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LUKIJALLE
Käsissäsi on Varkauden kaupungin henkilöstökertomus vuodelta 2019. Se on nimensä mukaisesti raportti
henkilöstöstä, kuntaorganisaation keskeisimmästä voimavarasta - sen määrästä, laadusta, tilanteesta ja voinnista.
Henkilöstökulut – varsinaiset palkat, palkkiot, työaikakorvaukset ja sosiaalikulut – haukkaavat ison palan
kaikkien kuntaorganisaatioiden käyttötalouden menoista, myös Varkauden kaupungilla. Varsinaisten palkkakulujen päälle maksetaan myös työkyvyttömyyden eli sairauspoissaolojen, työtapaturmien ja ennenaikaisten
eläköitymisten aiheuttamia kustannuksia.
Henkilöstö on kallis mutta samalla myös kallisarvoinen resurssi. Palveluorganisaatiossa tulos syntyy ihmisten
tekemisistä tai tekemättä jättämisistä. Työnantajan kannalta ei siis ole yhdentekevää, millainen henkilöstö
työtä tekee, mitä työtä se tekee ja miten, mitä se saa aikaiseksi ja mitä henkilöstölle kuuluu.
Henkilöstökertomukseen on koottu eri toimialoilla tapahtuneita, henkilöstöön vaikuttaneita muutoksia ja kehityskulkuja, tietoja henkilöstön rakenteesta, määrästä ja laadusta ja niiden kehittymisestä, henkilöstön kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä, työhyvinvoinnin edistämiseen, työsuojeluun sekä työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan liittyvistä tapahtumista sekä tiedottamisesta.
Varkauden kaupungin henkilöstökertomus käsitellään tilinpäätöksen yhteydessä. Sen tulee toimia yhä enemmän strategisen johtamisen työkaluna - toisin sanoen henkilöstöön liittyvien strategisten tavoitteiden seurannan ja arvioinnin analyyttisenä työkaluna sekä laadullisena ja määrällisenä kuvauksena kaupungin henkilöstövoimavaroista ja niiden kehittämisen tarpeista.
Haasteena on johtaa tiedolla eli hyödyntää moninaisista raportointikanavista ja lähteistä saatavaa tietoa henkilöstövoimavaroista ja niiden kehittymisestä. Lisäksi tarvitaan henkilöstöpalveluiden, eri tasoilla ja sektoreilla
toimivan johdon ja esimiesten ja muiden sisäisten sidosryhmien, mm. työsuojelun ja työterveyshuollon, entistä
tiiviimpää ja tavoitteellisempaa yhteistyötä ja vuoropuhelua henkilöstöä koskevan tiedon analysoimiseksi ja
siitä tiedosta oppimiseksi.
Henkilöstökertomusta vuodelta 2019 on jälleen kerran ollut laatimassa toimialojen johdon ja esimiesten, taloushallinnon, henkilöstöpalveluiden, työsuojelun sekä henkilöstöjärjestöjen edustajia. Esitämme heille kaikille lämpimät kiitokset!

