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Johdanto 
 

Henkilöstötilinpäätöksessä kuvataan henkilöstön määrälliset ja laadulliset tunnusluvut, kehittämis-

toimenpiteet ja näiden vaikutukset henkilöstöön, toimintaan ja talouteen. Henkilöstövoimavaroja ku-

vaavat tunnusluvut kertovat henkilöstömäärästä, henkilöstörakenteesta, työpanoksesta ja työvoima-

kustannuksista. Valtakunnallisesti samalla tavalla kerättävien ja seurattavien henkilöstövoimavaroja 

kuvaavien määrällisten tunnuslukujen yhdenmukainen kerääminen mahdollistaa kuntien välisen ver-

tailun. Yhteismitallisesti kerättävät tunnusluvut liittyvät henkilöstömäärään, henkilötyövuosiin, työ-

ajan jakautumiseen, henkilöstön ikärakenteeseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen, terveys-

perusteisiin poissaoloihin, henkilöstön vaihtuvuuteen, eläköitymiseen, työvoimakustannuksiin ja 

henkilöstöinvestointeihin sekä palkitsemiseen. 

 

Henkilöstövoimavarojen tuntemus tukee kunnan strategista henkilöstöjohtamista, päätöksentekoa, 

henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä sekä työhyvinvointia. Henkilöstöraportin aluksi ku-

vataan Ilmajoen kunnan kuntastrategiasta johdettuja henkilöstöä koskevia tavoitteita. 

 

Henkilöstötilinpäätöksen tiedot ilmoitetaan vuosittain 31.12. poikkileikkaustilanteen mukaan tai koko 

kalenterivuodelta. Henkilöstötilinpäätös tehdään kerran vuodessa, mutta joitakin tunnuslukuja on tar-

peen seurata, raportoida ja analysoida säännöllisesti useamman kerran vuodessa. Henkilöstöhallin-

nossa käytössä oleva järjestelmä mahdollistaa nopean ja ajantasaisen seurannan henkilöstöasi-

oissa. Järjestelmä mahdollistaa myös esimiehille reaaliaikaisen seurannan työntekijöiden poissa-

oloista. Tämä puolestaan mahdollistaa Välittävä työyhteisö- toimintamallin (varhaisen tuen malli) 

mukaiset työntekijän työkykyä ja työssä jaksamista tukevat toimenpiteet riittävän ajoissa. 

 

Henkilöstötilinpäätös valmistellaan henkilöstöhallinnossa. Henkilöstötilinpäätöksen tiedot ja tulokset 

käsitellään kunnan yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoimintaryhmissä. Henkilöstöraportti hyväk-

sytään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa. Osastojohtajat ja esimiehet käyvät raportin tu-

lokset läpi omassa työyhteisössä ja keskustelevat sekä sopivat mahdollisista kehittämistoimenpi-

teistä. Näin koko henkilöstö ja myös henkilöstön edustajat osallistuvat tulosten käsittelyyn ja kehit-

tämisehdotusten laadintaan. 

 

Ilmajoella 5.5.2021 

 

Sanna-Maija Kormano 

henkilöstöjohtaja 
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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. 
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2 Ilmajoen kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma v. 2020 – 2021  
 

2.1 Periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä 
Ilmajoen kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on laadittu vuoden 2020 aikana ja se kattaa 

vuodet 2020-2021. Henkilöstösuunnittelulla ja henkilöstön rekrytoinnilla on vuoden 2020 aikana py-

ritty siihen, että kunnalla on palveluksessaan oikea määrä ammattitaitoista henkilökuntaa siten, että 

kunta pystyy hoitamaan tehtävänsä tehokkaasti ja taloudellisesti seuraavin periaattein: 

- Vakiintuneissa tehtävissä käytetään vakinaisia palvelussuhteita  

- Määräaikainen työsopimus voidaan tehdä vain, jos siihen on lakiin tai asetukseen perustuva 

syy:  

o Vaaditun kelpoisuuden puuttuminen  

o Sijaisuus  

o Harjoittelu  

o Palkkatuki  

o Työn projektiluonteisuus  

o Oppisopimus 

- Poikkeuksellisissa työruuhkatilanteissa määräaikaista työsopimusta voidaan käyttää enin-

tään 6 kuukauden ajan, jonka aikana tulee selvittää, onko kyse pysyvästä työvoimatarpeesta. 

- Organisaation muutostilanteissa määräaikaista työsopimusta voidaan käyttää muutospro-

sessin ajan ja enintään 1 vuoden ajan. 

- Peruste määräaikaisuudesta merkitään aina kirjalliseen työsopimukseen. 

- Osa-aikaisia työsuhteita käytetään tehtäväkohtaisesti palvelutarpeen perusteella.  

- Osa-aikatyöhön siirtymiseen suhtaudutaan myönteisesti, jos osa-aikatyöhön siirtymiseen liit-

tyvät järjestelyt (mahd. sijaisen 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 vuoden 2020 aikana ollut käytössä Yhdessä työkuntoon -toimintamalli (var-

haisen tuen toimintamalli). Varhaisen tuen avulla työyksiköissä on ollut pyrkimyksenä tunnistaa työn-

tekijän työkykyä ja työssä selviytymistä heikentäviä tekijöitä, ottaa ne puheeksi sekä tehdä työkykyä 

tukevia ja edistäviä ratkaisuja. Aktiivisen tuen avulla työntekijää voidaan auttaa mahdollisimman var-

hain, kun hänen työnsä tekemisessä tai työkyvyssään on ongelmia. Aktiivisen tuen avulla voidaan 

löytää mahdollisuuksia myös osatyökykyisen työssä jatkamiseen. Tavoitteena on ollut työntekijän 

työkyvyn tukeminen ja työssä jatkaminen mahdollisimman pitkään. 

Aktiivinen tuki on sisältänyt kolme toimintamallia: 

 varhaisen tuen työyksikössä  

 tehostetun tuen silloin, kun työntekijän ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan lisää toimijoita  

 paluun tuen työntekijän pitkän sairauspoissaolon jälkeen.  

Vuoden 2020 aikana on yhdessä työterveyshuollon kanssa tunnistettu tarve päivittää Yhdessä työ-

kuntoon-toimintamallia. Mallia on nähty tarpeelliseksi päivittää, koska myös varhaisen tuen toimin-
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tatavat ovat vuosien saatossa kehittyneet. Päivitys aloitettiin vuoden 2020 loppupuolella, mutta hy-

väksyminen ja toimeenpano tapahtuivat vasta vuoden 2021 aikana. Uusi malli painottaa esimiehen, 

työterveyshuollon ja työntekijän avointa ja tiivistä yhteistyötä työkykyongelmien ratkaisussa sekä 

nostaa esiin korvaan työn ja uudelleen sijoittamisen vaihtoehtoina työkykyongelmien ratkaisussa. 

