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Johdanto
Pitelet käsissäsi vuoden 2021 henkilöstökertomusta, jossa kuvataan Ilmajoen kunnan henkilöstön
määrälliset ja laadulliset tunnusluvut, kehittämistoimenpiteet ja näiden vaikutukset henkilöstöön, toimintaan ja talouteen. Henkilöstövoimavaroja kuvaavat tunnusluvut kertovat henkilöstömäärästä,
henkilöstörakenteesta, työpanoksesta ja työvoimakustannuksista. Valtakunnallisesti samalla tavalla
kerättävien ja seurattavien henkilöstövoimavaroja kuvaavien määrällisten tunnuslukujen yhdenmukainen kerääminen mahdollistaa kuntien välisen vertailun. Yhteismitallisesti kerättävät tunnusluvut
liittyvät henkilöstömäärään, henkilötyövuosiin, työajan jakautumiseen, henkilöstön ikärakenteeseen,
henkilöstön osaamisen kehittämiseen, terveysperusteisiin poissaoloihin, henkilöstön vaihtuvuuteen,
eläköitymiseen, työvoimakustannuksiin ja henkilöstöinvestointeihin sekä palkitsemiseen.
Henkilöstövoimavarojen tuntemus tukee kunnan strategista henkilöstöjohtamista, päätöksentekoa,
henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä sekä työhyvinvointia. Henkilöstökertomuksen
aluksi kuvataan Ilmajoen kunnan kuntastrategiasta johdettuja henkilöstöä koskevia tavoitteita. Henkilöstökertomuksen tiedot ilmoitetaan vuosittain 31.12. poikkileikkaustilanteen mukaan tai koko kalenterivuodelta. Henkilöstökertomus tehdään kerran vuodessa, mutta joitakin tunnuslukuja on tarpeen seurata, raportoida ja analysoida säännöllisesti useamman kerran vuodessa.
Myös vuosi 2021 jää mieliimme korona-pandemiasta, joka vaikutti myös Ilmajoen kunnan henkilöstöön ja toi varautumisen osaksi työntekijöiden arkea. Kulunut vuosi on ollut henkilöstölle hyvin poikkeuksellinen, ajoittain myös raskas. Korona-aika on kuitenkin varmasti opettanut meitä kaikkia. Koronatilanteesta huolimatta vuoden 2021 aikana pystyimme toteuttamaan kohtalaisen hyvin suunniteltuja asioita. Vuoden 2021 aikana panostimme erityisesti työsuojelun, työhyvinvoinnin johtamisen
ja työterveyshuollon yhteistyön kehittämiseen, joka iloksemme näkyy mm. terveysperusteisten poissaolojen vähenemisenä.
Lämmin kiitos jokaiselle Ilmajoen kunnan työntekijälle kuluneesta vuodesta. Jokaisella työntekijällä
on ollut tärkeä rooli siinä, että olemme selvinneet vuodesta hienosti. Vaikeasta tilanteesta huolimatta
työntekijät ovat ennakkoluulottomasti ratkaisseet eteen tulleet haasteet yhdessä.

Ilmajoella 15.3.2022
Sanna-Maija Kormano
vs. hallinto- ja talousjohtaja,
henkilöstöjohtaja
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1. Ilmajoen kunnan kuntastrategia 2017–2021

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, toimiva organisaatio ja hyvä esihenkilötyö. Jokaisen työntekijän, tehtävänkuvaan katsomatta, tulee kokea onnistumista omassa työssään ja päästä osaksi hyvää ja toimivaa työyhteisöä. Esihenkilötyöllä
on suuri merkitys työssä viihtymiseen ja onnistumisen kokemuksiin. On tärkeää, että esihenkilö on
tavattavissa ja tavoitettavissa ja esihenkilön kanssa voi keskustella työn tavoitteista, vaatimuksista,
koulutustarpeista 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 aktiivisesti suunnittelemassa tehtäviensä jatkohoitoa hyvissä ajoin ennen eläkkeelle jäämistä.
Jokaisen eläköitymisen kohdalla täytyy myös arvioida uudelleen palvelutuotannon tarpeet ja työjärjestelyiden mahdollisuudet. Suunnitelmallisella eläköitymiseen varautumisella voidaan arvioida organisaation uudistamistarpeita ja pohtia tehtävänkuvien ja työnimikkeiden muutoksia, palvelut ja
kustannukset huomioiden.
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2. Henkilöstön määrä
Henkilöstömäärä kattaa kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Henkilöstön kokonaismäärässä ja rakenteessa tapahtuvien muutosten seurantaa voidaan hyödyntää henkilöstöresurssien
kohdentamisessa ja henkilöstösuunnittelussa. Perhe- ja omaishoitajat sekä poliittiset luottamushenkilöt jäävät raportoinnin ulkopuolelle, koska eivät ole palvelussuhteessa kuntaan. Henkilöä ei ilmoiteta määräaikaiseksi, jos hänellä on määräaikaisen tehtävän ohella vakinainen virka- tai työsuhde
samassa kuntaorganisaatiossa.

2.1 Vakituiset ja määräaikaiset
Kunnan palveluksessa oli 31.12.2021 tilanteen mukaan yhteensä 797 henkilöä (lisäystä edelliseen
vuoteen 20 henkilöä). Luku sisältää kaikki sekä vakituisessa että määräaikaisessa työ- ja virkasuhteessa olevat työntekijät (ml. kansalaisopiston tuntiopettajat, työllistetyt, oppisopimussuhteiset). Kun
tarkastellaan vuoden lopun tilannetta pelkästään vakituisten työ- ja virkasuhteisten osalta, luku vuoden 2021 lopussa oli 550. Vastaava luku vuonna 2020 oli 545.
Määräaikaisissa palvelussuhteissa oli 31.12.2021 tilanteen mukaan 247 henkilöä, joista kansalaisopiston tuntiopettajia 61, työllistettyjä 9 ja oppisopimussuhteisia 2. Vuonna 2020 määräaikaisia työntekijöitä oli yhteensä 232, joten myös määräaikaisten työntekijöiden määrä on lisääntynyt edellisvuodesta.
Vakinaisten palvelussuhteisten osuus koko henkilöstöstä oli 69 % ja määräaikaisten 31 %. Vuonna
2020 vakituisen henkilöstön osuus oli 70 % ja määräaikaisen 30 %.
Taulukko 1. Henkilöstön määrä palvelussuhdetyypeittäin 2017 – 2021

2.2 Henkilöstön jakautuminen sukupuolen ja palvelussuhteen muodon mukaan
Koko henkilöstöstä naisia on 653 (n. 82 %) ja miehiä 144 (n. 18 %). Vakituisesta henkilöstöstä naisia
on 458 (n. 83 %) ja miehiä 92 (n. 17 %). Määräaikaisesta henkilöstöstä naisia on 195 (n. 79 %) ja
miehiä 52 (n. 21 %).
Taulukko 2. Palvelussuhteen muoto ja sukupuoli 2021
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Palvelussuhde 31.12.2021
Vakinaiset
Määräaikaiset
Yhteensä

