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Vuosi 2019 
henkilöstöhallinnon 
näkökulmasta
Henkilöstökertomuksen tavoitteena on 
tukea henkilöstöhallinnon, johdon ja 
esimiesten työtä sekä antaa päättäjille 
vuosittainen tilannekatsaus henkilöstös-
tä. Henkilöstökertomus täydentää kunnan 
vuosittaista tilinpäätöstä ja se sisältää 
henkilöstötavoitteita, henkilöstön mää-
rää ja rakennetta sekä työhyvinvointia ja 
osaamista koskevia kokonaisuuksia.

Palkkausjärjestelmän uudistamisprosessi aloi-
tettiin vuonna 2018. Tavoitteena oli saada palk-
kausjärjestelmä, jossa työn vaativuus kytkeytyy 
selkeästi työstä maksettavaan palkkaan. Joulu-
kuussa 2018 kunnanhallitus hyväksyi teknisten 
sopimuksen tehtävän vaativuuden arviointikritee-
rit ja sitä koskevan kuvauksen, pisteytystaulukon 
ja tehtäväkohtaiset palkat. 

Huhtikuussa 2019 kunnanhallitus hyväksyi 
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 
(KVTES) liitteiden 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 8 ja 12 tehtä-
vien vaativuuden arviointikriteerit, niitä koskevat 
kuvaukset ja tehtäväkohtaiset palkat voimaan 
tuleviksi takautuvasti 1.1.2019 alkaen. 

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi kunnallisen 
opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 
(OVTES) tehtävien vaativuuden arviointikriteerit. 

Kunnalliseen virka- ja työehtosopimuksiin 2018-
2019 sisältyivät paikalliset järjestelyerät 1.1.2019 
lukien. Sopimusten mukaan paikallisia järjeste-
lyeriä kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita 
olivat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen 
kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien 
korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien 
toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen 
tukeminen. Paikallinen järjestelyerä käytetään 
tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai 
henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin. 

Työnantajan edustaja ja pääsopijajärjestöjen 
edustajat neuvottelivat maalis-huhtikuussa 
2019 paikallisten järjestelyerien käyttämisestä 
KVTES:n, OVTES:n ja TTES:n sopimusaloilla 
(teknisten sopimuksen osalta neuvottelut oli 
käyty jo vuonna 2018). 

KVTESin järjestelyerä 1.1.2019 alkaen koh-
dennettiin palkkausjärjestelmän uudistamises-
ta aiheutuviin kustannuksiin eri hinnoitteluliit-
teille siinä suhteessa, kun ao. liitteen arvioitu 
kustannusvaikutus oli palkkausjärjestelmän 
uudistamisen kokonaisvaikutuksesta. 

OVTES:n järjestelyerä kohdennettiin tehtävän 
vaativuuden arviointijärjestelmän vaativuuskri-
teerien mukaisesti. 

TTES:n järjestelyerä kohdennettiin vakituises-
sa palvelussuhteessa olevien työntekijöiden 
perustuntipalkkoihin heidän tuntipalkkojensa 
suhteessa. 

Vuonna 2019 neuvoteltiin ja tehtiin pääso-
pijajärjestöjen edustajien kanssa paikalliset 
sopimukset lomarahan vaihtamisesta vapaaksi 
koskien vuotta 2019, vuosilomapalkan 
määrää alentavasta vapaa-ajasta koskien 
vuotta 2019, työaikapankista sekä leiri- ja 
siihen rinnastettavaan työhön osallistuvien 
työntekijöiden työaikapankin käytöstä ja leiri-
työajoista. Lisäksi neuvoteltiin kutsurahasopi-
muksen laajentamisesta, mutta sopimusta ei 
ole vielä tehty. 

Kunnan päivitetyt ja täydennetyt palvelussuh-
deohjeet koottiin yhteen ja julkaistiin intrassa 
kesäkuussa 2019. Rekrytointiohje valmistui 
huhtikuussa 2019. Loppuvuodesta 2019 val-
misteltiin sähköisen täyttöluvan käyttöönotto 
(otettiin käyttöön alkuvuodesta 2020) ja otettiin 
käyttöön sähköinen työkalu sijaisten rekrytoin-
tiin. Työhyvinvointiohjelma laadittiin vuonna 
2019 ja se käsiteltiin yhteistoiminnassa alku-
vuodesta 2020.

Esimiestunneilla on käyty läpi asioita mm. 
palkkausjärjestelmän uudistamiseen, palve-
lussuhdeohjeisiin, kuntastrategiaan, talouteen, 
ICT:hen, CAF-arviointiin ja viestintään liittyen. 
Esimiestunneilla on ollut vierailijoita KEVA:sta 
(aiheena ammatillisen kuntoutuksen mahdol-
lisuudet ja työkyvyttömyyden kustannukset) 
ja Koulutuskeskus Salpauksesta (aiheena 
ammatillisen koulutuksen haasteet ja mahdol-
lisuudet). Yhteistä koulutusta esimiehille on 
järjestetty mm. uhkaavista, hankalista ja 
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painostavista asiakastilanteista sekä johtajuu-
desta esimiestyössä/kohtaamisen kyvyn kehittä-
misestä. 

Kehittämistyötä on Hollolan kunnassa edelleen 
jatkettu tavoitteellisesti. Kehittämistä on tehty 
mm. strategian erillisohjelmien mukaisesti, joista 
mainittakoon uusina panostuksina mm. digitali-
saatio-ohjelma ja markkinointiohjelma. Kehittä-
mistyötä on koordinoinut viidettä vuotta osaltaan 
poikkihallinnollinen KEPPO-työryhmä. 

KEPPO-työryhmä on mm. tehnyt vuosittain joh-
toryhmälle esityksen palkittavista työyhteisöistä, 
joista johtoryhmä on valinnut palkittavat yhteisöt. 
Tällä on haluttu kannustaa henkilöstöä ja työyk-
siköitä kehittämään omaa toimintaansa. Vuonna 
2019 palkittavia työyhteisöjä oli kolme: Salpa-
kankaan koulu ja Koulurinteen aluekeittiö, kehi-
tys- ja kaavoituspalvelut ja Kalliolan päiväkoti. 

Kunta on edelleen mukana myös vuonna 2015 
käynnistyneessä KunTeko 2020- kunta-alan työ-
elämän kehittämisohjelmassa. Hollolan kunnan 
palkitsemat työyhteisöt ovat kuvanneet omat 
kehittämishankkeensa KunTekon tekojen tori 
-sivuilla ja tuoneet näin Hollolan kunnan henki-
löstölähtöistä kehittämistoimintaa tunnetuksi. 

Hollolan kunnassa on käytössä CAF-itsearviointi-
malli. Tavoitteena oli, että vuodesta 2018 alkaen 
CAF-mallia sovelletaan koko kunnassa ja kaikis-
sa työyhteisöissä. 