Varhainen tuki on työkyvyn heikkenemisen ennakointia ja kokonaisvaltaista työntekijöiden pitkäai-

kaisterveyttä ja työhyvinvointia edistävää toimintaa. Tavoitteena on tukea yksittäisen työntekijän 

työssä selviytymistä ja tukea lähiesimiehiä havaitsemaan työhyvinvoinnin heikkenemisen ennus-

merkkejä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman avulla on tuettu henkilöstön työkykyä. Vuoden 2020 aikana 

toimintasuunnitelma päivitettiin toimintakaudelle 2021-2024 ja päättyneen toimintakauden perus-

teella asetettiin tavoitteet myös uudelle toimintakaudelle. Työterveyshuollon keskeinen rooli osana 

työkyvyn ylläpitoa on ollut esimiesten tukeminen henkilöstön työkykyhaasteissa sekä työkyvyn yllä-

pitoa edistävien ratkaisujen ja vaihtoehtojen esittäminen. Lisäksi työterveyshuolto toteuttaa työpaik-

kaselvitykset yksiköissä viiden vuoden välein ja sitä edeltävissä vaarojen ja haittojen arviointiselvi-

tyksissä kartoitetaan työpaikkojen vaara- ja riskitekijät ja arvioidaan ennaltaehkäisevästä näkökul-

masta henkilöstöä kuormittavat tekijät. Työpaikkaselvitysten osana on toteutettu myös laajat terveys-

tarkastukset. Muita työkyvyn tukemiseen liittyviä asiakirjoja on mm. työsuojelun toimintaohjelma liit-

teineen. 

Ikääntyvien työkyvyn ylläpitäminen on huomioitu osana vuosille 2020-2021 laadittua henkilöstö- ja 

koulutussuunnitelmaa, jossa on huomioitu ikääntyvän henkilöstön johtaminen osana työkyvyn yllä-

pitämistä. Lisäksi ikääntyvien työntekijöiden työurien pidentämiseen ja työssä jaksamisen tukemi-

seen on kiinnitetty erityistä huomiota mm. joustavin työaikajärjestelyin, osaamisen ja ammattitaidon 

ylläpitämisellä (työn hallinnan varmistaminen), työn muokkaamisella (työn vaatimukset vastaamaan 

työntekijän voimavaroja esim. työkierron avulla), terveystarkastuksilla ja varhaisella tuella. Esimiehiä 

on ohjeistettu kehityskeskustelun yhteydessä yhdessä työntekijän kanssa laatimaan suunnitelma 

eläköitymistä varten.  

2.3 Arvio henkilöstön ammatillisesta osaamisesta ja siinä tapahtuvista muutok-

sista 
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman mukaisesti ammattitaitoa ylläpitävän ja lisäävän koulutuksen 

tarvetta on arvioitu jokaisen viranhaltijan / työntekijän kohdalla henkilökohtaisesti kehityskeskustelu-

jen yhteydessä ja tarvittaessa myös muutoin esimerkiksi esimiehen keräämään arviointitietoon pe-

rustuen erityisesti palvelun sisällöllisessä muutos- tai kehittämistilanteessa. 

Tavoitteena on ollut, että jokainen viranhaltija / työntekijä osallistuu vuosittain työnantajan itsensä 

järjestämään tai ulkopuolelta hankittuun täydennyskoulutukseen vähintään kolme päivää. Ko-

ronapandemiasta johtuen vuonna 2020 koulutuspäivien määrä / työntekijä laski ja tätä tavoitetta lä-

helle ei päästy. 

Osaaminen ja oppiminen ovat nousseet organisaatioiden kriittisiksi menestystekijöiksi, koska toimin-

taympäristöt ovat entistä monimutkaisempia, työn tekemiseen on käytettävissä uudenlaisia tapoja ja 

muutoksesta on tullut jatkuvaa.   

Kuntapalvelujen kuten muidenkin julkisten palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen kohdistuu suu-

ria muutospaineita ja rakenteiden uudistamista. Toisaalta palveluja ja niiden tuottamistapoja myös 

kehitetään jatkuvasti. Ammatinhallinta voi edellyttää ajantasaista tietoa mm. lainsäädännön muutok-

sista ja muista toimintaympäristön muutoksista sekä oman alan uusista työmenetelmistä. Erilaisten 
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tietojärjestelmien ja ohjelmistojen käyttäminen hyödyttää osaltaan kunnan toiminnan ohjausta, hal-

lintaa ja kehittämistä. Järjestelmien ja ohjelmistojen tehokas käyttö edellyttää ajantasaista osaa-

mista. Tietotekniset valmiudet ovat yhä useammassa tehtävässä tarvittavia tämän päivän työelämä-

taitoja, ja painetta digiloikkaamiseen on lähestulkoon kaikissa kuntapalvelujen työtehtävissä.  

Tietoturvallisuuden merkitys korostuu sähköisten tietojärjestelmien käytössä, mutta se on huomioi-

tava kaikessa muussakin kunnan toiminnassa ja koko henkilöstön osalta.  

Toimintaympäristön jatkuva muutos edellyttää henkilöstöltä paitsi ajantasaista ammatillista osaa-

mista myös elinikäisen oppimisen taitoja, itsearviointia, vuorovaikutustaitoja ja aktiivista osallistu-

mista oman työn ja työyhteisön toiminnan kehittämiseen. 

Edellä mainittujen osa-alueiden koulutuksiin on panostettu myös henkilöstö- ja koulutussuunnitel-

massa 2020-2021 koko henkilöstön osalta. 
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3 Henkilöstön määrä ja rakenne 
Henkilöstömäärä kattaa kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Henkilöstön kokonaismää-

rässä ja rakenteessa tapahtuvien muutosten seurantaa voidaan hyödyntää henkilöstöresurssien 

kohdentamisessa ja henkilöstösuunnittelussa. Perhe- ja omaishoitajat sekä poliittiset luottamushen-

kilöt jäävät raportoinnin ulkopuolelle, koska eivät ole palvelussuhteessa kuntaan. Henkilöä ei ilmoi-

teta määräaikaiseksi, jos hänellä on määräaikaisen tehtävän ohella vakinainen virka- tai työsuhde 

samassa kuntaorganisaatiossa. 