Miehet
92
52
144

Naiset
458
195
653

Yhteensä

Muutos ed. vuodesta

550
247
797

Muutos % ed. vuodesta
5
15
20

0,9 %
6,5 %
2,6 %

Sekä vakinaisen että määräaikaisen henkilöstön määrä on lisääntynyt vuoden 2020 vastaavaan
ajankohtaan verrattuna. Vuoden 2020 henkilöstömäärässä näkyi koronapandemian vaikutus, kun
taas vuoden 2021 aikana henkilöstömäärä on kehittynyt vuoden 2019 tasolle.
Taulukko 3. Henkilöstön jakautuminen toimialoille 2020-2021 palvelussuhteen muodon mukaan

Henkilöstön jakautuminen toimialoille palvelussuhteen muodon mukaan 31.12.
Hallinto- ja talousosasto yhteensä
Vakituiset
Määräaikaiset
Ruoka- ja puhtauspalvelut yhteensä
Vakituiset
Määräaikaiset
Sosiaali- ja terveysosasto yhteensä
Vakituiset
Määräaikaiset
Sivistysosasto yhteensä
Vakituiset
Määräaikaiset
Varhaiskasvatus yhteensä
Vakituiset
Määräaikaiset
Vapaa-aika ja kirjasto yhteensä
Vakituiset
Määräaikaiset
Tekninen osasto yhteensä
Vakituiset
Määräaikaiset
Henkilömäärä yhteensä

2021
24
21
3
86
72
14
57
36
21
325
182
143
211
163
48
30
22
8
64
54
10
797

2020
26

Muutos
-2

85

1

58

-1

290

35

216

-5

39

-9

63

1

777
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Henkilöstömäärällä mitattuna kunnan suurin toimiala on opetustoimi ja toiseksi suurin on varhaiskasvatus. Yhdessä nämä toimialat kattavat n. 67 % koko kunnan henkilömäärästä.
Toistaiseksi voimassaolevien virkojen ja tehtävien rekrytoinnit toteutettiin vuoden 2021 aikana kunnanhallituksen täyttölupamenettelyn kautta. Kunnanjohtajalta on haettu täyttölupa yli kahden kuukauden määräaikaisiin virkoihin ja tehtäviin. Toistaiseksi voimassaolevien palvelussuhteiden päättymisen yhteydessä on toimintoja pyritty ensisijaisesti järjestelemään uudelleen ja täyttölupaa toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen on haettu ainoastaan, mikäli toimintoja ei voida
muulla tavoin järjestää. Määräaikaisia palvelussuhteita on edelleen pyritty vakinaistamaan, mikäli
määräaikaisuudelle ei enää ole ollut lakisääteistä perustetta.
Lisäksi kesän 2021 aikana työllistettiin kaikkiaan 21 nuorta kunnan eri yksiköihin. Nuoret tekivät kesätöitä muun muassa päiväkodeissa, teknisellä sektorilla sekä puhtauspalveluissa. Yrityksille myönnettiin nuorten työllistämistä varten kesätyöseteleitä 49 nuoren työllistämiseen.
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Varhaiskasvatuksen uusi esihenkilöorganisaatio aloitti toimintansa vuoden alussa, teknisellä toimialalla organisatorisia muutoksia toteutettiin vuoden aikana virkanimike- ja tehtävämuutoksin ja uuden kunnanjohtajan rekrytointiprosessin aloitus syksyllä oli yksi vuoden merkittävimmistä organisatorisista muutoksista. Lisäksi kaikilla toimialoilla aloitettiin syksyn 2021 aikana valmistautuminen hyvinvointialueuudistukseen, joka tulee vaikuttamaan myös Ilmajoen kunnan organisaatioon.
Ilmajoen kunnassa työskennellään pääsääntöisesti kokoaikaisissa vakinaisissa työ- tai virkasuhteissa. Ilmajoen kunnassa osa-aikaisia työntekijöitä vakinaisessa palvelussuhteessa on vuodenvaihteen 2021 tilaston mukaan 62 henkilöä. Osa-aikaisuuden perusteena on pääsääntöisesti oma
pyyntö, tehtävän luonne, osa-aikaeläke, sivuvirka/-toimi tai osittainen hoitovapaa. Osa-aikaisista
virka-ja työsuhteista suurin osa sijoittuu sivistyksen toimialalle.
Taulukko 4. Koko- ja osa-aikaisten lukumäärä 31.12.2021

Kokoaikainen
Vakinainen
Määräaikainen
Osa-aikainen
Vakinainen
Määräaikainen

Miehet

Naiset
Yhteensä
83
405
488
17
116
133
Miehet Naiset
Yhteensä
9
53
62
35
79
114

2.3 Henkilötyövuodet
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 tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osaaikaprosenttiaan vastaavasti. Vain osan vuotta palvelussuhteessa olleen työ lasketaan suhteessa
koko vuoden kalenteripäiviin.
Seuraavassa taulukossa on esitetty kunnan palveluksessa olevien henkilöiden lukumäärä henkilötyövuosiksi muutettuna. Henkilötyövuosi HTV1 ilmoittaa palveluksessa olopäivien lukumäärän kalenteripäivinä ja HTV2 palveluksessa olopäivistä on vähennetty palkattomat poissaolot. Vuonna
2021 koko kunnan HTV1 luku oli 756,7 ja HTV 2 luku oli 706,2.
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Taulukko 5. Ilmajoen kunnan henkilöstön määrä henkilötyövuosina 2019-2021

Taulukko 6. Henkilötyövuodet (HTV1) 2019-2021 palvelussuhteen muodon mukaan

Taulukko 7. Henkilötyövuodet (HTV1 ja HTV2) 2019-2021 toimialoittain / tulosalueittain

Toimiala/tulosalue
Hallinto- ja talousosasto
Ruoka- ja puhtauspalvelut
Sosiaali- ja terveysosasto
Sivistysosasto
Varhaiskasvatus
Vapaa-aika- ja kirjasto
Tekninen osasto
Yhteensä

2021 HTV1
2020 HTV1
2019 HTV1 2021 HTV2
24,11
26,31
27,41
23,96
87,17
82,34
85,97
85,09
57,87
50,83
50,75
51,03
273,06
256,44
246,62
262,31
213,14
211,51
204,32
190,12
29,67
30,35
29,41
27,63
71,66
62,95
63,74
66,06
756,68
720,73
708,22
706,20
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Taulukko 8. Henkilötyövuosien (HTV1) prosentuaalinen jakautuminen toimialoittain / tulosalueittain

Henkilötyövuodet (sekä HTV1 että HTV2) ovat lisääntyneet verrattuna vuoteen 2020. Henkilötyövuosina mitattuna sivistystoimi sisältäen varhaiskasvatuksen muodostaa n. 64 % koko kunnan tehdyistä henkilötyövuosista (edellisenä vuonna 64,9 %).
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3. Henkilöstön rakenne
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. Kunnan palveluksesta irtisanoutuneiden määrää tulee seurata. Päättyviin palvelussuhteisiin tulisi liittää lähtöhaastattelu tai lähtöpalaute.

3.1 Ikärakenne
Henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Kunta-alan
keski-ikä vuonna 2020 oli 45,6 vuotta vakinaisen henkilöstön keski-iän ollessa 47,6 vuotta ja määräaikaisen 39,0 vuotta. Määräaikainen henkilöstö on vakituista henkilöstöä selvästi nuorempaa. Teknisten ja tuntipalkkaisten sopimusaloilla työskentelevä henkilöstö on hiukan keskimääräistä vanhempaa. (Lähde KT:n henkilöstötilasto 2020).
Vuonna 2021 Ilmajoen kunnan vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46,5 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on pysynyt samana verrattuna vuoteen 2020. Vuonna 2021 määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 44,8 vuotta. Koko yhteisön keski-ikä sisältäen sekä vakinaiset että määräaikaiset
oli vuonna 2021 45,1 vuotta, kun se vuonna 2020 oli 44,9 vuotta. Ilmajoen kunnan henkilöstö on
hieman kunta-alan keski-ikää nuorempaa. Myös Ilmajoen kunnassa määräaikainen henkilöstö on
vakituista henkilöstöä nuorempaa.