Mallia on käytetty vuonna 2019 itsearviointiväli-
neenä lähes kaikissa työyksiköissä. CAF-itsear-
viointimallilla halutaan kannustaa henkilöstöä 
arvioimaan omaa toimintaansa ja tätä kautta 
nostamaan myös kehittämiskohteita esiin. 

Henkilöstöä 
koskevat tavoitteet
Hollolan kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilös-
tötyön linjaukset on kuvattu kunnanhallituksen 
5.11.2018 hyväksymässä henkilöstöohjelmas-
sa, joka pohjautuu kunnan strategiaan. Kun-
tastrategia 2018-2021 hyväksyttiin valtuustossa 
9.4.2018.  

Kunnan arvona on vastuullisuus, mikä tarkoittaa 
sitä, että toimimme ennakoivasti, ratkaisukeskei-
sesti, avoimesti ja välittäen. Strategian mukaisen 
toiminnan toteutumisen edellytyksenä on hyvin-
voiva, osaava, aktiivisesti kehittyvä ja työstään 
innostunut henkilöstö ja tasapainoinen talous.

Strategiassa yhdeksi mittariksi on asetettu, että 
henkilöstön työhyvinvointikyselyn keskiarvo on 
vähintään 4 (koska asteikko on muuttunut, uusi 
tavoite on 4,75) ja vastausprosentti on 80 %. 
Työhyvinvointikysely uudistettiin vuonna 2019 ja 
ja toteutus tehtiin Kompassi-sovelluksen avul-
la. Kyselyn vastausprosentti oli 64,1 % ja koko 
kunnan keskiarvo 4,92, kts. tarkemmin sivu 9. 
Vastausprosentti jäi harmillisen vähäiseksi. Syy-
nä saattaa olla se, että kyselyn vastausaika oli 
suhteellisen lyhyt. 

Toiseksi mittariksi strategiassa henkilöstön osalta 
on määritelty sairaus- ja työtapaturmapoissaolo-
jen lukumäärä ja tavoitetasoksi on määritelty < 
11tp/hlö. Vuonna 2019 sairaus- ja työtapaturma-
poissaoloja oli 11,4 tp/hlö. Vaikka tavoite ei täyt-
tynyt, mittarin osalta kehitys on mennyt oikeaan 
suuntaan. Vuonna 2018 poissaoloja oli 11,7 tp/
hlö ja vuonna 2017 12,1 tp/hlö.  

Henkilöstöohjelmassa on määritelty, miten kun-
nassa toimitaan ennakoivasti, ratkaisukeskeises-
ti, avoimesti ja välittäen. Henkilöstöohjelmassa 
on hyödynnetty vuonna 2017 tehtyä henkilöstö-
kyselyä, jossa henkilöstöä pyydettiin valitsemaan 
viisi tärkeintä asiaa, joita henkilöstö odottaa 
hyvältä johtamiselta ja esimieheltä. Samassa ky-
selyssä kysyttiin myös viittä tärkeintä asiaa, joita 
hyvältä työntekijältä voidaan odottaa. 

Henkilöstöohjelman tavoitteet Hyvinvoiva henki-
löstö, Osaava henkilöstö ja Työstään innostunut 
henkilöstö on avattu taulukkomuodossa siten, 
että siinä on näkyvissä Jokaisen omalla vas-
tuulla olevat asiat, Johdon/esimiesten lupaus, 
Toimenpiteet ja Mittarit. Mittareiden toteutumista 
seurataan ja arvioidaan vuosittain henkilöstöker-
tomuksen yhteydessä. 
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Henkilöstöohjelman mittareiden toteutuminen vuonna 2019

Henkilöstökyselyn tulosten keskiarvo vähintään 4,75. Vas-
tausprosentti 80 %.

Toteutui keskiarvon osalta (4,92). Vastausprosentti 
jäi 64,1 %:iin.

Yhteistyöryhmän, yhteistyötoimikunnan ja työsuojelujaok-
sen säännölliset kokoukset. Johtoryhmän ja pääluottamus-
miesten säännölliset tapaamiset.

Yhteistyöryhmä kokoontui 11 kertaa. Palkkausjärjes-
telmän uudistamiseen liittyen pidettiin kolme erillistä 
kokousta ja järjestelyerien jakamiseen liittyen kolme 
erillistä kokousta. Yhteistyötoimikunta kokoontui 6 
kertaa. Johtoryhmä ja pääluottamusmiehet kokoontui-
vat kerran.

Sairauslomien määrä enintään nykyisellä tasolla. Toteutui (vuonna 2018: 11,7 ja vuonna 2019: 11,4)

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskyselyn tulokset vähintään 
samalla tasolla kuin edellisessä kyselyssä.

Toteutui (vuonna 2018: 4 ja vuonna 2019: 4,1). 
Kysely tehdään joka toinen vuosi.

Työterveyshuollon kustannuksissa ei nousua edellisiin vuo-
siin verrattuna. Toimintasuunnitelma vuosittain tarkistettu ja 
toteutuminen arvioitu.

Kustannukset nousivat hieman vuodesta 2018. 
Muilta osin toteutui.

Muistamissääntö uudistettu. Muistamiseen ja palkitsemi-
seen käytetty määräraha vähintään nykyisen tasolla.

Muistamissääntöä ei ole katsottu tarkoituksenmukai-
seksi vielä uudistaa. Muilta osin toteutui.

Uusi palkkausjärjestelmä otettu käyttöön 2019. Palkkaus-
järjestelmän säännöllinen arviointi joka toinen vuosi. Toteutui.

Palautteiden määrän kasvava kehitys ja palautteiden hyö-
dyntäminen.

Taplausen käyttö päätettiin lopettaa palautteiden 
keräämisen välineenä. Sen sijaan kunnassa tehdään 
erilaisia kyselyjä ja niiden hyödyntämisen osalta on 
vielä kehitettävää.

Osallistuminen 100 % henkilökohtaiseen tai ryhmäkehitys-
keskusteluun.

Palvelualueille tehdyn webropol-kyselyn perusteella 
kehityskeskustelut on pidetty vakinaisen henkilöstön 
kanssa. Ryhmäkeskusteluja käydään kaikista kes-
kusteluista noin 30 %. Tällä hetkellä ei ole käytössä 
sähköistä kehityskeskustelua, joka mahdollistaisi 
myös tiedon keräämisen siitä, kuinka paljon keskus-
teluja on käyty.

Toimiva palaverikäytäntö ja tiedottaminen kaikissa työyhtei-
söissä. Kuukausitiedotteet (pl. heinäkuu).

75 %:ssa työyhteisöistä työyksikköpalavereja pide-
tään vähintään joka toinen viikko. Kerran kuukaudes-
sa pidetään 25 %:ssa työyksiköistä.

Koulutusten toteutuminen henkilöstö- ja koulutussuunnitel-
man mukaisesti.

Palvelualueille tehdyn webropol-kyselyn perusteella 
koulutukset ovat pääosin toteutuneet. Koko henkilös-
tön yhteiseksi koulutukseksi suunnitelmassa linjattu 
asiakaspalvelukoulutus toteutui.

