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Tämä henkilöstöraportti on pääosin koottu Kun-
tatyönantajan laatiman uuden raporttisuosituksen 
mukaisesti. Suositus tukee henkilöstöjohtamista, 
päätöksentekoa sekä henkilöstön ja työyhteisöjen 
jatkuvaa kehittämistä. Suosituksen yhtenä tavoit-
teena on myös saada kaupungit ja kunnat käyt-
tämään yhteisiä mittareita vertailtavuuden paran-
tamiseksi.  Henkilöstöraportti on tarkoitettu sekä 
työyhteisöjen, johdon että poliittisten päätöksen-
tekijöiden käyttöön. Henkilöstöraportissa kuvataan 
henkilöstön määrälliset ja laadulliset tunnusluvut, 
kehittämistoimenpiteet ja näiden vaikutukset hen-
kilöstöön, toimintaan ja talouteen. 
 
Vuoden 2016 henkilöstöraportin aineisto on koot-
tu 31.12.2016 vallinneen tilanteen mukaan hen-
kilöstötietojärjestelmistä. Henkilöstöraportin on 
toimittanut kehittämis- ja talousosaston henkilös-
töpalvelut.

Henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2016 edellisvuo-
den tasolta. Vakituisen henkilöstön määrä kasvoi 
18:lla hengellä mutta määräaikaisten määrä pysyi 
edellisen vuoden tasolla. Henkilötyövuodet kuiten-
kin lisääntyivät 9,8 henkilötyövuodella.

Kaupungin palveluksesta jäi eläkkeelle 52 henkeä. 
Muu poistuma on ollut 18 henkeä. Eläköitymisten 
yhteydessä tulisi harkita tarkoin tehtävien uudel-
leenjärjestelyt sekä sisäiset siirrot ulkopuolisen työ-
voiman palkkaamisen vähentämiseksi. 

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisvuoteen 
verrattuna. Lyhyet 1-3 päivän sairauspoissaolot 
ovat lisääntyneet mutta pitkät sairauspoissaolot 
ovat vähentyneet.

Johdanto

Aktiivisen tuen mallilla haetaan edelleen yksilölli-
siä ratkaisuja työssä jaksamiseen ja pärjäämiseen. 
Aktiivisen tuen tavoitteena on lisätä henkilöstön 
työhyvinvointia, ennakoida työkyvyn heikentymis-
tä ja tukea työskentelyä alentuneesta työkyvystä 
huolimatta. Ongelmat tulisi huomata ja niihin tu-
lisi puuttua mahdollisimman varhaisessa vaihees-
sa, jotta löydettäisiin ratkaisuja tilanteisiin, jotka 
pitkittyessään voivat johtaa yksittäisen työntekijän 
tai koko työyksikön työkyvyn ja työmotivaation 
heikentymiseen. Henkilöstöpalveluiden, työsuoje-
lun ja työterveyshuollon yhteistyö on ensiarvoisen 
tärkeää.

Osaamisen kehittämisen toimintamalli ja koulutus-
suunnitelma uudistettiin vuonna 2015. Keskitettyyn 
koulutukseen panostetaan ja määrärahaa lisättiin 
vuodelle 2016. Uuden koulutussuunnitelman mu-
kainen koulutus aloitettiin jo vuoden 2015 puolella 
käynnistämällä sisäinen kehittäjä-koulutushanke 
yhteistyössä KunTeko- 2020:n kanssa. KunTeko 
2020 on kunta-alan työelämän kehittämisohjelma, 
joka tarjoaa kuntaorganisaatioille apua kehittämi-
seen, oppimiseen ja muutosten hallintaan. 

Tulevan vuoden ja vuosien suurimpia haasteita tu-
lee olemaan sote- ja maakuntauudistuksen edel-
lyttämä henkilöstön siirtyminen itsehallintoalueen 
palvelukseen. 
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Kemin kaupungin työntekijöiden kokonaisluku-
määrä oli 31.12.2016 yhteensä 1442. Vakituisissa 
tehtävissä oli 1146 (79,5 %) ja määräaikaisissa teh-
tävissä 296 (20,5 %) henkilöä.  Vakinaisten määrä 
kasvoi 18:lla hengellä ja määräaikaisten määrä py-
syi samana. Joulukuun lopussa työllistettyjen määrä 
oli 62 henkilöä, joka on 25 henkilöä edellisvuoden 
viimeistä päivää enemmän. Vuonna 2014 työllistet-
tyjen henkilötyövuosimäärä oli 28,4, vuonna 2015 
47,1 ja vuonna 2016 56,6. Työllistetyt mukaan lu-
ettuna kaupungin henkilöstömäärä oli  joulukuun 
viimeisenä päivänä 1504. 

Henkilötyövuosia laskettaessa osan vuotta kestä-
neet ja osa-aikaiset palvelussuhteet on muutettu 
vuosityöntekijöiksi eli henkilötyövuosiksi. Tämä 
kuvaa paremmin henkilöstön määrää ja kehitystä 
kuin pelkkä vuoden viimeisen päivän poikkileikkaa-
va tarkastelu. 

Henkilötyövuosien määrä kasvoi vuonna 2016 
9,8:llä (ilman koululaisia, opiskelijoita ja työllistet-
tyjä).

1.1 henkilöStömäärän kehityS

1 henkilöStön määrä Ja rakenne

Taulukko 1. Henkilötyövuodet 2013-2016

2013 2014 2015 2016
Muutos 
2015-2016

Keskusvirasto 62,2 65,6 66,3 65,9 -0,4
Koulutus 418,7 417,1 415,2 418,0 2,8
Kulttuuri 108,5 107,3 106,0 106,6 0,6
Sosiaali- ja terveys 568,8 580,7 580,8 593,9 13,1
Tekninen 150,1 141,6 136,8 130,5 -6,3
Koko kaupunki 1308,3 1312,2 1305,2 1314,9 9,8
Opiskelijat ja koululaiset 11,8 12,6 10,2 11,7 1,5
Työllistetyt 28,4 47,1 49,6 2,5
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2012 2013 2014 2015 2016
Muutos 

2015-2016
Keskusvirasto yhteensä 68 67 68 69 74 5

Vakinaiset 56 57 59 57 64 7
Määräaikaiset 12 10 9 12 10 -2
Henkilötyövuodet 59 62,2 65,6 66,3 65,9 -0,4

Koulutus yhteensä 443 441 436 438 427 -11
Vakinaiset 373 365 354 347 341 -6
Määräaikaiset 70 76 82 91 86 -5
Henkilötyövuodet 422,1 418,7 417,1 415,2 418,0 2,8

Kulttuuri yhteensä 121 122 119 117 121 4
Vakinaiset 105 102 103 101 105 4
Määräaikaiset 16 20 16 16 16 0
Henkilötyövuodet 109,3 108,6 107,3 106 106,6 0,6

Sosiaali- ja terveys yhteensä 606 659 651 656 676 20
Vakinaiset 464 496 489 489 503 14
Määräaikaiset 142 163 162 167 173 6
Henkilötyövuodet 541,1 568,8 580,7 580,8 593,9 13,1

Tekninen yhteensä 172 160 151 144 144 0
Vakinaiset 156 155 145 134 133 -1
Määräaikaiset 16 5 6 10 11 1
Henkilötyövuodet 153,4 150,1 141,6 136,8 130,5 -6,3

Koko kaupunki yhteensä 1410 1449 1425 1424 1442 18
Vakinaiset 1154 1175 1150 1128 1146 18
Määräaikaiset 256 274 275 296 296 0
Määräaikaisten osuus % 18,2% 18,9% 19,3% 20,8% 20,5%
Henkilötyövuodet 1284,9 1308,4 1312,3 1305,1 1314,9 9,8
Opiskelijat 12,5 11,8 12,6 10,2 11,7 1,5

Työllistetyt 8 21 40 37 62 25
Henkilötyövuodet 28,4 47,1 56,6 9,5

Taulukko 2. Henkilöstön määrä 31.12.

Keskusviraston henkilötyövuodet vähenivät 0,4 
vuonna 2016. Koulutoimen vakinainen henkilöstö 
väheni 6:llä hengellä ja määräaikaisten määrä vä-
hentyi viidellä, henkilötyövuosina kasvua oli 2,8 
henkilötyövuotta. Kulttuuritoimessa vakinaisten 
määrä kasvoi neljällä hengellä ja määräaikaisten 
määrä pysyi ennallaan. Sosiaali- ja terveystoimen 
henkilöstö lisääntyi 14:llä vakinaisella ja 6:lla mää-
räaikaisella työntekijällä. 

Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstömuutokset se-
littyvät seuraavilla asioilla: Vanhuspalvelujohtajan 
viransijaisuudessa oli sijainen ja tästä tuli hallinnon 
lisä. Aikuissosiaalityössä pakolaisten hajautettuun 
yksikköön rekrytoitiin kolme, etuuskäsittelyyn yksi 
ja tukiasuntoihin yksi.

Perheiden palveluihin tuli yhteensä kolme työn-
tekijää, joista yksi sosiaalityöntekijä määräaikojen 
ylitysten estämiseksi ja lisäksi perhepalveluihin tuli 
kaksi perhetyöntekijää.

Vastaanotolla oli lääkärin äitiysloman sijaisena 
lääkäri. Aikuispsykososiaalisiin palveluihin Pihlan 
yövuoron lisäys AVIn velvoittamana ja hoidon ja 
hoivan 8 työntekijää tulevat siitä kun Inka purettiin 
ja 6 työntekijää siirtyi Iltaruskoon. Lisäksi samalla 
Sauvosaaren sairaalaan perustettiin kotiutumis-
yksikkö, johon tarvittiin toiminnan pyörittämiseen 
kaksi työntekijää
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Kaavio 2. Henkilöstön määrä/1000 asukasta 1999-2016

Määräaikaista henkilöstöä on suhteessa eniten 
sosiaali- ja terveystoimessa ja vähiten teknises-
sä toimessa. Määräaikaisten työntekijöiden osuus 
vuonna 2016 oli 20,5 %. Kaikkien kuntien keskiarvo 
vuonna 2015 oli 20,4 %.

Osa-aikaisen henkilöstön määrä on vähentynyt 
edelliseen vuoteen nähden 11:llä henkilöllä (203 

vuonna 2015, 192 vuonna 2016). Osa-aikaisten 
työntekijöiden suhteellinen osuus oli 14,3 % vuon-
na 2015 ja laski 13,3 %:iin vuonna 2016. Koko 
maassa osa-aikaisia vuonna 2015 oli 12,4 %. 

Henkilöstön määrä tuhatta asukasta on noussut 
vuodesta 2009. Nousu johtuu sekä henkilöstömää-
rän lisäyksestä että asukasmäärän laskusta.
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Kaavio 3. Vakinaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 2016
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Korkeahko keski-ikä ja vanhempien ikäluokkien 
suuri osuus koko henkilöstömäärästä asettaa haas-
teita työkykyä ylläpitävälle toiminnalle ja vaikuttaa 
myös sairastavuuteen.

Kaupungin henkilöstö on naisvaltaista. Naisten 
osuus on noussut edelliseen vuoteen verrattuna 
0,7 %-yksikköä ollen nyt 83,6 %. Naisvaltaisin (94,1 
%) on sosiaali- ja terveystoimi ja miesvaltaisin (48,6 
%) tekninen sektori.  

Henkilöstön sukupuolijakauma vastaa kunta-alan 
keskimääräistä jakaumaa.

Vakinaisesta henkilöstöstä 54,3 % on yli 50-vuo-
tiaita (edellisvuonna 55,3 %). Suurin ikäryhmä on 
55-59-vuotiaat. Yli 60-vuotiaiden määrä lisääntyi 
edellisvuoteen verrattuna 2:lla hengellä. Vuonna 
2016 Kemin vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 
49,3 vuotta eli 0,2 vuotta alempi kuin edellisvuon-
na. Keski-ikä oli korkein teknisellä sektorilla ja kes-
kushallinnossa, matalin koulutoimessa. Kuntatyön-
antajan mukaan kuntatyöntekijöiden keski-ikä oli 
45,8 vuotta vuonna 2015. Eläköitymisen ja uusien 
rekrytointien myötä on odotettavissa että nuorem-
piin ikäryhmiin tulee keski-ikää laskevaa uutta hen-
kilöstöä. 

1.2 ikä- Ja SukupuoliJakauma
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Kaupungin palveluksesta eläkkeelle jääneiden kes-
ki-ikä vuonna 2016 oli 60,8 vuotta (vuonna 2015 
60,2).  Vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä Ke-
missä oli vuonna 2016 63,6 (vuonna 2015 63,5) ja 
työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden keski-ikä 55,3 
vuotta (vuonna 2015 53,8).

Vakinaisesta henkilöstöstä jäi vuonna 2016 eläk-
keelle 52 henkeä, joista vanhuuseläkkeelle 47 ja 
työkyvyttömyyseläkkeelle 5. 

Osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäi vuonna 2016 15 
henkilöä. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle jääneiden 
keski-ikä oli 59,4 vuotta (vuonna 2015 55,6). Mää-
räaikaisella kuntoutustuella olevien (6 henkeä) kes-
ki-ikä oli 50,4 vuotta.

1.3 eläkkeelle Siirtyminen Ja muu poiStuma 

Eläkelaji 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vanhuuseläke 28 37 40 35 42 49 47
Yksilöllinen varhaiseläke 1 0 0 0 0 0 0
Työkyvyttömyyseläke 8 9 6 6 4 11 5
Yhteensä 37 46 46 41 46 60 52

Taulukko 3.  Myönnetyt eläkkeet 2010-2016 (vakinainen henkilöstö)
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Taulukko 4. Vakinaisen henkilöstön poistuma 2010-2016

* Vuonna 2012 sataman henkilöstö (28 henk.) siirtyi satama-yhtiöön.
** Vuonna 2013 ensihoidon henkilöstö (13 henk.) siirtyi LPKS:aan.

Lähdön syy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Eläköityminen 37 46 46 41 46 60 52
Muu poistuma 12 20 39* 25** 24 21 18
Yhteensä 49 66 85 66 70 81 70

Vuosina 2017-2019 henkilöstön poistuman arvioi-
daan olevan 65-75 henkeä vuosittain. 
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2 oSaaminen, Sen kehittäminen 
Ja Johtaminen

2.1 oSaamiSen kehittäminen

Vuosittainen kaupunginhallituksen hyväksymä 
Kemin kaupungin henkilöstön osaamisen kehittä-
misen toimintamalli ja koulutussuunnitelma linjaa 
kaupungin osaamisen kehittämisen ja koulutuk-
sen tavoitteita, toimenpiteitä ja käytäntöjä, joiden 
mukaan menetellään. Osaamisen kehittämisellä 
tarkoitetaan koulutuksen lisäksi kaikkea työssä, 
työyhteisössä ja työyhteisöverkostoissa tapahtuvaa 
oppimista ja toimintatapojen uudistamista.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuodelle 2016 osaami-
sen kehittämisen toimintamallin ja koulutussuun-
nitelman 2.11.2015. Koulutuksia pyritään järjestä-
mään alueen koulutuksenjärjestäjiä hyödyntäen 
keskitetyn koulutuksen-määrärahan turvin. 

Vuonna 2016 koulutuksissa suositeltavaa oli nostaa 
esiin työyhteisötaitojen kehittäminen, osaamisen 
hyödyntäminen palvelualueilla ja esimiestyön ke-
hittäminen. Koulutussuunnitelman toteutumisesta 
on raportoitu kaupunginhallitukselle puolivuotisra-
portilla 12.9.2016 § 303 ja maaliskuussa 2017 vuo-
den 2016 koulutussuunnitelman toteumat, keski-
tetty koulutus ja palvelualueittain.

Henkilöstön osaamisen kehittämisellä pyritään 
mahdollistamaan kaupungin strategisten pää-
määrien mukaisen toiminnan toteutuminen. Am-
mattitaitoa ylläpitämällä varmistetaan henkilöstön 
osaaminen ja kyky kehittää toimintaa ja palveluita 
muuttuvassa toimintaympäristössä. Lähtökohtana 
ovat kaupungin tehtävien edellyttämä osaaminen 
nyt ja tulevaisuudessa. 

