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HENKILÖSTÖRAPORTTI 2019  
 
Yleistä 
 
Rautavaaran kunnan henkilöstöraportti antaa tietoa henkilöstömäärän kehityksestä ja tukee kunnan 
henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstöä koskevien linjausten tekemistä. Raportti sisältää tunnuslukuja, 
joiden avulla voidaan paremmin hahmottaa henkilöstömäärää, toimintaa, tuloksia ja kustannuksia. 
Henkilöstöraportin tarkoituksena on toimia apuvälineenä henkilöstösuunnittelussa. Tarkoituksena on 
herätellä ajatuksia henkilöstön nykytilasta, tulevaisuuden tarpeista, kehittämisalueista niin 
henkilöstön, esimiesten kuin luottamushenkilöiden kesken.  
 
Henkilöstöraportointi toteutetaan vuosittain ja raportin valmistelee henkilöstöjaosto. Raportti on 
luontevasti osa tilinpäätösvalmistelua ja näin ollen myös osa tilinpäätöstä. Henkilöstöraportti tukee 
myös vuosittain yhteistoimintamenettelyssä laadittavan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sisällön 
tuottamista. 
 
Kunnan henkilöstömäärä 
 
Henkilöstömäärän kehitys 
 
Rautavaaran kunnan ja tytäryhtiöiden yhteenlaskettu vakituisten työntekijöiden määrä on ollut 
henkilötyövuosina 142,8 htv. Henkilöstömäärän kuvaamista henkilötyövuosina jatketaan. 
Henkilötyövuosi kuvaa todellista työvoimantarvetta, sillä se ottaa huomioon myös sijaisuudet ja 
toisaalta myös pitkät poissaolot. Myös palkkakuluja arvioidessa henkilötyövuodet ovat parempi 
mittari kuin pelkästään vakituisten työsuhteiden määrä. Rautavaaran kunnan henkilökunnasta noin 
puolet työskentelee perusturvan palvelualueella. 
 
Kunnan henkilöstömäärä henkilötyövuosina 2017-2019   
   2017 (htv) 2018 (htv) 2019 (htv) 
Hallintopalvelut   7,9 8,6 8,8 
Perusturvapalvelut   59,1 67,3 66,6 
Hyvinvointipalvelut   50,5 48,9 50,8 
Elinvoimapalvelut   10,5 15 16,2 
Henkilöstö yhteensä   128 139,8 142,4 

 
Eläkkeelle siirtyminen 
 
Rautavaaran kunnan eläkepoistuma on ollut vuonna 2019 merkittävä. Rautavaaran kunnan 
palveluksessa olevasta henkilökunnasta on 50 vuotta täyttäneitä yli puolet ja alle 30 vuotiaita on alle 
15 prosenttia työvoimasta. Eläkepoistuma tulee asettamaan haasteita Rautavaaran kunnan 
henkilöstösuunnittelulle. Tiedostettu rekrytointivaikeus on syytä ottaa huomioon 
henkilöstösuunnittelussa tulevina vuosina. 
 
Eläkkeelle siirtyneet (Lähde: Keva) 

Vuosi 
Eläkkeelle 
siirtyneet Keski-ikä 

2015 6 60,3 
2016 9 56,7 
2017 6 59 
2018 9 60 
2019 9 56,3 
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Eläkkeelle siirtyneiden määrä 2003 – 2019 

 
 
Eläköitymisennuste 
 
Eläköitymisennuste 2020 - 2039 (Lähde: Keva)   

Vuosi Vanhuuseläkkeet  Työkyvyttömyyseläkkeet Osatyökyvyttömyyseläkkeet 
Eläkkeet 
yhteensä 

2020 4 1 1 6 
2021 5 1 1 7 
2022 4 1 1 6 
2023 5 1 1 7 
2024 5 1 1 7 
2025 4 1 1 6 
2026 5 1 1 7 
2027 6 1 1 8 
2028 5 1 1 7 
2029 6 1 1 8 
2030 4 1 1 6 
2031 6 1 1 8 
2032 4 1 1 6 
2033 5 1 1 7 
2034 4 0 0 4 
2035 4 0 0 4 
2036 2 0 0 2 
2037 2 0 0 2 
2038 2 0 0 2 
2039 2 0 0 2 

Yhteensä 84 14 14 112 
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Eläköitymisennuste 2020 - 2039 (Lähde: Keva)

 
 
 
Käytetyn työajan jakauma 
 
Työnantajan käytettävissä oleva työpanos on ollut 75,6 % (vuonna 2018 72,2 %) koko työajasta. 
Laskennan perusteena on käytetty todellisia työpäiviä 251. Vuosilomien, sairauspäivien, 
lakisääteisten poissaolojen (mm. äitiys- ja isyyslomat, vanhempainlomat, hoitovapaat, 
vuorotteluvapaa, opintovapaat, sairaan lapsen hoito) ja muiden poissaolojen (mm. koulutus, 
oppisopimuskoulutuksen teoriajaksot, yksityisasiat) osuus on yhteensä 24,4 % koko työajasta. 
Ilahduttavaa on, että sairauspäivien osuus on tippunut 2,9 prosenttiyksikköä viime vuodesta (vuonna 
2018 9,5 %).  
 