Tehtäväkuvaukset laadittu ja ajan tasalla. Palvelualueille tehdyn webropol-kyselyn perusteella 
tehtäväkuvaukset ovat pääosin ajan tasalla.

Osaamiskartoitukset ja työsuorituksen arviointi kehityskes-
kustelun yhteydessä. 

Toteutui osittain. On käyty keskustelua siitä, onko 
työsuorituksen arviointi tarkoituksenmukaista kehitys-
keskustelujen yhteydessä vai olisiko siitä hyvä pitää 
oma keskustelunsa.

Järjestelmä kehittämisideoiden käsittelemiseksi. Toteutui.

Lähtöhaastattelujen tekeminen lähtijöiden osalta, koonti 
henkilöstöpalveluihin. Toteutui.

Lähtövaihtuvuuden ollessa yli 5 %, lähtemisen syitä tulee 
analysoida tarkemmin. Lähtövaihtuvuus vuonna 2019 oli 4,9 %.
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Henkilöstöresurssit
Kunnan palveluksessa oli 31.12.2019 yhteensä 
756 henkilöä, kun vuonna 2018 vastaava luku 
oli 741 henkilöä. Työllistettyjen määrä oli vuoden 
lopussa 4 henkilöä suurempi kuin edellisenä 
vuonna. Vakinaisen henkilöstön osuus oli vuoden 
lopussa 81,88 %, kun se vuonna 2018 oli 82,59 
%.

Vuonna 2019 henkilöstöstä 78,7 % työskenteli 
hyvinvoinnin palvelualueella, 13,8 % elinvoiman 
palvelualueella ja 4,2 % konsernipalveluissa. 
Työllistettyjä henkilöstöstä oli 3,3 %. Naisia henki-
löstöstä oli 83,9 % ja miehiä 16,1 %. 

Henkilöstömenot (palkat, palkkiot, henkilösivu-
kulut) olivat viime vuonna yhteensä 31.886.600 
euroa, joka on noin 1 361 euroa/asukas (edellise-
nä vuonna 1 318 euroa/asukas). Henkilöstöme-
not kasvoivat yhteensä 801.700 euroa vuodesta 
2018. Kasvuun vaikuttivat mm. virka- ja työehto-
sopimusten mukaiset yleiskorotus (korotuksen 
suuruus 1,0 %) ja paikallinen järjestelyerä (1,2 
% palkkasummasta) sekä palkkausjärjestelmän 
uudistaminen. 

Hollolan kunnan koko henkilöstön keski-ikä oli 
45,7 vuotta ja vakinaisella henkilöstöllä 47 vuotta. 
Henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi 
kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Kunta-alalla 
työskentelevän henkilöstön keski-ikä on noin 45 
vuotta ja määräaikainen henkilöstö on vakituista 
henkilöstöä selvästi nuorempaa. 

Valtakunnallisissa tilastoissa teknisten ja tunti-
palkkaisten sopimusaloilla työskentelevä hen-
kilöstö on hiukan keskimääräistä vanhempaa. 
Henkilöstön ikärakenteen ja keski-iän kehitys 
asettavat tulevina vuosina paitsi Hollolassa myös 
koko kunta-alalla erityisiä haasteita paitsi työky-
vyn ylläpitämiselle ja edistämiselle myös osaami-
sen varmistamiselle. 
 

Henkilöstön 
työhyvinvointi
Työhyvinvointi on yhteinen juttu

Hyvä fyysinen kunto ja henkinen vireys ovat 
merkittäviä terveyttä ja työkykyä tukevia teki-
jöitä. Myös työssä viihtyminen, ihmisten väliset 
vuorovaikutussuhteet ja työyhteisön toimivuus 
ovat erittäin tärkeitä työssäjaksamisen element-
tejä. Vastuu työhyvnvoinnista kuuluu kaikille 
työyhteisössä toimiville ja näyttätyy työyhteisö-
taitona. 

Hyvin työssään voiva työntekijä toimii vastuul-
lisena, rakentavana ja tuottavana työyhteisön 
jäsenenä. Jotta jokainen voi huolehtia omasta 
vastuustaan työhyvionvoinnin rakentajana, on 
jokaisen osattava tunnistaa omat henkilökohtai-
set hyvät ja kehitettävät ominaisuudet. On osat-
tava ottaa vastuu omasta toiminnasta ja valmius 
kehittää myös työyhteisön yhteiseksi koettuja 
kehittämiskohteita.

Terveysperusteiset poissaolot

Terveysprosentti 2019 oli 48,7 % (= ei yhtään 
sairaus- tai työtapaturmapoissaoloja vuoden 
aikana).  Sairauspoissaoloissa oli hienoista 
laskua edellisvuoteen verrattuna ollen 11,4 
työpäivää/hlö. Prosentuaalisti eniten poissaoloja 
oli 11-60 päivän poisaoloissa (24,6%). Suurin 
nousu poissaoloissa oli ryhmässä 91-180 pv 
ollen 21,3% (2018/10,1%).

Työyksiköissä on tehty määrätietoista työtä 
sairaus- ja työtapaturmapoissaolojen vähentä-
miseksi. Varhaisen puuttumisen mallin tehosta-
misella on saavutettu hyviä tuloksia. Lyhyisiin, 
usein toistuviin sairauspoissaoloihin on puututtu 
ajoissa ja pitkään poissaolleet on ohjattu työter-
veyshuoltoon työkykyarvioon ja heille on etsitty 
yksilöllisiä ratkaisuja työssäjatkamiseksi. 



8

sairauspoissaolokustannukissa oli 71.400 
euroa. Korvaavaa työtä käytettiin varhaiskas-
vatuksessa, perusopetuksessa ja ruokapalve-
luissa.

Työkykyjohtaminen – toimintamallin käyttö

Vuoden 2018 alusta otettiin käyttöön kunnan-
hallituksen hyväksymä Työkykyjohtamisen 
toimintamalli. Työkykyjohtaminen on johdet-
tua yhdessä tekemistä, jossa ylin johto vastaa 
kokonaisuudesta.  Päivittäisjohtamisessa 
vastuu on esimiehellä. Oikeanlaisella ja -ai-
kaisella työkykohtamisella tehdään näkyväksi 
ja mitattavaksi mitä työkyvyn edistämiseen ja 
työterveyshuoltoon käytetyillä resursseilla on 
saatu aikaan. Sitoutuminen mallin käyttöön ja 
tunnuslukujen seurantaan ja hyödyntämiseen 
ei kaikilta osin toteutunut.