Kemin kaupungissa tiedon ja osaamisen vaihdolla 
erilaisten ihmisten, ammattiryhmien ja yksiköiden 
kesken yli palvelualuerajojen edistetään työyhtei-

sön osaamisen kehittämistä. Työyhteisön osaami-
sen kehittämisessä hyödynnetään muun muassa 
oman henkilökunnan asiantuntijaosaamista kou-
luttamalla sisäisesti muuta henkilökuntaa, osallis-
tumalla yhteisiin kehittämishankkeisiin sekä jaka-
malla kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Osaamisen 
ja oman työn kehittäminen kuuluu jokaisen työn-
tekijän, yksikön ja palvelualueen jokapäiväisiin teh-
täviin.

Osaamisen kehittämisen toimintamallin mukaisesti 
osaamisen johtaminen perustuu kehityskeskuste-
luihin ja niissä rakennettuihin osaamisen kehittämi-
sen suunnitelmiin. Kehityskeskustelun yhteydessä 
tehdään arvio henkilöstön ammatillisesta osaa-
misesta, osaamisvaatimuksissa tapahtuvista muu-
toksista ja niiden syistä. Tehdyn arvion perusteella 
suunnitellaan yksikkö- ja palvelualuetasolla henki-
löstön ammatillista osaamista ylläpitävää ja kehit-
tävää koulutusta.   

Kemin kaupungin koulutussuunnitelma perustuu 
laaja-alaiseen osaamisen ja työkyvyn ylläpidon ta-
voitteeseen. Koulutussuunnitelmassa kehittämis-
alueet on jaoteltu seuraavasti: 

Perehdytys 
Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toi-
menpiteitä, joiden avulla vakituinen työntekijä, tila-
päinen työntekijä, harjoittelija tms. perehdytetään 
työyhteisöön ja perehdytetään työhön.

Työyhteisön perehdyttämisellä tarkoitetaan, että 
henkilö oppii tuntemaan työpaikkansa, sen toimin-
ta-ajatuksen ja palveluidean sekä työpaikan tavat 
sekä oppii tuntemaan työpaikkansa ihmiset, työto-
verit ja asiakkaat. 
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Työhön perehdyttämisen eli työhön opastuksen 
avulla henkilö oppii työtehtävänsä sekä tietää 
työhönsä kohdistuvat odotukset ja oman vastuun 
koko työyhteisön toiminnassa.

Ammattitaito 
Ammatillista osaamista kehittävän ja ylläpitävän 
koulutuksen tulee liittyä työntekijän nykyisiin tai 
tuleviin työtehtäviin työnantajan palveluksessa. 
Ammatillista osaamista kehittäväksi ja ylläpitäväksi 
koulutukseksi luetaan myöskin ammattiin liittyvät 
lain edellyttämät koulutukset ja lailla säädetty kou-
lutusoikeus.

Esimiestaidot 
Esimiestaitojen osaamisen kehittämisen keskeise-
nä ajatuksena on, että johtaminen on kokonais-
valtaista toimintaa, jossa johtaminen ja ihmisten 
johtaminen sekä oman johtajuuden kehittäminen 
muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. 

Työyhteisötaidot 
Työyhteisötaitojen koulutukset lisäävät henkilös-
tön kokemusta omasta mahdollisuudestaan ja vas-
tuustaan vaikuttaa työprosesseihin, työyhteisöön ja 
siten parantaa yleistä työhyvinvointia. 
   
Työkyky
Työkyky on perustana tehokkaalle ja tuottavalle 
työnteolle. Työkyvyssä on kysymys ihmisen voima-
varojen ja työn välisestä yhteensopivuudesta ja ta-
sapainosta.  

Työsuojelu- ja turvallisuus  
Työsuojelu- ja turvallisuuskoulutukset parantavat 
työturvallisuutta ja kehittävät työympäristöä.

Yhteistyö ja yhteistoiminta
Osaamisen kehittämisen ja koulutuksen tulisi lisätä 
laaja-alaista poikkihallinnollista yhteistyötä yli or-
ganisaatiorajojen. 

Vuonna 2016 sähköisesti web-tallennuksen kaut-
ta haettuja koulutuspäiviä on haettu ja myönnetty 
yhteensä 2314 kalenteripäivää. Opetushenkilöstön 
ns. Veso-päivät ja muilla tavoin kuin sähköisen jär-
jestelmän kautta hyväksytyt koulutuspäivät eivät 
sisälly lukuun. 

Työttömyysvakuutusrahastosta haettavan koulu-
tuskorvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien luku-
määrä oli 1288. Koulutuskorvaukseen oikeuttavia 
koulutuspäiviä voi olla enintään kolme työntekijää 
kohden. Koulutuspäivät ovat henkilökohtaisia eli 
eri henkilöiden koulutukseen käytettyjä tunteja tai 
päiviä ei voi laskea yhteen. Vuodelle 2016 koulu-
tuskorvausta on haettu 24 000 euroa, jonka Työt-
tömyysvakuutusrahasto hyväksyessään vähentää 
työnantajalle määrätystä työttömyysvakuutusmak-
susta. 

Lappian oppisopimustoimiston kanssa tehtiin 
vuonna 2016 yksitoista sopimusta tutkintotavoit-
teisesta oppisopimuskoulutuksesta. Tutkintoon 
riippumattomassa lisäkoulutuksessa aloitti kaksi 
henkilöä. Oppisopimustoimiston kautta tutkinnon 
sai neljä kaupungin työntekijää erilaisiin ammat-
titutkintoihin ja kaksi henkilöä erikoisammattitut-
kinnon, jotka on suunniteltu kaupungin työpisteen 
ja kyseisen henkilön osaamisen kehittämiseksi tai 
ajantasaistamiseksi. Henkilöstösuunnittelussa voi-
daan käyttää oppisopimuskoulutusta uudelleen 
sijoittamispalveluissa, urasuunnittelussa ja yhtenä 
väylänä kaupungin avoimiksi tuleviin työtehtäviin.

Koulutussuunnitelman ulkopuolisia kaupunkistra-
tegian mukaisia koulutuksia oli Kuntekon kanssa 
yhteistyönä Sisäinen kehittäjä-koulutus ja Tulevai-
suuden kunta liinaa-hankkeeseen liittyvät Lean- 
koulutukset.
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Sisäinen kehittäjä-koulutus
Sisäinen kehittäjä – koulutukseen osallistui 59 hen-
kilöä eri palvelualueilta. Koulutuksen avulla kou-
lutukseen osallistujat saivat tukea, keinoja ja me-
netelmiä toimintojen ja prosessien kehittämiseen. 
Prosessien kehittämisessä koulutuksen sisältö 
pohjautui Lean-menetelmään. Lisäksi koulutus tar-
josi valmiuksia toimia sisäisenä kehittäjänä omassa 
organisaatiossa. 

Sisäinen kehittäjä - koulutuksen aikana osallistujat 
valitsivat yhdessä työyhteisön kanssa kehittämis-
hankkeen. Kehittämistyön piti liittyä joko kunta-
työhön, työprosesseihin tai työelämän sisältöihin. 
Koulutuksen aikana aloitettiin 42 kehittämishan-
ketta. Tavoitteena oli, että kehittämisprosessi 
omassa työyhteisössä etenee koulutuspäivien vä-
lillä. Noin 60% kehittämishankkeista valmistuvat 
vuoden 2016 aikana ja 10% kehittämishankkeista 
ovat jatkuvan parantamisen hankkeita.

Lean-koulutus
Johdon ja avainhenkilöiden Lean-koulutus oli 25.8. 
Lean-koulutukseen olivat kutsuttuna myös luot-
tamushenkilöistä kaupunginhallituksen jäsenet, 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto ja valtuus-
toryhmien puheenjohtajat. Osallistujia oli 25.8 pi-
detyssä koulutuksessa 15 henkilöä. 

Tilaajatiimille pidettiin kaksi Lean-työpajaa, joissa 
perehdyttiin mm. seuraaviin teemoihin: tuotta-
vuuden ja tuloksellisuuden johtaminen, jatkuvan 
parantamisen kulttuuri, jatkuvan parantamisen 
johtamismalli ja johtajan rooli Lean-muutoksessa. 
Kehitystyön johtamisen ensimmäisen työpajan ta-
voitteena oli perehdyttää johtajat päivittäisen joh-
tamisen käytäntöihin ja määritellä standardoidun 
johtamisen eri osatekijöitä. Työpajaan osallistui 5 
kaupungin tilaajatiimiin kuuluvaa johtohenkilöä. 
Toisessa työpajassa määriteltiin kaupungin jat-

kuvan parantamisen toimenpideohjelma ja siihen 
osallistui 4 kaupungin tilaajatiimiin kuuluvaa joh-
tohenkilöä. 

