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1.  VUOSI 2020 KORONAVUOSI  

Tämä henkilöstöraportti antaa meille kaikille tiivistetyssä 
muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstöstä ja vuonna 
2020 tapahtuneista muutoksista ja uudistuksista. Toivon, 
että henkilöstöraportti antaa hyvän tuen meidän strategi-
selle johtamiselle, ohjaa johdon ja esimiesten työtä sekä 
tarjoaa henkilöstöstä kattavaa tietoa niin päättäjille, kun 
henkilöstölle itselleenkin.  

Raportin sisältämät laadulliset ja määrälliset tiedot perus-
tuvat tilanteeseen 31.12.2020 ja ne on koottu henkilöstö-
palveluiden ja kirjanpidon järjestelmistä sekä KEVA:n ja 
kuntatyönantajien tilastoista. Tietojen kokoamisesta ja ra-
portin kirjoittamisesta on vastannut henkilöstöpalveluiden 
tiimi. Jotta kuntien välinen vertailu olisi mahdollista, hen-
kilöstöraportti noudattaa KT Kuntatyönantajien suosi-
tusta. Raportissa suurin osa tilastotaulukoista löytyvät liit-
teenä, josta kokonaistilannetta on helppo silmäillä. Teks-
tiosuuteen on nostettu joitakin avaintietoja, niiden analyy-
sejä ja selvityksiä sekä joitakin arvioita tulevista toimenpi-
teistä. 

Rehellisyyden nimissä täytyy myöntää, että kyllähän 
vuotta 2020 dominoi koronapandemia ja se näkyy myös 
monissa meidän tilastoissa ja suunniteltujen toimenpitei-
den viivästymisessä. Kun pandemia Suomessa alkoi maalis-
kuussa 2020 kaikki ne, joiden työ sen salli, siirtyivät hyvin, 
ketterästi ja onnistuneesti etätyöhön ja koulut seurasivat 
perässä huhtikuussa. Enimmillään keväällä 2020 yli 1 200 
henkilöä teki etätöitä.  Ylpeydellä voimme todeta, että 
meidän henkilöstö selvisi etätyöhön siirtymisestä erin-
omaisesti. Onneksi pandemia toi mukanaan myös hyviä 
asioita, hybridimallin työskentelyn sekä uudistettuja pro-
sesseja ja työtapoja. Näistä meidän tulee pitää myös tule-
vaisuudessa kiinni. 

Työn ilon- toimintamalli ja toimintakulttuurin kehittämi-
nen edistyivät vuonna 2020 siten, että toimin johdonmu-
kaisesti yhdessä sovittujen tavoitteiden eteen- teema otet-
tiin hieman viivästyneellä aikataululla käyttöön kevään si-
jaan syksyllä 2020. 

Työhyvinvoinnin mittareissa sairauspoissaolot ovat nous-
seet 4,35 prosentista 4,53 prosenttiin ja suurin nousu on 
tapahtunut 4-7 päivää kestävissä poissaoloissa, Toivu 
Työssä mallin käyttö on selkeästi vähentynyt, kun taas etä-
työn tekeminen on huomattavasti lisääntynyt samoin kuin 

kannustevapaiden pitäminen, joka lisääntyi jopa 631 päi-
vällä. 

Vuoden aikana on edellisten vuosien tapaan järjestetty hy-
vinvointivalmennusryhmiä. Koronasta huolimatta ryhmät 
pystyttiin pitämään tekemällä muutoksia aikatauluihin ja 
siirtymällä joko kokonaan etävalmennuksen tai hybridi-
malliin. 

Työn ilon- toimintamalli kehittäminen ja toteuttaminen 
jatkuu myös tulevina vuonna samoin kuin muut hyvinvoin-
nin lisäämisen ja johtamisosaamisen kehittämisen toimen-
piteet. 

Kaupungin kokonaishenkilöstömäärä on vuoden 2020 ai-
kana lisääntynyt 62 henkilöllä, suurin lisäys on tapahtunut 
sosiaali- ja terveyspalveluissa. Henkilöstötyövuosina las-
kettuna lisäys on 27, 1. 

Vuonna 2020 eläköityi 83 henkilöä, joka määrällisesti on 
edellisvuotta 15 henkilöä vähemmän. Lähivuosien tulevai-
suudenennusteiden mukaan eläköitymistahti tulee ole-
maan noin 100 henkilöä vuodessa. Positiivista on, että 
eläkkeelle jääneiden keski-ikä edellisvuoden nousi 61,2 
vuodesta 62,7 vuoteen. 

Tilinpäätöksessä henkilöstökulut ovat 156 296 teuroa, joka 
on 4 019 teuroa budjetoitua pienemmät. Vaikka naisten ja 
miesten kokonaisansioissa vielä on isoja eroja, palkkatasa-
arvossa on tapahtunut positiivista kehitystä edelliseen 
vuoteen verrattuna  

Iso kiitos koko henkilöstölle hyvin poikkeuksellisen vuoden 
erinomaisesta työpanoksesta. Vaikka vuosi 2021 on alka-
nut samoissa merkeissä kuin vuosi 2020, toivotaan että 
pandemia hellittää loppuvuodesta. 

Yhdessä selviämme tästäkin tilanteesta! 

  
 

Anne Iijalainen 
Henkilöstö- ja hallintojohtaja 
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2. TYÖN ILOLLA STRATEGIA ELÄVÄKSI 

 
Hämeenlinnan kaupungin strategian päämäärät ovat hyvinvointia edistävä kaupunki, resurssiviisas kaupunki ja 
elinvoimainen asumiskaupunki.   Resurssiviisauden päämäärän yhteyteen on määritelty myös henkilöstöpoliittinen 
tavoite, joka on ”Henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja motivoitunutta”. Tavoitteen saavuttamiseksi kaupungin 
esimiehet ovat keskeisessä asemassa ja johtamisosaamisen systemaattiseen kehittämiseen on panostettu vuo-
desta 2019 lähtien. Tavoite vaatii innostusta työpaikoille ja tämä saavutetaan mahdollistavan ja arvostavan henki-
löstöjohtamisen kautta sekä käyttämällä kaupungin innovatiivisia työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen malleja. 
Vain hyvinvoivalla esimiehellä ja hyvinvoivalla henkilöstöllä on edellytykset tuottaa hyviä palveluita ja kehittää uu-
sia toimintamalleja. 
 
 

 
 
Työn ilo toimintamallin suunnittelu alkoi loppuvuodesta 2018 henkilöstöpalveluissa. Työn ilossa kyse on ajatus-
mallin ja toimintakulttuurin kääntämisestä; sen sijaan että mietimme missä emme ole niin hyviä, missä meidän 
tulee kehittyä ja missä meillä on ongelmia, tukisimme ja fokusoisimmekin toimintaa onnistumisiin, positiivisuu-
teen ja potentiaaliin, luomalla mahdollisuuksia kehittyä ja kehittää perustehtävää.  Tutkimustulosten mukaan in-
nostunut työntekijä on 16% tehokkaampi työssä ja hän on myös luovempi ja voi itse paremmin.  
 
Jo suunnitteluvaiheessa kaupunkistrategian toimintakulttuurien kytkeminen Työn iloon oli tärkeä päämäärä, jotta 
kaupungin jokainen työntekijä voi toteuttaa strategiaa omassa työssään Työn ilon kautta. 
 
Toimintamallissa kaupunkistrategian viisi toimintakulttuuria toimivat Työn ilon teemoina. Teemoja käsitellään yksi 
kerrallaan, mutta jokainen teema rakentuu aina edellisen/edellisten jatkoksi. 
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LUPA INNOSTUA 

 
Lupa innostua teema perustuu työyhteisön omaan työpajaan, jossa yhdessä mietitään seuraavia kysymyksiä:  

• Mikä on meidän perustehtävä ja arvot? 
• Miten lupa innostua toteutuu meidän työyhteisössä tällä hetkellä? 
• Mitkä ovat esteet tavoitteen saavuttamiseksi ja mitkä mahdollisuudet meillä on saavuttaa tavoite? 
• Mitkä ovat nopeat askeleet = käytännön toimenpiteet, jotka voidaan toteuttaa heti? 
• Mitkä ovat isot askeleet, joiden toteuttamiseen menee aikaa? 
• Mitkä ovat työyhteisön vahvuudet ja mitkä ovat minun vahvuuteni työyhteisön jäsenenä? 
 

Työpajan tuotoksena syntyy työyhteisön oma tiekartta 
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TEEN YHDESSÄ 

 
Teen yhdessä- teeman työpajassa jalostetaan yhteistyön tekemistä yhdessä tekemiseksi. Jokaisessa kohtaami-
sessa ajatukset tulee olla siinä mitä minä voin tehdä, jotta vastapuoli onnistuu mahdollisimman hyvin. Ja mitä 
meidän työyhteisömme voi tehdä, että meistä tulee haluttu yhteistyökumppani. 
 
Työpajassa käydään läpi Lupa innostua tavoitteiden onnistuminen ja sovitaan askelten jatkojalostamisesta. Lisäksi 
työpajassa: 

• Kehutaan kaveria. 
• Mietitään mitä minä voin tehdä Teen yhdessä tavoitteen toteutumiseksi. 
• Mietitään mitä meidän pitää tehdä yhdessä, jotta meidän oma tiimi onnistuu ja me olemme haluttuja yh-

teistyökumppaneita? 
• Valitaan yhteistyökumppani ja kirjataan tekoja, joilla edesautamme kumppanin onnistumisia. 

 

 
 
 

TOIMIN JOHDONMUKAISESTI YHDESSÄ SOVITTUJEN TAVOITTEIDEN ETEEN 

Työn ilon kolmas teema on Toimin johdonmukaisesti yhdessä sovittujen tavoitteiden eteen, teeman julkaisu oli 
suunniteltu keväälle 2020, mutta koronan takia siirsimme suosiolla aloituksen syksyyn.  Tämä teema haluttiin to-
teuttaa uudella tavalla ja syntyi Tekojen aika.  Toimintaympäristön isoja muutoksia ja pandemian haasteita taklaa-
maan tarvitaan tekoja, joiden suunta ja tavoitteet on yhdessä sovittu. Uuden tilanteen edessä meidän tulee raken-
taa teoilla taloudellisesti kestävä ja menestyvä Hämeenlinna. On paljolti meistä kiinni, miten onnistumme uudista-
maan ja kehittämään työtä ja palveluita samalla, kun aikaansaamme säästöjä.  

Teeman kantavana ajatuksena on henkilöstön osallistaminen innovoimaan, ideoimaan ja kokeilemaan uusia tapoja 
tehdä työtä tavoitteiden saavuttamiseksi sekä tekemään jo tehty fiksu työ näkyväksi koko organisaatiolle. Tähän 
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tarkoitukseen luotiin vuorovaikutteinen VAU- sivusto (Vaikuta, Auta, Uudista), jossa henkilöstö voi kuvata tehtyjä 
tekoja ja kokeiluja, sekä tuoda esiin ideoita toiminnan ja työtapojen kehittämiseksi kolmessa eri kaupunkistrategi-
asta johdetussa kategoriassa: hyvinvointi, resurssiviisaus ja elinvoima.  Kahden kuukauden aikana loppuvuodesta 
2020 VAU- sivustolle kirjattiin 21 ideaa ja tekoa.  VAU- sivusto liitettiin myös meidän olemassa olevaan kannusta-
mis- ja palkitsemisjärjestelmään, ja noin kuukauden välein palkitaan yksi sivustolle kirjattu idea tai teko pikapalkki-
olla. Ensimmäinen VAU- palkinto myönnettiin kaupunkirakenteen Sirpa Rahikaiselle ideasta Tulostus- ja postitus-
palveluiden käyttöönotto etätyöntekijöille. 