Työkykyjohtamisen periaatteita ovat 

1. Selvillä oleminen
• henkilöstön tila
• työkykyyn ja terveyteen liittyvät riskit
• työn kuormittavuus
• työkyvyttömyyskustannukset

2. Varautuminen
• henkilöstöriskien hallinta
• varhainen puttuminen ja ennaltaehkäise-

vät toimet

3. Osallistuminen
• tilannekohtainen selvitys työssäjatkami-

sen mahdollisuuksista
• työterveysyhteistyö – työterveyshuollon 

toimintasuunnitelma
  
Työhyvinvointikysely

Työhyvinvointikysely uudistettiin vuonna 
2019. Kysymykset säilyivät entisinä, mutta 
toteutus tehtiin Kompassi-työkaluohjelman 
avulla. 

Kysely toteutettiin marraskuussa 2019. Kyse-
lyn aihealueet olivat ammatillinen osaaminen 
4,91, omat voimavarat 4,94, työ ja työtehtävät 
5,06 sekä työolot 4,59. 

Kokonaiskeskiarvo aihealueissa oli 4,92 ja 
psykososiaalisen kuormittumisen ka. 4,95. 
Asteikko oli 1-6.  

Kokonaiskeskiarvot palvelualueittain olivat 
Elinvoiman palvelualue 4,99, Hyvinvoinnin 
palvelualue 4,91 ja Konsernipalvelut 4,90. 

Työterveysneuvotteluissa on yhteistyössä löydetty 
yksilöllisiä ratkaisuja osatyökykyisille henkilöille. 
Hollolassa on käytössä 30-60-90 päivän sääntö, 
joka velvoittaa työnantajaa puuttumaan aktiivisesti 
ja järjestelmällisesti sairauspoissaoloihin ja niiden 
käsittelyyn niin työpaikalla kuin työterveyshuollos-
sa.
  
Riskinhallintatyö

Riskinhallintatyöhön puututtiin aktiivisesti yhdessä 
esimiesten, työyhteisöjen ja työsuojelun kanssa. 
Tämä näkyi WPro-ohjelmaan kirjattujen uhka- ja 
vaaratilanteiden sekä työtapaturmien aktiivisina, 
ajantasaisina kirjauksina, mikä mahdollisti reaa-
liaikaisen seurannan ja puuttumisen epäkohtiin ja 
niiden kehittämiseen. 

Työtapaturmia kirjattiin ohjelmaan 43 kpl ja uhka- 
ja vaaratilanneilmoituksia 167 kpl. Eniten uhka- ja 
vaara-tilanneilmoituksia kirjattiin varhaiskasva-
tuksessa. Kaikki ilmoitukset käsiteltiin ja tehtiin 
parannustoimenpiteitä, jollei haittaa/epäkohtaa 
voitu kokonaan poistaa. Vuoden aikana tehdyt 
työpaikkakäynnit/-selvitykset ovat työterveyden 
puolelta kirjattuna ohjelmaan.  

Perinteinen työpaikkaselvitys on työstä, työympä-
ristöstä ja -yhteisöstä aiheutuvien terveysvaarojen 
ja -haittojen tunnistamista, arviointia ja paran-
nusehdotusten tekemistä. Työpaikkaselvitystä 
täydentää ohjaus ja neuvonta työpaikan, työnte-
kijöiden ja työyhteisön terveyden edistämiseksi. 
Tehdyn selvityksen perusteella laaditaan/päivite-
tään työpaikan työterveyshuollon toimintasuunni-
telma, jotta työterveyden toiminnassa keskitytään 
oikeisiin asioihin henkilöstön työkyvyn ja -turvalli-
suuden tukemisessa.

Korvaava työ

Kunnanhallituksen 15.5.2017 hyväksymä Korvaa-
van työn malli on ollut käytössä kunnan kaikilla 
palvelualueille ja työpaikoilla jo kaksi vuotta. Kor-
vaava työ perustuu vapaaehtoisuuteen. Korvaa-
van työn tavoitteena on siirtyä sairauskeskeisestä 
ajattelusta terveyskeskeiseen ajatteluun. 

Jos työntekijä on sairauden tai työtapaturman 
vuoksi tilapäisesti kykenemätön tekemään omaa 
työtään, mutta pystyy terveyttään ja/tai toipumis-
taan vaarantamatta tekemään soveltuvin osin 
omaa työtään tai jotakin muuta työtä, ehdottaa 
esimies heti ensimmäisestä sairauspoissaolopäi-
västä lähtien työntekijälle korvaavien työtehtävien 
mah-dollisuutta. Vuonna 2019 korvaavassa työs-
sä oli 10 henkilöä. Korvaavan työn päiviä kertyi 
yhteensä 204 työpäivää. Laskennallinen säästö 
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Henkilöstöohjelmassa kyselyn tulosten tavoitteek-
si oli asetettu vähintään 4. Tämä tavoite asetettiin, 
kun kyselyn arviointiasteikko oli 1-5, joten oikea 
tavoite korjattiin henkilöstöohjelmaan ollen 1-6 
asteikolla 4,75. Kokonaistulokset tältä osin täyttyi-
vät. 
 
Tulosten tulkintaa

5 tai yli > erinoaminen taso
4,2 – 4,9 > hyvä taso
3,5 – 4,1 > tyydyttävä taso
alle 3,5 > kehittämistarpeita
 
Välineitä työhyvinvoinnin 
tukemiseen:

Taplause – Fiilispulssi

Henkilöstö antoi reaaliajassa pikapalautetta ja 
fiiliksiään työnantajalle käytössä olevan Fiilispuls-
si-mittarin kautta. Fiilispulssin kautta palautteita 
tuli 347 kpl, joista positiivisia oli 291 kpl, neutraa-
leja 56 kpl ja negatiivisia 105 kpl. 

Fiilisten keskiarvo oli 3,9.  Elinvoiman palve-
lualueella palautteita annettiin 156 kpl ja kes-
kiarvo 4. Hyvinvoinnin palvelualueella 90 kpl ja 
keskiarvo 3,8. Konsernipalveluissa 101 kpl ja 
keskiarvo 4. 

Fiilispulsiin käyttö oli vähäistä vuonna 2019 eikä 
sillä saavutettu työnantajan toivomaa tavoitetta 
mittarin käytöstä pikapalautteena esimiehille. 

Uimahallimaksuihin tukea

Työnantaja tuki henkilöstön uimahallin käyttöä 
alennetuin lippuhinnoin Hollolan ja Lahden ui-
mahalleissa. Hollolan uimahallissa maksu sisälsi 
myös kuntosalin käytön. Hollolan hallissa ladattu-
ja uinti-kertoja oli 1124 kpl. Puolen vuoden kau-
sikortteja ostettiin 8 kpl ja vuoden kausikortteja 3 
kpl. Työnantajan tuki lippujen hinnoissa oli 
4.100 €. Myös Lahden uimahalleja sekä etenkin 
maauimalaa käytettiin ahkerasti.

Työterveyshuolto työnantajan kumppanina

Työtereyspalvelujen toiminnan painopiste on jo 
usean vuoden ollut ennaltaehkäisyssä. Sairaan-
hoitopalveluja on annettu ensisijaisesti niille, 
joiden työkyvyn ylläpitäminen vaatii tutkimuksia, 
jatkuvampaa hoitoa, kuntoutusta ja seurantaa. 