Sisäisten oppijoiden perehdytyspäivän tavoittee-
na oli luoda ymmärrystä lean-toimintaan liittyvistä 
käsitteistä, hankkeessa toteutettavasta toiminta-
mallista (muutosjohtamisen malli, jatkossa lappi-
liinaa-malli) ja hankkeen aikana hyödynnettävistä 
lean-menetelmistä. Perehdytyspäivään osallistui 
kaikki sisäiset oppijat eli yhteensä 7 henkilöä. Sisäi-
set oppijat perehtyivät Lean toimintatapaan jatku-
van parantamisen ja projektimaisen parantamisen 
työpajoissa.

Projektimaisen parantamisen pilottien tavoitteena 
oli oppia mallintamaan arvoketjun nykytila, suun-
nittelemaan arvoketjun tavoitetila sekä kehittä-
mään toimenpiteet arvoketjusta tunnistetun hukan 
poistamiseksi. Pilotit toteutettiin prosessien luon-
teesta johtuen kokoustiloissa ja työpajamuotoisi-
na. Päivähoidon laskutus- ja perintäprosessiin sekä 
tilavuokrausprosessiin kohdistuneet pilotit olivat 
kestoltaan kolme päivää, kun taas asiankäsittely-
prosessia työstettiin vain yksi päivä. Työpajoihin 
osallistui 9 henkilöä (päivähoidon laskutus), 12 
henkilöä (tilavuokraus) ja 7 henkilöä (asiakäsittely).

Jatkuvan parantamisen pilottin tavoitteena oli op-
pia menetelmät tiimin ja sen työympäristön orga-
nisointiin. Tiimin organisoinnin käytäntöinä olivat 
tiimitaulun laadinta ja tiimipalaveri. Työympäristön 
organisointi perustui 5S-menetelmään. Kolmipäi-
väinen pilotti toteutettiin kokonaisuudessaan Ke-
min keskusvarastolla tiimin omassa työympäristös-
sä ja siihen osallistui 4 henkilöä.

Kemin kaupungin koko henkilöstölle pidettiin neljä 
samansisältöistä Lean perehdytystilaisuutta 22.9 (2 
tilaisuutta) ja 13.10 (2 tilaisuutta), jossa osallistujia 
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Kuntajohtamisen painopiste on yhä enemmän siir-
tymässä sisältä ulos, kunnan virasto-organisaati-
osta ja henkilöstöjohtamisesta erilaisten ulkoisten 
organisaatioiden ja sidosryhmien sekä kuntalaisten 
suuntaan. Esimiestyö on yhä haastavampaa jatku-
vissa työelämän muutostilanteissa. Muutoksissa 
tarvitaan uudenlaista johtamisosaamista ja vuoro-
vaikutusta niin organisaation sisällä kuin ympäris-
tön kanssa. 

Toimintaympäristön monimutkaistuessa esimies-
työ ja johtaminen ovat uudenlaisten haasteiden 
edessä. Esimiesasemassa vaaditaan yhä enemmän 
kokonaisvaltaista johtamista ja vahvoja sosiaalisia 
taitoja asiaosaamisen lisäksi.  Esimiehen on kyettä-
vä näkemään suurempia kokonaisuuksia yli oman 
toiminta-alueensa, jotta organisaation yhteiset ta-

voitteet saavutetaan. Sosiaaliset taidot korostuvat, 
jotta esimies osaa ottaa huomioon ihmisten erin-
laisuuden erilaisissa tilanteissa. Hyvään esimiestyö-
hön kuuluu erinlaisuuden hyväksyminen ja oikeu-
denmukaisuus erinlaisten ihmisten johtamisessa. 

Lisäksi esimiehen tulee olla tulevaisuuteen suun-
tautunut ja kyettävä ideoimaan uusia toimintata-
poja vastamaan toimintaympäristön muutoksia. 
Tulevaisuuteen suuntautuva ja organisaatiota uu-
distava johtaminen perustuvat tietoisuuteen osaa-
misen tilasta, toiminnan kehittämisen tarpeelli-
suudesta ja sisällöstä sekä siitä, miten muutoksia 
toteutetaan.

Esimiesvalmennus ei Kemin kaupungissa ole ollut 
kovin suunnitelmallista. Siksi johtamisosaaminen-
kaan ei kaikilta osin ole ollut riittävää tämän päivän 

2.2 Johtaminen Ja eSimieStyö

oli yhteensä 383 työntekijää. Tavoitteena oli tarjota 
henkilöstölle perusvalmiudet Lean-toimintamallis-
ta ja vahvistaa henkilöstön valmiuksia työskentele-
mään Lean-toimintamallin mukaisesti tulevaisuu-
dessa.

Lean-koulutukset kuuluvat osana Lapin liiton ja 
Pellon kunnan kanssa toteutettavaa Tulevaisuuden 
kunta liinaa- kehittämishanketta.

Lisäksi Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä hallintopal-
velut ovat pitäneet Lean-työpajoja henkilökunnal-
leen. Esimerkiksi hallintopalveluiden järjestämässä 
Kotouttamalla kuntalaiseksi – työpajassa oli muka-
na kutsuttuna myös prosessiin liittyvien kumppa-
neiden ja sidosryhmien edustajia niin julkiselta sek-
torilta, yhdistyksistä, seurakunnasta, kolmannelta 
sektorilta kuin kuntalaisedustaja (vapaaehtoistyön-
tekijä).

Omaehtoinen koulutus 
Kemin kaupunki tukee omaehtoista koulutusta ja 
osaamisen kehittämistä käytössä olevan Kemin 
kaupungin henkilöstön palkitsemisen menette-
lytavoista ja myöntämisperusteista koskevan oh-
jeistuksen mukaisesti. Omaehtoisella koulutuksella 
tarkoitetaan opiskelua, joka ei tapahdu työajalla ja 
työnantajan kustannuksella. Koulutuksen tulee sel-
keästi liittyä oman työn ja ammattitaidon kehittä-
miseen ja olla työyksikön toimintaa tukevaa sekä 
antaa työntekijälle ja sitä kautta organisaatiolle tar-
peellista lisäosaamista.  Etuuteen ovat oikeutettuja 
kaupungin vakinaisessa palvelussuhteessa olevat 
työntekijät.
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ja tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi. Kau-
punginhallitus päätti 12.9.2016 § 303, että Kemin 
kaupungin osaamisen kehittämisen toimintamallia 
kehitetään vuoden 2016 aikana kehittämällä Ke-
min kaupungin esimiehille koulutusohjelma, jolla 
tuetaan esimiestyön kehittämistä ja vahvistamista 
kaupungissa.

Esimiesosaamisen kehittämiseksi ja vahvistamiseksi 
on henkilöstöpalveluissa kehitetty Kemin kaupun-
gin Esimiespolku, joka on esimiehen urakehitystä 
tukeva koulutuspolku. Tavoitteena on, että jatkossa 
esimiesvalmennus olisi koordinoitua ja johtamisen 
tasot sekä osaamiskriteerit eri johtotasoilla olisivat 
selkeästi määritelty. 

Esimiespolku määrittää minkälaista osaamista eri 
johtotasoilla olevilta esimiehiltä edellytetään, jotta 
tulevaisuuden johtamisen haasteisiin pystyttäisiin 
paremmin vastaamaan ja tukemaan esimiestyötä 
haastavissa työelämän muutostilanteissa. Lisäksi 
Esimiespolku sisältää suositeltavat koulutukset eri 
johtamisen tasoille. Esimiespolku on hyväksytty yh-
teistyötoimikunnassa 20.1.2017 § 6 ja kaupungin-
hallitukselle merkitty tiedoksi 6.2.2017 § 47. 

Vuonna 2016 aloitettiin kaupunkistrategian toi-
menpideohjelman mukaisesti Kemin kaupungin 
esimiehille suunnatut esimiesfoorumit. Esimies-
foorumin tehtävä on kahtalainen: toisaalta se an-
taa esimiehille valmiuksia ja tukea päivittäiseen 
esimiestyöhön ja toisaalta se kehittää esimiesten 
johtamistaitoja yleisesti tulevaisuutta varten. Esi-
miesfoorumi on tarkoitettu esimiehille, joilla on 
henkilöstövastuu.
Ensimmäinen esimiesfoorumi järjestettiin 25.5, jo-
hon osallistui 81 esimiestä ja työntekijää, joiden 
tehtäväkuviin kuuluu esimiehen sijaistaminen. En-
simmäisen esimiesfoorumin teemana oli henkilös-
tö- ja taloushallinto. Hyvänä käytäntönä esiteltiin 
teknisen palvelukeskuksen organisaatiomuutos ja 
työntekijöiden osallistaminen muutokseen.