Tähän Työn ilon teemaan liittyy myös Ideakiihdyttämö, jossa ideoita jalostetaan yhdessä eteenpäin toteuttamis-
kelpoisiksi. Henkilöstöpalvelut ja strategiapalvelut järjestävät yhdessä ideakiihdyttämön ja kutsuvat aiheen osaajat 
yhteiseen tapaamiseen, jossa idean jalostetaan yhdessä käyttökelpoiseksi. 

TYÖN ILOA KEHITTÄJÄN MIELELLÄ- VALMENNUS 

Toimintaympäristön muuttuessa, tarvitsemme innostuneita, rohkeita, kokeilunhaluisia kehittäjiä mukaan kehittä-
mään kaupungin toimintaa, ideoimaan, innovoimaan, tekemään rohkeita kokeiluja ja innostamaan muita Työn 
ilosta. Näin syntyi ensimmäisen aallon Työn iloa kehittäjän mielellä- kehittäjäheimo, johon kuuluvat kehittäjät suo-
rittavat tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon ja valmistuvat tuotekehityksen ammattilaisiksi. Ensimmäinen 
aalto sai seurakseen toisen aallon ja kehittäjiä on nyt meidän organisaatiossa yli 50 henkilöä. 
Valmennus kestää reilun vuoden ja se suoritetaan oppisopimuskoulutuksena, joka tarkoittaa, ettei koulutuksesta 
synny työnantajalle kustannuksia. Valmennus sisältää 12 päivä lähiopiskelua ja sparrausta sekä valmennuksen ul-
kopuolella tehtäviä kokeiluja ja tehtäviä. 

 

TYÖN ILON TULOKSIA JA TULEVAISUUS 

Vaikka uusia Työn ilon teemoja on jo julkaistu, Lupa innostua ja Teen yhdessä –työpajoja pidetään myös jatkossa 
työpaikoilla. Koronapandemian aiheuttamat työkuormitukset ja kokoontumisrajoitukset toki saattavat edelleen 
haastaa työpajojen pitämistä. Työyhteisöt voivat kuitenkin edetä omaan tahtiin, koska tärkeää on työpajojen si-
sältö ja niissä käytävä keskustelu, ei se, että ne on suoritettu tiettyyn päivämäärään mennessä. 
Kyselyissä miten hyvin Työn ilon teemat toteutuvat työyhteisöissä Lupa innostua- teeman keskiarvo asteikolla 1-4 
on 2,93 ja Teen yhdessä kesiarvo on 2,94. 
 
Työn ilon seuraava teema Arvostan jokaista kohtaamista suunnittelu on käynnissä ja se julkaistaan vuoden 2021 
kesälomien jälkeen. Tähän teemaan liittyy myös Työn ilon hyvinvointikysely. 
Työn iloa kehittäjän mielellä ensimmäinen ryhmä suorittaa tuotekehitystyön ammattitutkinnon kesään 2021 men-
nessä ja toisen ryhmän valmennus päättyy loppuvuodesta 2021, suunnitelmissa on käynnistää kolmas ryhmä syk-
syllä 2021. 
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3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 
 
 
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 
 

 
 

Henkilöstömäärän kehitys vuosina 2010 – 2020 
 
 
Hämeenlinnan kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden 2020 lopussa 3 437 henkilöä. 

Henkilöstöstä 81,1 % (82,8 % vuonna 2019) työskenteli vakinaisessa eli toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuh-
teessa. Hämeenlinnan kaupungin strategisena tavoitteena on tuottaa palvelut tehtäviinsä kelpoisuusehdot täyttä-
villä ja vakinaisella henkilöstöllä sekä näin osaltaan varmentaa kuntalaisille tarjottavien palvelujen laatua. Vuonna 
2020 vakituisen henkilöstön osuus oli pienempi kuin edellisinä vuosina mutta korkeampi kuin kunta-alalla keski-
määrin (77%). 
  
Työllistettyjen määrä oli vuonna 2020 yhteensä 87 henkilöä. 

Henkilöstömäärältään suurin toimiala on edelleen sivistys- ja hyvinvointi mutta sosiaali- ja terveyspalveluiden hen-
kilöstömäärän kasvu mm. lastensuojelun ostopalveluiden kotiuttamisen takia, on nostanut sosiaali- ja terveyspal-
velut melkein yhtä suureksi kuin sivistys- ja hyvinvointipalvelut. 

 

 
Henkilöstömäärä toimialueittain 

 
Liiteosan taulukko no 9 henkilöstö tulosalueittain  

 Vakinaiset   määräaikaiset    työllistetyt     oppisop.      yhteensä
hlöä % hlöä % hlöä % hlöä % hlöä

31.12.2010 3225 84,3 554 14,5 41 1,1 5 0,1 3825
31.12.2011 3091 84,7 506 13,9 42 1,2 9 0,3 3648
31.12.2012 3113 85,7 486 13,4 28 0,8 4 0,1 3631
31.12.2013 3031 85,8 458 13,0 42 1,2 3 0,1 3534
31.12.2014 3012 85,5 465 13,2 39 1,2 5 0,1 3521
31.12.2015 2898 86,2 420 12,4 38 1,2 5 0,2 3361
31.12.2016 2786 82,0 544 16,0 62 1,8 7 0,2 3399
31.12.2017 2846 85,4 439 13,2 43 1,3 5 0,2 3333
31.12.2018 2834 83,8 495 14,6 48 1,4 5 0,1 3382
31.12.2019 2793 82,8 539 16 38 1,1 5 0,1 3375
31.12.2020 2786 81,1 562 16,4 87 2,5 2 0,1 3437

2020 2019
Konsernipalvelut 104 93
Sivistys- ja hyvinvointipalvelut 1391 1361
Sosiaali- ja terveyspalvelut 1366 1321
Kaupunkirakennepalvelut 261 277
Kanta-Hämeen pelastuslaitos 315 323
Kaikki yhteensä 3437 3375
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Hämeenlinnan kaupungin konserniyhtiöiden henkilöstömäärä 2020 

 

Henkilötyövuodet 
 12/2019 12/2020 Muutos Muutos % 

HTV1 3 282,4 3 282,9 0,6 0,0 % 
HTV2 3 064,8 3 070,5 5,7 0,2 % 
HTV3 2 553,3 2 580,5 27,1 1,1 % 

Henkilötyövuodet 2019-2020 
  
Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö 
muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. 

HTV1 = palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365 * (osa-aikaprosentti/100)  

HTV2= palkallisten palveluksessa olopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365*(osa-aikaprosentti/100) 

HTV3 = palveluksessa olopäivien (vähennetty kaikki poissaolot ml. vuosiloma ja koulutus) lukumäärä kalenteripäi-
vinä / 365* (osa-aikaprosentti/100) 

TYÖAJAN JAKAUTUMINEN 
 
Kokonaistyöaika on jaoteltu syyn mukaan. Vuonna 2020 tehdyn työn määrä oli 78,6 % (77,8% vuonna 2019), joten 
tehdyn työn määrä nousi 0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Poissaoloista sairauspoissaolojen määrä 3,1 % (3,5 
% vuonna 2019) on laskenut hieman edelliseen vuoteen verrattuna.  

Liiteosan taulukko nro 3 työajanjakautuminen. 

IKÄ- JA SUKUPUOLIRAKENNE   

Vakituisen henkilöstön sukupuolijakauma vuonna 2020 on pysynyt samana edellisvuoteen nähden. Henkilöstöstä 
oli naisia 78,1 % ja miehiä 21,9 %. 
 
Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46,9 vuotta, keski-ikä nousi edellisestä vuodesta 0,2 vuotta.  Henkilöstöstä 
suurinta ikäryhmää edusti 50 – 59 – vuotiaat kuten edellisenäkin vuonna. 

 

 
Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuosina 2011 – 2020  

Hämeenlinnan kaupungin strategiset yhtiöt Vakinaiset Määräaikaiset
Henkilövuodet

yhteensä
Hämeenlinnan Asunnot Oy 13 1 12,8
Hämeenlinnan Pysäköinti Oy 4 0 4
Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy 59 7 64,4
Verkatehdas Oy 20 1 20,5
Linnan Kehitys Oy ja Linnan Kiinteistökehitys Oy 21 2 23
Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy 36 4 40
Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri Oy 30 12 42

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
44,8 46,3 46,4 46,4 46,3 46,4 46,4 46,7 46,7 46,9
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Vakituisen henkilöstön ikäjakauma 

HENKILÖSTÖ AMMATTIRYHMITTÄIN 

Kaupungin suurimpia ammattiryhmiä vuonna 2020 olivat koulujen opetushenkilöstö, terveydenhuollon ammatti-
tehtävissä sekä vaativissa ammattitehtävissä työskentelevät lähihoitajat ja sairaanhoitajat.  

 
Henkilöstömäärät suurimmissa ammattiryhmissä 2020 
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HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS  

Vuonna 2020 vakituisen henkilöstön päättyneitä palvelussuhteita oli 264, joista eläkkeelle siirtyneitä oli 75. Edelli-
senä vuonna päättyneitä palvelussuhteita oli 249, joista eläköityneitä oli 86. 
 
Liiteosan taulukko no 7 a Henkilöstön vaihtuvuus vuosina 2019 – 2020  

HENKILÖSTÖN SAATAVUUS 
 
Hämeenlinnan kaupunkistrategian mukaisesti yhtenä keskeisenä tavoitteena on houkuttelevan työnantajakuvan 
kehittäminen. Tätä mitataan mm. hakemusten määrällä suhteessa avoimiin tehtäviin. Tavoitteen on saada vähin-
tään viisi hakemusta yhtä avointa työpaikkaa kohden, hakemuksia saatiin keskimäärin 9,7, joten tavoite toteutui. 

ELÄKÖITYMINEN  
 
Laskennallisen vanhuuseläkeiän lähestyessä esimies ja työntekijä laativat suunnitelman eläkkeellesiirtymisen 
ajankohdasta ja sen vaatimista työjärjestelyistä. Keskustelu käydään esim. kehityskeskustelujen yhteydessä. Ta-
voitteena on yksilöllisin keinoin tukea työurien jatkamista myös niiden loppupäässä. 
 