Vuoden 2020 lopussa Ilmajoen kunnan kokonaishenkilöstömäärä oli 777 henkilöä. Henkilöstömäärä 

kattaa Ilmajoen kuntaan 31.12.2020 palvelussuhteessa olleen henkilöstön. Kokonaishenkilöstö-

määrä oli vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna vähentynyt 22 henkilöllä, eli noin 2,8 %. 

Henkilöstöstä vakituisessa palvelussuhteessa olevia on 545 (70,1 %) ja määräaikaisia 232 (29,9 %). 

Määräaikaisten palvelussuhteiden laskennassa on huomioitu kaikki, myös lyhytaikaiset (alle 5 päi-

vää kestävät) sijaisuudet sekä kansalaisopiston tuntiopettajat. 

Koko henkilöstöstä naisia on 635 (81,7 %) ja miehiä 142 (18,3 %). Vakituisesta henkilöstöstä naisia 

on 447 (82,0 %) ja miehiä 98 (18,0 %). Määräaikaisesta henkilöstöstä naisia on 188 (81,0 %) ja 

miehiä 44 (19,0 %). 

Taulukko 1. Henkilöstön määrä palvelussuhdetyypeittäin 2017 – 2020 

 

 

Taulukko 2. Palvelussuhteen muoto ja sukupuoli 2020 

 

 

Sekä vakinaisen että määräaikaisen henkilöstön määrä on vähentynyt vuoden 2019 vastaavaan 

ajankohtaan verrattuna. Vakinaisten palvelussuhteiden väheneminen selittyy suurelta osin henkilös-

tön eläköitymisellä. Toistaiseksi voimassaolevien palvelussuhteiden päättymisen yhteydessä on toi-

mintoja pyritty ensisijaisesti järjestelemään uudelleen ja täyttölupaa toistaiseksi voimassa olevaan 

palvelussuhteeseen on haettu ainoastaan, mikäli toimintoja ei voida muulla tavoin järjestää. Määrä-

aikaisen henkilöstön määrän vähenemistä vuoden lopussa saattaa selittää koronapandemia, joka 

Palvelussuhde 31.12.2020 Miehet Naiset Yhteensä Muutos ed. vuodesta Muutos % ed. vuodesta

Vakinaiset 98 447 545 -8 -1,4 %

Määräaikaiset 44 188 232 -14 -5,7 %

Yhteensä 142 635 777 -22 -2,8 %
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supisti toimintoja siten, että määräaikaisille palvelussuhteille ei ollut loppu vuonna aikaisempien vuo-

sien mukaista tarvetta. Määräaikaisia palvelussuhteita on edelleen pyritty vakinaistamaan, mikäli 

määräaikaisuudelle ei enää ole ollut lakisääteistä perustetta. 

 

Ilmajoen kunnassa työskennellään pääsääntöisesti kokoaikaisissa vakinaisissa työ- tai virkasuh-

teissa. Ilmajoen kunnassa osa-aikaisia työntekijöitä vakinaisessa palvelussuhteessa on vuodenvaih-

teen 2020 tilaston mukaan 52 henkilöä. Osa-aikaisuuden perusteena on pääsääntöisesti oma 

pyyntö, tehtävän luonne, osa-aikaeläke tai sivuvirka/-toimi. 

 
Taulukko 3. Koko- ja osa-aikaisten lukumäärä 31.12.2020 

 
 

Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat 

siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa 

kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä 31.12. Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa teke-

vän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-

aikaprosenttiaan vastaavasti. Vain osan vuotta palvelussuhteessa olleen työ lasketaan suhteessa 

koko vuoden kalenteripäiviin. 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty kunnan palveluksessa olevien henkilöiden lukumäärä henkilö-

työvuosiksi muutettuna (HTV 1). Henkilöstön lukumäärä ilmoitetaan toimialoittain erikseen palvelus-

suhteen luonteen mukaan jaoteltuna. HTV 2 luvusta on vähennetty palkattomat poissaolot. Vuonna 

2020 koko kunnan HTV 2 luku oli 670,5. 

 

Taulukko 4. Ilmajoen kunnan henkilöstön määrä henkilötyövuosina 

 

Eniten määräaikaisia työntekijöitä on opetustoimessa, varhaiskasvatuksessa ja sosiaalitoimessa. 

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

Kokoaikainen Miehet Naiset Yhteensä

Vakinainen 92 401 493

Määräaikainen 16 120 136

Osa-aikainen Miehet Naiset Yhteensä

Vakinainen 6 46 52

Määräaikainen 28 68 96

Toimiala Vakinaiset htv 

/ 2020

Vakinaiset htv 

/ 2019

Määräaikaiset 

htv / 2020

Määräaikaiset 

htv / 2019

Yhteensä htv 

/ 2020

Yhteensä htv / 

2019

Muutos % ed. 

vuodesta

Hallinto- ja 

taloustoimi 21,43 23,9 4,88 3,51 26,31 27,41 -4,01 %

Ruokapalvelut 37,67 40,78 6,57 8,44 44,24 49,22 -10,12 %

Puhtauspalvelut 31,28 28,85 6,82 7,9 38,1 36,75 3,67 %

Sosiaalitoimi 33,55 28,45 17,28 22,3 50,83 50,75 0,16 %

Opetustoimi, sis. 

Hallinto ja 

Ilmajoki-opisto 164,94 156,88 91,5 89,74 256,44 246,62 3,98 %

Varhaiskasvatus 

sis. Hallinto 156,64 135,09 54,87 69,23 211,51 204,32 3,52 %

Vapaa-aikatoimi 

ja kirjasto 21,86 18,76 8,49 10,65 30,35 29,41 3,20 %

Tekninen toimi 51,73 54,37 11,22 9,37 62,95 63,74 -1,24 %

Yhteensä 519,1 487,08 201,63 221,14 720,73 708,22 1,77 %
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kasvatus. Yhdessä nämä toimialat kattavat 64,9 % (edellisenä vuonna 63,67) koko kunnan henkilö-

työvuosista. Näillä toimialoilla myös määräaikaisten työntekijöiden määrä on suurin ja henkilötyö-

vuosien määrä on kummallakin toimialalla kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. 

Vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön vuoden aikana kunnassa alkaneet ja päättyneet 

palvelussuhteet (irtisanoutuneet ml. eläkkeelle siirtyneet, irtisanotut, kuolleet) raportoidaan lukumää-

rinä sekä tulovaihtuvuus- ja lähtövaihtuvuusprosentteina. Prosentit lasketaan suhteuttamalla em. 

henkilöiden lukumäärät edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään. 