Varhaisen puuttumisen toimintamallin yhteistyö 
esimiesten ja työterveyshuollon kesken tehostui v. 
2019 niin yksilö- kuin työyhteisötasolla. 

Työkyvyttömyyden uhkaan puututtiin aktiivisesti 
hyvissä ajoin työkykyneuvottelujen avulla ja työn-
antajan tuella.

Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2019 
olivat 244.145,23 € Kustannukset jakautuivat kor-
vauluokka I sisältäen ennalta ehkäisevä toiminta 
yhteensä 124.699,37 € (51,1 %) €. Korvausluokka 
II kustannukset olivat 119.445,86 € (48,9%) sisäl-
täen yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun 
terveydenhuollon kustannukset.

Toiminnan suuntaamisessa ennaltaehkäisevään 
toimintaan on onnistuttu ja suunta on oikea, tavoit-
teena työterveyshuollon toiminnassa 60 % kustan-
nuksista ennaltaehkäisevään toimintaan. 

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat suurin poissa-
oloryhmä työterveydestä myönnetyistä sairaus-
poissaoloista. Myönnettyjä sairauspoissaoloja 130 
kpl/67 hlöä, kestoltaan yhteensä 2225 työpäivää. 
Toiseksi suurinpana ryhmänä oli mielenterveyden 
ja käyttätymisen häiriöt 81 kpl/56 hlöä, kestoltaan 
yhteensä 1588 työpäivää. Kolmantena ryhmänä 
hengityselinten sairaudet, joissa sairauspoissaoloja 
83 kpl/63 hlöä, kestoltaan 326 työpäivää.

Työpaikkakäynnit ja terveyskyselyt kyseisten yk-
siköiden henkilöstölle toteutettiin kunnanviraston 
henkilöstölle (elva, hyva, konserni), jäähallin ja 
Heinsuon, Kukkilan päiväkodin sekä Kalliolan ja 
Paimelan päiväkodin henkilöstölle.
 
Työpaikkakäyntien lisäksi yksiköissä toteutettiin 
WPro-ohjelmalla riskinarvioinnit ja työpaikkaselvi-
tykset. Lisäksi ko. kohteiden henkilöstölle tehtiin 
sähköinen terveyskysely, joista yhteenveto on 
toimitettu esimiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. 
Työterveyshoitaja esitteli tulokset kohteiden hen-
kilöstölle. Tulosten perusteella työterveyshuolto ja 
työnantaja sai tietoa tarvittavista työhön ja työyhtei-
söön liittyvistä kehittämistarpeista hja työterveys-
huolto pystyi tukemaan tyhöntekijöitä tarvittaessa 
työkyvyn osalta henkilökohtaisesti.
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Kun asia on käsitelty yhteistoimintaelimessä, 
sitä ei tarvitse sen jälkeen käsitellä erikseen 
yksittäisten työntekijöiden kanssa. Vastaavasti 
asiaa ei tarvitse käsitellä yhteistoimintaelimes-
sä, jos se on käsitelty yksittäisten työntekijöi-
den kanssa.

Yhteistoiminnan käytännön järjestämisestä 
Hollolan kunnassa on yhteistyössä valmisteltu 
yhteinen näkemys, jonka kunnanhallitus on 
hyväksynyt. Työnantajan ja henkilöstön välistä 
yhteistoimintaa ja yhteistoimintakäytäntöjä on 
uudistettu keväällä 2017 siten, että ne tulivat 
voimaan 1.6.2017 valtuustokauden vaihtuessa. 
Edunvalvonta ja kunnan johtoryhmä pitivät 
yhteisen tapaamisen 2.9.2019 ja keskusteli-
vat mm. seuraavista asioista: palvelualueiden 
välinen viestintä, palvelualueiden tiedottamisen 
ja avoimuuden eroavaisuus, TVA-järjestelmä, 
perheystävällisyyden ja erilaisten joustojen 
lisääminen, esimiesten ja alaisten välisen 
keskustelun lisääminen sekä asioiden ja 
ristiriitatilanteiden ratkaiseminen ensisijaisesti 
esimiehen kanssa. Lisäksi keskusteltiin työn-
antajakuvan kirkastamisesta; jokainen työnte-
kijä ja luottamushenkilö rakentavat työnantaja-
kuvaa.

Työpaikka- ja henkilötason yhteistoiminta

Työpaikkatason yhteistoiminta on tärkein ja 
vaikuttavin yhteistoiminnan muoto. Hyvä, avoin 
ja rehellinen vuorovaikutus esimiehen ja muun 
työyhteisön kanssa on keskeistä. Se on työyh-
teisötaitoihin kuuluvaa hyvää työkäyttäytymistä 
reiluuden, huomaavaisuuden, luottamuksen, 
erilaisuuden ymmärtämisen ja hyväksymisen 
sekä vaikeiden ja hankalien asioiden esille 
ottamisen lisäksi. 

Vuonna 2019 on kiinnitetty huomiota esimies-
ten ja työntekijöiden väliseen vuorovaikutuk-
seen ja keskustelukulttuuriin. Hollolan kunnan 
henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa on 
linjattu, että vuodelle 2021 aletaan valmistella 
työyhteisötaidot-koulutuksen kokonaisuutta, 
jonka tavoitteena on työhyvinvoinnin sekä esi-
mies- ja alaistaitojen lisääminen. 

Kehityskeskustelu- ja työpaikkapalaverikäy-
tännöt ovat vakiintuneet työpaikkojen toi-
mintamuodoksi, mutta niiden hyödyntämistä 
henkilöstön osallistumis- ja vaikuttamiskeinona 
on kehitettävä edelleen. Niillä molemmilla on 
tärkeä osa työpaikkatason osallistumis- ja 
vaikuttamiskanavana, johtamisen välineenä 
sekä oppimisen, kehittämisen ja tiedottamisen 
välineenä.

Yhteistoiminta
Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilös-
tölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työn-
antajan kanssa osallistua kunnan toiminnan 
kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdolli-
suus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään 
koskevien päätösten valmisteluun sekä samal-
la edistää kunnallisen palvelutuotannon tulok-
sellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. 

Yhteistoiminta kunta-alan työpaikoilla perus-
tuu lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä 
yhteistoiminnasta. Yhteistoimintalain perus-
teluissa korostetaan avointa vuorovaikutusta, 
osapuolten välistä luottamusta sekä esimies-
ten ja alaisten välisessä vuorovaikutuksessa 
päivittäin tapahtuvaa yhteistyötä.

Yhteistoiminnan osapuolia ovat kunta tai kun-
tayhtymä työnantajana ja sen palveluksessa 
oleva henkilöstö. Kunta tai kuntayhtymä ratkai-
see, ketkä toimivat työnantajan edustajina eri 
tilanteissa. Työnantajan edustajana voi toimia 
esimerkiksi yksittäinen lähiesimies tai henkilös-
töpäällikkö riippuen siitä, keitä asia koskee.
 