Vuosi Eläkkeelle siirtyneet Keski-ikä 

2010 104 59,3 
2011 132 61,5 
2012 93 60,6 
2013 131 60,7 
2014 115 61,3 
2015 115 60,2 
2016 106 60,9 
2017 96 61,4 
2018 97 61,6 
2019 98 61,2 
2020 83 62,7 

 
Eläkkeelle siirtyneiden määrä ja keski-ikä 

Taulukossa on kuvattu eläkkeelle siirtyneiden määrä ja keski-ikä. Eläkkeelle siirtyneiksi katsotaan henkilö, jonka 
omaan työuraan perustuva eläke (muu kuin osa-aikaeläke tai perhe-eläke) alkoi tilastovuonna. Lisäksi edellytetään, 
että henkilö ei ole saanut omaan työuraan perustuvaa eläkettä ainakaan kahteen vuoteen. Eläkkeelle siirtyneiden 
keski-ikä oli 62,7 vuotta (61,2 v vuonna 2019). 
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Vuosi 
Vanhuus 
 eläkkeet 

Täydet työkyvyttömyys 
 eläkkeet 

Osatyökyvyttömyys 
 eläkkeet Yhteensä 

2013 91 16 24 131 

2014 86 18 11 115 

2015 81 20 14 115 

2016 76 12 18 106 

2017 74 8 14 96 

2018 67 14 16 97 

2019 72 15 11 98 

2020 65 7 11 83 
 
Eläkkeelle siirtyneiden määrä eläkelajeittain  

 
Eläköitymisennusteet 
Kevan tuottamat eläkepoistumaennusteet kuvaavat vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeille siirtyviä kuntatyönteki-
jöitä vuosina 2021–2030. Prosenttiosuus alkuperäisestä työntekijämäärästä on mukana ennusteessa. 
 
 

Vuosi Vanhuuseläke Täydet työkyvyttömyyseläkkeet Osatyökyvyttömyyseläke Eläkkeet yht. Eläkkeelle % 
2021 77 18 17 112 3,4 
2022 92 18 17 127 3,8 
2023 92 17 16 125 3,8 
2024 75 17 16 108 3,3 
2025 87 16 15 118 3,6 
2026 91 16 15 122 3,7 
2027 82 15 15 112 3,4 
2028 77 15 14 106 3,1 
2029 74 14 14 102 3 
2030 76 14 13 103 3,1 

 
Kevan Eläköitymisennuste vuosille 2021 – 2030 

Ennusteessa kuvataan vakuutettujen arvioitu eläköityminen aikasarjana vuosittain. Ennusteessa on huomioitu van-
huus-, työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät henkilöt. Vanhuuseläkkeet sisältävät varhennetut 
vanhuuseläkkeet, täydet työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät kuntoutustuet ja osatyökyvyttömyyseläkkeet sisältä-
vät osakuntoutustuet. Työuraeläkkeet sisältyvät täysiin työkyvyttömyyseläkkeisiin.  
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Kevan eläköitymisennuste suurimmissa ammattiryhmissä 
 
Suhteellisesti eniten eläkkeelle siirtymistä näyttäisi tapahtuvan seuraavissa ammattiryhmissä; lähihoitajat, lasten-
hoitajat sekä lastentarhanopettajat.  

Tavoitteena ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen 
 
Varhaiseläkeperusteinen maksu poistui vuoden 2019 alusta. Keva perii sen sijaan palkkaperusteiseen maksuun si-
sältyvää työkyvyttömyysmaksuosuutta. Maksua aiheutuu työnantajalle työntekijästä, joka jää työkyvyttömyys- tai 
työttömyyseläkkeelle tai alkaa saada määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea. 

Kevassa oli kuntoutusoikeuspäätöksiä vireillä 32 (39 kpl v 2019).   

4. REKRYTOINTI JA SEN KEHITTÄMINEN 
 

Hämeenlinnan kaupunki ostaa henkilöstön rekrytointipalvelun Sarastia Rekry Oy:ltä. Rekrytointipalvelu sisältää 
sekä sijaisvälityspalveluja, että ulkoistetun rekrytointiprosessin käytännön toteutuksen, johon kuuluu työpaikkail-
moitusten julkaisu, hakijaviestintä ja sovitut hallinnon prosessit. Rekrytointiprosessissa esimies vastaa edelleen 
rekrytoinnin aikataulusta, työpaikkailmoitusten sisällön tuottamisesta, sekä hakijakandidaattien läpikäynnistä, ar-
vioinnista ja valinnasta. Myös hakijaviestinnän laatuvastuu on esimiehellä. 
 
Rekrytoinnin ulkoistamisen tavoitteena on rekrytointiprosessien tehostaminen palvelujen keskittämisen kautta. 
Toimenpiteillä on haluttu kohdentaa erityisesti esimiesten työpanosta työelämän laadun ja työprosessien johtami-
seen rekrytointiin liittyvän rutiinityön sijasta. Henkilövalinnat ovat hallintosäännön mukaisesti virkavastuullisten 
esimiesten vastuulla. 



  

14 

 

Sarastia Rekryn kautta julkisessa haussa oli vuoden 2020 aikana 403 (364 v. 2019) tehtävää, joihin tuli yhteensä 
3920 hakemusta (4306 hakemusta v. 2019). Hakemuksia tuli keskimäärin 9,7 hakemusta ilmoitusta kohden. Haki-
joiden määrä on jatkanut vähenemistään. Vuonna 2018 hakijoita oli keskimäärin 13,6 ja vuonna 2019 11,8 tehtävää 
kohden.   

Hakijamäärien vähentyminen avoimiin tehtäviin on johtanut siihen, että Hämeenlinnan kaupungin rekrytointia on 
tarve uudistaa. Henkilöstöpalvelut pilotoivat kesällä 2020 uutta rekrytointitapaa, jossa huomio kiinnitetään työn-
hakijakokemukseen sekä työpaikkailmoituksen esille tuomiseen. Tavoitteena uudessa rekrytointimallissa on tuoda 
työpaikkoja ja työyhteisöjä esille muun muassa videoilla ja aktiivisemmalla someviestinnällä. Hakijakokemusta puo-
lestaan kehitetään prosessin sujuvan läpiviennin, harkitun hakijaviestinnän ja tiimiyhteistyöllä toteutettavien rek-
rytointikeskusteluiden keinoin. Vuoden 2020 lopussa pilotointi mallinnettiin ja sitä on käyttöönotettu asteittain eri 
yksiköissä vuodenvaihteesta 2020-2021 alkaen. 

 

 
Uudistettu rekrytointimalli 
 
Uudistettu rekrytointimalli ei itsessään riitä vastaamaan kaikkien ammattiryhmien saatavuushaasteisiin. Tästä 
syystä rekrytoinnin kehittämistyötä jatketaan aktiivisesti vuonna 2021, ja tavoitteena on löytää erilaisilla pilottiko-
keiluilla uusia rekrytointikeinoja henkilöstösaatavuuden parantamiseksi. Rekrytointiviestintä ja näkyvyyden mer-
kittävä lisääminen eri kanavissa ovat keskeisessä roolissa rekrytoinnin pilottikokeiluissa. Lisäksi kokeilut erilaisilla 
teknisillä toteutuksilla rakentavat yhteistä käsitystä siitä, miten rekrytointia voidaan tulevaisuudessa toteuttaa.  

Sijaispalvelu 
 
Alle kolmen kuukauden sijaisuuksien osalta Hämeenlinnan kaupungilla on sopimus Sarastia Rekry Oy:n kanssa erik-
seen määriteltyjen tulosalueiden ja henkilöstöryhmien kanssa. Sijaispalvelu on käytössä seuraavilla tulosalueilla: 
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ikäihmisten palvelut, sosiaali- ja perhepalvelut, varhaiskasvatuspalvelut sekä opetuspalvelut. Sopimuksessa mu-
kana olevat yksiköt keskittävät alle kolmen kuukauden sijaishankinnan Sarastia Rekry Oy:lle. 

Sarastia Rekryn järjestelmään tallennettiin vuoden 2020 aikana yhteensä 9772 sijaistilausta (12733 sijaistilausta 
2019).  Sijaustilausten täyttöaste vuonna 2020 oli 82,53 %. Vuonna 2019 täyttöaste oli 79,7 %. Suurimpia sijaispal-
velun käyttäjiä olivat: 

• koti- ja asumispalvelut tilauksia 5497, täytetty 3 896 tilausta, täyttöaste 76,87 % (v. 2019 83,72%)  
• ikäihmisten palvelut, tilauksia 2597, täytetty 2301 tilausta, täyttöaste 93,27 % (v.2019 89,62%)  
• varhaiskasvatuspalvelut 1164 tilausta, joista täytetty 911, täyttöaste 80,83 % (v. 2019 81,54%) 

 
Henkilöstöpalveluiden ostojen kustannukset 
Henkilöstöpalveluiden ostot jakautuvat lääkäripalveluiden ostoihin ja Sarastiarekryn kautta tehtyihin ostoihin, 
joiden suurimmat käyttäjät ovat ikäihmisten palvelut ja varhaiskasvatus. Yhteensä henkilöstöpalveluiden ostot 
vähenivät vuonna 2020 19,1%, kokonaiskustannukset olivat 4 836 318 € 

Sarastia Rekryn kautta tehdyt ostot vähentyivät vuonna 2020 yhteensä 6,6 prosentilla 4 192 352 euroon, (vuonna 
2019 ostot 4 490 864 e).  

Lääkäripalvelujen ostot vähenivät jopa 56,7 prosentilla 643 966 euroon (vuonna 2019 yht. 1 488 311 e). Lää-
käripalveluiden ostojen pienentyminen johtuu siitä, että vain välttämättömät erikoislääkäripalvelut enää hanki-
taan ostopalveluina. Sarastia Rekryn kautta hankittavien palveluiden väheneminen johtui oman henkilöstön siir-
roista ikäihmisten palveluihin keväällä 2020 sekä henkilöstön saatavuudesta. 
 

5. OSAAVA JA KEHITYSHALUINEN HENKILÖSTÖ 
 
PANOSTUSTA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEEN 
 
Koulutussuunnittelu  
 
Työnantajan on mahdollista saada työntekijän koulutuksesta taloudellista tukea. Taloudellinen kannuste koskee 
kolmea koulutuspäivää vuodessa työntekijää kohti. Koulutuksen täytyy kehittää työntekijän ammatillista osaamista 
tämän nykyisissä tai tulevissa työtehtävissä. Koulutus tapahtuu työaikana ja sen ajalta maksetaan palkkaa. Tällaisia 
koulutuksia ovat esimerkiksi ulkopuolisen järjestämät kurssimuotoiset koulutukset, seminaarit ja konferenssit sekä 
työnantajan sisäiset koulutukset. Työhön perehdyttäminen tai opastaminen ei ole taloudelliseen kannusteeseen 
oikeuttavaa koulutusta. 

Koulutuskorvaus on taloudellinen tuki työnantajille osaamisen kehittämistoimiin. Koulutuskorvaus perustuu lakiin 
koulutuksen korvaamisesta. Koulutuksen tarkoituksena on parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää työnte-
kijöilleen ammatillista osaamista kehittävää koulutusta. 

Koulutuspäiviä vuonna 2020 kertyi 2090 (v. 2019 4999). Koulutuspäivien määrä on laskenut kahteen edelliseen 
vuoteen verrattuna. Koulutuskorvaukseen oikeuttavia päiviä oli 466 (vuonna 2019 2011). Väheneminen johtui pää-
osin siitä, että koronapandemian takia kaikki lähikoulutukset peruttiin ja vain osa niistä korvattiin etäkoulutuksilla 

Opintovapaapäiviä on kertynyt vuonna 2020 yhteensä 10 822 työpäivää (2019 10 411).  
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Lakisääteinen täydennyskoulutus 
 
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan kunnan tulee huolehtia siitä, että sosiaalihuollon henkilöstö peruskoulu-
tuksen pituudesta, työn vaativuudesta ja toimenkuvasta riippuen osallistuu riittävästi sille järjestettyyn täydennys-
koulutukseen. Sosiaalihuollon täydennyskoulutussuosituksessa ammatillisella täydennyskoulutuksella tarkoitetaan 
sosiaalihuollon henkilöstölle suunnattua, työssä tarvittavan osaamisen ylläpitämiseen liittyvää lyhyt ja pitkäkes-
toista täydennyskoulutusta, jonka avulla ylläpidetään ja kehitetään työssä tarvittavaa osaamista. 

Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta säätelee kansanterveyslaki (992/2003) ja erikoissairaanhoito-
lain (993/2003) muutokset sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1194/2003). Säännösten mukaan työnanta-
jan tulee huolehtia siitä, että terveydenhuollon henkilöstö osallistuu peruskoulutuksen pituudesta, työn vaativuu-
desta ja toimenkuvasta riippuen riittävästi heille järjestettyyn täydennyskoulutukseen. Sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksen mukaan terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksella tarkoitetaan suunnitelmallista kou-
lutusta, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja lisätä viranhaltijan ja työntekijän ammattitaitoa ja osaamista sekä tukea 
terveydenhuollon toimintaa. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ja sosiaalihuoltolaissa edellytetään, että kunnassa seurataan terveyden-
huollon toimintayksiköiden ja sosiaalihuollon henkilöstön täydennyskoulutuksen toteutumista, täydennyskoulu-
tukseen osallistumista ja siitä aiheutuvia kustannuksia osana toimintayksiköiden seurantajärjestelmiä. 

Liiteosan taulukko no 5 Osaamisen kehittäminen 

HENKILÖSTÖTORI 

Henkilöstötori syntyi pikavauhtia keväällä 2020 kun koronapandemia sulki palveluita ja varhaiskasvatuksen lapsi-
määrä huomattavasti vähentyi. Samalla terveydenhoidossa ja ikäihmisten palveluissa kärsittiin työntekijäpulasta 
ja huonosta sijaisten saatavuudesta. Henkilöstöpalveluiden koordinoiman henkilöstötorin tavoitteena oli mahdol-
listaa henkilöstön siirtyminen väliaikaisesti ja joustavasti sellaisiin palveluihin, missä työpanokselle on eniten tar-
vetta. Samalla tavoitteena oli työn tilapäisesti vähentyessä löytää henkilöstölle työtä sellaisissa tehtävissä, joissa 
on tarvetta lisäresurssille sekä organisoida työn tarjoamisen velvoite YT-tilanteissa (lomautus, irtisanominen). Siirto 
uusiin tehtäviin väliaikaisesti oli työntekijälle mahdollisuus kasvattaa omaa osaamista, laajentaa käsitystä kaupun-
gin toiminnasta sekä verkostoitua ja tutustua uusiin ihmisiin. Henkilöstötorin kautta siirrettiin kevään 2020 aikana 
138 henkilöä muihin tehtäviin. 

6. MAHDOLLISTAVAA HENKILÖSTÖJOHTAMISTA  
 
Kaupungin esimiesrakenne koostuu virkavastuullisista ja työnjohdollisista esimiehistä. Virkavastuullisen esimiehen 
toimivaltaan sisältyy hallintosäännön mukaiset toimivaltuudet. Vastaavan tyyppistä toimivaltaa henkilöstöasioissa 
ei työnjohdollisella esimiehellä ole. Kaupungin ylimpään johtoon on tässä raportissa määritelty kaupungin johto-
ryhmään kuuluvat kahdeksan johtajaa, joista 3 on naista ja 5 miestä.  

Hämeenlinnassa panostamme laadukkaaseen johtamiseen ja sitä myös systemaattisesti kehitetään. Mahdollistava 
henkilöstöjohtaminen tukee onnistumista kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamisessa ja uuden myöntei-
sen toimintakulttuurin rakentamisessa. 
 
Työelämä muuttuu ympärillämme kovaa vauhtia ja työelämän muutokset vaativat myös muutoksia johtamista-
vassa. Työn ilon- toimintatapa on hyvä johtamisen työkalu esimiehelle mutta se vaatii myös esimieheltä mahdol-



  

17 

 

listavaa ja valmentavaa otetta. Työn ilon toimintatavan myötä rakennamme myös uudenlaista myönteistä toimin-
takulttuuria strategiamme kivijalan toimintakulttuurien mukaisesti.  Laajennetun johtoryhmän, johtamistyöpa-
joissa laadittu Johtamisen kivijalat- määritelmä kaupungin johtamisesta ja vaatimus kaupungissa johtotehtävissä 
toimiviille esimiehille ja johtajille, hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 16.12.2019. 

 
 
Vuonna 2020 laajennettu johtoryhmä kokoontui kaksi kertaa, tapaamisten aiheina oli mm. taloushaasteet ja hy-
vinvointiyhteiskunnan pelastaminen, Työn ilo ja johtaminen, Johtamisakatemian käynnistäminen ja Automatisoitu 
Hämeenlinna. Useampaan vuoteen meidän koko noin 150 virkavastuullisen esimiesten ryhmä ei ole kokoontunut. 
Koronan alta syksylle siirretty työapaja pidettiin onnistuneesti etätyöpajana teemalla ”Virkavastuulliset esimiehet 
kehittämässä toimintakulttuuria ja johtamista”. Työpaja aiheina olivat mm. toimintakulttuurin kehittäminen mah-
dollistavan johtamisen avulla, Johtamisen kivijalat käytännössä, Työn ilo ja Johtamisakatemia. 

Vuonna 2019 laajennetussa johtoryhmässä syntynyt ajatus esimiesten systemaattisesta johtamisen kehittämisestä 
kulki nimikkeen esimiesakatemia –alla. Vuonna 2020 kehittämistyön jatkuessa nimeksi muovautui ja vakiintui Joh-
tamisakatemia. 
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Johtamisakatemian kokonaisuus pitää sisällään seuraavat johtamista kehittävät osa-alueet: 

• Esimiesten perehdyttäminen johtamiseen, sisäiset valmennukset ja webinaarit 
• Laajennetun johtoryhmän ja virkavastuullisten esimiesten säännölliset tapaamiset 
• Tulosaluekohtaiset esimiesten johtamisvalmennukset 
• Johtajien hyvinvointi 
• Kaupungin järjestämät osasuoritukset yliopistotasoisesta johtamiskoulutuksesta 
• Tutkintokoulutus 

Poikkeusvuosi aiheutti lähitapaamisten karsimisen ja siirsi suuren osan sisäisistä koulutuksista etäkoulutuksiksi. 
Etätyökulttuurin vahvistumisen myötä aika oli kuitenkin otollinen Johtamisakatemian webinaarien käynnistämi-
selle. Webinaarit on toteutettu syksyn aikana (yhteensä 10 kpl) 2-3 kertaa kuukaudessa tehokkaina 30 minuutin 
mittaisina Teams-tilaisuuksina. Webinaarien teemoissa on pureuduttu usealle johtajan tarvitsemalle osaamisalu-
eelle, kuten strategiaan, henkilöstöjohtamiseen, digitalisaatioon, viestintään, saavutettavuuteen, tietoturvaan, au-
tomatisaatioon ja talouteen. Jokaisen tilaisuuden nimetyistä teemasta on ensin pidetty alustus, jonka jälkeen tilai-
suuksissa on käyty teemasta yhteistä keskustelua osallistujien kesken. Syksyllä 2020 käynnistetyt tilaisuudet ovat 
keränneet keskimäärin n. 50 osallistujaa ja palaute teemoista ja tehokkaasta ajankäytöstä on ollut myönteistä. 
Webinaareja jatketaan myös vuonna 2021. 

Johtamisakatemian alla toinen vuonna 2020 kehitetty osa-alue on yliopistotasoisen koulutuksen järjestäminen esi-
miehille. Syksyllä 2020 Hämeenlinnan kaupunki kartoitti erilaisia räätälöityjä johtamiskoulutuksia lähimmiltä yli-
opistotahoilta ja päätyi solmimaan yhteistyösopimuksen ensimmäisen yliopistokoulutuksen osalta Helsingin Yli-
opiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ kanssa. Koulutuskumppanin räätälöity koulutus Rohkeutta johtami-
seen vastasi parhaiten Hämeenlinnan kaupungin Uskalla johtaa –tematiikkaa sekä johtamisfilosofiaa. Koulutusyh-
teistyö vahvistettiin vuoden 2020 joulukuussa ja koulutus toteutetaan 25:lle esimiehelle vuoden 2021 aikana. Opis-
keluun osallistuvat saavat koulutuksesta myös opintopisteitä, jotka voi halutessaan hyväksi lukea MBA-tutkintoon. 

  
7. TAVOITTEENA HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ 
 
Hämeenlinnan kaupunki on valtakunnallisestikin saanut huomiota siitä, että henkilöstön hyvinvointiin on panos-
tettu myös innovatiivisin keinoin. Työhyvinvointia edistetään työhyvinvointiohjelman mukaisesti. Uusi ohjelma 
otettiin vaiheittain käyttöön vuoden 2017 aikana ja siinä olevien toimintamallien käyttöä on jalkautettu ja vahvis-
tettu.  

Hämeenlinnassa on toimivat käytänteet ja selkeät tavoitteet työkykyjohtamiselle ja mm. ammatillisen kuntoutuk-
sen palveluja käytetään ja työhön paluu mahdollistetaan eri keinoja käyttäen mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa. Kuntoutuksen jälkeen työhön palaavien osuus on parempi suhteessa verrokkikuntiin. 

 
Tunnusluku 2020 2019 2018 2017 2016 
Koulutusapuraha 9 kpl 17 kpl 9 kpl 15 kpl 15 kpl 
Tyhy-liikunnan kustannukset 38 409 € 49 747 € 51 250 € 39 807 € 46 860 € 
Työterveyshuollon kustannukset 323 €/hlö 372 €/hlö 399 €/hlö 395 €/hlö 414 €/hlö 
Työtapaturmat 191 kpl 193 kpl 241 kpl 235 kpl 205 kpl 

 

Keskeisiä tunnuslukuja työhyvinvoinnista 
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SAIRAUSPOISSAOLOT 
 
Kaupungin strategisena tavoitteena on sairauspoissaolojen vähentäminen Keinona tähän ovat mm. sitoutuminen 
tehostettuun aktiivisen tuen toimintamalliin, erilaisten työhön paluuta tukevien keinojen monipuolinen hyödyntä-
minen sekä työterveyshuoltoyhteistyön tiivistäminen ja yhteisten prosessien tehostaminen. 

Toivu työssä –toimintatapa otettiin käyttöön alkuvuodesta 2017. Toivu työssä toimintamallissa tavoitteena 
on siirtyä sairauskeskeisestä ajattelusta työkykykeskeiseen ajatteluun. Jos työntekijä on sairauden tai tapaturman 
vuoksi tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään mutta pystyy terveyttään tai toipumistaan vaaranta-
matta tekemään soveltaen omaa työtään tai jotakin muuta työtä, esimies tarjoaa heti ensimmäisestä sairauspois-
saolopäivästä lähtien Toivu Työssä- toimintamallin työtehtäviä. 

Liiteosan taulukot 6 a ja 6 b Terveysperusteiset poissaolot 

Liitteessä esitetään eri mittaisten poissaolojen suhteellinen osuus kalenteripäivistä. 