Toinen esimiesfoorumi järjestettiin 6.9, johon 
osallistui 78 esimiestä ja työntekijää, joiden teh-
täväkuviin kuuluu esimiehen sijaistaminen. Toisen 
esimiesfoorumin teemana oli asiakaskeskeisyys. 
Asiakaskeskeisyyttä käsiteltiin johtamisen, kunta-
laisdemokratian, julkisuusperiaatteen ja tiedon-
saantioikeuden näkökulmista. Hyvänä käytäntönä 
esiteltiin case koulu- ja päiväkotiverkoston uudis-
taminen, jossa kuntalaiset saivat vaikuttaa mielipi-
teellään monen eri kanavan kautta tulevaisuuden 
koulu- ja päiväkotiverkkoon. 

Ammattiopisto Lappian oppisopimustoimiston 
kanssa jatkettiin esimiestyön ja johtamisen oppi-
sopimusmuotoista koulutusta oman johtajuuden 
kehittämiseen. Koulutuksen tavoitteena on Kemin 
kaupungin esimiesten johtamis- ja yhteistyökäyt-
täytymisen nykytilanteen kartoittaminen ja oman 
johtamisen vahvuuksien, mahdollisuuksien sekä 
kehittämiskohteiden tunnistaminen  ja valmenta-
van esimiestyön vahvistaminen. Koulutus sisältää 
näkökulmia itsensä johtamiseen, sisäiseen ja ul-
koiseen viestintään sekä esimiehen vuorovaikutus-
osaamiseen. Johtamistyön kehittämisen - koulutus 
on tutkintoon riippumatonta lisäkoulutusta. Vuon-
na 2016 johtamistyön kehittämisen koulutuksen 
suoritti 29 esimiestä. 

JET-koulutuksia tullaan tarjoamaan edelleen esi-
miehenä tai muuten merkittävässä avaintehtävissä 
työskenteleville henkilöille. JET-tutkinto suorite-
taan työn ohessa Ammattiopisto Lappian oppiso-
pimustoimistoa hyödyntäen. 

Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen tapahtuu 
työn lomassa tehtävin koulutuksin ja se edellyttää 
myös esimiehiltä itsearviointia sekä omien toimin-
tamallien uudelleen tarkastelua.
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2.3 rekrytointi

Uuden työvoiman saatavuus on ollut melko hyvä, 
mikä johtunee pääosin talouden taantuman aika-
na kiinnostus julkisen sektorin tehtäviä kohtaan on 
normaalia suurempaa. 

Sosiaali- ja terveystoimessa on käytössä kuntarek-
ryn sijaisrekrytointi toiminto, jonka aktiivinen käyt-
tö on auttanut myös lyhytaikaisten sijaisten saantia. 
Sijaiskutsujen määrä on vaihdellut kuukausitasolla 
2000 - 2500 kutsun välillä.

Rekrytointeja on tehty maltillisesti.  Avoimiksi tu-
levat virat ja toimet ovat edellyttäneet esimiehiltä 
ennakoivaa henkilöstöselvitystä. Esimiehen on tul-
lut selvittää, onko vapautunut työpaikka jatkossa 
tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen vai tulisiko 
virka tai toimi muuttaa toimipaikan tarpeita pa-
remmin vastaavaksi. Lisäksi on selvitetty työtilanne 
muun henkilöstön keskuudessa hyödyntäen sisäi-
set siirrot.

Rekrytoinnit tai tehtävien uudelleen suuntaamiset 
on päätetty Kemin kaupungin strategisten linjaus-
ten, toimenpideohjelman ja taloussuunnitelman 
sekä henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Vuonna 
2016 rekrytointitarpeet on käsitelty kaupungin ti-
laajatiimissä täyttölupamenettelynä.

Rekrytoinnissa on toistaiseksi voimassa oleviin 
virkoihin/toimiin ja sijaisuuksiin aktiivisesti otettu 
käyttöön sähköistä KuntaRekry-palvelua. Kunta-
Rekry-palvelun käyttöön on järjestetty koulutusta 
henkilöstöpalvelujen ja sosiaali- ja terveystoimen 
yhteistyönä. 13.10.2016 oli Kuntarekry-palvelun 
käyttö-koulutus, jossa oli 12 osallistujaa. 14.10.2016 
oli KuntaRekry-palvelun sijaisrekisterin käyttö-kou-
lutus, jossa osallistujia oli 10.

Tavoitteena on, että kaikki rekrytointiin liittyvät 
hakutoiminnot (lyhytaikaisten sijaisuuksien hal-
linnointi ja työntekijähaku) hoidetaan sähköisesti 
Kuntarekry-palvelun kautta vuoden 2017 aikana. 
Sähköinen rekrytointi takaa, että toimintatavat 
ovat yhdenmukaiset, manuaalinen työ vähenee ja 
rekrytoinnin laatu paranee. Sähköinen palvelu vai-
kuttaa myös positiivisesti työnantajan imagoon, 
koska työpaikkailmoitukset ovat visuaalisesti yh-
denmukaiset ja sähköinen työnhaku on nykyajan-
mukainen menetelmä työmarkkinoilla.
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2.4 kehitySkeSkuStelut

Vuosittain esimiehen ja työntekijän välillä käytä-
vässä kehityskeskustelussa tulisi käydään läpi pe-
rustehtävät, tavoitteet, mahdolliset toiminnalliset 
ja työn organisoinnin muutokset ja niihin liittyvät 
osaamisen kehittäminen ja koulutustarpeet. Kehi-
tyskeskustelujen muotoja ovat joko yksilökeskus-
telut ja/tai ryhmäkeskustelut. 

Kehityskeskustelun pääasiallinen tavoite on pa-
rantaa henkilökunnan aikaansaannoskykyä, jotta 
asetetut tavoitteet saavutettaisiin. Henkilöstöllä on 
merkittävät mahdollisuudet vaikuttaa yksilötasol-
la töiden tuloksiin sekä omien työmenetelmien ja 
toimintatapojen kehittämiseen. Kehityskeskustelun 
perimmäinen tarkoitus on organisaation kehittä-
minen yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. Yh-
teenvetojen avulla on esimiehen myös mahdollista 
tunnistaa työyhteisönsä kehittämisalueita ja henki-
löstön yleisimpiä koulutustarpeita.

Sisäinen kehittäjä - koulutuksessa yksi valituista 
kehittämishankkeista Kemin kaupungissa oli ke-
hityskeskustelun prosessin, sisällön ja lomakkeen 
uudistaminen vuoden 2016 aikana. Uudistettu ke-
hityskeskustelu hyväksyttiin Yhteistyötoimikunnas-
sa 20.1.2017 § 4 ja otetaan koko organisaatiossa 
käyttöön vuoden 2017 aikana. Tiedot toteutuneista 
kehityskeskusteluista kerätään henkilöstökyselyn 
yhteydessä, josta raportoidaan kokonaisuutena 
prosenttuaalisesti toteutuneiden kehityskeskus-
telujen määrä. Tavoite on, että kehityskeskustelut 
toteutuvat 100 prosenttisesti.
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3 terveydellinen toimintakyky Ja 
työhyvinvointi

3.1 työterveyShuollon toiminta

Henkilöstön työterveyspalvelut ostetaan Kemin 
kaupungin terveyspalveluilta. Lääkäreiden sekä 
työterveyshuollon oman henkilöstön työterveys-
palvelut ostetaan Suomen Terveystalolta ja lisäksi 
sovittelutoimiston Sodankylän toimipisteen työn-
tekijöille ostetaan työterveyshuoltopalvelut Sodan-
kylän kunnan terveyskeskuksesta. Työterveyshuol-
lon kokonaiskustannukset vuonna 2016 olivat 545 
000 € (v. 2015: 550 000 €). Kela korvaa kokonais-
kustannuksista n. 54 %. 