Varkaudessa 20. maaliskuuta 2020

HENKILÖSTÖPALVELUTIIMI
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HENKILÖSTÖJOHTAJAN AJATUKSIA: KIEHTOVA ELINKAUTINEN
Siitä on nyt reilut 10 vuotta, kun lopetin opiskelun työn ohessa: viimeisen kerran pistin pisteen esseeseen ja suljin tenttikirjan kannet. Tuolloin ajatus siitä, että opiskelut olivat nyt tässä, tuntui suorastaan vapauttavalta!
Viimeisen tentin ja tutkinnon jälkeen olen kuitenkin vaihtanut työpaikkaa kahdesti, opetellut uuden ammatin, siihen liittyvän kielen ja terminologian, tutustunut uuden alani ammattilaisiin ja osaajiin…Esseet ja tenttikirjat jäivät, mutta opiskelu ja ennen kaikkea oppiminen ei sittenkään!
Nykyään ei enää ”pöllähdetä” ulos ammatillisesta oppilaitoksesta tai yliopistosta valmiina taklaamaan kaikki loppuelämän työhön liittyvät haasteet vaan työelämän ja yhteiskunnan yhä monimutkaisemmat ongelmat ja nopeasti muuttuvat
tilanteet pakottavat meitä omaksumaan, käsittelemään, yhdistelemään, soveltamaan ja arvioimaan tietoa yhä tehokkaammin.
Uudessa ammatissani henkilöstöjohtajana opinkin pian uuden termin ”osaamisen johtaminen”. Se keikkui kaikkien alan
julkaisujen otsikoissa ja koulutuksien ohjelmissa. Se oli jotain, mihin henkilöstöjohtajan tai ylipäänsä modernin johtajan
oletettiin tarttuvan, mutta kukaan ei oikein osannut selvittää, mitä se loppujen lopuksi tarkoitti. Koulutussuunnitelmia?
Osaamiskartoituksia Excel-lomakkeilla? Koulutusmatkalinjauksia? Kurssipäiviä Helsingissä ja laivaseminaareja aluevesillä?
Onko osaamisen johtaminen, oman tai muiden, kuitenkin loppujen lopuksi ihan arkipäiväistä hommaa? Työyhteisö, työhön liittyvät verkostot ja itse työ tarjoavat tilaisuuksia oppimiselle mutta havainnot ja tieto eivät muutu osaamiseksi itsestään. Meiltä jokaiselta oppiminen edellyttää ennen kaikkea nöyryyttä, halua ja kykyä peilata ja kriittisesti arvioida omaa
osaamistamme suhteessa työhön ja sen tavoitteisiin, myöntää jopa oma osaamattomuus ja keskeneräisyys. Työelämän
arvostetuinta osaamista ja asiantuntijuutta ei olekaan enää kunkin alan erityinen substanssiosaaminen, vaan kyky oppia
ja uudistua.
Esimiestyössä osaamisen johtaminen onkin ennen kaikkea oppimisen johtamista. Se on kykyä tietoisesti luoda työyhteisöön ja työn lomaan tilanteita, jossa tehdään havaintoja ja saadaan oivalluksia ja niistä opitaan, yksin ja yhdessä kollegoiden kanssa.
Varkauden kaupungilla on käynnissä ja käynnistymässä kiehtovia ja innostavia kehittämishankkeita, jotka tarjoavat arjen
oppimisympäristöjä. Mm. uuden sote-keskuksen toiminnallinen valmisteluprosessi sekä ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluiden Wellness Warkaus –hanke tarjoavat henkilöstölle ainutkertaisen mahdollisuuden kehittyä työssään, yhdessä
työtovereiden ja esimiesten kanssa, ulkopuolisten sparraajien ohjatessa oppimista.
Seuraan suurella mielenkiinnolla näitä molempia ”opinpolkuja” henkilöstöjohtajan roolissa mutta toivon saavani taittaa
yhteistä matkaa myös opiskelijan roolissa. Olen haastanut itseni elinikäisenä oppijana ja kaivanut taas oppikirjat esiin.
Tieteellisten jatko-opintojeni tavoitteena on väitöskirja kuntien esimiestyön ja kuntalaisten osallisuuden merkityksestä
kunnan maineen ja elinvoiman kannalta.
Kuntien ja kuntalaisten yhteinen tekeminen
on sekin yksi oppimisen foorumi!
Omaa oppimisprosessiani sparraavat viisi
viisasta naista: osallisuusjohtaja Pia Nordman Haminan kaupungilta, Kiteen entinen
kaupunginjohtaja Kirsi Hämäläinen, KT:n
entinen tutkimuspäällikkö Terttu Pakarinen, työnohjaaja Päivi Perämäki ja työhyvinvointiasiantuntija Kirsti Murtomäki Varkaudesta.
Elinikäisen oppimisen välttämättömyys on
kiehtova – ja ajoittain myös hulvattoman
hauska – ”elinkautinen”!