Sairauspoissaolot nousivat koko henkilöstön osalta, sairauspoissaolopäiviä oli yhteensä 15,8 pv/henkilö, vastaava 
luku vuonna 2019 oli 15,4 pv/henkilö. Poissaolopäiviä oli vuonna 2020 yhteensä 54 315 (52 106 pv vuonna 2019). 
Keskimääräinen sairauspoissaolo kunta-alalla vuonna 2019 oli 16,5 päivää/henkilö, vuoden 2020 osalta tilastotie-
toa ei ole vielä saatavilla. Sairauspoissaolojen nousun suurin selittävä syy on terveydenhuolto-, opetus- ja kasva-
tusaloille koronapandemian leviämisen estämiseksi annettu ohjeistus pienestäkin oireilusta olla poissa työpaikalta. 

Taulussa 6 b on kuvattuna henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä jaoteltuna poissaolon pituuden mukaan. 
Sairauspoissaolojen pituudessa näkyy selkeästi koronapandemian vaikutukset. Lyhyet 1-3 päivää kestävät poissa-
olot ovat vähentyneet mutta 4-7 päivän poissaoloissa on selkeä 2,7 prosentin nousu. Muut sairauspoissaolot ovat 
kutakuinkin edellisen vuoden tasolla. 

Työkyvyttömyyspoissaoloista aiheutuvat kustannukset Kaari – laskurin mukaan  
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TYÖTURVALLISUUS 
 
Työtapaturmat 
 
Työhyvinvointijohtamisen yksi keskeisimmistä tavoitteista Hämeenlinnan kaupungilla on ollut työtapaturmien 
määrän lasku. Tähän on pyritty mm. tehostamalla tapaturmaprosessia sekä kiinnittämällä huomiota ennaltaehkäi-
sevään toimintaan, kuten läheltä piti -tilanteiden selvittämiseen ja riskien arviointiin. Hämeenlinnan kaupungilla 
kaikki työturvallisuusilmoitukset kirjataan sähköiseen Wpro järjestelmään. Wpro järjestelmään kirjataan erikseen 
läheltä piti-tilanteet, työtapaturmat ja ammattitautiepäilyt. 
  
Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien määrässä oli vuoteen 2019 verrattuna laskua 15 %. Vuonna 2020 Hä-
meenlinnan kaupungin henkilöstölle sattui yhteensä 191 vakuutusyhtiön työtapaturmaksi hyväksymää vahinkoa 
(v. 2019 hyväksyttyjä oli 193), näistä 166 tapahtui työpaikalla ja 36 työmatkalla. Useimmiten tapaturmia aiheuttivat 
liukastumiset tai kaatumiset, sekä äkillinen fyysinen tai psyykkinen kuormittuminen. 

Muutos vuodesta 2019 vuoteen 
2020  

Tapaturmien määrä  Korvauspäivien määrä  

Hämeenlinnan kaupunki -21 %  -30 %  

 pelastuslaitos  29 %  239 %  

 maatalouslomitus  55 %  79 %  

 Kaikki yhteensä  -15 %  - 6,5 %  

 
Tapaturmista maksetut korvaukset laskivat 0,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2019 korvauksia mak-
settiin 280 760 €. 

 
 

Vakuutusyhtiön maksamat  kor-
vaukset 2020 

maksetut korvaukset/päivät  maksetut  
korvaukset/€  

Hämeenlinnan kaupunki 1 191 181 554,20 

 pelastuslaitos  353 54 145,47 

 maatalouslomitus  320  43 633,74 

 Kaikki yhteensä  1 864   

279 333,41 
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Työtapaturmien ja ammattitautien lukumäärä/vertailu sattumisvuoden mukaan 
 

 
 

 
 

Työsuojelu 
Työsuojelun erityisenä painopistealueena 2020 psyykkinen kuormitus työssä ja kuormituksen vähentämiseksi teh-
tävien toimien tuloksellisuuden seuranta. 

Työsuojeluvaltuutetut saavat sähköisen WPro-järjestelmän kautta tiedon omalla vastuualueellaan sattuneista lä-
heltä piti – tilanteista ja työtapaturmista sekä työyksiköissä tehdyistä riskien arvioinneista. Valtuutetut ovat toimi-
neet aktiivisesti muistuttamalla sekä turvallisuusilmoituksiin johtaneiden tekijöiden analysoinnista työpaikoilla, 
että säännöllisten riskien arviointien tärkeydestä.   

Vuoden 2020 aikana työyksiköissä tehtiin WPro-järjestelmään kaikkiaan 829 työturvallisuusilmoitusta, joka on 100 
ilmoitusta edellisvuotta enemmän. Varsinaisia työtapaturmailmoituksia oli kuitenkin vain 35 ilmoitusta edellis-
vuotta vähemmän.  
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Merkittävin kirjattu vaaratekijä (45 % kaikista ilmoituksista) työturvallisuusilmoituksissa oli edelleen työntekijään 
kohdistunut väkivalta tai väkivallan uhka.  Osuus edellisvuoteen on noussut 6 prosenttia. 
 
 

 
Sisäilmahaitta-epäilyistä tehtiin vuoden aikana 66 ilmoitusta. Tietoturvaan liittyviä ilmoituksia tehtiin 23 
kappaletta. 
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Työsuojeluorganisaatio  
 
Hämeenlinnan kaupungin työsuojeluorganisaatio muodostui työsuojelupäälliköstä sekä neljästä päätoimisesta työ-
suojeluvaltuutetusta. Kaupungin työsuojelutoimikuntana toimii yhteistyötoimikunta. Työsuojeluvaltuutetut osal-
listuivat työterveyshuollon tekemille työpaikkaselvityskäynneille sekä tarvittaessa osatyökykyisten työntekijöiden 
tukiprosesseihin.   

Wpro työturvallisuusjärjestelmä on keskeinen osa Hämeenlinnan kaupungin työturvallisuustyötä. Työtä tehdään 
yhteistyössä järjestelmän toimittajan Awanic Oy:n, Sarastian, Hämeenlinnan kaupungin henkilöstöpalveluiden sekä 
Terveystalon kanssa.  

WPro-järjestelmään kirjataan työturvallisuusilmoitukset, joita ovat läheltä piti – tilanteet, työtapaturmat sekä am-
mattitautiepäilyt. Työturvallisuusilmoitusten lisäksi järjestelmään kirjataan työympäristön vaarojen tunnistaminen 
ja riskien arviointi sekä työterveyshuollon tekemät työpaikkaselvitys, potilasturvallisuus-, tietosuoja-/tietoturvail-
moitukset, sekä sisäilmahaittahavainnot.  

Jokaisen työntekijän velvollisuutena on ilmoittaa työssä havaitsemistaan epäkohdista, jotka voivat aiheuttaa hait-
taa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Työturvallisuusilmoituksesta lähtee automaattisesti 
sähköpostiviesti lähimmälle esimiehelle, ao. työsuojeluvaltuutetulle sekä työsuojelupäällikölle. Työturvallisuusil-
moituksen käsittely kuuluu esimiehen työsuojeluvastuuseen.   

WPro-järjestelmässä on vakuutusyhtiöintegraatio, jonka avulla järjestelmään kirjattu työtapaturmailmoitus lähtee 
myös vakuutusyhtiön käsittelyyn.  

Riskien arvioinnilla tarkoitetaan työssä esiintyvien vaarojen tunnistamista, vaarojen aiheuttamien riskien suuruu-
den määrittämistä ja riskien merkityksen arviointia. Riskien arviointi on systemaattinen prosessi, jolla työympäristö 
pyritään tekemään turvalliseksi. Riskien arviointi on ennakoivaa työsuojelua, jossa riskit pyritään havaitsemaan 
ajoissa, ennen kuin vahinkoja pääsee tapahtumaan.  

Työterveyshuollon työpaikkaselvityksiä tehdään työstä ja työpaikan olosuhteista johtuvien vaarojen ja haittojen 
terveydellisen merkityksen arvioimiseksi. 

 Riskien arviointi kuuluu esimiehen työsuojeluvastuuseen eli virkavastuullisilla esimiehillä on käyttöoikeudet WPro-
järjestelmän riskien arviointi – osioon. Riskien arviointi tulee tehdä kuitenkin yhteistyössä henkilöstön kanssa.   

Työsuojeluvaltuutettujen rooliin kuuluu tehdä havaintoja työpaikan riskien arviointiin sekä osallistua työpaikkasel-
vityskäynnille ja jatkotoimenpiteiden seuraamiseen. Työsuojeluvaltuutetuilla on käyttöoikeudet oman vastuualu-
eensa työyksikkötietoihin.  

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA  
 
Ohjelman tarkoituksena on työhyvinvoinnin kehittäminen ja tukeminen. Työhyvinvointiohjelmassa on keskeiset 
työvälineet ja toimintamallit kaupungin työntekijöiden ja työyhteisöjen työhyvinvoinnin edistämiseksi.  

Ohjelman avulla kaupungin johto, esimiehet, henkilöstö, luottamusmiehet, työsuojeluorganisaatio ja työterveys-
huolto pyrkivät yhdessä luomaan työhyvinvoinnin lisäämiseksi kannustavan ja kehitysmyönteisen ilmapiirin. 
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Hämeenlinnan kaupungin työhyvinvointiohjelma tukee henkilöstön työssä jatkamista, työssä viihtymistä ja työ-
hön sitoutumista. Työhyvinvoinnin aktiivisella edistämisellä on keskeinen merkitys henkilöstön pysyvyyden tur-
vaamisessa. 

Työkykyjohtaminen 
 
Yksikön työkykyä tuetaan noudattamalla ns. aktiivisen tuen mallia. Mallin mukaan työhyvinvointia uhkaaviin teki-
jöihin ja ilmiöihin tulee puuttua välittömästi niiden tultua ilmi. Puuttumisella tarkoitetaan asioiden käsittelyn väli-
töntä käynnistämistä, jotta työhyvinvointia uhkaavat tekijät sekä yksilö – että työyhteisötasolla saadaan poistettua 
tai hallintaan.   

Työhyvinvointia uhkaavien tekijöiden varhaisen tunnistamisen helpottamiseksi esimiehillä on käytössää Terveys-
talon Sirius- työkykyjohtamisen työkalu, joka ilmoittaa esimiehille, kun jokin hänen työntekijänsä poissaolorajoista 
täyttyy. Sirius- järjestelmä on esimiehen apuväline sairauspoissaolorajojen täyttymisen seurantaan ja varhaisen 
tukemisen mahdollistamiseen.  

Aktiivisen tuen mallin mukainen keskustelu on käytävä mm. jos työntekijällä on toistuvia lyhyitä sairauspoissaoloja 
yli viisi kertaa vuodessa tai jos työntekijällä on yli 30 kalenteripäivän yhtäjaksoinen tai kumulatiivinen sairauspois-
saolo vuodessa. Työterveyshuoltoon esimiehen tulee ilmoittaa, kun työntekijän sairauspoissaolo on kestänyt 30 
kalenteripäivää / sairauspäivärahapäivää. Työntekijän työkyvyn arviointi ja selvitys työssä jatkamisen mahdolli-
suuksista on tehtävä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa, kun sairauspoissaolo jatkuu yli 90 päivää.  

Aktiivisen tuen mallin keskeinen teema on ennaltaehkäisevän aktiivisen tuen korostaminen. Aktiivinen tuki tulisi 
perustua esimiehen ja työntekijän väliseen aktiiviseen keskusteluun ja varhaiseen tukeen, joka perustuu varhaisiin 
signaaleihin mahdollisista työkykyriskeistä). 