Vuonna 2016 terveystarkastuksia tehtiin 972 kpl, 
joka oli suunnilleen sama määrä kuin edellisenä 
vuonna (vuonna 2015 963 kpl). Työpaikkaselvi-
tyksiin käytettiin aikaa hieman vähemmän kuin 
vuonna 2015 (v. 2016 429,5 h ja v. 2015 455,5 h). 
Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja sairasvas-
taanoton kustannusten suhde on 49,7 % - 50,3 %. 
Terveystarkastusten viemä ajallinen resurssi on kui-
tenkin sairasvastaanottoa suurempi.

Työterveyslaitoksen mukaan työterveyshuollon 
kustannukset olivat keskimäärin 425 €/työnteki-
jä vuonna 2014. Kemissä vastaava luku oli 364 €/
työntekijä viime vuonna.

Aktiivisen tuen toimintamallin mukaisesti työter-
veyshuolto on ollut työterveyshuollon asiantunti-
jana työkyvyn arvioimisessa, silloin kun työterveys-
huolto, työntekijä ja esimies ovat yhdessä etsineet 
ratkaisuja työhyvinvoinnin edistämiseksi ja toimen-
piteitä työssä jatkamisen tueksi. Aktiivisen tuen 
toimintamallin mukaisia työkykyneuvotteluja työ-
terveyshuollossa on pidetty 190 kpl, lisäksi työky-
kyarvioinnit kuuluvat olennaisesti työterveyshuol-
lon toimintaan mm. työterveystarkastuksissa.

Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyönä 
tehtiin työterveyshuollon toimintasuunnitelman 
mukaisesti työpaikkaselvityksiä ja muita työpaik-
kakäyntejä tarpeen mukaan. Työpaikkakäyntien 
yhteydessä työntekijöitä neuvottiin ja opastettiin 
riskien arvioinnissa sekä työkykyyn liittyvissä asi-
oissa, esim. työergonomiassa ja henkilökohtaisten 
suojainten käytössä. Työterveyshuollon tehtävänä 
työpaikkaselvityksissä on arvioida työolosuhteiden 
työkykyyn vaikuttavien tekijöiden terveydellistä 
merkitystä sekä antaa työnantajille toimenpide-
ehdotukset.



16

Henkilöstöraportti 2016

3.2 työSuoJelu

Työsuojelun yhteistoiminta on osa henkilöstöstra-
tegista johtamista. Sen tarkoituksena on kehittää 
kestävää tuloksellisuutta tuottavaa työelämää ja 
henkilöstön hyvinvointia. 

Kemin kaupungin työsuojelun toimintaohjelman 
painopistealueena vuosina 2014-2017 on koko-
naisvaltainen vaarojen ja haittojen tunnistami-
nen sekä työympäristöriskien arviointi ja hallinta. 
Työsuojelutoimintaa ovat työpaikkatarkastukset, 
työsuojelukoulutus, tiedottaminen, työkykyä yl-
läpitävän toiminnan kehittäminen, henkilöstön 
jaksamisen tukeminen, vaara- ja uhkatilanteiden 
minimointi sekä tapaturmien seuranta ja ennalta-
ehkäisy.

Työsuojelutoimisto osallistuu Aluehallintoviraston 
työsuojelun vastuualueen perusvalvonta- ja seu-
rantatarkastuksiin lain edellyttämällä tavalla. AVI:n 
perusvalvontatarkastuksia Kemin kaupungin työ-
paikoilla suoritettiin 17, seurantatarkastuksia 8 ja 
yksi työmaatarkastus. 

Yhteistyössä vakuutusyhtiö Fennian kanssa järjes-
tettiin kevään aikana työpaikkojen esimiehille ja 
yhteyshenkilöille kolme samansisältöistä koulu-
tustilaisuutta tapaturman ilmoittamisesta ja -jat-
kokäsittelystä. Työsuojelutoimisto on panostanut 
tapaturmien ennalta ehkäisyyn ja tehostanut tapa-
turmien ilmoituskäytäntöä. Pidetyissä vakuutusyh-
tiön koulutustilaisuuksissa esiteltiin myös työsuoje-
lun omaa sähköistä työsuojeluilmoituslomaketta.

Työsuojelutoimisto järjesti hallitun rajoittamisen 
menetelmän mukaista MAPA-koulutusta kohden-
netusti vaara- ja uhkatilanneilmoitusten perusteel-

la valituille työyksiköille. Koulutusta järjestettiin 
neljänä päivänä 32:lle työntekijälle.

Työsuojelupäällikkö ja -valtuutetut kuuluvat Ke-
min kaupungin moniammatilliseen sisäilmatyö-
ryhmään. Työryhmä koostuu tilapalvelun, työ-
terveyshuollon ja työsuojelun edustajista sekä 
ympäristöterveysvalvonnan asiantuntijajäsenestä. 
Työryhmä käsittelee esille tulleita sisäilmaongelmia 
työpaikkakohtaisesti. Työryhmä kokoontuu noin 
kuukauden välein.

Aktiivisen tuen toimintamallin jalkauttamista sekä 
paluun tuen tehostamista toteutettiin KunTeko:n ja 
Kemin kaupungin sisäinen kehittäjä -koulutuksen 
kautta. Lisäksi aktiivisen tuen seurantamallia kehi-
tettiin yhteistyössä Kevan kanssa. Myös Kemin kau-
pungin päihdeohjelma uudistettiin aktiivisen tuen 
suuntaan.

Kehys-toimintaa jatkettiin ja kehitettiin vuosikellon 
mukaisesti tarjoamalla monipuolisia aktiiviteettejä 
kaikille kaupungin työntekijöille.
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3.3 työkykyä Ja hyvinvointia ylläpitävä toiminta

Panostaminen henkilöstön hyvinvointiin paran-
taa työkykyä ja tuloksellisuutta, vähentää sairaus-
poissaoloja ja riskitekijöitä joutua ennenaikaiselle 
eläkkeelle.  Sekä työnantajalla että työntekijällä on 
vastuu työhyvinvoinnin kehittämisestä. Hyvinvoiva 
henkilöstö on työpaikan tärkein voimavara ja se luo 
edellytyksiä laadukkaiden palveluiden tuottamisel-
le sekä tuloksellisuudelle.

Kemin kaupungilla on käytössä Aktiivisen tuen toi-
mintamalli, joka sisältää työntekijälle suunnatun 
varhaisen tuen lisäksi tehostetun tuen, kun työpai-
kan oma toiminta ei riitä sekä työhön paluun tuen. 
Aktiivinen tuki auttaa löytämään yhdessä ratkaisuja 
työkyvyn palauttamiselle sekä työssä jatkamiselle .

Kehys -hankkeen kaupungin omaa liikuntatoimin-
taa toteutettiin suunnitellun Kehys -vuosikellon 
mukaisesti. Vuosikellon toteuttamiseen oli bud-
jetoitu 6 143,50 euroa. Tervahallin ohjatut liikun-
taryhmät eri teemoilla kokoontuivat viikoittain 
fysioterapeutin johdolla kevät- ja syyskauden. 
Kokoontumiskertoja oli 35 ja osallistujia oli 20-
40/kerta. Tervahallin pelivuoro kokoontui viikoit-
tain kevät- ja syyskaudella 35 kertaa ja jalkapallo 
vuoro kesäaikana 17 kertaa. Osallistujia oli 10-20/
kerta. Tervahallin omat kuntosalivuorot ovat olleet 
kevät- ja syyskauden kaksi kertaa viikossa. Lisäksi 
työntekijät ovat voineet osallistua uimahallin ylei-
siin vesijumppiin kerran viikossa ilman ohjausmak-
sua. Osallistujia oli vuoden aikana kaikkiaan 358. 
Kuutamohiihto järjestettiin yhdessä Kemin Ladun 
kanssa  22.2.2016. Tapahtumaan osallistui arviolta 
200 hiihtäjää. 

Kehys -hankkeen kuntokirjat olivat edelleen Sel-
käsaaressa, Pertajärvellä ja Uimahallissa sekä 
kulttuuri- ja liikuntaseteleiden lunastuspisteessä. 
Kuntokirjoihin nimensä kirjoittaneet osallistuivat 

maalis- ja elokuussa kahden 30 euron arvoisen ur-
heiluliikkeen lahjakortin arvontaan.