Kunnan palveluksesta irtisanoutuneiden määrää tulee seurata. Päättyviin palvelussuhteisiin tulisi liit-

tää lähtöhaastattelu tai lähtöpalaute. 

Taulukko 5. Henkilöstön vaihtuvuus 2020 

 

  

Vakinaiset Lukumäärä Vaihtuvuus %

Alkaneet palvelussuhteet 39 7,1 %

Päättyneet palvelussuhteet 47 8,5 %

joista eläkkeelle 22
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4 Henkilöstön ikärakenne ja muutos edelliseen vuoteen 

 
Henkilöstön ikätietoja tarvitaan varautumisessa eläkepoistumaan ja ennakoitaessa tulevaisuuden 

henkilöstön rekrytoinnin tarvetta. Lisäksi tiedot tukevat myös ikäjohtamista. Ikääntymisen haasteena 

on myös työntekijöiden työmotivaation säilyminen ja terveyden turvaaminen. Lisäksi haasteena on 

hiljaisen tiedon siirtyminen organisaatiossa ja varautuminen työvoiman vaihtuvuuteen. 

Henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Kunta-alan 

keski-ikä vuonna 2019 oli 45,7 vuotta. Määräaikainen henkilöstö on vakituista henkilöstöä selvästi 

nuorempaa. Teknisten ja tuntipalkkaisten sopimusaloilla työskentelevä henkilöstö on hiukan keski-

määräistä vanhempaa. (Lähde KT:n henkilöstötilasto 2019) 

Taulukko 6. Vakituisen henkilöstön keski-ikä 2020 

 

Vuonna 2020 Ilmajoen kunnan vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46,5 vuotta miesten keski-iän 

ollessa 48,9 vuotta ja naisten 46 vuotta. Edellisenä vuonna vakituisten työntekijöiden keski-ikä oli 

45,3 vuotta.  

Koko yhteisön keski-ikä sisältäen sekä vakinaiset että määräaikaiset oli vuonna 2020 44,9 vuotta 

naisten keski-iän ollessa 44 vuotta ja miesten 48,7 vuotta. Myös Ilmajoen kunnassa määräaikainen 

henkilöstö on siis vakituista henkilöstöä selvästi nuorempaa. Ilmajoen kunnan henkilöstö on kunta-

alan keski-ikää nuorempaa. 

Ilmajoen kunnan vakituisista työntekijöistä suurin ikäryhmä on 50-59 vuotiaat, joita on 31,6 % vaki-

tuisesta henkilöstöstä. Yhteensä 43,9 % vakituisesta henkilöstöstä on yli 50 vuotiaita. Työntekijöiden 

ikärakenne on siis sellainen, että seuraavan kymmenen vuoden aikana eläköityminen tulee edelleen 

olemaan suurta. Eläkeiän nosto ja joustava eläkeikä hillitsevät hiukan eläkkeelle siirtymistä tulevai-

suudessa. 

  

Ikä -30  30-39  40-49  50-59  60-64  65- Keski-ikä

Naiset 44 89 127 136 49 2 46,0

Miehet 4 17 25 36 15 1 48,9

Kaikki 48 106 152 172 64 3 46,5

%-osuus 8,8 % 19,4 % 27,9 % 31,6 % 11,7 % 0,6 %
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5 Terveysperusteiset poissaolot v. 2020 

Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista, 
työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. 
 
Terveysperusteiset palkalliset ja palkattomat poissaolot lasketaan kalenteripäivinä. Terveysperus-

teiset poissaolot aiheuttavat kustannuksia ja työpanoksen menetyksiä. Poissaoloja on pyrittävä vä-

hentämään ja niiden syitä analysoitava yhdessä esimiesten, henkilöstön ja työterveyshuollon 

kanssa. 

 

Vuonna 2020 koko henkilöstön (määräaikaiset ja vakituiset) terveysperusteisten poissaolojen kes-

kiarvo oli Ilmajoen kunnan henkilöstössä 17,10 päivää. Vakituisen henkilöstön terveysperusteisten 

poissaolojen keskiarvo vuonna 2020 oli 19,09 päivää. Vastaava luku vuonna 2019 oli 16,26 päivää 

ja vuonna 2018 17,58 päivää. Vakituisen henkilöstön terveysperusteisten poissaolojen määrä on 

kasvanut huomattavasti vuonna 2020 aikaisempiin vuosiin verrattuna. Yhtenä selittävänä tekijänä 

poissaolojen kasvuun voi olla koronapandemia, jonka vuoksi ohjeistuksena on ollut, että töihin ei tule 

saapua edes lievien oireiden kanssa. 

 

Koronapandemian johdosta vuonna 2020 sairaslomailmoitus käytäntöä muutettiin työterveyshuollon 

suosituksesta siten, että esimiehelle tehtävällä omalla ilmoituksella töistä voi olla poissa 1-5 päivää 

(normaaliaikana 1-3 päivää). Poissaolo edellytti yhteydenpitoa puhelimitse esimieheen jokaisena 

poissaolopäivänä erikseen. Oma ilmoitus käytäntöä hyödynnettiin kuitenkin myös vuonna 2020 ver-

rattain vähän, sillä kaikista terveysperusteisista poissaoloista vain 251 kalenteripäivää eli noin 2 % 

oli poissaoloja esimiehen luvalla. Suurin osa terveysperusteisista poissaoloista oli edelleen vuonna 

2020 poissaoloja lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksella. Tartuntatautilain mukaisia poissaoloja 

oli alle 1 % kaikista terveysperusteisista poissaoloista. 

 

Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimuksen mukaan kuntatyöntekijät olivat poissa töistä oman sairau-

den takia keskimäärin 16,5 päivää vuonna 2019. Vaikka sairauspoissaolot kääntyivät valtakunnalli-

sella tasolla laskuun, eivät ammattiryhmien väliset erot sairauspoissaoloissa ole kaventuneet. Ko-

ronapandemian vaikutuksia kunta-alan terveysperusteisiin poissaoloihin valtakunnallisella tasolla 

päästään tarkastelemaan tämän vuoden aikana. 