Tehty työpanos
75,6
 %

Sairauspäivät
6,6
 %

Vuosilomat
9,5 %

Lakisääteiset 
6,2 %

Muut poissaolot
2,1 %

Käytetty työaika

 
 
Rekrytoinnit 
 
Rekrytointien osalta kunnassa on ollut käytössä täyttölupamenettely, josta kuitenkin on 
tarpeettomana luovuttu, sillä kunnan rekrytoinnit tulee lähtökohtaisesti jo tehdä talousarvioon 
varattujen henkilöstömäärärahojen sekä henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Palvelualuejohtajien 
vastuuta on rekrytointitarpeiden arvioinnissa korostettu. 
 
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on käsitelty yhteistyökomiteassa 14.3.2019 § 16 ja hyväksyttiin 
kunnanhallituksen kokouksessa 8.4.2019 § 60. Kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa tulisi 
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kehittää siten, että sen avulla voitaisiin ennakoida henkilöstötarpeeseen vaikuttavat toiminnalliset 
muutokset, poistuma ja rekrytointitarve. 
 
Kunnassa on organisaatiomuutosten vuoksi tapahtunut virkojen lakkauttamisia ja perustamisia sekä 
työtehtävien yhdistelemistä. Henkilöstön rekrytointitarpeen ennalta suunnittelussa on edelleen 
kehitettävää. Myös houkuttelevien rekrytointien luomisessa on kehitettävää. Haasteena on ollut 
saada riittävästi päteviä hakijoita avoimiin työtehtäviin sekä vastaanottamaan tarjottu työtehtävä. 
Myös sijaisten hankkiminen on ollut haastavaa. 
 
Työsuojelu ja työterveys 
 
Yleistä toimintakaudella tehdyistä toimenpiteistä 
 
Rautavaaran kunnassa on käytössä Työkyvyn tuki-malli varhaisen tukemisen toimintamallina, joka on 
osa työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa.  
 
HaiPro/WPro –riskienhallinta- ja ilmoitusjärjestelmä otettiin käyttöön. Ohjelmaan kirjataan Ilmoitukset 
potilas-/asiakasturvallisuudesta, työturvallisuudesta (läheltä piti/uhkatilanne, 
työtapaturma/väkivaltatilanne, turvallisuushavainto/kehittämisehdotus), tietoturvallisuudesta sekä 
toimintaympäristöstä. Ohjelman pikakuvakkeet ovat jokaisen tietokoneen työpöydällä. 
Järjestelmään tehdään myös työyksiköittäin riskienarvioinnit, joiden tekeminen on aloitettu 
yhteistyössä esimiesten ja henkilöstön kesken. 
 
Ohjeistuksia ajantasaistettiin ja päivitettiin. Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan toimintamalli 
sekä Ohjeet väkivalta- ja uhkatilanteiden varalle sekä yksintyöskentelyn varalle laadittiin ja 
hyväksyttiin. Työntekijöiden perehdyttämisessä on kehitettävää ja kunnassa on muun muassa uuden 
perehdytysohjeen tarve. Periaatteet vuosilomien antamisesta, jakamisesta ja säästövapaiden 
myöntämisestä laadittiin.  
 
Työpaikkaliikunnasta tehtiin päätös ja annettiin ohjeet henkilöstölle. Tavoite oli ja on kannustaa 
työntekijöitä liikkumaan. Työnantaja tukee tätä tavoitetta antamalla mahdollisuuden liikkua työajalla 
45 minuuttia tiistai-iltapäivisin klo 14-16 välisenä aikana. Työpaikkaliikunnan mallia kehitetään jatkossa 
palvelemaan myös vuorotyöläisiä.  
 
Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin käytettävää aikaa lisättiin kuluvan työsuojelukauden loppuun 
saakka, aikaisemmin työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö on laskettu virheellisesti ja aikaa on ollut 
vähemmän käytettävissä, mitä todellisuudessa kertoimella olisi tullut olla (laskukaavaa tulkittu väärin). 
 
Työterveyshuollon kustannukset ja Kelan korvaukset 
 
Työterveyshuollon kustannukset laskivat edellisestä vuodesta. Kela-korvaus vuodelle 2019 on 
odotettavissa oleva määrä (ei vielä päätöstä). 
 