Työntekijöille järjestettiin 1.6.2016 monipuolisella 
ohjelmatarjonnalla varustettu liikunnallinen tee-
mailtapäivä. Liikuntatapahtuman päätteeksi pelat-
tiin leikkimielinen jalkapallo-ottelu. Tapahtumaan 
ilmoittautui 250 henkilöä. Kemin kaupungin koko 
henkilöstön ensimmäiset yhteiset pikkujoulut jär-
jestettiin 2.12.2016 ammattiopisto Lappian ravin-
tola Auringossa. Mukana oli lähes 400 eri palvelu-
alueiden työntekijää. Yhteisistä pikkujouluista on 
tarkoitus luoda perinne, jonka järjestelyvastuusta 
vastaa vuorovuosin eri palvelualueet.

Vuoden 2016 aikana jatkettiin omana toimintana 
kohdennettua avokuntoutustoimintaa. Avokun-
toutuksen painonhallintaryhmiä perustettiin yksi 
kevätkaudelle ja yksi syksylle. Ryhmät kokoontui-
vat 10 kertaa, jonka lisäksi  oli 1-2 kontrollikäyntiä.

Liikunta- ja kulttuuriseteleiden käyttö lisääntyi 
edellisestä vuodesta noin 11 % (4420 kpl), ja oli yh-
teensä 37 140 kappaletta. Henkilöstön uimahallin 
sarjakorttien latausmäärä oli 3955, joka on 14 % 
edellisvuotta vähemmän. Henkilöstön omaehtoista 
liikuntaa (liikunta- ja kulttuurisetelit sekä uimahalli-
käynnit) tuettiin 122 217 eurolla. Kasvua edelliseen 
vuoteen oli 9 %.
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3.4 SairauS- Ja tapaturmatilaStot

Kunnallisissa henkilöstöraporteissa yleisin tapa il-
moittaa sairauspoissaolot on kalenteripäivinä (kpv). 
Vertailtavuus muiden kuntien kanssa tapahtuu ka-
lenteripäivien mukaan. On huomattava, että las-
kettaessa sairauspoissaolopäivät kalenteripäivinä 
huomioidaan mukaan myös mahdolliset viikonlo-
put sekä pyhäpäivät, mikäli sairauslomaan sisältyy 
edellä mainittuja keskeytyksiä. Laskentatapa kas-
vattaa sairauslomapäivien lukumääriä verrattuna 
tilanteeseen, jossa sairauspäivät laskettaisiin vain 
tekemättömistä työpäivistä. 

Kuntatyönantajan uuden henkilöstöraportoinnin 
suosituksen mukaan sairauspoissaolot tulee ilmoit-
taa henkilötyövuotta kohden mieluummin kuin 
henkilöä kohden. 

Vakinaset Määräaikaiset Yhteensä
2015 2016 Erotus 2015 2016 Erotus 2015 2016 Erotus

Keskusvirasto 9,3 12,2 3,0 6,3 9,9 3,5 8,4 12,0 3,6
Koulutuspalvelut 17,3 14,8 -2,5 10,0 9,8 -0,1 15,4 13,4 -2,0
Kulttuuri- ja musiikkipalvelut 15,0 15,7 0,7 4,3 5,1 0,8 13,7 14,2 0,5
Sosiaali- ja terveyspalvelut 25,5 22,3 -3,2 9,5 9,1 -0,4 21,5 19,0 -2,5
Tekniset palvelut 25,9 20,3 -5,6 10,6 22,3 11,7 24,7 20,5 -4,2
Yhteensä 21,3 18,7 -2,6 9,2 9,8 0,5 18,5 16,6 -1,9

Taulukko 5. Sairauspoissaolot, kalenteripäivää/henkilötyövuosi 2015 ja 2016

Kaupungin koko henkilökunnan (vakituiset ja 
määräaikaiset) sairauspoissaolot henkilötyövuotta 
kohden laskivat vuonna 2016 edellisvuoteen ver-
rattuna. Sairauspoissaolopäiviä henkilötyövuotta 
kohden oli vuonna 2016 16,6 kalenteripäivää kun 
niitä edellisvuonna oli 18,5.  Sairauspoissaolot nou-
sivat keskusvirastossa ja kulttuuri- ja musiikkipal-
veluissa ja vähenivät muissa. Vakinaisten työnteki-
jöiden sairauspoissaoloja oli 18,7 kalenteripäivää 
ja määräaikaisten 9,8. Eniten sairauspoissaoloja oli 
teknisissä palveluissa, vaikkakin ne olivat vähenty-
neet eniten teknisten vakinaisten osalta.

Sairauspoissaoloissa ei ole mukana työtapaturmis-
ta aiheutuneita poissaoloja.



19

Henkilöstöraportti 2016

0

200

400

600

800

1000

1200

1 päivä 2-3 päivää 4-10 päivää 11-60 päivää yli 60

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kaavio 5. Sairauspoissaolojen kestojakauma 2010-2016

Vuoden 2016 kohdalla 1 päivän sairauspoissaolot 
olivat 689 kappaletta, 12 vuoden keskiarvon ol-
lessa 635 kappaletta.  2-3 päivän poissaolot ovat 
1144 keskiarvon ollessa 1035.  4-10 päivän poissa-
olot ovat 445 keskiarvon ollessa 482.  11-60 päivän 
poissaolot ovat 377 keskiarvon ollessa sama. Yli 60 
päivän poissaoloja oli 37. 

Lyhyiden sairauspoissaolojen kohdalla tilaston 
mukaan ollaan keskiarvojen yläpuolella, muutok-
sen taustalla ovat henkilöstön määrä sekä kunkin 
vuoden flunssa ym. epidemiat. Pidempien sairaus-
poissaolojen trendi on ollut kasvava, vuoden 2016 
osalta sairauspoissaolot vähentyneet. 

Kemin kaupungin työpaikoilla tapahtui vuonna 
2016 kaikkiaan 104 työtapaturmaa, joista tehtyjen 
ilmoitusten mukaan 67 tapahtui työssä, 12 työmat-
kalla ja 6 työpaikan ulkopuolella. Loput tapahtu-

neet käsiteltiin ammattitautiepäilyinä tai liikenne-
vahinkoina tai päätös tapaturmasta oli hylkäävä. 
Tapaturmien kokonaismäärä laski hiukan edellises-
tä vuodesta, mutta  on edelleen verrattain korkea.

Kaavio 6. Tapaturmat 2011-2016
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Yli 75% tapaturmista oli nk. nollatapaturmia, eli ei 
aiheuttanut sairauspoissaoloja. 35% ei aiheuttanut 
lainkaan kustannuksia. Edellisvuosiin verrattaessa 

näiden nollatapaturmien määrä on kasvussa, joka 
kertoo siitä, että tapaturmailmoituksia vakuutusyh-
tiölle  tehdään entistä herkemmin.

Kaavio 7. Maksetut korvaukset 2011-2016
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Eriteltäessä tapaturmat työssä tai työmatkalla ta-
pahtuneiksi on nähtävissä kehitys molempiin suun-
tiin: Työtapaturmien määrä on edelleen kasvussa, 
ja kymmenen vakavinta tapaturmaa tapahtui työ-
paikoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä.

Työpaikoilla tapahtuneiden tapaturmien vähentä-
miseksi on Kemin kaupunki liittynyt vuoden 2017 
alusta 0-tapaturmaa -foorumiin.

Työmatkatapaturmien määrä putosi alle kolman-
nekseen edellisvuodesta ja oli nyt kuuden vuoden 
seurantajakson alhaisin. Työmatkatapaturmien 
määrän vähenemiseen on vaikuttanut työmatka-
turvallisuuteen panostaminen: konkreettisina toi-
mina tiedotuskampanjat, turvavarusteiden jako 
työntekijöille vuonna 2015 sekä hiekotustoiminnan 
laajentaminen ja tihentäminen myös työpaikkojen 
lähialueilla vuonna 2016.

Työtapaturmia tapahtui kaupungin työntekijöille 
suunnilleen eri palvelualueiden henkilöstön määri-
en suhteessa. Huomioitava seikka on, että teknisen 
palvelualueen ja nk. riskialttiiden alojen työnteki-
jöiden tapaturmamäärä oli vain 6, kun taas keskus-
hallinnon tai eri palvelualojen hallintojen työnteki-
jöille sattui peräti 11 tapaturmaa. 