3.2 Ikäjakauma
Ilmajoen kunnan työntekijöistä (sisältäen sekä määräaikaiset että vakituiset) suurimmat ikäryhmät
ovat 40-49 vuotiaat (26 %) ja 50-59 vuotiaat (27 %). Yhteensä 40 % henkilöstöstä on yli 50 vuotiaita.
Vakituista henkilöstöä tarkasteltaessa suurin ikäryhmä sekä vuonna 2020 että 2021 oli 50-59 vuotiaat, joita on 31 % koko henkilöstöstä. Työntekijöiden ikärakenne on sellainen, että seuraavan kymmenen vuoden aikana eläköityminen tulee edelleen olemaan melko suurta. Eläkeiän nosto ja joustava eläkeikä hillitsevät hiukan eläkkeelle siirtymistä tulevaisuudessa.
Taulukko 9. Vakituisen henkilöstön jakautuminen ikäryhmittäin 31.12.2021
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3.3 Vaihtuvuus
Vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön vuoden aikana kunnassa alkaneet ja päättyneet
palvelussuhteet (irtisanoutuneet ml. eläkkeelle siirtyneet, irtisanotut, kuolleet) raportoidaan lukumäärinä sekä tulovaihtuvuus- ja lähtövaihtuvuusprosentteina. Prosentit lasketaan suhteuttamalla em.
henkilöiden lukumäärät edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään.
Taulukko 10. Henkilöstön vaihtuvuus 2021

Vakinaiset
Alkaneet palvelussuhteet
Päättyneet palvelussuhteet

Lukumäärä

Vaihtuvuus % 2021 Vaihtuvuus % 2020
42
7,7 %
7,1 %
41
7,5 %
8,5 %

3.4 Eläköityminen
Eläkkeelle siirtyneeksi katsotaan henkilö, jonka omaan työuraan perustuva eläke (muu kuin osaaikaeläke tai perhe-eläke) alkoi ko. vuonna. Lisäksi edellytetään, että henkilö ei ole saanut omaan
työuraan perustuvaa eläkettä ainakaan kahteen vuoteen. Vanhuuseläkkeet sisältävät varhennetut
vanhuuseläkkeet, täydet työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät kuntoutustuet ja osatyökyvyttömyyseläkkeet sisältävät osakuntoutustuet.
Vuonna 2021 eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 63,8 vuotta (vuonna 2020 62,3 vuotta, vuonna 2019
61,3). Vanhuuseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 64 vuotiaana. Vuonna 2021 vanhuuseläkkeelle jäi
15 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 1 henkilö. Alla olevaan taulukkoon on kuvattu vanhuuseläkkeelle ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden lukumäärät vuodesta 2011 alkaen.
Taulukko 11. Eläkkeelle siirtyneiden määrä 2011-2021

KEVA on laatinut myös eläköitymisennusteen vuosille 2022 – 2041. Alla olevasta ennusteesta nähdään, että tulevien vuosien aikana Ilmajoen kunnassa eläkkeelle tulee jäämään n. 20 henkilöä vuodessa. Ennusteen mukaan pysyvä lasku eläkkeelle jääneiden määrässä tapahtuu vasta vuonna
2034.
Työkyvyttömyyseläkkeiden määrän kasvuun haetaan aktiivisesti ratkaisuja KEVA:n asiantuntijoita
hyödyntämällä, työterveyshuollon kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistämällä sekä työkykyjohtamisen
osaamista vahvistamalla. Käytössämme on vuonna 2021 päivitetty Välittävä työyhteisö-toimintamalli, joka toimii työkykyjohtamisen välineenä.
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Taulukko 12. Kevan eläköitymisennuste eläkelajeittain 2022-2041

Vuodesta 2019 alkaen Keva on laskuttanut työnantajalta kuukausittain palkkaperusteisen eläkemaksun. 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.
Eläkemenoperusteiseen maksuosuuteen vaikuttaa jäsenyhteisön omien palvelussuhteiden perusteella maksussa olevien eläkkeiden lisäksi esimerkiksi jäsenyhteisön vastuulle mahdollisesti siirretty
lopettaneiden jäsenyhteisöjen aiheuttama eläkemeno tai sen vastuulle siirtynyt eläkemeno sen erottua kuntayhtymästä. Kevan valtuuskunta vahvistaa vuosittain eläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärän. Maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken sen perusteella, kuinka paljon maksussa olevista 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.
Taulukko 13. Eläkemenoperusteinen maksuosuus 2017-2021

Ilmajoen
Tästä summasta
Eläkemenoperusteinen
eläkemenoperusteisen maatalouslomituksesta
maksuosuus
maksun määrä
aiheutuu
2017
2018
2019
2020
2021

964 043,12 €
958 558,04 €
1 045 191,09 €
1 114 382,02 €
1 127 380,72 €

15 233,46 €
13 450,03 €
16 226,34 €
17 083,37 €
17 328,94 €
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4. Poissaolot
4.1 Terveysperusteiset poissaolot
Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapaturmista,
työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. Terveysperusteiset palkalliset ja palkattomat poissaolot lasketaan kalenteripäivinä. Terveysperusteiset poissaolot aiheuttavat kustannuksia ja työpanoksen menetyksiä. Poissaoloja on pyrittävä vähentämään ja niiden syitä analysoitava yhdessä esihenkilöjen, henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa.
Vuonna 2021 koko henkilöstön (määräaikaiset ja vakituiset) terveysperusteisten poissaolojen keskiarvo oli Ilmajoen kunnan henkilöstössä 15,8 päivää, kun se vuonna 2020 oli 17,10 päivää. Vakituisen henkilöstön terveysperusteisten poissaolojen keskiarvo vuonna 2021 oli 16,6 päivää, kun
vuonna 2020 se oli 19,1 päivää (2019 / 16,3 päivää, 2018 / 17,6 päivää). Terveysperusteisia poissaoloja oli vuonna 2021 yhteensä 11 988 kalenteripäivää. Vuoteen 2020 verrattuna terveysperusteisten poissaolojen määrä on vähentynyt 335 kalenteripäivää.
Koronapandemian johdosta vuonna 2020 käyttöönotettua sairaslomailmoitus käytäntöä jatkettiin
myös vuonna 2021 edelleen siten, että esihenkilölle tehtävällä omalla ilmoituksella töistä voi olla
poissa 1-5 päivää (normaaliaikana 1-3 päivää). Poissaolo edellytti yhteydenpitoa puhelimitse esihenkilöön jokaisena poissaolopäivänä erikseen. Oma ilmoitus käytäntöä hyödynnettiin vuonna 2021
huomattavasti enemmän kuin vuonna 2020. Vuonna 2021 kaikista terveysperusteisista poissaoloista
yhteensä 2252 kalenteripäivää, eli noin 19 % oli poissaoloja esihenkilön luvalla, kun vuoden 2020
vastaava luku oli vain 251 kalenteripäivää eli noin 2 %. Suurin osa terveysperusteisista poissaoloista
oli edelleen vuonna 2021 poissaoloja lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksella. Tartuntatautilain
mukaisia poissaoloja oli n. 3 % kaikista terveysperusteisista poissaoloista.
Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimuksen mukaan kuntatyöntekijät olivat poissa töistä oman sairauden takia keskimäärin 16,7 päivää vuonna 2020. Työterveyslaitoksen, Kevan ja Kelan tutkimus- ja
tilastotiedot osoittavat, että ensimmäinen koronavuosi ei näytä merkittävästi lisänneen sairauspoissaoloja, ja Kelan korvaamien sairauspäivärahapäivien määrä väheni vuonna 2020. Ammattiryhmien
väliset erot sairauspoissaoloissa ovat kunta-alalla kuitenkin kasvaneet.
Taulukko 14. Terveysperusteiset poissaolot 2021 koko henkilöstö
Osasto / tulosalue
HTV 1
Terveysperusteiset poissaolot Keskiarvo / työntekijä 2021
Keskiarvo / työntekijä 2020
Hallinto- ja talousosasto
24,11
232
9,6
8,2
Ruoka- ja puhtauspalvelut
87,13
1310
15,0
23,1
Sosiaali- ja terveysosasto
57,85
1119
19,3
23,8
Sivistysosasto
273,92
3303
12,1
11,1
Varhaiskasvatus
212,31
4535
21,4
22,6
Vapaa-aika- ja kirjasto
29,59
234
7,9
6,2
Tekninen osasto
71,77
1255
17,5
18,9
Yhteensä
756,68
11988
15,8
17,1