Työterveyshuollon kustannukset ja Kelan korvaukset     
    2017 2018 2019 
Työterveyshuollon menot (€) 61 218 87 387 81 416 
Kelan korvaukset (€)   31 838 32 317 36 600 

 
Sairauspoissaolopäivien määrät 
 
Henkilöstön sairauspoissalot ovat olleet Rautavaaran kunnassa perinteisesti suuret. Vuonna 2019 
sairauspoissaolot laskivat edellisvuosiin verrattuna. Kunnan sairauspoissaolopäivät/henkilö olivat 
16,77 päivää/henkilötyövuosi. Keskimääräinen sairauspoissaolopäivä yhtä henkilötyövuotta kohden 
(kalenteripäivä) kunta-alalla on 17,0 (vuoden 2018 tilasto). Ennaltaehkäisevään työhön 
sairauspoissaolojen vähentämiseksi on jatkettava määrätietoista työtä.  
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Sairausajan palkkoja on maksettu henkilöstölle vuonna 2017 221.997,50 euroa, vuonna 2018 
241.558,63 euroa ja vuonna 2019 187 746,42 euroa. Suuret sairauspoissaolot näkyvät myös 
kustannuksina ja työtehokkuuden laskuna. Sairauspoissaolojen jakajana on käytetty 
henkilötyövuosia.  
 
 
Henkilöstön 
sairauspoissaolot vuosina 
2017 - 2019         
    2017 2018 2019 
          
Hallintopalvelut Päivät 80 13 23 
  Päivää/htv 10,1 1,5 2,5 
          
Perusturvapalvelut Päivät 1728 1936 1364 
  Päivää/htv 29,2 28,8 20,48 
          
Hyvinvointipalvelut Päivät 522 1039 736 
  Päivää/htv 10,9 21,3 16,47 
          
Elinvoimapalvelut Päivät 74 337 272 
  Päivää/htv 7,1 22,5 12,2 
          
Yhteensä Päivät 2434 3325 2395 
  Päivää/htv 19 23,8 16,77 

 
 
Työtapaturmien määrät 
 
Työtapaturmien määrät vuonna 2019   
Hallintopalvelut   0 
Perusturvapalvelut   60 
Hyvinvointipalvelut   9 
Elinvoimapalvelut   0 

 
 
Työhyvinvointi 
 
Aikaisemmin vuonna 2018 työhyvinvointikartoitus on suoritettu yhteistyössä Everso Oy:n kanssa, johon 
liittyen suoritettiin seurantaraportti toukokuussa 2019. Myöhemmin työhyvinvointikartoitus toteutettiin 
sähköisenä kyselynä Kevan tarjoamalla verkkotyökalulla henkilöstölle 2.12. - 22.12.2019 välisenä 
aikana.  
 
Everson seurantaraportin työhyvinvointiprosentti oli 77 % (vastaajia 67 %) ja työhyvinvoinnissa oli 
parannusta 14 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Seurantaraportin tulokset käsiteltiin 
yhteistyökomiteassa 29.8.2019 § 33 sekä palvelu- ja vastuualueittain esimiesten toimesta henkilöstön 
kanssa.   
 
Kevan työhyvinvointikartoituksen työhyvinvointiprosentti oli 77,8 % (vastaajia 63 %) ja tulosten 
keskiarvo oli 3,89 asteikolla 0-5. Rautavaaran kunnan tulokset olivat vertailuaineiston kuntien (20 eri 
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kuntien eläkevakuutuksen piiriin kuuluvaa organisaatiota) keskiarvoa paremmat. Kevan 
työhyvinvointikartoituksen tulosten käsittely siirtyi vuodelle 2020.  
 
Perinteinen virkistysiltapäivä järjestettiin syksyllä. Työntekijä sai valita kahdesta päivästä sopivamman 
ajankohdan. Lisäksi joulun alla henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus käydä työnantajan tarjoamalla 
joululounaalla. Kunta muistaa eläkkeelle siirtyviä ja pyöreitä vuosia täyttäviä työntekijöitä. 
 
Etätyön mahdollisuus on työn luonteesta riippuen. Ensisijaisesti harkittavaksi tulee toiminnan ja työn 
tavoitteet suhteessa etätyöskentelyyn. 
 
Koulutukset 
 
Henkilöstön koulutuspäivien määrä kasvoi edellisvuodesta. Vuonna 2019 koulutuspäiviä oli 275. 
 
Yleisiä ja laajempia henkilöstökoulutuksia on tehty esimiesten esille tuomien tarpeiden mukaisesti. 
 
Luottamusmies- ja ammattiyhdistyskoulutukseen sekä työsuojelukoulutukseen käytettiin vuonna 2019 
kuusi päivää luottamusmieskoulutukseen, kolme päivää työsuojeluvaltuutetun koulutukseen ja kolme 
päivää työsuojelupäällikön koulutukseen.  
 