 

 

Ammatillinen kuntoutus 
 
Pitkittyneissä sairauspoissaoloissa hyödynnetään paluun tukena Kevan ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuk-
sia, tukimuotoja ovat mm: työkokeilu, tutkimuksellinen työkokeilu, koulutukset. 
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Toivu Työssä Toimintatapa 
 
Toivu työssä toimintamallissa tavoitteena on siirtyä sairauskeskeisestä ajattelusta työkykykeskeiseen ajatte-
luun. Jos työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään 
mutta pystyy terveyttään tai toipumistaan vaarantamatta tekemään soveltaen omaa työtään tai jotakin muuta 
työtä, esimies tarjoaa heti ensimmäisestä sairauspoissaolopäivästä lähtien Toivu Työssä- toimintamallin työtehtä-
viä. Työyhteisössä mietitään yhdessä mitä työtehtäviä voisi Toivu työssä toimintamallin soveltamisen aikana tehdä, 
tehtävät kirjataan WPro järjestelmään, josta myös työterveyshuollon henkilöstö näkee ne. 

Toivu työssä toimintatavan tarkoitus on tukea Hämeenlinnan kaupungin henkilöstön työkykyä, lisätä tuottavuutta 
sekä lisätä työhyvinvointia. Toivu työssä toimintamallin mukainen työn kesto voi olla yhdestä päivästä noin kah-
deksaan viikkoon. 

Toivu Työssä on sekä työntekijän että työnantajan etu: 

• Työntekijä saa Toivu työstä mallin mukaisesta työstä varsinaisesta työstä saamaansa palkkaa kun saisi sai-
rauspoissaolosta. 

• Työntekijän ei tarvitse olla poissa työstä kun sairaus tai tapaturma on vain osittain vienyt työkyvyn, tällöin 
palkalliset sairauspoissaolopäivät säästyvät siihen ajankohtaan kun niitä todellisuudessa tarvitaan.  

• Toivu työssä toimintamalli madaltaa työntekijän kynnystä palata sairauspoissaolon jälkeen työhön.  
• Työntekijä voi oppia korvaavassa työssä uusia taitoja ja toimintatapoja tai voi keskittyä joihinkin tehtäviin 

tavanomaista syvällisemmin. 
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• Työntekijän työpanos on käytössä työpaikalla niissä tehtävissä, mihin työkyky riittää.  
• Mikäli toiminta sitä vaatii esimies palkkaa Toivu työssä työntekijälle sijaisen. Esimies arvio sijaistarpeen ja 

sen otetaanko sijainen koko- vai osapäiväiseksi. 

 
Toivu työssä päiviä oli kuluneena vuonna 2004 kalenteripäivää (3072 v. 2019), joka on keskimäärin 167 pv/kk.  
Toivu työssä mallin mukaista työtä teki vuoden 2020 aikana 87 henkilöä, vuonna 2019 henkilöitä oli 102. Jakson 
keskimääräinen pituus oli 23 päivää (vuonna 2019 keskimäärin 30,1 päivää). Toivu työssä päivien merkittävä yli 
30% lasku selittyy koronapandemialla ja siitä johtuvasta laajasta etätyön käytöstä. 

Liikunta Työn lomassa 
 
Hämeenlinnan kaupunki haluaa nostaa liikunnan osaksi työhyvinvointia ja nostaa työntekijän fyysisen aktiivisuuden 
merkitystä työkyvyn ylläpidossa ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyssä.  

Hämeenlinnan kaupunki kannustaa työntekijöitään ja työyksiköitään liikkumaan työajalla. Jo pienikin aktiivisuus 
päivän aikana tuo merkittäviä terveyshyötyjä. Parhaimmillaan liikkua voi työn lomassa ja sitä varten ei tarvitse 
lähteä pois työpaikalta tai edes vaihtaa liikuntavaatteita. Liikkua voi työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä. 
Liikunta ei saa häiritä työntekoa ja sen tulee olla suunniteltu sellaiseksi, että sen suorittamisesta ei aiheudu haittaa 
työlle. Parhaimmat hyödyt saavutetaan, kun liikunta on säännöllistä ja pitkäjänteistä. 
 
Liikunnan avulla voit vaikuttaa omaan vireystilaasi. Liikunta mm. vilkastuttaa verenkiertoa, aktivoi lihaksia, keven-
tää painetta tukirangassa ja kiihdyttää aineenvaihduntaa. Työyhteisön aktiivisuus liikkumisen kulttuurin synnyttä-
misessä ja ylläpitämisessä on olennaista.  

Liikuntatuokioita toteutetaan monin tavoin mm. pidetään kävelykokouksia, taukojumppaa, venyttelyä, rentou-
tusta, käytetään portaita – ei hissiä. Kouluissa ja päiväkodeissa liikuntaa tulee luontevasti työssä; välituntivalvon-
nat, liikuntatunnit, päiväkodeissa ulkoilu ja liikunta lasten kanssa. 

Osasairauspäiväraha 
 
Osasairauspäivärahakäytäntöä on muutettu siten, että työntekijälle maksetaan osittaisen sairauspoissaolon ajalta 
täyttä palkkaa ja työnantaja hakee korvauksen Kelasta. 

Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea työkyvyttömän henkilön työelämässä pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen 
työhönsä. Jos kokoaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä sairastuu ja tulee työkyvyttömäksi, voi työterveyslää-
käri arvioida, kykeneekö työntekijä työjärjestelyiden turvin tekemään työtään osa-aikaisesti (40 – 60 %). 

Osa-aikatyöstä sovitaan työterveyslääkärin tai muun työolosuhteet tuntevan lääkärin arvion perusteella (Lääkärin-
lausunto B). Osa-aikatyö voidaan sopia alkamaan aikaisintaan omavastuuajan jälkeen (1+9 arkipäivää) eli, kun työ-
kyvyttömyyttä on kestänyt 2 viikkoa. 

Työkykyä ylläpitävä toiminta 
 
Hämeenlinnan kaupunki järjestää työntekijöilleen runsaasti erilaisia virkistysmahdollisuuksia. Työpaikkaliikunnan 
tarjoaa kaupungin henkilöstöpalvelut ja käytännön toiminnasta vastaa Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy. Tyhy- lii-
kunta on tarkoitettu kaikille Hämeenlinnan kaupungin palveluksessa oleville henkilöille. Kriteerinä etujen saa-
miseksi on voimassa oleva palvelussuhde.  
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Vuonna 2020 korona-epidemia pysäytti alkuvuotta lukuun ottamatta työnantajan järjestämät kurssit ja ohjatut 
ryhmät. 

Korona-pandemia esti myös vuosittain järjestettävän liikuntailtapäivän. Hämeenlinnan kaupungin palveluksessa 
20, 30 tai 40 vuotta olleita muistetaan perinteisesti liikuntailtapäivässä polku- tai kuntopyörällä, 2 vrk kuntolomalla 
tai 300 euron lahjarahalla. Vuonna 2020 palvelusvuosilahjan sai 116 henkilöä. Liikuntapäivää ei koronan takia pys-
tytty järjestämään, mutta lahjat jaettiin 13.5.2020. 

Vuonna 2020 tyhy-liikunnan kustannukset olivat yhteensä 38 409 € (49 747 euroa v. 2019).  

Työhyvinvointi on yhteinen juttu 
 
Työelämää koskevassa tutkimuksessa on todettu, että työyhteisön positiivisella sosiaalisella pääomalla on yhteys 
myös yksilöiden kokemaan työhyvinvointiin. 

Työyhteisön jokaisella jäsenellä on yhtä suuri vastuu hyvän työilmapiirin ylläpitämisestä ja edistämisestä. Esimie-
hen tehtävänä on järjestää palavereita ja työpaikkakokouksia, joissa positiivista pääomaa voi kasvattaa. Työyhtei-
sön tulee huolehtia vapaamuotoisesta yhdessäolosta, joita ovat esimerkiksi työpäivän mittaan pidettävät kahvi-
tauot, erilaiset virkistäytymistapahtumat sekä yhteiset juhlat.  

Koronapandemia perui monia henkilöstön hyvinvointia edistäviä valmennuksia, tilaisuuksia ja tapahtumia mutta 
onneksi pystyimme kuitenkin joitakin tilaisuuksia ja valmennuksia järjestämään.  

Toivu Työssä Liikkuen 
 
Toivu Työssä Liikkuen valmennus on uusi toimintatapa vahvistamaan henkilöstön hyvinvointia ja ennaltaehkäistä 
työkyvyttömyyttä.  Valmennukset toteutetaan paikallisen LIKE- liikutuksekseen kanssa, joka kilpailutettiin hyvin-
vointikumppaniksi vuonna 2019. 

Toivu työssä liikkuen- valmennuksen tavoitteena on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. Pääpainona liikun-
nan lisääminen, terveellinen ruokavalio, painonhallinta, uni ja palautuminen, työnhallinta sekä psykososiaalisen 
kuormittuneisuuden vähentäminen.  

Valmennuksen työkaluina oli mm ryhmävalmennukset, lajikokeilut, yksilölliset valmennusohjelmat, luennot, val-
mentajan tuki, valmennuksen tueksi käytetään sähköisiä palveluita.  

Opetushenkilöstön 105 henkilön valmennus alkoi vuoden 2020 alussa. Maaliskuun lopussa valmennus siirtyi pan-
demian johdosta kokonaan etävalmennukseksi ja samalla valmennuksen kestoa pidennettiin kolmella kuukaudella.  
Lokakuussa 2020 aloittaa 100 henkilön sekaryhmä, jonka osallistujat tulevat sosiaalipalveluista, kaupunkiraken-
teesta ja konsernipalveluista. 

 
58 + hyvinvointipäivät  
 
Eerikkilän urheiluopiston kanssa yhteistyössä järjestettiin edellisen vuoden tapaan hyvinvointipäivät.  Vuonna 2020 
ikäryhmää laajennettiin 60 vuotta täyttäneistä 58 vuotta täyttäneisiin. Hyvinvointipäivät on tarkoitettu henkilös-
tölle, jolla on eläkkeeseen vähintään kaksi vuotta jäljellä ja jotka haluavat kohentaa kuntoa ja hyvinvointia niin, että 
selviävät työssä hyvinvoivina ja voivat nauttia eläkepäivistä virkeänä ja terveenä. 58+ on tapa huomioida pitkän 
työuran tehneitä työntekijöitä, eräänlainen uusi alku niille, joille omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on jäänyt 
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arjen pyörityksessä sivuun ja palkinto niille, jotka ovat kunnostaan huolehtineet. Kolme päivää kestäviin 58+ hyvin-
vointipäiviin osallistui vuonna 2020 yhteensä 44 henkilöä.   

Tuki sisäilmasta ja muista sairauksista kuormitusta kokevalle henkilöstölle  
 
Pandemian vuoksi hyvinvointiryhmiin osallistujien määrää jouduttiin vähentämään. Erilaisista oireista kärsiville to-
teutettiin kuitenkin kaksi, psykoedukatiivisiin menetelmiin perustuvaa kokonaisvaltaista hyvinvointivalmennusryh-
mää, joihin osallistui yhteensä 20 työntekijää.  

Muut henkilöstön hyvinvointia lisäävät valmennukset ja tilaisuudet 
 
Korona-epidemia esti sekä keväällä että syksyllä perinteiset uusille työntekijöille pidetyt tervetulotilaisuudet Raa-
tihuoneella. 