Nina Holopainen
henkilöstöjohtaja
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1. VARKAUDEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA
Kaupunki on Varkauden suurin työnantaja. Sitä voidaan verrata työnantajana yksityisen sektorin monialayritykseen. Vuonna 2019 Varkauden kaupungilla työskenteli noin 1650 työntekijää useilla kymmenillä ammattinimikkeillä. Yleisimmät ammattinimikkeet olivat edelleen lähi/perushoitaja, sairaanhoitaja ja peruskoulun
opettaja.
Työntekijöistä 87 % oli naisia ja 13 % miehiä. Naisten osuus oli edellisvuodesta jälleen hieman kasvanut. 77
% työntekijöistä työskenteli vakituisessa työ- tai virkasuhteessa. Määrä on hieman laskenut edellisestä vuodesta. Työntekijöiden keski-ikä oli 49,3 vuotta ja se on koko ajan nousussa.
Hallinnollisesti Varkauden kaupungin organisaatio jakautui konsernipalveluihin, sivistystoimialaan, liikunta- ja
vapaa-ajan toimialaan, tekniseen toimialaan ja sosiaali- ja terveystoimialaan. Kaupunkikonserniin kuuluvien
yhteisöjen henkilökunta ei ole palvelussuhteessa Varkauden kaupunkiin.
Kaupungin operatiivisesta johtamisesta vastasi johtoryhmä, johon kuuluvat kaupunginjohtajan lisäksi hallintojohtaja, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja ja sosiaali- ja terveysjohtaja sekä
Navitas Kehitys Oy:n toimitusjohtaja. Johtoryhmän kokouksiin osallistuivat myös markkinointi- ja viestintäpäällikkö sekä pääluottamusmiesten edustaja. Vuoden 2019 edustajana toimi Irja Kuosmanen Tehystä.

Kuva 1. Organisaatiokaavio
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2. KAUPUNKISTRATEGIAN MUKAINEN KEHITTÄMISTYÖ
Talousarvion ja toimintasuunnitelman 2019 pohjana on kaupunkistrategia 2018 – 2040: ”Asukkaiden Warkaus”. Kaupunginvaltuusto hyväksyi sen 18.12.2017.
Yhdeksi kaupunkistrategian poikkihallinnolliseksi resurssiksi, ”strategiapuun juureksi”, jonka kautta strategian varsinaisia tavoitteita pyrittiin ”rikastamaan”, määriteltiin ”mahdollistava henkilöstöjohtaminen”. Se luonnehtii hyvin nykyaikaista, strategiaa tukevaa, tavoitteellista henkilöstöpolitiikkaa ja samalla se kuvaa myös
uudenlaisia johtamisen haasteita, joiden lähtökohtana on henkilöstö organisaation ensisijaisena voimavarana. ”Mahdollistava henkilöstöjohtaminen” haastaa myös HR:n uuteen rooliin toimivan johdon kumppaniksi
strategian toimeenpanon ytimeen.
Vuoden 2019 kuluessa työstetty ja vuoden 2020 alussa viimeisteltävä henkilöstöpoliittinen ohjelma tukeutuu
em. kaupunkistrategian lähtökohtiin.

Kuva 2. Kaupunkistrategia
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Kaupunkistrategiasta johdetut kaupunginhallituksen henkilöstöpoliittiset tavoitteet vuodelle 2019 olivat:
Talousarviovuoden
2019 tavoitteet

Vuosittain seurattava
mittari

Tavoitetaso

Toteuma 31.12

Tila

Palvelun
laatu ja
asiakaskokemus
paranevat

Asiakaspalaute

Dokumentoidut asiakaspalautteet paranevat

Toimialoilla ja palvelualueilla kerätään
asiakaspalautteita mutta koska järjestelyt
ovat vielä niin hajanaisia, palautteiden
seurantaa ei ole pystytty tekemään keskitetysti talousarviovuoden 2019 aikana.

Toteutuu
osittain

Työn
tuottavuus ja
tehokkuus lisääntyy

Palkkakustannukset

Palkkakustannukset pienenevät kaikilla toimialoilla - 10 % verrattuna
TP2016.

Palkkakustannukset kasvoivat TP2016
verrattuna 5,0 %. TP2018 verrattuna palkkakustannukset kasvoivat 2,0 %.