Alla olevassa taulukossa on kuvattu vakituisen henkilöstön sairauspäivien määrän vertailu vuosilta
2016–2021.
Taulukko 15. Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot kalenteripäivinä 2016-2021
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Lyhyet 1-3 ja 4-29 kalenteripäivää kestävät terveysperusteiset poissaolot ovat lisääntyneet verrattuna vuoteen 2020, kun taas pitkät terveysperusteiset poissaolot ovat vastaavasti vähentyneet lukuun ottamatta yli 181 päivää kestäviä poissaoloja. Suurin osa terveysperusteisista poissaoloista on
4-29 kalenteripäivän pituisia poissaoloja.
Taulukko 16. Terveysperusteisten poissaolojen jakautuminen keston mukaan

Terveysperusteisten Kalenteripäivät Kalenteripäivät Muutos
% kaikista
poissaolojen pituus 2021
2020
2021-2020 terveysperusteisista
1-3
2637
2009
628
22 %
4-29
5411
4496
915
45 %
30-60
1477
2646
-1169
12 %
61-90
802
1276
-474
7%
91-180
931
1530
-599
8%
181730
366
364
6%
Yhteensä
11988
12323
-335
100 %
Terveysperusteisten poissaolojen jakautuminen syykoodeittain on kuvattu alla olevassa taulukossa.
Taulukko 17. Terveysperusteisten poissaolojen jakautuminen 2021 syykoodeittain

Syykoodi
Sairaus
Työtapaturma
Ammattitauti
Vapaa-ajan tapaturma
Tartuntatautilain mukainen poissaolo
Yhteensä kaikki

Kalenteripäivät yhteensä Prosenttia terveysperusteisista
poissaoloista
11102
505
0
13
368
11988

92,6 %
4,2 %
0,0 %
0,1 %
3,1 %
100,0 %

Vuonna 2021 sairausvakuutuskorvausten määrä oli 353 608,24 euroa (2020 377 777 euroa, 2019
375 031 euroa ja 2018 283 709 euroa).
Jos työkyvyttömyys johtuu virka-/työtehtävissä sattuneesta tapaturmavakuutuslainsäädännössä tarkoitetusta työtapaturmasta tai siitä aiheutuneesta sairaudesta, ammattitaudista taikka virka-/työtehtävistä johtuneesta väkivallasta, viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada varsinainen palkkansa
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enintään 120 kalenteripäivän ajalta. Sen jälkeen kaksi kolmasosaa varsinaisesta palkastaan enintään 120 kalenteripäivän ajalta. Lisäksi voidaan harkinnan mukaan maksaa kaksi kolmasosaa varsinaisesta palkasta enintään 125 kalenteripäivän ajalta. Palkkaa on oikeus saada kunkin työtapaturman tai ammattitaudin osalta erikseen. Kalenterivuoden vaihtuminen ei vaikuta tässä tarkoitettuun
sairausajan palkkaan.
Kunnan lakisääteinen työtapaturmavakuutus on OP-Pohjolassa. Työtapaturmia sattui vuonna 2021
yhteensä 33 kpl. Vuonna 2021 ei tapahtunut yhtäkään vakavaa työtapaturmaa. Työtapaturmia tapahtui määrällisesti viisi enemmän kuin vuonna 2020. OP-Pohjola on maksanut kunnalle työtapaturmakorvauksia vuonna 2021 40 219,86 euroa. Vuonna 2021 työtapaturman/työmatkatapaturman
vuoksi poissa työstä oli 7 henkilöä, yhteensä 505 kalenteripäivää.

4.2 Perhevapaat
Viranhaltijan oikeudesta perhevapaisiin on säädetty laissa kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (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 lainsäädännössä, 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 peräkkäiseltä kalenteripäivältä lapsen sairastumisesta lukien. Mikäli lapsi sairastuu kesken
työvuoron, palkallinen aika on enintään kolme seuraavaa kalenteripäivää.
Taulukko 18. Perhevapaat
Syykoodi
Henkilöä
2019

Henkilöä

Henkilöä

Kalenteripäiviä

Kalenteripäiviä

Kalenteripäiviä

2020

2021

2019

2020

2021

Äitiyslomat/ palkallinen

30

28

19

1 902

1 538

1 262

Äitiyslomat/ palkaton

20
156

22
129

14
177

782
784

892
570

597
796

Tilapäiset hoitovapaat
(palkalliset)
Tilapäiset hoitovapaat,
(palkattomat)
Vanhempainvapaat
(palkaton)
Hoitovapaat (palkaton)
Isyysvapaat
(palkallinen)
Isyysvapaat (palkaton)
Pakottavat perhesyyt
(palkaton)
Yhteensä

(josta miehiä 22) (josta miehiä 10) (josta miehiä 17) ka. 5,02 päivää ka. 4,4 päivää ka. 4,5 päivää
7
13
13
13
38
18
26

30

20

3 174

3 521

2 340

23
(josta miehiä 1)
5

28

30

3 192

4 872

4 456

6

3

50

62

40

5

6
3

6
45

129

181
13

80
297

10026
kalenteripäivää

11 687
kalenteripäivää

9 886
kalenteripäivää

Perhevapaat pakottavista perhesyistä ovat lisääntyneet selvästi vuoden 2021 aikana. Selittävänä
tekijänä tähän on koronapandemia. Kokonaisuutena perhevapaat kalenteripäivinä ovat vähentyneet
verrattuna vuoteen 2020 sekä 2019.
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Kela on 1.4.2017 lähtien maksanut työnantajalle perhevapaakorvausta. Kertakorvaus on suuruudeltaan 2 500 euroa ja työnantaja voi hakea sitä kustannuksista, jotka aiheutuvat naispuolisen työntekijän vanhemmuudesta. Kelan ehdot korvauksen maksamiseen ovat varsin tiukat ja esimerkiksi työsuhteenkesto sekä osa-aikaisuusprosentti vaikuttavat korvauksen myöntämiseen. Vuonna 2021 korvausta on saatu yhteensä 20 henkilöstä.