Uusille esimiehille on järjestetty perehdytystapaamisia, joissa kahden puolikkaan päivän aikana uusien esimiesten 
pienryhmissä on käyty läpi työlainsäädäntöä, työ- ja virkaehtosopimuksia sekä työhyvinvointiin ja –suojeluun liit-
tyviä asioita sekä työnantajan käytäntöjä henkilöstöasioissa. 

Valtakunnallista työhyvinvoinnin päivää vietettiin 2.10.2020 otsikolla “Unelmien työpäivä”. Hämeenlinna oli mu-
kana tapahtumassa.  

Henkilöstön ensiapuvalmiuksien kehittämiseksi on järjestetty hätäensiapukoulutusta sekä niiden kertauskursseja.  

Ansiomerkit  
 
Suomen Kuntaliiton myöntämät ansiomerkit jaettiin merkkien saajille työyksiköissä järjestetyissä juhlatilaisuuk-
sissa joulukuun aikana. Suomen Kuntaliitto myönsi ansiomerkin 44 työntekijälle. 

TYÖTERVEYSHUOLTO 
 
Työterveyspalveluiden kilpailuttamisen tuloksena palveluntuottajana 1.4.2020 lähtien aloitti Terveystalo Oy.  

Uusi työterveyshuollon toimintasuunnitelma laadittiin Terveystalon kanssa ajalle 1.1.-31.12.2023. Toimintasuun-
nitelmassa on kuvattu toiminnalliset ja määrälliset tavoitteet ja sitä tarkistetaan vuosittain. 

Työnantajan tilikaudesta 2020 alkaen työnantajan järjestämälle työterveyshuoltotoiminnalle määritellään kor-
vausluokkien I ja II osalta yksi yhteinen laskennallinen enimmäismäärä. Siitä korvataan ensisijaisesti ehkäisevän 
työterveyshuollon eli korvausluokan I kustannukset. Enimmäismäärän voi käyttää kokonaan ehkäisevän työter-
veyshuollon eli korvausluokka I:n mukaiseen toimintaan. Sairaanhoidon eli korvausluokan II kustannuksia voidaan 
korvata, jos enimmäismäärää on jäljellä korvausluokan I kustannusten jälkeen, kuitenkin enintään 40 prosenttia 
yhteisestä enimmäismäärästä.   

Työterveyshuollon määrärahasta tavoitteena on suunnata vähintään 70 % ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon 
ja 30 % työterveyspainotteisten, yleislääkäritasoisten sairaanhoitopalvelujen ostoon. Vuonna 2020 työterveyshuol-
lon määrärahasta 71 % käytettiin ennaltaehkäiseviin palveluihin ja 29 % sairaanhoitopalveluihin. 
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Työterveyshuollon kustannukset jakaantuivat seuraavasti:  

Kela I 691 021 €, 71 % (vuonna 2019 1 034 085 € 87 %)  

Kela II 287 012 €, 29 % (vuonna 2019 161 148 € 13 %)  

 
Kela korvattavien kustannusten lisäksi työterveyshuollon kokonaiskustannukset 1 111 838 euroa sisältävät ei kor-
vattavia palveluja sekä yleis- ja palvelumaksuja yhteensä 133 805 euron edestä.  
 

 

Työterveyshuoltokustannukset vuosina 2014 – 2020 
 
Työterveyshuollon toiminnan kuvaus 
 
Toimintasuunnitelman mukaisesti henkilöstöpalveluiden ja terveystalon edustajat ovat kerran kuukaudessa tavan-
neet, tapaamisissa on käyty läpi ajankohtaisia asioita sekä seurattu tavoitteiden toteutumista. Lisäksi toimialajoh-
tajat ovat kvartaaleittain tavanneet Terveystalon edustajia. 

Elokuun lopussa valmiusjohtoryhmä teki päätöksen lisäpalveluna hankkia kriittisille henkilöstöryhmille covid-19 
testauksia Terveystalolta. Palvelunoston tavoitteena oli lyhentää henkilöstö poissaoloa työstä ja siten säästää si-
jaiskuluissa, tilanteessa jossa julkisen terveydenhuollon testituloksen saamiseen meni 3-5 päivää. Syksyn 2020 ai-
kana Terveystalossa tehtiin 684 testausta. 
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KL1 – ennaltaehkäisevä työterveyshuolto 
KL2 – sairaanhoito  
 
Työterveyshuollon suoritteet v.2020  
 
Koko henkilökunnasta 17,79% ei ollut lainkaan sairaana raportointivuonna. 

8. TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS 
 
Hämeenlinnan kaupungin tasa-arvosuunnitelma on laadittu naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn 
tasa-arvolain (609/1986) asettaman velvoitteen mukaisesti. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu 
vuonna 2016 ja suunnitelma päivitettiin vuonna 2019.  Päivitetty suunnitelma on hyväksytty yhteistyötoimikun-
nassa 2.5.2019. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään kolmen vuoden välein. 

 
Tasa-arvosuunnitelman päivityksen yhteydessä tarkastettiin suunnitelman tavoitteet, sekä toimenpiteen tasa-ar-
von ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Suunnitelman tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät tavoitteet ja toi-
menpiteet kohdistuvat yhdeksään asiakokonaisuuteen, joita ovat: 

• Henkilöstöjohtaminen 
• Rekrytointi 
• Palkkaus 
• Koulutus ja urakehitys 
• Vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet 
• Ilmapiiri 
• Työn ja muun elämän yhteensovittaminen 
• Työolot 
• Saavutettavuus 

 
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ja toimenpiteitä sekä niiden toteutumista seu-
rataan aktiivisesti. Tasa-arvosuunnitelman seurannan ja arvioinnin tarkoituksena on osoittaa, kuinka pitkälle suun-
nitelman toteuttamisessa on päästy, ovatko toimenpiteet olleet oikeita, miten tavoitteet on saavutettu ja onko 
suunnitelmasta tiedotettu riittävästi. Kaupunginhallinnossa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun seurannan 
toteuttamisesta vastaa henkilöstöpalvelut. Seuraavan kerran suunnitelmaa päivitetään vuonna 2021, jolloin arvi-
oidaan tässä suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. 

Työterveyshuollon suoritteet kpl
Terveys- ja seurantakäynnit (KL1) 1655
Työfysioterapeutin käynnit (KL1) 255
Työterveyspsykologin käynnit (KL1) 309
Sairauskäynnit (KL2) 1364
Työtapaturmakäynnit 171
Käyntisyyn työhön liittyvyys 1546
Käyntisyyn vaikutus työkykyyn lähivuosina 1234
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KESKIMÄÄRÄISET PALKAT 

 

 
 
Naisten ja miesten keskimääräiset palkat sopimusaloittain 2020 
 
 
Edellä on kuvattuna naisten ja miesten keskimääräiset palkat sopimusaloittain. Palkkavertailu on tehty lokakuun 
2020 palkkatiedoista, mukana on kokoaikatyössä olevien henkilöstön palkat. Mukana eivät ole alle 6 henkilön ryh-
mät.  Tehtäväkohtaisella palkalla tarkoitetaan tehtävän vaativuuden mukaista palkkaa ilman mitään palkanlisiä. 
Kokonaisansio sisältää kaikki lisät lisä- ja ylityökorvaukset mukaan luettuina. Kunta-alan kuukausipalkkaisen henki-
löstön keskimääräinen kokonaisansio oli Kuntatyönantajien tilaston mukaan 3 315 euroa/kk vuonna 2019 (3 215 
euroa /kk vuonna 2018). Vuoden 2020 tilastotietoja ei ole vielä saatavissa. 

Kaupungin tehtäväkohtaiset palkat eri sopimusaloilla määräytyvät valtakunnallisten sopimusten mukaan ja paikal-
lisen työn vaativuuden arviointijärjestelmän perusteella. Keskimääräisiä palkkoja verrattaessa tulee huomioida, 
että sopimusalat sisältävät työn vaativuudeltaan ja sisällöltään hyvin eritasoisia tehtäviä, jolloin palkkaus myös 
vaihtelee. 

KVTES -palkkaryhmässä on suurin osa kaupungin henkilöstöstä.  Naisten keskimääräinen palkkataso on pienempi 
kuin miesten.  Ryhmään kuuluvat mm. suuret naisvaltaiset matalapalkka-alat kuten lastenhoitajat, lähihoitajat, 
kouluohjaajat, palvelusihteerit.  Vastaavasti miesten keskiansiota nostavat korkeampipalkkaiset ylimmässä joh-
dossa olevien miesten palkat (kaupunginjohtajat).  

Lääkärisopimuksen piirissä olevien palkkaeroa selittää hammaslääkärien palkkarakenne. Hammaslääkäreistä suu-
rin osa on naisia ja hammaslääkäreiden palkkataso on alempi kuin muilla lääkäreillä johtuen maksettavista toimen-
pidepalkkioista, jotka eivät sisälly em. kokonaispalkkoihin. 

 

 Naiset Miehet 
Kokonaisansio 7813 9059 

 
Ylimmän johdon keskimääräiset palkat vuonna 2020 
 
 
Ylimpään johtoon lasketaan kuuluvaksi kaupunginjohtajat, toimialajohtajat ja konsernipalvelujen vastuualueiden 
johtajat. Ylimpään johtoon kuului 3 naista 5 miestä.  

Johdon palkoissa miesten keskiansiota nostavat kaupunginjohtajien korkeammat palkat.  
 

Sopimusala
Naiset 

lkm
Miehet 

lkm
Tehtäväkohtainen palkka 

Naiset
Tehtäväkohtainen palkka 

Miehet
Palkkaero

 %
Kokonaisansio 

Naiset
Kokonaisansio 

Miehet
Palkkaero 

%

KVTES 1946 260 2434 2752 -11,5 2615 2902 -9,9
OVTES 392 128 2989 3115 -4,0 3749 4047 -7,4
Tekniset 61 223 2998 2473 21,3 3376 2828 19,4
Lääkärit 60 32 5541 6262 -11,5 6042 6918 -12,7
Tuntipalkat 8 63 13 13 -2,5 14 15 -5,5
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TYÖN JA MUUN ELÄMÄN YHTEENSOVITTAMINEN 
 
Tasa-arvosuunnitelman mukaisesti Hämeenlinnan kaupungissa työtehtävien organisoinnissa otetaan huomioon se, 
että perhevapaiden käyttö turvataan tasapuolisesti molemmille sukupuolille. Tässä yhteydessä tulee huomioida, 
että koko henkilöstöstä vuonna 2020 oli naisia 78,1 %. 

 
 

Naisten ja miesten käyttämät erilaiset vapaat 2020 
 
9. YHTEISTOIMINTA 
 
Yhteistoimintaa kunnissa säätelevä laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) 
tuli voimaan 1.9.2007.  

Hämeenlinnassa yhteistyötoimikunta käsittelee yhteistoimintalain piiriin kuuluvat asiat ja toimii työsuojelun val-
vonnasta ja työpaikan työsuojelun yhteistoiminnasta annetussa laissa (44/2006) tarkoitettuna työsuojelutoimikun-
tana. 

Yhteistyötoimikunnassa työnantajaa edustavat kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja, kolme toimialajohta-
jaa, henkilöstö- ja hallintojohtaja, palvelussuhdepäällikkö ja työhyvinvointipäällikkö. Henkilöstöä edustavat pääso-
pijajärjestöjen ja Tehyn pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. 
 