Koulutusten tilastointia on kehitetty, jotta kaikki koulutukset (myös etäkoulutukset) tulevat kirjatuiksi. 
Käydyistä koulutuksista ilmoitetaan palkanlaskijalle joko esimiehen tai työntekijän toimesta, kunkin 
palvelu- tai vastuualueen omien ohjeistusten mukaisesti. 
 
Rautavaaran kunta haki työllisyysrahastolta koulutuskorvausta vuodelta 2019. Koulutuskorvauksen 
tarkoituksena on parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen ammatillista 
osaamista kehittävää koulutusta. Korvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärä oli 156 
päivää.  
 
Henkilöstön koulutuspäivät      
(sisältää oppisopimuskoulutuksen)     
  2019 2018 2017 
Hallintopalvelut       
Koulutuspäivät 34 28 16 
Päivät/henkilö 3,9 3,4 2 
        
Perusturva       
Koulutuspäivät 83 96 29 
Päivät/henkilö 1,2 1,4 0,5 
        
Hyvinvointi       
Koulutuspäivät 113 70 56 
Päivät/henkilö 2,5 1,4 1,1 
        
Elinvoima       
Koulutuspäivät 45 25 1 
Päivät/henkilö 2,0 1,7 0,1 
        
Yhteensä       
Koulutuspäivät 275 220 102 
Päivät/henkilö 1,9 1,6 0,8 
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Henkilöstön koulutuskustannukset:    
- vuonna 2019 22 466 €     
- vuonna 2018 32 023 €     
- vuonna 2017 19 272 €     
- vuonna 2016  26 450 €       

 
Viestintä 
 
Henkilöstötiedotteet aloitettiin vuonna 2019. Henkilöstötiedotteiden laatimisesta vastaa 
hallintojohtaja. Vuonna 2019 lähetettiin 4 henkilöstötiedotetta henkilöstölle sähköpostitse. Niin sisäisen 
kuin ulkoisenkin viestimisen tärkeys on tunnustettu kunnassa. Henkilöstöviestinnän kehittämisen 
ensimmäinen askel oli henkilöstötiedotteiden käyttöönottaminen. 
 
Ajankohtaisista kunnan asioista on viestitty sähköpostitse. Henkilöstölle lähetettäviä sähköposteja 
varten on oma sähköpostiosoitteensa, jonka kautta viesti välittyy jokaiselle työntekijälle. Näin 
jokaisella on mahdollisuus viestittää yksittäisestä ajankohtaisesta asiasta henkilöstölle.  
 
Syksyllä aloitettiin ”Jory tiedottaa” -sähköpostit. Johtoryhmä tiedottaa kuukausittain johtoryhmässä 
käsitellyistä merkittävimmistä julkisista asioista sähköpostitse.  
 
Kunta viestii ajankohtaisista asioista myös Facebookissa ja vuonna 2019 kunta perusti Instagram-tilin. 
 
Jokaiselle työntekijälle on pääsy yhteiselle verkkolevylle. Verkkolevylle on perustettu Henkilöstö-
niminen kansio, jonne on alettu kerätä henkilöstöä koskevat ohjeistukset ja asiakirjat. Tätä työtä 
jatketaan edelleen, jotta kaikki henkilöstöä koskevat ajantasaiset ohjeistukset löytyvät sähköisenä 
yhdestä paikasta. Lisäksi työpisteiden ilmoitustauluille on tulostettu erilaisia ohjeistuksia.  
 
Viestinnän kehittämisessä on vielä paljon työtä, jota jatketaan. Esimiehiä on suositeltu pitämään 
säännöllisiä palavereja henkilöstön kanssa. Henkilöstöltä saatujen palautteiden keräämisessä 
kunnalla on kehitettävää. 
 
Työvoimakustannukset 
Palkkavertailussa muihin Pohjois-Savon kuntiin tai saman kokoisiin kuntiin Rautavaaran kunnan 
palkkakustannus per asukas ovat todella korkeat. Tätä eroa selittää omana työnä tuotetut laajat 
palvelut, joita muissa pienissä kunnissa ei ole. Esimerkkeinä voidaan mainita pääosin 
henkilöstökuluissa näkyvä lukio-opetus tai omana työnä toteutettavat tukipalvelut. Vuoden 2019 
luvut eivät ole vielä käytettävissä. 
 
Palkat 
 
Palkat (1000 €) 2017 2018 2019 
        
Vakinaisen henkilöstön palkat 4163 4158 4562 
Sijaisten palkat 564 564 599 
Työllistettyjen palkat 59 59 22 
Tuntipalkat opettajat 83 76 98 
Oppisop. henk. palkat     25 
Henkilösivukulut edellisistä 1097 1040 1082 
        
Palkat yhteensä 5966 5897 6388 
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Palkkavertailu muihin kuntiin 
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