 
Taulukko 7. Terveysperusteiset poissaolot koko henkilöstö 

 

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

Keski-arvo 

pv/työntekijä

26,31

Hallinto- ja 

taloustoimi 46 90 81 0 0 0 217 8,25

44,24 Ruokapalvelut 99 480 321 0 152 0 1052 23,78

38,1 Puhtauspalvelut 113 404 243 91 0 0 851 22,34

50,83 Sosiaalitoimi 109 485 238 121 255 0 1208 23,77

256,44

Opetustoimi, 

sis. Hallinto ja 

Ilmajoki-opisto 619 867 628 428 305 0 2847 11,10

211,51

Varhaiskasvatus 

sis. Hallinto 863 1742 959 543 666 0 4773 22,57

30,35

Vapaa-aikatoimi 

ja kirjasto 86 59 42 0 0 0 187 6,16

62,95 Tekninen toimi 74 369 134 93 152 366 1188 18,87

720,73 Yhteensä 2009 4496 2646 1276 1530 366 12323 17,10



13 
 

 

 

Alla olevassa taulukossa on kuvattu vakituisen henkilöstön sairauspäivien määrän vertailu vuosilta 

2015–2020.  

Taulukko 8. Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot. 

 
 

Terveysperusteisten poissaolojen jakautuminen on kuvattu alla olevassa taulukossa.  

 
Taulukko 9. Terveysperusteisten poissaolojen jakautuminen 

 

Vuonna 2020 sairausvakuutuskorvausten määrä oli 377 777 euroa (2019 vuonna 375 031 euroa ja 

2018 vuonna 283 709 euroa). 

Jos työkyvyttömyys johtuu virka-/työtehtävissä sattuneesta tapaturmavakuutuslainsäädännössä tar-

koitetusta työtapaturmasta tai siitä aiheutuneesta sairaudesta, ammattitaudista taikka virka-/työteh-

tävistä johtuneesta väkivallasta, viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada varsinainen palkkansa 

enintään 120 kalenteripäivän ajalta. Sen jälkeen kaksi kolmasosaa varsinaisesta palkastaan enin-

tään 120 kalenteripäivän ajalta. Lisäksi voidaan harkinnan mukaan maksaa kaksi kolmasosaa var-

sinaisesta palkasta enintään 125 kalenteripäivän ajalta. Palkkaa on oikeus saada kunkin työtapatur-

man tai ammattitaudin osalta erikseen. Kalenterivuoden vaihtuminen ei vaikuta tässä tarkoitettuun 

sairausajan palkkaan. 

Kunnan lakisääteinen työtapaturmavakuutus on OP-Pohjolassa. Työtapaturmia sattui vuonna 2020 

yhteensä 28 kpl. Näistä työmatkatapaturmia oli yhteensä 4 kpl. Vuonna 2020 ei tapahtunut yhtäkään 

Syykoodi Kalenteripäivät yhteensä

Prosenttia 

terveysperusteisista 

poissaolosita

Sairaus 12087 98,1 %

Työtapaturma 236 1,9 %

Ammattitauti 0 0,0 %

Yhteensä kaikki 12323 100,0 %
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vakavaa työtapaturmaa ja työtapaturmien määrä väheni vuoteen 2019 verrattuna 28 %:lla. OP-Poh-

jola on maksanut kunnalle työtapaturmakorvauksia 29 978,91 euroa. Vuonna 2020 työtapatur-

man/työmatkatapaturman vuoksi poissa työstä oli 15 henkilöä, yhteensä 236 kalenteripäivää. 
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6 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. Eläkemenoperusteista maksua maksetaan vain niistä maksussa olevista eläkkeistä, 

jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005. 

Taulukko 10. Eläkemenoperusteinen maksuosuus 2016-2020 

 

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. 

  

2016 1 239 163,28 € 18 708,54 €

2017 964 043,12 € 15 233,46 €

2018 958 558,04 € 13 450,03 €

2019 1 045 191,09 € 16 226,34 €

2020 (arvio) 1 115 159,94 € 17 098,99 €

Ilmajoen 

eläkemenoperusteisen 

maksun määrä

Tästä summasta 

maatalouslomituksesta

aiheutuu

Eläkemenoperusteinen 

maksuosuus
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7 Eläköityminen 

 

Eläkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilö, jonka omaan työuraan perustuva eläke (muu kuin osa-

aikaeläke tai perhe-eläke) alkoi ko. vuonna. Lisäksi edellytetään, että henkilö ei ole saanut omaan 

työuraan perustuvaa eläkettä ainakaan kahteen vuoteen. Vanhuuseläkkeet sisältävät varhennetut 

vanhuuseläkkeet ja työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät osatyökyvyttömyyseläkkeet, kuntoutustuet ja 

osakuntoutustuet.  

Vuonna 2020 eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 62,3 vuotta (61,3 vuotta vuonna 2019). Vanhuus-

eläkkeelle siirryttiin keskimäärin 64,7 vuotiaana ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen keski-ikä oli 

54,8 vuotta. Vuonna 2020 vanhuuseläkkeelle jäi 22 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 7 henkilöä. 

Taulukko 11. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä  2016-2020

Alla on kuvattu KEVA:n ennuste Ilmajoen kunnan eläköityvästä henkilöstöstä ammattiryhmittäin ja 

eläkelajeittain.  

Taulukko 12. Kevan ammattitasoinen eläköitymisennuste 

 

Taulukko 13. Kevan eläköitymisennuste eläkelajeittain 2021-2030  
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8 Perhevapaat  
 

Viranhaltijan oikeudesta perhevapaisiin on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 

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

Kunnallisessa palvelussuhteessa olevien perhevapaamääräykset ovat kunnallisessa yleisessä 

virka- ja työehtosopimuksessa. KVTES sopimuksessa ovat ne määräykset, joita ei ole lainsäädän-

nössä, eli palkkausta koskevat määräykset. Kunnallisen alan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 

varsinainen palkka maksetaan äitiysvapaan 72 ensimmäiseltä arkipäivältä. Palkallisen isyysvapaan 

kesto on 12 ensimmäistä arkipäivää. Tilapäinen palkallinen hoitovapaa on kestoltaan enintään neljä 

työpäivää kerrallaan ja se on tarkoitettu alle 12-vuotiaan lapsen hoidon järjestämistä varten lapsen 

sairastuttua. Tilapäisen hoitovapaan ajalta maksetaan varsinainen palkka enintään kolmelta peräk-

käiseltä kalenteripäivältä lapsen sairastumisesta lukien. Mikäli lapsi sairastuu kesken työvuoron, pal-

kallinen aika on enintään kolme seuraavaa kalenteripäivää. 

