistä koulutustilaisuuksista. 

Henkilöstöhallinnon ohjelmilla koulutuksia pystytään raportoimaan keskitetysti. Käytössä ei kuiten-

kaan ole systemaattisesti kerättyä tietoa tämänhetkisestä osaamisen aloista, tasosta tai koulutus-

taustasta.  Järjestelmä mahdollistaa kuitenkin tämän tiedon tallentamisen henkilön tietoihin ja näin 

ollen näitä asioita pystytään myös raportoimaan. 

 

11 Työterveyshuolto ja työsuojelu 
 

11.1 Työterveyshuolto 
Ilmajoen kunnan henkilöstön työterveyshuolto on järjestetty JIK / Ilmajoen toimipisteessä. Työsuo-

jelun toimintaohjelma sisältää sekä lakisääteisen työterveyshuollon että sairaanhoitosopimuksen.  

Vuonna 2019 lakisääteisen työterveyshuollon kustannukset olivat 48,20 % koko työterveyshuollon 

kustannuksista ja v. 2018 42,50 %.   

 

Taulukko 21. Työterveyshuollon käynnit. 

  Lääkäri 
Terveyden-
hoitaja 

Fysiote-
rapeutti 

Psykologi 
Erikois-
lääkäri 

Lab. Kuvant. 

2018 1900 1844 246 112 101 4446 252 

2019 1788 1810 245 30 45 4411 204 

 

Vuonna 2019 sairaanhoidon osuus työterveyshuollon kustannuksista oli 51,80 % ja v. 2018 57,50 % 

Kela korvaa sairaanhoitosopimukseen kuuluvista menoista 50 % ja lakisääteisen työterveyshuollon 

kustannuksista 60 %.  Vuonna 2019 kustannukset ilman Kela-korvausta olivat yhteensä 260 281 

euroa ja v. 2018 vastaava summa oli 295 272 euroa.  Vuoden 2019 luvusta puuttuvat vielä kunnan 

tekemät työterveyshuoltoon kuuluvat pienet hankinnat (mm. suojalasit, näyttöpäätelasit). 

 

11.2 Työsuojelu 

Työsuojelutoimikunta kokoontui vuonna 2019 yhteensä 5 kertaa ja käsitteli 49 pykälää. Työsuojelu-

päällikkönä toimi henkilöstöjohtaja Katja Kaivonen. 

Työpaikkaselvityksiä on tehty vuoden 2019 aikana kouluihin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. 

 

 

Kunnassa tehtiin työhyvinvointikysely Flow-muutostoimiston toimesta. Tutkimus tehtiin kesäkuussa 

2019 ja vastausprosentti oli 48,5. Kysymykset oli jaoteltu seuraaviin aihealueisiin: tiedonkulku ja 
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viestintä, työskentelyedellytykset, töiden organisointi ja toiminnan tehokkuus, johtaminen ja esimies-

työ, sisäinen yhteistyö, työmotivaatio, koulutus ja kehittyminen, työantajakuva sekä avoimet kysy-

mykset.  

 

Kyselystä saatujen tulosten perusteella henkilöstö on motivoitunutta, osaavaa ja kehityshaluista, 

käyttäytyminen on asiallista ja kunnioittavaa, luottamus ja yhteishenki ovat korkeita, työn organisointi 

ja tehokkuus ovat korkeita ja lähiesimiehiin ollaan tyytyväisiä.  

Työntekijöiden mielestä tulee kuitenkin parantaa viestintää sekä työnantajakuvaa, esimiesten tulee 

olla jämäkämpiä mm. ristiriitatilanteissa, henkilöstön jaksamiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen pitää 

panostaa sekä työolot ja tila-asiat otettava huomioon terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. 

 

Kyselyntulokset on käyty osastoittain läpi henkilöstöjohtajan ja osastonjohtajan johdolla. Parannuk-

set työolosuhteisiin on pyritty tekemään mahdollisimman nopeasti. Työssä jaksamiseen ja työkyvyn 

ylläpitoon tehdään työterveyshuollon kanssa suunnitelma. Lisäksi johtamis- ja esimiestaitoja pyri-

tään parantamaan sekä tiedottamista tehostamaan mm. Ilmarin selkeyttämisellä. Toimenpiteet jat-

kuvat vuoden 2020 aikana. 

 

12 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset   

              
Ilmajoen vetovoima ja lapsiperheiden suuri määrä näkyy varhaiskasvatuksen ja opetuspuolen kus-

tannuksissa. Näillä aloilla korostuvat myös sijaisten ja määräaikaisten työsuhteiden tarpeet. Varhais-

kasvatuksessa ja opetustoimessa työskentelee paljon nuoria työntekijöitä, jolloin mm. vanhempain-

vapaat, lasten tilapäiset hoitovapaat ja muut perhe-elämään kiinteästi liittyvät muutokset vaikuttavat 

sijaisten tarpeeseen.  

Kunnan kasvava palvelutuotanto sekä opetustoimessa että varhaiskasvatuksessa edellyttää molem-

mille toimialoille vakituisen henkilöstön määrän lisäystä.  

Määräaikaisten työsuhteiden määrään on jatkossa kiinnitettävä erityistä huomiota. Niiden määrä pa-

kottaa koko organisaation läpi kulkevaa tarkastelua työvoiman tarpeesta ja määräaikaisuuksien pe-

rusteista lähtien.  

Sairauslomien määrään tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota. Esimiehet on koulutettava en-

tistä paremmin tunnistamaan mm. työuupumuksen oireita ja varhaisen tuen mallin mukaiseen toi-

mintaa. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen tulee panostaa aikaisempaa enemmän. Osaamisel-

taan vahva henkilöstö on kunnan tärkeä voimavara. Myös työssä jaksaminen paranee, kun henki-

löstöllä on riittävä osaaminen työtehtävien hoitamiseen. Esimiestyöhön, henkilöstöhallinnon ohjeis-

tuksiin sekä henkilöstön tasapuoliseen kohteluun on jatkossa kiinnitettävä erityistä huomiota.  

  