Laki sisältää määräykset siitä, ketkä ovat eri 
tilanteissa yhteistoiminnan osapuolia:

• Yksittäistä työntekijää tai viranhaltijaa kos-
keva asia käsitellään ensisijaisesti tämän 
ja työnantajan välillä. Henkilöstön edustaja 
voi olla läsnä asian käsittelyssä, jos työnte-
kijä tai viranhaltija sitä pyytää.

 
• Asiat, jotka koskevat vain osaa henkilös-

töstä, voidaan käsitellä asianomaisten hen-
kilöiden tai heidän edustajiensa kanssa.

• Yhteistoimintaelimessä käsitellään laaja-
kantoiset ja henkilöstöä yleisesti koskevat 
asiat.
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Yhteistyöryhmä

Pääluottamusmiesten ja henkilöstöpäällikön 
muodostama yhteistyöryhmä (osassa kokouksia 
myös vierailijoita) kokoontui vuonna 2019 yksi-
toista kertaa. Palkkausjärjestelmän uudistami-
seen liittyen pidettiin kolme erillistä kokousta ja 
järjestelyerien jakamiseen liittyen kolme erillistä 
kokousta. 

Lisäksi oli eri aihealueista paikallisneuvotteluja / 
palavereja, joissa oli läsnä pääluottamusmiehiä, 
esimiehiä ja henkilöstöpäällikkö. 

Yhteistyöryhmässä käsitteltiin mm. seuraavia 
asioita: palkkausjärjestelmän uudistaminen, 
paikallisten järjestelyerien jakaminen, henkilö-
kohtaisten lisien jakaminen, lomarahan vaihta-
minen vapaaksi, henkilöstö- ja koulutussuunni-
telma, työterveyshuollon toimintasuunnitelma, 
työaikapankki, työnkierto / henkilöstöjärjestelyt, 
määräaikaisuuksien perusteet, erilaiset kyselyt 
(mm. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely, työhy-
vinvointikysely, osa-aikaisten työllistymiskysely), 
henkilöstön poissaolot, ulkopuolisen työvoiman 
käyttö, vahaiskasvatuksen lakisääteinen täyden-
nyskoulutus, varhaiskasvatuksen liukuva työaika 
ja varallolojärjestelmä, sairauslomaohjeistus, 
korvaus toisen tehtävän sijaistamisesta oman 
työn ohessa, uhka- ja väkivaltatilanteiden ohje, 
paikallisen sopimuksen arviointi koskien kirjasto-
toiminnan joustavaa työaikaa sekä kutsurahaso-
pimuksen laajentaminen.
 
Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta toimii työnantajan ja henki-
löstön välisenä yhteistoimintalain tarkoittamana 
toimielimenä sekä kunnallisen alan työsuojelun 
yhteistoimintasopimuksen tarkoittamana yhteis-
toimintaelimenä. Sen kokoonpanoon kuuluivat 
vuonna 2019 henkilöstön edustajina pääluotta-
musmiehet ja työsuojeluvaltuutetut sekä työn-
antajan edustajina kunnanhallituksen puheen-
johtaja, kunnanjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja 
työhyvinvointipäällikkö. 

Yhteistyötoimikunta kokoontui vuonna 2019 
kuusi kertaa ja siellä käsiteltiin seuraavia asioita: 
vuoden 2018 tilinpäätös ja henkilöstökertomus, 
hallintosäännön uudistaminen, paikalliset virka- 
ja työehtosopimukset lomarahan vaihtamisesta 
vapaaksi ja vuosilomapalkan määrää alentavas-
ta vapaa-ajasta, palkkausjärjestelmän uudista-
minen, paikallisten järjestelyerien jakaminen, 
osavuosikatsaus, talouden tasapainotusohjelma, 
vuoden 2019 talousarviomuutokset, paikallinen 

sopimus työaikapankista, talousarvio 2020 ja 
taloussuunnitelma 2020-22 sekä henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelma 2020. 

Toimikunnan pöytäkirjat ovat koko henkilöstön 
nähtävillä kunnan intranetissä. 

Yhteistyötoimikunnan toimikausi on valtuusto-
kausi. 

Työsuojeluyhteistoiminta

Kunta-alalla työsuojelutoiminnan perustana on 
Kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopi-
mus. Se korostaa työsuojelun roolia osana esi-
miestyötä ja henkilöstövoimavarojen johtamista.

Yhteistyötoimikunnan työsuojelujaokseen kuului 
työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö sekä 
henkilöstön edustajina kaksi oman toimensa 
ohella toimivaa työsuojeluvaltuutettua. Toisen 
valtuutetun toiminta-alueena oli hyvinvoinnin 
palvelualue ja toisen elinoivoiman palvelualue 
ja konsernipalvelut. Työsuojelujaos kokoontui 
keskimäärin kerran kuukaudessa. 

Työsuojelu seurasi aktiivisesti sähköisen 
WPro-järjestelmän kautta sattuneita työtapatur-
mia ja uhka- ja vaaratilanteita sekä työyksiköissä 
tehtyjä riskinarviointeja sekä työpaikkakäyntien 
raportointia. Työsuojeluvaltuutettujen toiminta 
painottui sisäiseen yhteistyöhön mm. työsuojelu-
jaoksen ja sisäilmatyöryhmän kokouksiin ja muu-
hun yhteistyöhön eri palvelualueiden kanssa. 
Kehittäviä ja korjaavia toimenpiteitä olivat mm. 
työtaparmien, uhka- ja vaaratilanteiden käsittely, 
yhteistyö esimiesten kanssa sekä ohjeistusten ja 
työhyvinvointiin liittyvien oppaiden kehittämistä. 
Omaehtoinen kouluttautuminen ja tiedon hankin-
ta työsuojeluasioissa. Esimiesten ja henkilöstön 
tukeminen asioissa.  

Työsuojelujaoksessa käsiteltyjä asioita oli-
vat mm. työturvallisuusasioiden suunnittelelu 
ja toteutus yhdessä palvelualueiden kanssa, 
kiinteistöjen sisäilmaan liittyvät asiat, työtapatur-
mat, työyhteisöjen hyvinvointi, työterveyshuollon 
toimintasuunnitelman päivittäminen, työpaikka-
käynnit, uhka-ja vaaratilanneilmoitusten käsittely 
sekä työsuojeluvastuut työpaikoilla. Paljon työtä 
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ja aikaa vei työhyvinvointikyselyn analysointi 
työyksiköittäin ja niihin liittyvien toimenpiteiden 
eteenpäin vieminen. Kokousten lisäksi työsuoje-
lujaos piti keskenään säännöllisesti yhteyttä työ-
suojeluun ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista. 
Työsuojelujaoston esittelijänä ja sihteerinä toimii 
työsuojelupäällikkö.