17

5. Henkilöstökulut
5.1 Työvoimakustannukset
Vuonna 2021 palkat ja palkkiot sisältäen mm. jaksotetut palkat, kokouspalkkiot ja työllisyystyöpalkat
olivat yhteensä 23 466 451 euroa (2020 22 446 515 euroa, 2019 22 816 017 euroa). Työllisyystyöpalkkoihin käytettiin vuonna 2021 yhteensä 124 269 euroa (vuonna 2020 182 746,83 euroa) ilman
sivukuluja.
Alla olevassa taulukossa on seurattu henkilöstökulujen kehitystä vuodesta 2017 alkaen.
Taulukko 19. Henkilöstökulut 2017-2021

Vuoden 2021 henkilöstökuluissa näkyy kunta-alan sopimusratkaisu vuosille 2020-2021, joka toi valtakunnallisia korotuksia kunta-alan palkkoihin. Kunta-alan kaikki virka- ja työehtosopimukset tulivat
voimaan 1.4.2020 ja sopimuskausi kaikissa kunta-alan sopimuksissa oli 1.4.2020–28.2.2022. Vuodelle 2020 sopimuskausi sisälsi yleiskorotuksen, jolla viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotettiin 1.8.2020 lukien. Yleiskorotukset kohdistuivat myös henkilökohtaisiin lisiin. Yleiskorotus 1.8.2020 näkyy täysimääräisenä vasta vuoden 2021
henkilöstökuluissa.
Sopimusratkaisu 2020-2021 sisälsi korotuksia myös vuodelle 2021. KVTES-, TS- ja TTES-sopimuksissa viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotettiin 1.4.2021 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus oli 1,0 prosenttia. KVTES- ja TS-sopimuksissa palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotettiin 1,0 prosentilla. OVTESsopimuksessa viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotettiin 1.4.2021 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus oli OVTES:n osiossa B
0,72 prosenttia ja osiossa F 0,75 prosenttia. Osiossa C korotuksen suuruus oli 0,99 prosenttia. Osio
A 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotettiin 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.
Lisäksi sopimusratkaisu 2020-2021 sisälsi keväälle 2021 paikallisia järjestelyeriä, joiden suuruus oli
kaikissa sopimuksissa 0,8 prosenttia kyseisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta (pois
lukien OVTES Ammatillisten oppilaitosten osio C:n opetushenkilöstön paikallinen järjestelyerä joka
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oli 0,4 prosenttia ko. liitteen henkilöstön palkkasummasta). 1.4.2021 lukien maksettavan järjestelyerän käytöstä neuvoteltiin paikallisesti. KVTES- ja TS-sopimusten paikallisesta järjestelyerästä kohdennettiin 0,4 % henkilökohtaisiin lisiin ja 0,4 % tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Tehtäväkohtaisiin palkkoihin käytettävästä summasta toteutettiin tarvittavat palkkaharmonisoinnit ja muilta osin järjestelyerä kohdennettiin tasajakona liitteittäin liitteiden palkkasummat huomioiden. TTES paikallisesta järjestelyerästä kohdennettiin 0,4 % henkilökohtaisiin lisiin ja 0,4 % tuntipalkkojen korotuksiin tasajakona palkkaryhmien välillä. OVTES-sopimuksen osalta järjestelyerä jaettiin paikalliseen OVTES
TVA-järjestelmään.
Vuoden 2021 aikana hyväksyttiin käyttöön myös Ilmajoen kunnan henkilökohtaisen lisän palkkausjärjestelmä. Henkilökohtaisen lisän palkkausjärjestelmä on käytössä KVTES, TS ja SOTE-sopimusten osalta. Henkilökohtaista lisää jaetaan toistaiseksi vain työehtosopimusten minimitasojen täyttämiseksi. Palkkausjärjestelmän kautta henkilökohtaista lisää jaetaan ensimmäisen kerran vasta vuoden 2022 aikana.
Alla olevassa taulukossa on vertailtu vuosien 2018–2021 palkkojen kehitystä sekä seurattu vuoden
2020–2021 palkkojen muutosta.
Taulukko 20. Palkkojen kehitys 2018-2021
Menon lisäys / vähennys
edelliseen vuoteen

2018

2019

2020

2021

10 115 485

10 898 010

11 091 936

11 023 341

-68 595

-0,6

Sijaisten palkat

1 067 510

1 397 110

1 072 110

1 534 043

461 933

43,1

Määräaikaisten palkat

2 326 126

2 311 006

2 354 338

2 443 422

89 084

3,8

17 803

13 818

11 890

15 808

3 918

33,0

Vakinaisen
henkilökunnan palkat

Ylityökorvaukset
Tunti- ja urakkapalkat

Muutos % 2020-2021

302 687

350 904

340 487

277 162

-63 326

-18,6

6 219 315

6 310 463

6 327 364

6 582 609

255 245

4,0

Opettajat
määräaikaiset

357 103

451 141

664 242

818 224

153 983

23,2

Opettajat sijaiset

242 203

295 441

276 885

251 727

-25 158

-9,1

Opettajien palkat

Talonmiesten palkat
YHTEENSÄ

354 422

379 065

381 462

367 098

-14 364

-3,8

21 002 654

22 406 958

22 520 715

23 313 433

792 719

3,5

Alla olevassa taulukossa on vertailu Ilmajoen kunnan vakituisen henkilöstön keskimääräisestä kokonaisansiosta / kk vuodelta 2021 sopimusaloittain sekä vertailutietona kunta-alan keskimääräiset
kokonaisansiot sopimusaloittain (lähde Tilastokeskus).
Taulukko 21. Kokonaisansiot
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Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) tuli voimaan 1.9.2021. Ensimmäinen SOTE-sopimus on voimassa 1.9.2021–28.2.2022. SOTE-sopimus tuli sovellettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä kunnissa ja kuntayhtymissä. Ilmajoen kunta työnantajana on
annettujen ohjeistusten mukaan siirtänyt tarvittavan henkilöstön uuden virka- ja työehtosopimuksen
piiriin 1.9.2021 alkaen.
Varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja päiväkodin johtajat siirtyivät kunnallisesta yleisestä
virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES) kunnalliseen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (OVTES) 1.9.2021 alkaen. Sopimusalasiirto oli ns. tekninen siirto eikä se vaikuttanut tässä
vaiheessa palvelussuhteen ehtoihin. Tarkoituksena oli siis vaihtaa sopimusala 1.9.2021 ilman, että
yksittäisen henkilön palvelussuhteen ehdot muuttuvat. Ilmajoen kunta työnantajana on annettujen
ohjeistusten mukaan siirtänyt tarvittavan henkilöstön uuden virka- ja työehtosopimuksen piiriin
1.9.2021 alkaen.