Kaatuminen, kompastuminen tai putoaminen ai-
heutti 17 tapaturmaa, raajojen tai pään kolhiminen 
tai ruhjominen 14, liikunta työtehtäviin liittyen 8 ja 
erilaiset nostot tai siirrot 6 tapaturmaa. Asiakkaan 
aiheuttamia ruhjeita ilmeni 12 tapauksessa, neulo-
jen tai terävien esineiden pistoja tai viiltoja 14 ta-
pauksessa. Lisäksi esiintyi muutama sormien litisty-
minen, sähköisku sekä palovamma.

Työmatkalla liukastuttiin neljä kertaa, kaaduttiin 
neljä kertaa ja kolhittiin tai litistettiin kehonosia 
kahdesti. 

Työsuojelun oma sähköinen tapaturmailmoitus 
tehtiin vuonna 2016 vain alle puolesta (47)  ta-
pahtuneista tapaturmista. Lisäksi tehtiin läheltä 
piti -ilmoituksia tai työturvallisuuspuuteilmoituksia 
kaikkiaan 10. Omat sähköiset ilmoitukset mahdol-
listavat nopean reagoinnin ja tapaturmien ennalta-
ehkäisyn, joten sähköisen oman ilmoituksen käyt-
töä tulee edelleen tehostaa.

Kaavio 10. Tapaturmat työmatkalla 2011-2016Kaavio 8. Tapaturmista aiheutuneet sairauspäivät 2011-

2016

Kaavio 9. Tapaturmat työssä 2011-2016
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Kaiken kaikkiaan tapaturmien vähentäminen vaatii 
vielä paljon ennaltaehkäisevää työtä, jossa asen-
neilmapiirin muokkaamisen ja oikeanlaisen varau-
tumisen merkitys korostuu lähivuosina. Tapatur-
mien vähentäminen on työsuojelun painopisteala 
vuonna 2017.

Vaara- ja uhkatilanteet vuonna 2016

Vaara- ja uhkatilanneilmoituksia tehtiin Kemin kau-
pungin työpaikoilla vuonna 2016 kaikkiaan 221. 
Tehtyjen ilmoitusten perusteella vaara- ja uhkati-
lanteita koetaan erityisesti sosiaali- ja terveystoi-
men (161 ilmoitusta) sekä sivistystoimen (55 ilmoi-
tusta) työpaikoilla.

Sähköisen ilmoituksen käyttö vaara- ja uhkatilan-
teiden ilmoittamisessa lisääntyi vuoden aikana ja 
edelleen paperi-ilmoituksia tekeviä työpaikkoja 
ohjeistettiin sähköisestä ilmoituskäytännöstä. 

Vastaanotettujen ilmoitusten perusteella tarjottiin 
työpaikoille aggressioiden hallitun rajoittamisen 
MAPA-koulutusta. Lisäksi työsuojeluvaltuutetut 
ohjeistivat mahdollisuuksien mukaan vaaratilan-
teen kokeneita työntekijöitä sekä heidän esimiehiä 
tilanteiden ennakoimis- ja ehkäisymahdollisuuksis-
ta sekä oikeanlaisesta jälkipuinnista työpaikoilla. 

Ilmoitusmenettelyn yhdenmukaistuttua on nopea 
reagointi vaara- ja uhkatilanteisiin tullut vuoden 
2016 aikana mahdolliseksi. Koulutuksen ja oikei-
den tapausten käsittelyohjeiden kautta työsuojelu 
pyrkii osaltaan tarjoamaan tukea uhkaa kokeneille 
sekä vähentämään näitä tilanteita.
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4 palkkauS- Ja henkilöStökuStannukSet

4.1 palkitSeminen

Hyvän työyhteisön, vuoden esimiespalkinnon ja si-
säisen kehittäjän-palkinnot päätetään kaupungin-
hallituksessa 27.3.2017.

Tunnustuspalkintoja jaettiin yksilön tai työyhteisön 
hyvistä työsuorituksista, venymisistä, toiminnan 
kehittämisestä yhteensä 14 kappaletta.

Kaupungin henkilöstön tekemistä aloitteista pal-
kittiin vuonna 2016 kaksi, joista toinen koski liik-
kuvien työntekijöiden älypuhelimiin asennettavaa 
112-sovellusta ja toinen Takajärven purettavan 
koulun teräsrakenteisten katosten uusiokäyttöä ja 

uudelleen sijoitusta Peurasaaren varikon koneiden 
ja laitteiden sääsuojarakenteina.

Valtion kunniamerkkejä: Suomen Valkoisen Ruu-
sun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerk-
kejä jaettiin vuonna 2016 yksi kaupungin anomana. 
Kuntaliiton ansiomerkkejä jaettiin neljänkymmenen 
vuoden palveluksesta 13 kappaletta ja kolmenkym-
menen vuoden palveluksesta 26 kappaletta.

4.2 henkilöStökuStannukSet

Vuonna 2016 palkkoihin ja palkkioihin käytettyjen 
henkilöstömenojen kasvu on ollut maltillinen. Palk-
kasumma kasvoi 1,1 %.  Kaikkien kuntien ansiota-

soindeksin vuosimuutos vuonna 2015 oli 0,8 % ja 
ennakkotieto vuodelta 2016 on 1,0 %.
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1 000 € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Muutos 
2015-
2016

Palkat ja palkkiot 43 873 46 709 47 656 48 983 50 273 50 788 51 333 1,1 %
Eläkekulut 14 603 14 403 14 667 15 326 15 259 15 081 14 201 -5,8 %
Muut henkilösivukulut 2 752 2 827 2 882 2 950 2 613 2 688 3 284 22,2 %
Yhteensä 61 228 63 939 65 205 67 259 68 145 68 557 68 818 0,4 %
Henkilösivukulujen osuus 
henkilöstömenoista, %

28,3 % 26,9 % 26,9 % 27,2 % 26,2 % 25,9 % 25,4 %

Henkilöstömenojen osuus 
kaupungin käyttömenoista

43,7 % 43,3 % 43,0 % 40,5 % 40,1 % 40,0 % 39,8 %

Palkkamenojen kasvu-% 4,7 % 6,5 % 2,0 % 2,8 % 2,6 % 1,0 % 1,1 %

Taulukko 6. Henkilöstökulut 2010-2016

Naisten ja miesten palkkauksen eroja on verrattu 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa. Yli 
10 %:n eroa ei ole missään henkilöstöryhmässä. 
Palkat määräytyvät tehtävien vaativuuden perus-
teella. 

Työnantajat maksavat varhaiseläkemenoperusteis-
ta eläkemaksua eli varhe-maksua työntekijöistä, 
jotka jäävät ensimmäistä kertaa joko työkyvyttö-
myyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle tai 
työttömyyseläkkeelle tai jotka alkavat saada mää-
räaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutus-
tukea. Varhe-maksun määrän päättää kuntien 
eläkevakuutuksen valtuuskunta jokaiselle vuodelle 
erikseen ja maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken 
edellä mainituista eläkkeistä aiheutuvien menojen 
suhteessa. 

Kaupunki voi pyrkiä pienentämään varhe-maksu-
jaan mm. tukemalla kuntoutustuella olevia työhön 

palaamisessa. Jos kuntoutustuella oleva työntekijä 
palaa takaisin työhön tai saa osatyökyvyttömyys-
eläkettä kuntoutustuen päätyttyä, työntekijästä 
aiheutuu varhe-maksua vain siltä ajalta, jona hän 
oli kuntoutustuella.  Myös lyhyistä työkokeiluista 
tulevat hyvitykset ovat merkittäviä.  Kaupungilla 
oli vuoden 2016 aikana kuntoutustuella 6 henkilöä, 
joiden paluuta takaisin työhön tuetaan käytössä 
olevin keinoin eläkemenojen pienentämiseksi ja 
työhön paluun helpottamiseksi. 

Varhe-maksujen yhteissumma oli Kemissä vuonna 
2016 noin 80 000 euroa suurempi kuin edellisvuon-
na. Työkyvyttömyyseläkkeistä maksettavat maksut 
laskivat ja kuntoutustuista maksettavat määrät 
nousivat. Työkyvyttömyyseläkkeen saaminen edel-
lyttää 60 %:n alenemaa työkyvyssä. Työnantajan 
kannalta työkyvyttömyyseläke muodostuu kalleim-
maksi sekä viimeisimmäksi vaihtoehdoksi.

Kaavio 11.  Varhemaksujen kehitys 2008 – 2016
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