Ei toteudu

Sijaisten
palkkakustannukset
Sairauspoissaolot (työkyvyttömyyden
kustannukset)

Sisäinen
ja ulkoinen
työnantajamielikuva
paranee
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Työhyvinvoinnin kokemus
ja henkilöstötyytyväisyys

Sosiaali- ja terveystoimen
sijaisten palkat pienenevät
- 0,2 M€ verrattuna
TP2016
Sairauspoissaolot pienenevät yhteensä 1,1 pv/hlö
verrattuna TP2016

Sosiaali- ja terveystoimen sijaisten palkat
(tilinro 4021) olivat noin 21 % korkeammat verrattuna TP2016. Vuoteen 2018
verrattuna sijaisten palkat olivat pienentyneet - 4,2 %. Luvut eivät kuitenkaan ole
välttämättä luotettavia, koska kirjaustavat
vaihtelevat yksiköittäin eli sijaisten palkkoihin kuuluvia kirjauksia tehdään myös
vakituisten palkkoihin (4005), budjetointitavasta riippuen.
Sairauspoissaolot laskivat sivistystoimessa ja liikunta- ja vapaa-aikatoimessa.
Muilla toimialoilla sairauspoissaolot nousivat. Koko kaupungin tasolla sairauspoissaolot laskivat 0,1 pvä/htv.

Työhyvinvoinnin kokemusta ja henkilöstötyytyväisyyttä mittaava henkilöstökysely uusitaan vuoden 2019 osalta alkuvuodesta 2020.

Henkilöstökyselyn (pulssikyselyn) tulokset
nousivat 0,1 (kokonaiskeskiarvo 3,9).
Halukkuus suositella työnantajaa kasvoi:
positiivisten arvioiden osuus nousi 72 %
:sta 77 % :iin.
Myös kokemus esimiestyön onnistumisesta parani eli positiivisten arvioiden
osuus kasvoi 70 %:sta 76 % :iin.

Toteutuu

Kaupunkistrategian tavoitteista on johdettu lisäksi konsernipalveluiden tavoitteita, joilla varmistetaan em. tavoitteisiin pääseminen. Näitä olivat:
1. Fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen työympäristö: mittareina sairauspoissaolot, läheltä
piti –tapahtumat, korvaavan työn ja uudelleensijoitusten tulokset, Pro Työyhteisö –toimintakulttuurin
ja –mallin vaikuttavuus
2. Johtamisen osaaminen vahvistuu ja laatu paranee: mittareina esimiesosaamisen vaatimusten määrittely yhteisesti ja niiden ohjausvaikutus suhteessa esimiesrekrytointeihin, henkilöstötutkimuksen/pulssikyselyn tulokset)
3. Yhteistoiminnan laatu paranee: mittareina luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palaute, esimiesten ja johdon palaute

Näiden tavoitteiden hyväksi tehtyjä toimenpiteitä ja saavutettuja tuloksia kuvataan tämän henkilöstökertomuksen sivuilla.