5.2 Henkilöstön osaamisen kehittäminen
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman mukaan Ilmajoen kunnassa koko henkilöstöllä on yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset osaamisen kehittämisen mahdollisuudet. Kun koulutusta suunnitellaan, lähtökohtana on aina työyhteisön toiminta ja työyhteisön tarpeet. Koulutustarpeet ja – mahdollisuudet
selvitetään yhteistyössä yksikön henkilökunnan kanssa. Kaikkeen koulutukseen liittyy palautteen
antaminen; koulutukseen osallistuneet antavat palautetta omassa työyksikössään esihenkilölle, työtovereille ja alaisille.
Osaamisen kehittämisen investointeihin lasketaan kaikki koulutukseen käytetyt menot (kurssikustannukset, päivärahat, matkakustannukset), mutta ei käytetyn työajan palkkoja.
Taulukko 22. Koulutusinvestoinnit v. 2018-2021

Opetus- ja kulttuuripalvelujen osto
Koulutusmatkakorvaukset
Koulutuskurssimaksut
Koulutusmajoitus- ja
ravitsemiskorvaukset
Yhteensä

Euroa

Euroa

Euroa

Euroa

yhteensä

yhteensä

yhteensä

yhteensä

2018

2019

2020

2021

37 508

35 425

23 916

27 192

16 640

15 341

3 910

1 572

72 002

93 665

76 371

75 694

11 656

19 729

2 433

2 383

137 806

164 160

106 630

106 841

Taulukko 23. Koulutuskorvaukset 2018-2021

Koulutuskorvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien määrä
Koulutuspäivien määrä
1 koulutuspäivää
2 koulutuspäivää
kolme koulutuspäivää
Koulutuskorvauksen määrä

2018
852
150
69
188
15 085,70

2019
2020
2021
344
868
434
122
121
108
91
44
86
188
75
150
17 726,96 6 995,21 5 830,11

Koronapandemian vaikutukset ovat nähtävissä sekä vuoden 2020 että 2021 koulutusinvestoinneissa
sekä koulutuspäivien määrässä. Vuonna 2021 koulutuskorvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien
määrä on laskenut edelleen verrattuna vuoteen 2020. Koronapandemia on siirtänyt koulutukset suurelta osin verkkoon ja nähtävissä on ollut ”webinaariväsymystä”. Koulutuspäivien lukumäärän laskuun on reagoitu hankkimalla koulutuslisenssi vuodelle 2021, joka mahdollistaa jokaiselle kunnan
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työntekijälle oman osaamisen kehittämisen kunta-alan ajankohtaisten webinaarien avulla. Koulutuslisenssi on ollut käytössä helmikuusta 2021 alkaen.
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 kustantamaa, järjestämää / hankkimaa. Työntekijää kohden koulutustukeen hyväksytään 3 koulutuspäivää/työntekijä, á 6 tuntia, joka voi koostua myös useista lyhyistä koulutustilaisuuksista. Koulutuspäivien vähäisen määrän vuoksi koulutuskorvauksen määrä on vuonna 2021 huomattavasti aikaisempia vuosia pienempi. Koulutussuunnitelmassa tavoitteeksi on asetettu, että jokainen työntekijä/viranhaltija osallistuu kalenterivuosittain täydennyskoulutukseen vähintään kolme päivää. Tähän tavoitteeseen ei ole päästy. Lisäksi tulee huolehtia erityisesti siitä, että kaikki koulutukset haetaan sähköisesti, jolloin niistä saadaan haettua työnantajalle kuuluvaa korvausta sekä raportoitua todellista koulutukseen käytettyä panosta.
Vuoden 2021 aikana esihenkilöille on järjestetty koulutusta erityisesti liittyen työkyvyn tukemiseen ja
työsuojeluun. Esihenkilökoulutusta on järjestetty myös liittyen muihin päivitettyihin kunnan sisäisiin
toimintatapoihin ja ohjeistuksiin. Esihenkilötyön kehittämiseen ja johtamiseen tulee edelleen panostaa, sillä laadukas esihenkilötyö on tärkeä osa työnantajan veto- ja pitovoimaisuutta sekä työhyvinvointia ja työssä jaksamista.
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6. Työhyvinvointi
6.1 Työterveyshuolto
Työterveyshuollon yleisenä tavoitteena on terveellinen työ, työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja –haittojen ehkäisy, työntekijän terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen, seuranta ja turvaaminen työuran eri vaiheissa.
Ilmajoen kunnan työntekijöiden käytössä ovat sekä lakisääteiset työterveyspalvelut että työterveyspainotteisen sairaanhoidon palvelut. Työterveyspalvelut kuuluvat Ilmajoen kunnassa vakinaisessa
palvelusuhteessa työskenteleville työntekijöille sekä määräaikaisille, sijaisille, äitiyslomarahakaudella oleville vakituisille työntekijöille, pois lukien palkattomat vapaat, joita ovat esimerkiksi opintovapaa, hoitovapaa, vuorotteluvapaa ja yli 30 päivää kestävät palkattomat vapaat (yksityisasiat).
Vuonna 2021 Ilmajoen kunnan henkilöstön työterveyshuolto on järjestetty JIK ky:n toimesta 1.1.30.4. ja 1.5.-31.12. kuntien ja kuntayhtymien omistaman osakeyhtiö TT Botnia Oy:n toimesta. Vuoden alussa työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitettiin kaudelle 1.1.2021-31.12.2024. Työnantajan tarpeiksi työterveyshuoltotoiminnalle suunnitelmakaudelle 1.1.2021-31.12.2024 asetettiin
varhaisen tuen mallin käyttöönottaminen yksikkötasolla, työterveyshuollon ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen erityisesti huomioiden ikääntyvät työntekijät ja työterveysyhteistyön kehittäminen sekä esihenkilötyön tukeminen.
Työterveystoiminnan tavoitteiksi toimintakaudelle asetettiin työkyvyn varhaisen tuen osalta työntekijän varhaisen tuen toimintamallin monipuolinen ja oikea-aikainen toteuttaminen terveysperusteisten
poissaolojen laskuun saamiseksi. Jatkossa toimintaa suunnitellaan tiiviimmin yhdessä työterveyshuollon, esihenkilön ja työntekijän kanssa. Esihenkilötyön tuen osalta tavoitteena on yhteistyön vahvistaminen esihenkilöjen ja työterveyshuollon välillä siten, että yhteistyössä voidaan vaikuttaa terveysperusteisiin poissaoloihin. Tavoitteeksi asetettiin myös terveellisen ja turvallisen työympäristön
edistäminen vahvistamalla yhteistyötä työhön liittyvien altisteiden hallinnan ja suojautumisen osalta
mm. sisäilmaongelmiin liittyvissä asioissa. Työstä ja/tai työympäristöstä johtuvien fyysisten ja psyykkisten haittatekijöiden tunnistaminen, ehkäiseminen ja suojautuminen tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon, työsuojelun ja kunnan muun tarvittavan henkilöstön välillä. Tavoitteena on työnantajan
toteuttaman riskienarvioinnin liittäminen osaksi tätä kokonaisuutta.
Vuoden 2021 alussa laadittiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa uusi Välittävä työyhteisö- malli,
joka on Ilmajoen kunnan varhaisen tuen toimintamalli ja osa henkilöstöstrategiaa. Mallia nähtiin tarpeelliseksi päivittää, koska myös varhaisen tuen toimintatavat ovat vuosien saatossa kehittyneet.
Uusi malli painottaa esihenkilön, työterveyshuollon ja työntekijän avointa ja tiivistä yhteistyötä työkykyongelmien ratkaisussa sekä nostaa esiin korvaan työn ja uudelleen sijoittamisen vaihtoehtoina
työkykyongelmien ratkaisussa. Päivitettyyn malliin on nostettu myös osio yhteydenpidosta sairauden
aikana sekä työsuhteen päättämistä koskeva osio, kun kaikki mahdolliset toimenpiteet on suoritettu,
mutta ratkaisua ei löydy. Mallin tarkoituksena on auttaa sekä esihenkilöjä että työntekijöitä toimimaan
työhyvinvoinnin ja työkyvyn puolesta. Malli auttaa esihenkilöä työkykyasioiden puheeksi ottamisessa
ja ratkaisujen etsimisessä. Välittävä työyhteisö –opas ohjaa esihenkilön, työntekijän ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä, jonka tiivistäminen on tavoitteena myös työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa.
Varhainen tuki on työkyvyn heikkenemisen ennakointia ja kokonaisvaltaista työntekijöiden pitkäaikaisterveyttä ja työhyvinvointia edistävää toimintaa. Tavoitteena on tukea yksittäisen työntekijän
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työssä selviytymistä ja tukea lähiesihenkilöjä havaitsemaan työhyvinvoinnin heikkenemisen ennusmerkkejä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Varhainen tuki säästää voimavaroja, koska varhain havaitut työkykyongelmat ovat helpoiten korjattavissa. Usein tilanne on korjattavissa työyhteisön omin avuin. Tavoitteena on, että työntekijä voi jatkaa parempikuntoisena omassa työssään ja
toimintamalli kunnioittaa yksilöä ja tukee työyhteisöä.
Kela suorittaa sairausvakuutuslain nojalla korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista, hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteiden mukaisen työterveyshuollon ja sairaanhoidon kustannuksista. Työterveyshuolto laatii toimintasuunnitelman yhdessä työnantajan kanssa ja suunnitelma on kustannusten korvaamisen perusta. Työterveyshuollon kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan. Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja
työterveyteen liittyvästä neuvonnasta. Korvausluokkaan II kuuluvat ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset.
Ehkäisevän työterveyshuollon korvaus on 60 % ja sairaanhoidon 50 % hyväksytyistä kustannuksista.
Työnantajan järjestämälle työterveyshuoltotoiminnalle määritellään 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. Sairaanhoidon eli korvausluokan II kustannuksia voidaan korvata, jos enimmäismäärää on jäljellä korvausluokan I kustannusten jälkeen. Vuonna
2021 lakisääteisen työterveyshuollon (korvausluokka I) kustannukset olivat n. 65 % koko työterveyshuollon kustannuksista (vuonna 2020 n. 61 %, vuonna 2019 48,20 %, vuonna 2018 42,50 %).
Vuoden 2021 aikana työterveyshuolto on tuottanut palveluja hyväksytyn työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaan toteuttaen mm. terveystarkastuksia, työpaikkaselvityksiä, kohdennettuja selvityksiä sekä työkyvyn tukea tarvittaessa yksilöllisellä tai ryhmämuotoisella ohjauksella. Vuoden aikana suunniteltiin myös kuntoutustoimijan, työterveyshuollon ja työnantajan yhteistyönä Ilmajoen
kunnalle kohdennettu kuntoutusryhmä, joka kuitenkin toteutui pienimuotoisemmin, koska Kela ei hyväksynyt kaikkia kuntoutushakemuksia.
Ilmajoen työterveyshuollon toimipisteessä työntekijöitä ovat palvelleet työterveyslääkärit, työterveyshoitaja, työfysioterapeutti sekä työkykykoordinaattori. Palvelujen siirryttyä TT Botnia Oy:lle on syksystä 2021 saakka ollut tarjolla myös työpsykologin palvelua etävastaanottona. TT Botnia Oy on
myös kehittänyt työterveyspalveluja mm. siten, että vuoden aikana käyttöön on tullut mahdollisuus
etävastaanottoon sekä sähköiseen ajanvaraukseen.
Työterveyshuollon toimintatiedot (käynnit) vuosina 2018-2021 on kuvattu alla olevassa taulukossa.
Lääkäri-, terveydenhoitaja-, fysioterapia ja psykologikäynnit ovat lisääntyneet vuoteen 2020 verrattuna. Vastaavasti laboratoriokäynnit ja kuvantamiset ovat vähentyneet vuoteen 2020 verrattuna. Yhteensä käyntimäärät ovat laskeneet verrattuna aikaisempiin vuosiin.
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Taulukko 24. Työterveyshuollon toimintatiedot (käynnit) 2018-2021