Taulukko 14. Perhevapaat 

 

 

 

Henkilöä Henkilöä Henkilöä Henkilöä Kalenteripäiviä Kalenteripäiviä Kalenteripäiviä Kalenteripäiviä

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Äitiyslomat/ 

palkallinen
23 25 30 28 1 446 1 710 1 902 1 538

Äitiyslomat/ 

palkaton
15 19 20 22 474 734 782 892

Tilapäiset 

hoitovapaat
105 144 156 129 394 641 784 570

(palkalliset)

(joista 

miehiä 

9)

(josta 

miehiä 

14)

(josta 

miehiä 

22)

(josta 

miehiä 

10)

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

Tilapäiset 

hoitovapaat, 

(palkattomat)
2 8 7 13 5 16 13 38

Vanhempain-

vapaat 
30 23 26 30

(palkaton)

( joista 

miehiä 

1)

3 174 3 521

Hoitovapaat 30 27 23 28

(palkaton)

(joista 

miehiä 

1)

(josta 

miehiä 

1)

 (josta 

miehiä 

1)

Isyysvapaat/ 2 3 5 6
palkallinen

Isyysvapaat/

palkaton 4 6 5 6
Pakottavat 

perhesyyt 

(palkaton)
3 13

10486 8955 10026 11 687

kalenteripäivää kalenteripäivää kalenteripäivää kalenteripäivää

3 590

3 4334 469

2 288

4 872

62

181

Yhteensä

81

27

129100

33

3 192

50
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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 2020 kor-

vausta on saatu yhteensä 19 henkilöstä. 
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9 Henkilöstöinvestoinnit 2020  

9.1 Työvoimakustannukset 
Vuonna 2020 palkat ja palkkiot sisältäen mm. jaksotetut palkat, kokouspalkkiot ja työllisyystyöpalkat 

olivat yhteensä 22 446 515 euroa (2019 vuonna 22 816 017 euroa). Alla olevassa taulukossa on 

seurattu henkilöstökulujen kehitystä vuodesta 2016 alkaen. Työllisyystyöpalkkoihin käytettiin vuonna 

2020 yhteensä 182 746,83 euroa (ilman sivukuluja). 

Taulukko 15. Henkilöstökulut 2016-2020 

 

Keväällä 2020 kunta-alalla saavutettiin sopimusratkaisu vuosille 2020-2021. Kunta-alan kaikki virka- 

ja työehtosopimukset tulivat voimaan 1.4.2020. Sopimuskausi on kaikissa kunta-alan sopimuksissa 

1.4.2020–28.2.2022. Vuodelle 2020 sopimuskausi sisälsi yleiskorotuksen, jolla viranhaltijan/työnte-

kijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotettiin 1.8.2020 lukien. 

Korotuksen suuruus oli KVTES ja TS sopimusten osalta 26 euroa ja kuitenkin vähintään 1,22 pro-

senttia. Myös henkilökohtaista lisää korotettiin 1,22 prosentilla.  

TTES sopimuksen osalta perustuntipalkkoja ja urakkapalkkoja korotettiin 1.8.2020 tai lähinnä sitä 

alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus oli 12 senttiä tunnilta, kuitenkin 

vähintään 1,22 %. Henkilökohtaista lisää korotettiin 1 prosentilla, kuitenkin vähintään 1 senttiä. 

OVTES osalta korotuksen suuruus oli osioissa B 0,87 prosenttia ja osiossa F 1,24 prosenttia. Osi-

ossa C korotuksen suuruus oli 0,95 prosenttia. Osio A 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää koro-

tettiin vastaavalla prosentilla. Osio B 19 § Koulu/oppilaitos- ja kuntakohtaisen lisätehtävän palkkiota 

korotettiin yleiskorotuksella kuten myös Osio B liite 1 23 §:n ja taide- ja taitoaineiden lisiä. 

Vuoden 2020 aikana saatettiin valmiiksi TVA-järjestelmä myös esimiesten palkkojen osalta. Tämän 

johdosta henkilöstöjaostossa käsiteltiin vuoden 2020 aikana noin kymmenen esimiestehtävän teh-

täväkohtainen palkka. Lisäksi tehtäväkohtaisen palkkausjärjestelmän muutoksia käsiteltiin toimin-

nallisten muutosten johdosta kaksi kertaa.  
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Yleiskorotuksesta huolimatta henkilöstökustannukset ovat kokonaisuutena pysyneet vuoden 2019 

tasolla. Alla olevassa taulukossa on vertailtu vuosien 2017–2020 palkkojen kehitystä sekä seurattu 

vuoden 2019–2020 palkkojen muutosta. Koronapandemiasta johtuen sijaisten palkat ovat laskeneet 

vuoteen 2019 verrattuna. Lisäksi jaksotetut palkat olivat huomattavasti pienemmät verrattuna vuo-

teen 2019. Muuten palkat ovat kehittyneet vuoden 2020 aikana normaalisti. 

Taulukko 16. Palkkojen kehitys 2017-2020 

 

Alla olevassa taulukossa on vertailu Ilmajoen kunnan vakituisen henkilöstön keskimääräisestä ko-

konaisansiosta / kk vuodelta 2020 sopimusaloittain sekä vertailutietona kunta-alan keskimääräiset 

kokonaisansiot sopimusaloittain (lähde Tilastokeskus).  

Taulukko 17. Kokonaisansiot 

 

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

telman mukaan Ilmajoen kunnassa koko henkilöstöllä on yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset osaamisen 

kehittämisen mahdollisuudet.  Kun koulutusta suunnitellaan, lähtökohtana on aina työyhteisön toi-

minta ja työyhteisön tarpeet. Koulutustarpeet ja – mahdollisuudet selvitetään yhteistyössä yksikön 

Menon lisäys +/ Muutos % 2019-2020

vähennys – edelliseen vuoteen

Vakinaisen 

henkilökunnan palkat
9 664 972 10 115 485 10 898 010 11 091 936 193 926 1,8

Sijaisten palkat 1 041 348 1 067 510 1 397 110 1 072 110 -325 000 -23,3

Määräaikaisten palkat 1 746 896 2 326 126 2 311 006 2 354 338 43 332 1,9

Ylityökorvaukset 15 560 17 803 13 818 11 890 -1 928 -14,0

Tunti- ja urakkapalkat 342 468 302 687 350 904 340 487 -10 417 -3,0

Opettajien palkat 6 050 535 6 219 315 6 310 463 6 327 364 16 901 0,3

Opettajat 

määräaikaiset
306 460 357 103 451 141 664 242 213 101 47,2

Opettajat sijaiset 135 957 242 203 295 441 276 885 -18 556 -6,3

Talonmiesten palkat 353 107 354 422 379 065 381 462 2 397 0,6

YHTEENSÄ 19 657 303 21 002 654 22 406 958 22 520 715 113 757 0,5

20202017 2018 2019

0 1000 2000 3000 4000 5000

Ilmajoki

Ilmajoki

Kunta-ala keskimäärin

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

1
9

2019 2020 2019
Ilmajoki Ilmajoki Kunta-ala keskimäärin

Tekniset 3205 3209 3250

OVTES 3511 3854 3869

KVTES 2437 2422 2877

Kokonaisansiot keskimäärin
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henkilökunnan kanssa. Kaikkeen koulutukseen liittyy palautteen antaminen; koulutukseen osallistu-

neet antavat palautetta omassa työyksikössään esimiehelle, työtovereille ja alaisille. 
 