Sisäinen tiedottaminen

Työpaikkapalavereilla ja kehityskeskusteluilla 
on osallistamisen ja vaikutusmahdollisuuksien 
lisäämisen lisäksi myös tärkeä tiedotuksellinen 
tehtävä.

Esimiestuntikäytäntö on toimintamuoto, joka on 
vakiinnuttanut asemansa paitsi tiedotuksellisen 
ja koulutuksellisen tehtävän toteuttajana myös 
esimiesten kokemusten- ja tiedonvaihtofoorumi-
na.

Tarvittaessa on pidetty tiedotus- ja keskustelu-
tilaisuuksia ajankohtaisista ja tärkeistä asioista 
eri henkilöstöryhmille ja organisaatioyksiköille. 

Intran käyttöä tiedottamisessa on tehostettu. 
Työnantajalla on olemassa viestintäsuunnitel-
ma, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt. 

Vuonna 2019 kuntaan palkattiin markkinoinnin 
ja viestinnän asiantuntija. 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Henkilöstöpoliittinen tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suussuunnitelma laadittiin vuoden 2016 aikana 
uudistunutta lainsäädäntöä vastaavaksi. Kun-
nanhallitus hyväksyi suunnitelman 19.12.2016. 
Suunnitelman pohjalta on laadittu tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuuskysely, joka toteutetaan aina 
parittomina vuosina. Kysely toteutettiin maa-
liskuussa 2019. Kyselyn vastausprosentti oli 
52%.  Vastaajista 82 % oli naisia ja 18 % mie-
hiä. Kyselyssä oli 20 kysymystä ja asteikko 1-5 
(1  (1heikoin, 5 paras). 

Yksittäisten kysymysten osalta vastausprosen-
tit on laskettu ko. kysymykseen vastanneiden 
määrästä ei kokonaisvastaajien määrästä.  
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Kysymykset Keskiarvo/prosentti
Naisten ja miesten välinen tasa-arvo toteutuu työpaikallani. keskiarvo 4,2

Eri-ikäisten yhdenvertaisuus toteutuu työpaikallani. keskiarvo 4,1

Erilaisissa virka- ja työsuhteissa olevia kohdellaan tasapuolisesti. keskiarvo 3,9

Vähemmistöjen yhdenvertaisuus toteutuu työpaikallani. keskiarvo 4,1

Oletko havainnut syrjintää viimeisen kahden vuoden aikana 11,75%

Oletko joutnut syrjinnän kohteeksi 4,8%

Kenen taholta olet kokenut syrjintää, esimies 65%

Kenen taholta olet kokenut syrjintää, työtoveri 45

Kenen taholta olet kokenut syrjintää, alainen 2%

Kenen taholta olet kokenut syrjintää, asiakkaan myös sisäiset 
asiakkaat ja muut 9%

Onko työyhteisössäsi ryhdytty toimenpiteisiin syrjinnän osalta, kyllä 19%

Onko työyhteisössäsi ryhdytty toimenpiteisiin syrjinnän poistami-
seksi, ei 81%

Oletko kokenut seksuaalista häirintää viimeisen kahden vuoden 
aikana, en ole havinnut 96,36%

Oletko havainnut tai kokenut epäasiallista kielenkäyttöä, en ole 
havainnut enkä kokenut 79%

Mihin asioihin epäasiallinen kielenkäyttö on kohdistunut, ikä, suku-
puoli, asema työyhteisössä, 
seksuaalinen suuntautuminen, terveydentila tai vamma, syntyperä, 
muu syy 15%, 20%, 35%, 14%, 23%, 11%, 10%

Kuinka usein olet kokenut viimeisen vuoden aikana haasteita työn 
ja muun elämän yhteensovittamisessa keskiarvo 2,2

Esimiehet käsittelivät tuloksia omissa yksiköissään yhdessä henkilöstön kanssa ja arvioivat mahdollisia 
kehittämistarpeita. Avoimia vastauksia tuli kohtuullisen paljon ja ne tulisi käsitellä työyhteisöissä esimie-
hen kanssa. 
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2015 2016 2017 2018 2019
Henkilöstöä 31.12. 1882 1778 727 741 756
Vakinaisten osuus 82,9 % 86,3 % 83,9 % 82,6 % 81,9 %
Työllistetyt 31.12. 22 19 26 21 25
Naisten osuus henkilöstöstä 89,3 % 88,6 % 81,8 % 83,4 % 83,9 %
Keski-ikä (vakinaiset / kaikki) 47,0 / 46,2 47,0 / 46,1 46,5 / 45,7 46,6 / 45,5 47,0 / 45,7
Sairaus- ja työtapaturmapoissaolot 
tpv / henkilöt 11,3 12,5 12,1 11,7 11,4

Poissaoloprosentti (sairausperustei-
set) 4,3 % 4,8 % 4,7 % 4,8 % 4,7 %

Poissaoloprosentti (työtapaturmape-
rusteiset / ammattitautiperusteiset) 0,1 / 0,0 0,1 / 0,0 0,2 / 0,0 0,2 / 0,0 0,1/0,0

Terveysprosentti (sairausperusteisia 
poissaoloja) 42,4 % 40,8 % 46,4 % 48,5 % 48,7 %

Terveysprosentti (työtapaturmape-
rusteisia / ammattitautiperusteisia) 97,7 / 100,0 97,3 / 100,0 98,0 / 100,0 97,8 / 100,0 98,5 %

Työhyvinvointikyselyn vastausten 
keskiarvo osioittain (asteikko 1-5) 
vuonna 2018 alkaen asteikko 1-6
Työ ja työtehtävät 4,24 4,23 5,06 5,06
Työyhteisön toimivuus 4,08 4,13 3,7 5,05
Ammatillinen osaaminen 4,19 4,19 5,03 4,91
Esimiestoiminta 3,89 3,9 3,9 4,73
Työolot 3,77 3,77 4,82 5,59
Omat voimavarat 3,96 3,93 4,92 4,94
Viestintä ja tiedonkulku (uusi) 4,37
Johtaminen (uusi, esimiehet) 4,26
Kaikki osiot (ei sisällä johtamista 
2018) 4,02 4,02 3,8 4,9

Eläkkeelle siirtyneet 80 76 25 6 5
Ikäeläkkeiden osuus 75,6 % 72,4 % 50,0 % 33,3 %
Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä* 2 21 3 3 3
Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisi-
kä (kunta / kunta-ala) 62 / - 60,9 / 60,9 60,0 54,2/ 57,2/

*Työkyvyttömyyseläkkeet ja osatyö-
kyvyttömyyseläkkeet, osakuntoutus-
tuet ja kuntoutustuet

3/ 4   3/13 3/7

Tilastot ja liitteet
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Henkilöstömenot
2015/€ 2016/€ 2017/€ 2018/€ 2019/€