3. MITÄ MEILLE KUULUI VUONNA 2019?
Palveluiden kehittäminen ja uudistaminen kaupunkistrategian jatkui aktiivisena myös vuoden 2019 aikana.
Kaikilla toimialoilla ja useimmissa yksiköissä oli vireillä erilaista kehittämistoimintaa, isompia ja pienempiä
hankkeita ja prosesseja, joissa kehitettiin sekä työyhteisöjä että palveluita. Toiminnan viitekehyksenä toimi
joulukuussa 2017 hyväksytty kaupunkistrategia ”Asukkaiden Warkaus”.
Kaupunkistrategian "arjen toimeenpanoa" tuettiin mm. valmennuksilla (palvelumuotoilu, digipalvelumuotoilu),
jotka jatkuivat syksystä 2018. Valmennuksiin osallistuneista ja muista kehittämistyöstä kiinnostuneista työntekijöistä muodostui luontevasti kaupungin sisäinen kehittäjäverkosto. Sen toiminta huipentui toukokuussa
Warkaus-Salilla pidettyihin Wiksut-kehittäjämessuihin, joilla poliittiset päättäjät, johto ja esimiehet sekä yhteistyökumppanit saivat tilaisuuden tutustua yli 30 isoon ja pieneen kehittämistekoon. Messut olivat myös osa
100 + 1 tekoa varkautelaisten hyväksi! -tuottavuus- ja laatukampanjan toimeenpanoa.
Kehittämistyö sai myös valtakunnallista näkyvyyttä ja tunnustusta. KT Kuntatyönantajat, palkitsi aktiivisen kehittämistyön Varkauden kaupungin neljällä (4) palkinnolla Kunteko 2020 – kehittämisohjelman Tekoja tiskiin
–kampanjan kolmessa kilpailukategoriassa: Ihmeiden tekijänä sekä Innostavista ja Innovatiivisista teoista.
Kampanjaan osallistui vuonna 2019 huikeat 203 uutta kunnallista kehittämistekoa. Palkinnot luovutettiin
palkintogaalassa Helsingissä 20.11.2019.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) myönsi Varkaudelle kunniamaininnan ansiokkaasta työstä asukkaiden
osallisuuden edistämisessä. Kunniamaininta myönnettiin kunnille, joilla oli innovatiivisia tapoja vahvistaa
asukkaiden osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Osallisuuden edistämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä tapoja, joilla asukkaat voivat osallistua kunnan tai kaupungin toiminnan kehittämiseen. Palkinto luovutettiin
Terveyden ja hyvinvoinnin päivässä 7.11.2019.
Varkauden kaupungin kehittämistyö oli myös näyttävästi esillä Kuntatyönantaja-lehden numerossa 4/2019.
Vuoden kuluessa rakennettiin myös talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2020 – 2025, jonka keskiössä
tulee olemaan nimenomaan henkilöstö- ja työkyvyttömyyden kulujen hillitseminen. Lähtökohtana on, että talouden tasapainotusohjelman edellyttämiä säästöjä tavoitellaan uudistamalla ja kehittämällä palveluprosesseja ja –rakenteita sekä ennakoivan, pitkäjänteisen henkilöstösuunnittelun, ei lomautusten tai irtisanomisten,
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kautta. Ohjelmaa työstettiin toimialakohtaisissa työpajoissa, joihin johdon ja esimiesten lisäksi osallistuivat
myös talous-, hallinto- ja henkilöstöpalveluiden edustajat. Työskentelyä fasilitoivat KPMG:n asiantuntijat.
Yksi toimintavuoden näkyvimmistä ja eniten työllistävimmistä projekteista oli uuden, kevättalvella 2021 valmistuvan sote-keskuksen valmistelu. Rakennusurakan päästyä vauhtiin Kommilassa käynnistyi myös uuden
sairaalan toiminnallinen suunnittelu, jossa tarkasteltiin kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluita ja niihin liittyviä
prosesseja, toimintamalleja ja työnjakoja. Työskentelyyn osallistui paitsi sosiaali- ja terveystoimen, myös tukipalveluiden johtoa, esimiehiä ja henkilöstöä. Prosessissa olivat kuulolla myös tietohallinnon, henkilöstöpalveluiden ja työsuojelun edustajat.
Yhä haasteellisemmaksi muuttuva rekrytointitilanne siivitti työnantajamarkkinoinnin ja rekrytoinnin systemaattiseen suunnitteluun, jota tehtiin esimiesten, markkinointi- ja viestintätiimin sekä henkilöstöpalveluiden