Taulukko 18. Koulutusinvestoinnit v. 2017-2020. 

 

Osaamisen kehittämisen investointeihin lasketaan kaikki koulutukseen käytetyt menot (kurssikus-

tannukset, päivärahat, matkakustannukset), mutta ei käytetyn työajan palkkoja. 

 
Taulukko 19. Koulutuskorvaukset. 

 

 

Koronapandemian vaikutukset ovat nähtävissä vuoden 2020 koulutusinvestoinneissa sekä koulu-

tuspäivien määrässä. Vuonna 2020 koulutuskorvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien määrä on lä-

hes puolittunut aikaisempiin vuosiin verrattuna. Koulutuspäivien vähäinen määrä johtuu suureksi 

osaksi siitä, että koronapandemian alkaessa maaliskuun 2020 alussa, peruuntuivat lähes kaikki ke-

väälle 2020 suunnitellut koulutukset. Koulutukset ovat vuoden aikana siirtyneet suurelta osin verk-

koon. Koulutuspäivien lukumäärän laskuun on reagoitu hankkimalla koulutuslisenssi vuodelle 2021, 

joka mahdollistaa jokaiselle kunnan työntekijälle oman osaamisen kehittämisen kunta-alan ajankoh-

taisten webinaarien avulla.  

 

Koulutukseen tulee edelleen panostaa. Koulutussuunnitelmassa tavoitteeksi on asetettu, että jokai-

nen työntekijä/viranhaltija osallistuu kalenterivuosittain täydennyskoulutukseen vähintään kolme päi-

vää. Tähän tavoitteeseen ei ole päästy. Lisäksi tulee huolehtia erityisesti siitä, että kaikki koulutukset 

haetaan sähköisesti. Sähköisessä hakemisessa on vuonna 2020 edelleen havaittu puutteita.  

 

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 

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. Koulutuspäi-

vien vähäisen määrän vuoksi koulutuskorvauksen määrä on vuonna 2020 huomattavasti aikaisem-

pia vuosia pienempi. Henkilöstöhallinnon ohjelmilla koulutuksia pystytään raportoimaan keskitetysti 

Euroa Euroa / Euroa Euroa / Euroa Euroa / Euroa Euroa /

yhteensä työntekijä yhteensä työntekijä yhteensä työntekijä yhteensä työntekijä

2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020

Opetus- ja kulttuuri-

palvelujen osto
55 255 74,47 37 508 48 35 425 44 23 916 31

Koulutusmatka-

korvaukset
12 576 16,95 16 640 21 15 341 19 3 910 5

Koulutuskurssi-

maksut

Koulutusmajoitus- ja 

ravitsemiskorvaukset
7 504 10,11 11 656 15 19 729 25 2 433 3

Yhteensä 133 329 179,69 137 806 175 164 160 205 106 630 137

9876 37193 665 11757 994 78,16 72 002 91

Koulutuskorvaukseen 

oikeuttavien 

koulutuspäivien määrä

2016 2017 2018 2019 2020

Koulutuspäivien määrä 738 880 852 868 434

1 koulutuspäivää 167 109 150 122 121

2 koulutuspäivää 83 114 69 91 44

kolme koulutuspäivää 135 181 188 188 75

Koulutuskorvauksen määrä 12 850 15 716,80 15 085,70 17 726,96 6 995,21
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ja Työllisyysrahaston koulutuskorvaus perustuu henkilöstöhallinnon ohjelmasta saatavaan tietoon. 

Käytössä ei kuitenkaan ole systemaattisesti kerättyä tietoa tämänhetkisestä osaamisen aloista, ta-

sosta tai koulutustaustasta.  Järjestelmä mahdollistaa kuitenkin tämän tiedon tallentamisen henkilön 

tietoihin ja näin ollen näitä asioita on tulevaisuudessa mahdollista myös raportoida. 
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10 Työterveyshuolto ja työsuojelu 

10.1 Työterveyshuolto 
Ilmajoen kunnan henkilöstön työterveyshuolto on järjestetty JIK ky Ilmajoen toimipisteessä. Työsuo-

jelun toimintaohjelma sisältää sekä lakisääteisen työterveyshuollon että sairaanhoitosopimuksen. 

JIK-peruspalveluliikelaitos kuntayhtymän työterveyshuollon toiminta oli tavoitteena muuttaa osake-

yhtiöksi 1.9.2020 alkaen. Nykyisen JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän työterveyshuollon asia-

kassuhteet ja sopimukset siirtyvät TT Botnia Oy:n sopimuksiksi kuitenkin vasta 1.5.2021 alkaen. 

Työterveyshuollon kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan. Korvausluokkaan I kuuluvat eh-

käisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. 

työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja työterveyteen liittyvästä neu-

vonnasta. Korvausluokkaan II kuuluvat ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkäri-

tasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. 

Ehkäisevän työterveyshuollon korvaus on 60 % ja sairaanhoidon 50 % hyväksytyistä kustannuksista. 

Työnantajan tilikaudesta 2020 alkaen työnantajan järjestämälle työterveyshuoltotoiminnalle määri-

tellään korvausluokkien I ja II osalta yksi yhteinen laskennallinen enimmäismäärä. Siitä korvataan 

ensisijaisesti ehkäisevän työterveyshuollon eli korvausluokan I kustannukset. Enimmäismäärän voi 

käyttää kokonaan ehkäisevän työterveyshuollon eli korvausluokka I:n mukaiseen toimintaan. Sai-

raanhoidon eli korvausluokan II kustannuksia voidaan korvata, jos enimmäismäärää on jäljellä kor-

vausluokan I kustannusten jälkeen. 

Mm. edellä kuvatusta johtuen vuoden 2020 tavoitteena oli kehittää työterveyshuollon kustannuksia 

sairaanhoidosta kohti ehkäisevää työterveyshuoltoa. Tässä tavoitteessa on onnistuttu, sillä vuonna 

2020 lakisääteisen työterveyshuollon (korvausluokka I) kustannukset olivat 60,5 % koko työterveys-

huollon kustannuksista (vuonna 2019 48,20 % ja vuonna 2018 42,50 %). Vuonna 2020 sairaanhoi-

don osuus työterveyshuollon kustannuksista oli 39,5 % (vuonna 2019 51,80 % ja vuonna 2018 57,50 

%). Kehityssuunta on siis oikea. 