Henkilöstöpalveluiden henkilöstö sekä pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ovat laatineet yhteistyösopi-
muksen. Sopimus sisältää yhteistyön pelisääntöjä ja rooleja, tietoja yhteistyöstä ja sen muodoista sekä yhteisten 
tapaamisten järjestäytymisestä, asialistoista, muistioista jne.  
 
Yhteistyötoimikunta kokoontui kertomusvuonna 7 kertaa. Pääluottamusmiestapaamisia oli vuoden 2020 aikana 5 
kertaa. 

Vuoden 2020 aikana käytiin myös kaksi yhteistoimintamenettelyä.  

Kevään 2020 yhteistoimintamenettelyssä tarkasteltiin kesän ja syksyn työtilannetta sen henkilöstön osalta, jonka 
työt covid-19 epidemian johdosta ovat tilapäisesti vähentyneet. Yhteistoiminamenettelyssä varauduttiin mahdol-
listen lomautusten toteuttamiseen niissä tehtävissä, joissa työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vä-
hentyneet. Valtioneuvoston päätös toimintojen avaamiseen vaikutti henkilöstön työtilanteeseen ja henkilöstö-
kartoitus osoitti, että tekemällä erilaisia työ-, loma- ja muiden vapaiden järjestelyitä, lomautuksia ei tarvita. Täten 
yhteistoimintamenettely päätettiin yksimielisesti päättää siihen, ettei tuotannollisin perustein ole tarvetta lomau-
tuksiin kesälle 2020. 

 
Kalenteri-

päivät 
yht.

Kalenteri-
päivät
naiset

Poissaolo
%

naiset

Kalenteri-
päivät
miehet

Poissaolo
%

miehet
Opintovapaa 15627 13782 88,2 % 1845 11,8 %
Perhevapaat 37212 35931 96,6 % 1281 3,4 %
Koulutus 3897 3284 84,3 % 613 15,7 %
Vuorotteluvapaa 2210 1863 84,3 % 347 15,7 %



  

34 

 

Kaupunginhallitus teki 25.5.2020 päätöksen yhteistoimintamenettelyn ns. välivaiheen neuvotteluiden aloittami-
sesta taloudellisista syistä. Neuvotteluiden tavoite oli ajalle 1.9.2020-31.5.2021 löytää yhteensä 1,5M euron hen-
kilöstösäästöt. Neuvottelut alkoivat 19.8.2020 ja kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti säästöjen saavutta-
miseksi tulee hyödyntää henkilöstön vaihtuminen ja muut henkilöstörakenteelliset muutokset maksimaalisesti, et-
siä säästöjä myös muista henkilöstökuluista mutta varautua myös mahdolliseen henkilöstötyövuosien vähentämi-
seen ja lomauttamiseen.  Neuvottelut päättyivät ilman neuvottelutulosta marraskuussa 2020. Koska kaupungin 
tulosennuste selkeästi parani loppuvuodesta 2020, kaupunginhallitus päätti välivaiheen yhteistoimintamenettelyn 
päättämisestä ilman lomautuksia. Kuitenkin siten, että käynnistetään vuotta 2021 koskevat yhteistoimintamenet-
tely, joka perustuu taloudellisiinsyihin ja joiden tavoitteena ovat vuoden 2021 talousarviossa edellytetty 1,5 mil-
joonan euron henkilöstökulujen säästö.  

 
10. KANNUSTAVA PALKKA JA PALKITSEMINEN  
 
Henkilöstöä kannustetaan tuloksellisuuden kehittämiseen kaupungin kokonaispalkitsemisen keinoin. Rahallisia 
palkitsemiskeinoja ovat mm. henkilökohtaiset palkanlisät ja kehittäjäpalkkiot. 

 
HENKILÖSTÖKULUT 
 
Tilinpäätöksessä henkilöstökulut ovat 156 296 265 euroa eli 4 019 535 euroa budjettia pienemmät. Palkkasumma 
kasvoi 2,02 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen kasvu yhteensä oli 2,43 %. 
 

 
 

 
 
Henkilöstökulut vuonna 2020, koko organisaatio, vertailu käyttösuunnitelmaan ja vuosiin 2018 ja 2019 

KANNUSTAMINEN JA PALKITSEMINEN 

Kannustamisen ja palkitsemisen kokonaisuuden sisältämä aineeton osuus sisältää työelämän laatuun liittyviä te-
kijöitä kuten palaute, kiitos ja kannustus, työn mielekkyys, vaikuttamis- ja kehittymismahdollisuudet työssä sekä 
joustot työajassa. 

 

 Budjetti 2020 Tilinpäätös 2020 Poikkeama Tilinpäätös 2019
Henkilöstökulut yhteensä 160 315 800 € 156 296 265 € 4 019 535 € 152 589 679 €
Eläkemenoperusteiset maksut 6 901 000 € -6 591 676 € 13 492 676 € 6 296 467 €
Varhemaksut 0 € 0 € 0 € 4 888 €
Työvoiman vuokraus 2 247 700 € 4 192 352 € -1 944 652 € 4 490 846 €
Lääkäripalveluiden ostot 760 100 € 643 966 € 116 134 € 1 488 311 €

Henkilöstökulut Tilinpäätös 2020 Tilinpäätös 2019 Tilinpäätös 2018
Palkat 123 376 805 120 935 846 116 345 809
Henkilöstösivukulut
    Eläkekulut 27 881 865 27 665 825 27 425 932
    Muut henkilösivukulut 5 037 595 3 988 007 4 393 694
Henkilöstökorvaukset 1 807 599 -1 970 284 -1 947 137
Henkilöstökulut yhteensä 156 296 266 152 589 679 148 165 435
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Aineellinen osuus sisältää henkilöstöedut, tuloksiin sidotut palkkiot ja palkinnot sekä maksettavan palkan. Tuloksiin 
sidotut palkinnot ja palkat sisältävät uusia sekä jo käytössä olleita mutta uudistettuja palkitsemistapoja. Pikapalkkio 
ja kehittäjäpalkkio ovat vanhoja tuttuja mutta hieman uudistettuja palkitsemistapoja kun taas kertapalkkio ja kau-
punginjohtajan innovaatiopalkkio ovat uusia. 

 
Palkitsemisen kokonaisuus 

FIKSUA TYÖTÄ- KEHITTÄJÄPALKINTO 

Fiksua työtä -palkitsemisryhmä palkitsi v. 2020 kehittämistekoja, joiden taustalla oli todellisia uusia, omia inno-
vaatioita, raikkaita uudistukseen tähtääviä ideoita ja tekijöitä, joiden työpanos ylittää perustyön raamit. Palkittu-
jen joukosta löytyy useampia kehittämistekoja, joiden vaikuttavuus kantaa myös oman työyhteisön ulkopuolelle. 
Valinnoissa painoarvoa saivat työntekijälähtöiset uudet käyttöönotetut innovaatiot, jotka selkeästi ovat paranta-
neet asiakkaiden arkea ja tuoneet säästöjä kaupungille. 
 
Keväällä 2020 palkittiin 13 kehittämistekoa, joihin osallistui yhteensä 56 henkilöä. Syksyllä palkittiin 7 kehittämis-
tekoa, joihin osallistui yhteensä 21 henkilöä.  Jokainen kehittämistekoon osallistunut henkilö palkittiin omasta 
kehittämispanoksestaan 200-400 euron suuruisella kertapalkkiolla, joka maksettiin palkanmaksun yhteydessä. 
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Kaikki kehittämistyöt julkaistiin koko henkilöstön nähtäville netissä Fiksua työtä –sivustolla. 
 
PIKAPALKKIOJÄRJESTELMÄ  
 
Pikapalkkio on tunnustus yksittäiselle työntekijälle erinomaisesta normaalit työtehtävät ylittävästä toiminnasta. 
Pikapalkkio on vapaa-ajan virkistykseen tarkoitettu lahjakortti. 

Pikapalkkion myöntämisen perusteena voi olla yksittäinen erinomainen työsuoritus, oma-aloitteinen toiminta, li-
sätyötehtävän suorittaminen, ammattiosaamisen kehittäminen, positiivisen työilmapiirin luominen tai arjen inno-
vaatio. 

Pikapalkkioita jaettiin 587 kappaletta (vuonna 2019 536 kpl.) 

KERTAPALKKIO 

Kertapalkkio on rahamääräinen palkkio. Sen tarkoitus on palkita henkilöstöä kertaluonteisesti erittäin hyvästä ja 
esimerkillisestä työsuorituksesta sekä tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävistä ideoista tai palvelun erinomaisesta 
onnistumisesta. Palkittavaa on myös se, että henkilö on omalla toiminnallaan edistänyt muutoksen läpivientiä 
myönteisesti ja rakentavasti.  

Kertapalkkio voi olla yksilö- tai ryhmäkohtainen ja sen suuruus voi olla 100–500 euroa henkeä kohti. Tarkoitus on, 
että kertapalkkio maksetaan mahdollisimman pian palkittavan suorituksen jälkeen. Kertapalkkion maksamisesta ja 
suuruudesta päättää toimialajohtaja viranhaltijapäätöksellä esimiehen esityksestä. Toimialajohtajien ja koko kon-
sernipalveluiden osalta päätöksen kertapalkkiosta tekee kaupunginjohtaja. 

Kertapalkkioita maksettiin 27 kappaletta suuruudeltaan 100-500 euroa. (Vuonna 2019 24 kpl). 

 
HENKILÖSTÖETUUDET JA AINEETON PALKITSEMINEN 
 
Henkilöstöllä oli käytössään monipuoliset henkilöstöetuudet, mm. liikunta- ja kulttuurietuudet, vapaa-ajan mök-
kien vuokraus, Tawast Golfin pelioikeudet, aition käyttö HPK:n kotiotteluissa, työnantajan tuki työpaikkaruokai-
luun (Eazybreak-mobiiliseteli) sekä korottomat tietokone- ja polkupyörä hankintalainat. 

Henkilöstöetuna kaupunki tarjoaa enintään kahden vuoden korotonta lainaa tietokoneen tai polkupyörän hankin-
taan. Polkupyörälainalla on mahdollisuus hankkia omaan käyttöön polkupyörä tai sähköavusteinen polkupyörä 
varusteineen. Työmatka- ja vapaa-ajan pyöräilyn tukeminen on yksi monista kaupungin toimenpiteistä kohti hiili-
neutraalia kaupunkia. Vuonna 2020 tietokonelainapäätöksiä tehtiin 29 kpl polkupyörälainapäätöksiä 77 kpl. 

KANNUSTEVAPAAT 
 
Hämeenlinnan kaupungissa on mahdollista pitää kannustevapaata, mutta sen myöntäminen on kuitenkin harkin-
nanvaraista. Kannustevapaan myöntäminen edellyttää, että se on toiminnan kannalta mahdollista eikä sen ajaksi 
palkata sijaista. Kannustevapaat ovat myös yksi tärkeä keino henkilöstösäästöjen saavuttamiseksi. Kannustevapaita 
pidettiin vuonna 2020 yhteensä 3 479 päivää, joka on 22,1% ja 631 päivää enemmän kuin vuonna 2019 (yhteensä 
2 844 työpäivää). kannustevapaiden laskennallinen säästö on 418 000 €. 
 

https://fiksuatyota.wordpress.com/
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11. LIITTEET 
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Taulukko 9 Henkilöstö tulosalueittain 

Hämeenlinnan kaupungin henkilöstömäärä 31.12.2020
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