Toimintatiedot
Lääkäri
josta etäpalveluna
Terveydenhoitaja
josta etäpalveluna
Fysioterapeutti
josta etäpalveluna
Psykologi
josta etäpalveluna
Erikoislääkäri
Laboratorio
Kuvantaminen
Muut asiantuntijat
Käynnit yhteensä

2018
1900

2019
1788

2020
1696

1844

1810

1595

246

245

247

112

30

0

101
4446
252

45
4411
204

55
3509
183

8901

8533

7285

2021
1767
475
1731,5
843
259,2
9
17
17
52
3110
124
1
7061,7

TT Botnia Oy:een siirtyminen on nostanut työterveyspalvelujen hintoja. Vuonna 2021 kustannukset
ilman Kela-korvausta olivat yhteensä 306 769,11 euroa, eli n. 78 000 euroa suuremmat kuin vuonna
2020. Tämä summa kattaa JIK ky:n ja TT Botnia Oy:n vuonna 2021 tuottamat palvelut. Summasta
puuttuu vielä kunnan omat ostot, jotka lisätään korvaushakemukseen (mm. EA-tarvikkeet ja koulutus). Ennaltaehkäisevän (korvausluokka I) osuus oli 197 956,26 euroa ja sairaanhoidon (korvausluokka II) osuus 108 812,85 euroa.
Alla olevassa taulukossa on kuvattu työterveyshuollon kustannusten kehitystä vuosina 2018-2021.
Vuosi 2021 ei sisällä kunnan omia kustannuksia. Muiden vuosien summat sisältävät kaikki Kelakorvauksen alaiset kustannukset.
Taulukko 25. Työterveyshuollon kustannusten kehitys 2018-2021