Taulukko 20. Työterveyshuollon toimintatiedot (käynnit) 2018-2020 

 

Työterveyshuollon toimintatiedot (käynnit) vuosina 2018-2020 on kuvattu yllä olevassa taulukossa. 

Lääkäri- ja terveydenhoitajakäynnit, laboratoriokäynnit ja kuvantamiset ovat vähentyneet selkeästi 

aikaisempiin vuosiin verrattuna. Fysioterapeutin käynnit ovat pysyneet aikaisempien vuosien tasolla. 

Käyntimäärien laskuun on vaikuttanut koronapandemia, koska työterveyshuollossa ei ole maalis-

kuusta 2020 lähtien hoidettu hengitystieinfektioita tai muita flunssaoireisia vaan tämä toiminta on 

keskitetty terveyskeskuksiin. Vuoden 2020 aikana psykologin palvelua ei ole työterveyshuollosta ol-

lut ollenkaan saatavilla. Käyntimäärien lasku heijastuu myös työterveyshuollon kustannuksiin niitä 

laskevasti ja vuonna 2020 kustannukset ilman Kela-korvausta olivat yhteensä 232 928,14 euroa 

(2019 vuonna 260 281 euroa ja 2018 vuonna 295 272 euroa), josta ennaltaehkäisevän (korvaus-

luokka I) osuus 140 856,12 euroa ja sairaanhoidon (korvausluokka II) osuus 92 072,02 euroa. 

Lääkäri
Terveyden-

hoitaja

Fysioter

apeutti
Psykologi

Erikois-

lääkäri
Lab. Kuvant.

2018 1900 1844 246 112 101 4446 252

2019 1788 1810 245 30 45 4411 204

2020 1696 1595 247 0 55 3509 183
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10.2 Työsuojelu 

Työsuojelutoimikunta kokoontui vuonna 2020 yhteensä kolme kertaa. Työsuojelupäällikkönä toimi 

alku vuoden talous- ja hallintojohtaja Marko Lähde ja 4.5.2020 alkaen henkilöstöjohtaja Sanna-Maija 

Kormano. Työsuojelutoimikunta käsitteli vuoden 2020 aikana AVI:n suorittamien tarkastusten tar-

kastuskertomukset (10 kpl), työterveyshuollon kustannusten korvaushakemuksen, työterveyshuol-

lon palveluntuottajan vaihtumista, kiinteistöjen sisäilma-asioita sekä ilmoitukset työssä tapahtuneista 

väkivalta-, uhkailu tai läheltä piti –tilanteista. Lisäksi työsuojelutoimikunta laati ja hyväksyi ohjeistuk-

sia liittyen mm. kiinteistöjen turvallisuusasioihin. 

 

Työterveyshuolto on vuoden 2020 aikana tehnyt lakisääteisiä viiden vuoden välein toteutettavia työ-

paikkaselvityksiä mm. ruokapalveluissa, puhtauspalveluissa, Ilmajoki-opistolla, Jaakko Ilkan koululla 

ja Lukiossa. Lisäksi tarpeen mukaan on toteutettu kohdennettuja työpaikkakäyntejä esimerkiksi si-

säilma-asioihin liittyen. Myös työfysioterapeutti on tehnyt useita suunnattuja työpaikkakäyntejä. 

 

Työsuojelun näkökulmasta vuoden 2020 toiminnassa keskiössä on ollut koronapandemia. Työsuo-

jelupäällikkö / henkilöstöjohtaja on johtoryhmän linjausten mukaisesti antanut koko henkilöstöä kos-

kevia ohjeita koronan ehkäisyyn liittyen ja lisäksi jokainen toimiala/esimies on antanut kohdennettuja 

ohjeistuksia käytännön toimintaan. Korona-asioita on tarpeen mukaan käsitelty myös työsuojelutoi-

mikunnassa. 
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11 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset   

              
Vuosi 2020 oli koronapandemiasta johtuen myös kuntatyönantajilla poikkeuksellinen. Ilmajoen veto-

voima ja lapsiperheiden suuri määrä näkyy kuitenkin edelleen varhaiskasvatuksen ja opetuspuolen 

henkilöstömäärässä. Näillä aloilla korostuvat myös sijaisten ja määräaikaisten työsuhteiden tarpeet. 

Varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa työskentelee paljon nuoria työntekijöitä, jolloin mm. van-

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

vaikuttavat sijaisten tarpeeseen. Kunnan kasvava palvelutuotanto sekä opetustoimessa että varhais-

kasvatuksessa saattaa edellyttää molemmille toimialoille vakituisen henkilöstön määrän lisäystä.  

Määräaikaisten työsuhteiden määrään on edelleen kiinnitettävä erityistä huomiota. Niiden määrä 

pakottaa koko organisaation läpi kulkevaa tarkastelua työvoiman tarpeesta ja määräaikaisuuksien 

perusteista lähtien.  

Huolimatta siitä, että koronapandemia selittänee terveysperusteisten poissaolojen kasvua vuonna 

2020, vaatii kyseisten poissaolojen määrän kasvu esimiehiltä jatkossa entistä tarkempaa ja ajanta-

saisempaa terveysperusteisten poissaolojen seurantaa sekä niihin puuttumista.  Esimiehille on vuo-

den 2021 alussa järjestetty koulutusta päivitetystä Välittävä työyhteisö-toimintamallista, jonka toi-

mintamalli sitoo jokaista esimiestä ja työntekijää. Toimintamallia sekä terveysperusteisten poissa-

olojen ennaltaehkäisyä ja seurantaa tullaan pitämään esillä vuoden 2021 aikana mm. koulutuksissa 

esimiehille ja henkilöstölle. Työterveyshuollon kustannuksista voidaan havaita, että positiivinen ke-

hityssuunta painottuen ennaltaehkäisevää toimintaan sairaanhoidon sijaan on saavutettu. 

Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostaminen korostuu työelämän muuttuessa vauhdilla sa-

manaikaisesti suurten eläköitymisten kanssa. Osaamiseltaan vahva henkilöstö on kunnan tärkeä 

voimavara. Myös työssä jaksaminen paranee, kun henkilöstöllä on riittävä osaaminen työtehtävien 

hoitamiseen. Ajantasaisten koulutusmahdollisuuksien lisäksi työhyvinvoinnin tekijöinä korostuvat 

laadukas esimiestyö sekä henkilöstön tasapuolinen kohtelu. 

  