Palkat ja palkkiot 62.111.000 59.722.000 23.749.000 23.869.800 25.025.000

Henkilösivukulut 17.275.000 17.506.000 7.335.000 7.215.200 6.861.600

Henkilöstömenot yht. 79.386.000 77.228.000 31.084.000 31.084.900 31.886.600

Menot/asukas 3.319 3.246 1.307 1.318 1.361

KuEL-palkkaperusteinen 
(sis. hlöstömenoihin) 10.415.000 10.229.000 3.565.000 3.489.200 3.847.800

KuEL-eläkemenoperus-
teinen (sis. hlöstömenoi-
hin)

2.154.000 2.180.000 1.656.000 1.637.800 1.799.900

KuEL-varhemaksut (sis. 
hlöstömenoihin) 395.000 533.000 503.000 650.600

Työkyvyttömyysmaksu 413.600

Työterveyshuolto 576.000 609.000 214.000 199.700 237.800

Koulutus 290.000 288.000 151.000 129.000 141.100

Henkilöstömäärä

Henkilöstömäärä 31.12. 2015 2016 2017 2018 2019

Vakinaiset 1560 1534 610 612 619

Määräaikaiset 300 225 91 108 112

Työllistetyt 22 19 26 21 25

Kaikki 1882 1778 727 741 756

Työtapaturmia sattui yhteensä 43 kpl, joista työmatkatapaturmia 11 kpl.  

Työ- ja työmatkatapaturmien lukumäärä oli puhdonnut merkittävästi edelliestä vuodesta. Vuonna 2019 
työtapaturmia sattui 43 kpl, joista työmatkatapaturmia oli 11. Tilastossa on huomioitu myös sellaiset työta-
paturmat, joista ei ole aiheutunut työkyvyttömyyttä tai joista ei ole maksettu korvauksia. Yli kolme päivää-
työkyvyttömyyttä aiheuttaneita työtapaturmia oli 12 kpl. Työ- ja työmatkatapaturmien aiheuttamia sairaus-
päiviä oli 161 työpäivää (227 kalenteripäivää). Laskennalliset kustannukset työtapaturmapoissaoloista oli 
56 400 euroa.
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2016 2017 2018 2019

Yhteensä 118 49 62 43

2016 mukana Oiva

Henkilöstömäärän kehitys 2015-2019 palvelualueittain
Henkilöstömäärä 31.12. 2015 2016 2017 2018 2019

Perusturva - tilaajakeskus - - - - -

Perusturva - peruspalvelukeskus 1045 1025 - - -

Hyvinvoinnin palvelualue 636 557 556 582 595

Elinvoiman palvelualue 141 145 113 107 104

Konsernipalvelut 38 32 32 31 32

Yhteensä 1860 1759 701 720 731

Työllistetyt 22 19 26 21 25

Yhteensä (ml. työllistetyt) 1882 1778 727 741 756

Henkilöstön jakautuminen palvelualueittain vuonna 2019

Palvelualue Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä % koko 
henkilöstö

Hyvinvoinnin palvelualue 490 105 595 78,7

Elinvoima palvelualue 100 4 104 13,8

Konsernipalvelut 29 3 32 4,2

Yhteensä 619 112 731 96,7

Työllistetyt 25 25 3,3

Yhteensä (ml. työllistetyt) 619 137 756
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Henkilöstörakenne palvelussuhteen keston mukaan
Palvelussuhteen kesto -2v 2-4 v 5-9 v 10-14 v 15-19 v 20-24 v 25-29 v 30- v

Vakinaiset 137 31 119 118 79 67 22 46

% 22,1 % 5,0 % 19,2 % 19,1 % 12,8 % 10,8 % 3,6 % 7,4 %

Henkilöstörakenne sukupuolen mukaan
Henkilöstörakenne sukupuolen mukaan palvelualueittain 2019 Naisia % Miehiä %

Hyvinvoinnin palvelualue 510 85,7 % 85 14,3 %

Elinvoiman palvelualue 83 79,8 % 21 20,2 %

Konsernipalvelut 26 81,3 % 6 18,7 %

Työllistetyt 15 60,0 % 10 40,0 %

Koko henkilöstö 634 83,9 % 122 16,1 %

Kunta-ala 2018 80,0 % 20,0 %

Henkilöstön ikärakenne
Ikävuodet -20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-

Koko henkilöstö 6 12 38 71 101 115 116 98 124 73 2

% 0,8 1,6 5,0 9,4 13,4 15,2 15,3 13,0 16,4 9,7 0,2

Henkilöstön keski-ikä
Henkilöstön keski-ikä 2015 2016 2017 2018 2019

Vakinainen henkilöstö 46,5 46,7 46,5 46,6 47,0

Koko henkilöstö 45,7 45,9 45,7 45,5 45,7
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Sairaus- ja työtapaturmapoissaolot sekä ammattitaudit
Sairausperusteiset poissaolot/hlö 2015 2016 2017 2018 2019

Työpäivää/hlö 11,3 12,8 12,1 11,7 11,4

Poissaoloprosentti/sairaus 4,3 % 4,8 % 4,7 % 4,8 % 4,7 %

Poissaoloprosentti/työtapaturma* 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1

Poissaoloprosentti/ammattitauti*

Terveysprosentti/sairaus** 42,4 40,8 46,4 48,5 48,7

Terveysprosentti/työtapaturma** 97,7 97,3 98 97,8 98,5

Terveysprosentti/ammattitauti 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

* poissaoloprosentti = sairausperusteisten tai työtapaturmapoissaolojen osuus teoreettisista työpäivistä
** terveysprosentti = ei yhtään sairausperusteisia tai työtapaturmapoissaoloja
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Sairaus- ja työtapaturma-
poissaolot sekä 
ammattitaudit

2015 2016 2017 2018 2019

Yhteensä työpäiviä 21208 22686 8811 8696 8608

Työpäiviä / henkilö 11,3 12,5 12,1 11,7 11,4

1-3 tpv

osuus kaikista 23,5 % 23,2 % 24,3 % 27,1 % 27 %

4-10 tpv

osuus kaikista 24,7 % 23,1 % 22,2 % 22,7 % 20,8 %

11-60 tpv

osuus kaikista 31,1 % 31,0 % 24,2 % 28,8 % 24,6 %

61-90 tpv

osuus kaikista 9,4 % 6,8 % 8,7 % 11,3 % 3,1 %

91-180 tpv

osuus kaikista 11,3 % 11,7 % 14,4 % 10,1 % 21,3 %

yli 181 tpv

osuus kaikista 0,0 % 4,2 % 6,6 % 0,0 % 2,3 %

Kaikista poissaoloista 
työtapaturmia
osuus sairausperusteisista 
poissaoloista 2,3 % 2,4 % 4,1 % 4,5 % 1,9 %

Kaikista poissaoloista 
ammattitauteja
osuus sairausperusteisista pois-
saoloista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

2016 ja 2017 luvuissa mukana Peruspalvelukeskus Oiva
2016 Hollola ja Hämeenkoski yhdistyi
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www.hollola.fi
#hollola #montaluontoa