Vuosi

Työterveyshuollon kustannukset euroa / vuosi

2018
2019
2020
2021

295 272
260 281
232 928,14
306 769,11

6.2 Työsuojelu
Työsuojelutoimikunta kokoontui vuonna 2021 yhteensä kuusi kertaa ja vuoden aikana organisaation
työsuojelutoiminnan kehittäminen oli yksi keskeinen henkilöstötavoite. Työsuojelutoimikunta käsitteli
vuoden aikana mm. työterveyshuollon toimintasuunnitelman ajalle 1.1.2021-31.12.2024, AVI:n suorittamien tarkastusten tarkastuskertomuksia seitsemän (7) kappaletta, työterveyshuollon kustannusten korvaushakemuksen, työterveyshuollon palveluntuottajan vaihtumista sekä ilmoituksia työssä
tapahtuneista väkivalta-, uhkailu tai läheltä piti –tilanteista yhteensä 78 kappaletta. Lisäksi työsuojelutoimikunta käsitteli useita työsuojeluun liittyviä henkilöstöhallinnon päivitettyjä ohjeistuksia (mm.
päivitetty erityistyölasien hankintaa koskeva menettelytapaohje, Ilmajoen kunnan Välittävä työyhteisö- toimintamalli, vaarojen ja riskien arvioinnin ohjeistus) sekä nosti organisaation ensiapuvalmiutta järjestämällä EA-kursseja yhteistyössä Ilmajoki-opiston kanssa, ohjeisti esihenkilöjä ensiapuvalmiuteen liittyen ja otti käyttöön luettelon ensiapuvalmiuden omaavista henkilöistä yksiköittäin.
Työsuojelutoiminnan kannalta merkittävimpiä toimenpiteitä oli työsuojelun vaarojen ja riskien arvioinnin ohjeistuksen ja käytäntöjen luominen ja kouluttaminen sekä vuoden 2021 aikana toteutettu
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kaikki organisaation yksiköt kattava arviointikierros, työhyvinvointikyselyn toteuttaminen syyskuussa
2021 sekä sisäilmatyöryhmän toiminnan aktivoiminen ja uuden sisäilmaohjeen ja toimintakäytäntöjen hyväksyminen sekä kouluttaminen esihenkilöille.
Työsuojeluvaalit kaudelle 1.1.2022 - 31.12.2025 käytiin joulukuussa 2021. Työsuojelutoiminnassa
merkittävin uudistus tapahtui, kun uudelle kaudelle työsuojeluorganisaatiota päätettiin uudistaa siten, että työsuojelun yhteistoimintaorganisaatio toimikaudeksi 1.1.2022 - 31.12.2025 muodostuu yhdestä päätoimisesta työntekijöiden työsuojeluvaltuutetusta ja toimihenkilöiden valitsemasta työsuojeluvaltuutetusta, jonka ajankäyttöön sovelletaan 15.2.2021 hyväksyttyä paikallista sopimusta. Työsuojelutoimikunnan jäsenmäärä on neljä (4) henkilöä muodostuen toimikauden 1.1.2022-31.12.2025
työntekijöiden työsuojeluvaltuutetusta, vaaleilla valittavasta työsuojelutoimikunnan lisäjäsenestä,
joka edustaa työntekijöitä, toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutetusta ja työsuojelupäälliköstä, joka toimii työnantajan edustajana.
Työterveyshuolto on vuoden 2021 aikana tehnyt lakisääteisiä viiden vuoden välein toteutettavia työpaikkaselvityksiä työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Lisäksi tarpeen mukaan on toteutettu kohdennettuja työpaikkaselvityksiä mm. sisäilma-asioihin ja psykososiaaliseen kuormitukseen liittyen. Myös työfysioterapeutti on tehnyt suunnattuja työpaikkakäyntejä.
Työsuojelun näkökulmasta myös vuotta 2021 on varjostanut koronapandemia. Työsuojelupäällikkö
/ henkilöstöjohtaja on johtoryhmän linjausten mukaisesti antanut koko henkilöstöä koskevia ohjeita
koronan ehkäisyyn liittyen ja lisäksi jokainen toimiala/esihenkilö on antanut kohdennettuja ohjeistuksia käytännön toimintaan.

6.3 Työhyvinvointikysely
Työhyvinvointikysely henkilöstölle toteutetaan joka toinen vuosi. Työhyvinvointikyselyn on toteuttanut JIK ky vuosina 2015 ja 2017. Vuonna 2019 työhyvinvointikyselyn toteutti muutostoimisto Flow.
Vuonna 2021 kysely toteutettiin omana työnä käyttäen hyödyksi Kevan tarjoamaa kyselypohjaa sekä
aikaisempia kyselyjä.
Työhyvinvointikysely on yksi yleisimmistä tavoista mitata ja kehittää työhyvinvointia sekä työn sujuvuutta. Samalla se on henkilöstölle mahdollisuus ilmaista mielipiteitään sekä antaa palautetta anonyymisti ja luottamuksella. Kysely toteutettiin webropol-kyselytyökalulla, jolloin kyselyyn vastaaminen onnistui tietokoneella, tabletilla sekä puhelimella. Vastaukset tallentuivat anonyymisti ja kysely
oli suunniteltu niin, että yksittäistä henkilöä ei voida vastauksista tunnistaa. Mahdollisuus annettiin
vastata myös paperisen kyselyn kautta.
Kyselyn lopussa oli kaksi kysymyspatteristoa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Tasa-arvo – ja
yhdenvertaisuussuunnitelman päivitys aloitettiin vuoden 2021 aikana ja yhdenvertaisuussuunnitelman osaksi toteutettiin työhyvinvointikyselyn yhteydessä kartoitus henkilöstön kokemasta tasa-arvosta sekä yhdenvertaisuudesta työpaikalla. Tästäkin osiosta vastaukset tallentuivat täysin anonyymisti.
Työhyvinvointikysely oli vastattavana 1.9.-19.9.2021. Kyselyn vastausprosentti oli 60 sisältäen yhteensä 435 vastaajaa, joista 80 % vastaajista oli vakituisia ja 20 % määräaikaisia työntekijöitä. Vastaajista 12 % (52 hlöä) oli esihenkilöasemassa ja 88 % (383 hlöä) työntekijöitä tai viranhaltijoita.
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Vastauskoosteen mukaan koko kunnan tasolla tarkasteltuna työhyvinvointikyselyn tulokset ovat hyvät. Työ koetaan mielekkäänä ja kokemus on, että omia tietoja ja taitoja voi työssä monipuolisesti
hyödyntää. Lisäksi erityisesti lähiesihenkilötyö koettiin toimivaksi ja ilmapiiri lähiesihenkilön kanssa
luottamukselliseksi. Heikoimmat arvosanat sai työnantajan panostus henkilöstön jaksamiseen sekä
työkyvyn ylläpitoon.
Toimialakohtaiset vastaukset sekä koko kunnan yhteenveto on käsitelty työsuojelutoimikunnassa
15.10.2021. Toimialakohtaiset vastaukset on lähetetty esihenkilöille ja samalla ohjeistettu läpikäymään kysely avoimet vastaukset mukaan lukien oman henkilöstön kanssa syksyn 2021 aikana sekä
pyytämään käsittelyyn mukaan asianosainen työsuojeluvaltuutettu. Esihenkilöt on ohjeistettu keräämään henkilöstöltä tilaisuuksissa palautetta ja kehittämisideoita työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Palautteen ja työhyvinvointikyselyn vastausten perusteella on tarkoitus vuoden 2022 aikana luoda työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma. Työhyvinvointikyselyn tulokset on käsitelty myös yhteistyötoimikunnassa ja henkilöstöjaostossa sekä viedään tiedoksi kunnanhallitukseen. Lisäksi yhteenveto
koko organisaation vastauksista on käyty läpi kahdessa saman sisältöisessä henkilöstötilaisuudessa
26.10.2021.
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7. Henkilöstökertomuksesta tiedottaminen
Henkilöstökertomus 2021 on luettavissa kunnan internetsivuilla ja intrassa. Se käsitellään yhteistoimintamenettelyssä, johtoryhmässä, henkilöstöjaostossa, kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Henkilöstökertomuksen keskeiset havainnot esitellään myös esihenkilöinfossa ja tiedot jaetaan työyksiköiden esihenkilöille. Esihenkilöjen vastuulla on käsitellä tulokset omassa työyksikössään. Henkilöstökertomusta voi käyttää myös uuden henkilöstön perehdyttämisessä.