yhteistyönä. Palvelualuekohtaisissa työpajoissa koottiin tietoja rekrytoinnin tarpeista sekä lyhyellä että pidemmällä aikajänteellä ja ideoitiin rekrytointitoimenpiteitä, joita täsmennettiin ja ryhdyttiin toimeen panemaan
syksyllä. Silloin ideoitiin ja luotiin myös www.varkaus.fi/teewarkaus -työnantajamarkkinointisivusto, jonne on
koottu paitsi "faktat" eli esimerkiksi työpaikat, myös "fiilis" eli siellä ilmennetään hyvää kehittämisen meininkiä,
kerrotaan henkilöstöeduista jne.
Yksi vuoden kärkiteemoista ja keskeisistä tavoitteista oli edelleen työhyvinvoinnin kehittäminen. Sairauspoissaoloja onnistuttiinkin vähentämään hieman. Myös henkilöstön työtyytyväisyyttä mitanneen pulssikyselyn tulokset oli onnistuttu parantamaan eli keskiarvo nousi 3,8 :sta 3,9 :ään.
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KONSERNIPALVELUT
Konsernipalvelut järjesti 28.5.2019 kehittämisiltapäivän Niemilomissa. Se oli jatkoa viime vuonna Hotelli Rauhanlahdessa järjestetylle vastaavalle tilaisuudelle. Iltapäivän aikana paneuduttiin seuraaviin
kysymyksiin: Miten konsernipalvelut (hallinto-, talous-, henkilöstö, tieto- ja työllisyyspalvelut) pystyvät
tukemaan ja auttamaan toimialoja ja konserniyhtiöitä talouden tasapainottamisessa sekä tuottavuuden
ja tuloksellisuuden lisäämisessä? Miten muotoilisimme palveluitamme houkutteleviksi ja kirkastaisimme rooliamme toimialojen ja konserniyhtiöiden arvostettuna kumppanina? Kehittämispäivään osallistui noin 30 konsernipalveluiden asiantuntijaa ja sen vetäjänä toimi Timo Huttunen MuuvOnista.
Hallintojohtaja, talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja virittelivät kaupunkistrategian linjausten mukaisesti
seutuyhteistyötä ja osallistuivat seutukunnalliseen viranhaltijatapaamiseen Pieksämäellä 23.5.2019.
Tapaaminen oli jatkoa Varkaudessa edellisenä vuonna pidetylle vastaavalle tilaisuudelle. Iltapäivätapaamisen aikana käynnisteltiin alustavia keskusteluja alueellisen yhteistyön tarpeista ja sen mahdollisista muodoista ja se saa jatkoa.
Konsernipalveluiden henkilöstö osallistuu aktiivisesti kaupungin kehittämistoimintaan. Tältä osin myös
kehittäminen kohdistuu sekä omaan mutta myös koko kaupungin toimintaan. Konsernipalveluiden
aloitteesta perustettiin Varkauden kaupungin sisäinen kehittäjäverkosto, jonka koordinaatioryhmän
muodostavat hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, tietohallintojohtaja, markkinointi- ja viestintäpäällikkö ja
työhyvinvointiasiantuntija. Kehittäjäverkosto kokoaa eri toimialoilla aktiivisesti palveluiden, prosessien
ja työyhteisöjen kehittämistyössä mukana olevia esimiehiä ja muita sisäisiä kehittäjiä ja tarjoaa foorumin tiedon- ja kokemustenvaihdolle ja oppimiselle. Se on myös erinomainen alusta synnyttää poikkihallinnollisia, asiakaslähtöisiä ja -keskeisiä palveluita ja prosesseja useamman palvelualueen ja toimialan
yhteistyönä ja sitä kautta parantaa palvelutuotannon tuottavuutta ja laatua.
Kehittäjäverkosto järjesti 9.5.2019 Warkaus-salilla Wiksut-kehittäjämessut, jossa luottamushenkilöille,
johdolle ja yhteistyökumppaneille sekä medialle esittäytyi noin 40 pientä ja suurta kehittämistekoa kaikilta toimialoilta. Mukana oli myös toimittaja Leena Pakkanen, joka sparrasi kehittäjiä kertomaan kuntatyöstä ja palveluistaan. KT Kuntatyönantajat ja KunTeko-ohjelma palkitsivat Wiksut-kehittäjämessut
Innostavat teot –sarjassa Tekoja tiskiin –kampanjassa loppuvuodesta. Koko Varkauden kaupunki palkittiin "Ihmeiden tekijänä" sekä kahdella muulla palkinnolla.
Konsernipalveluiden johtoryhmä kokoontui yhteensä viisi (5) kertaa. Henkilöstön edustajana toimi pääluottamusmies Päivi Väänänen (Jyty).
Hallintopalvelut
Vuoden 2019 aikana hallintopalveluissa henkilöstön osalta tapahtui isoja muutoksia. Käytännössä
koko vuosi elettiin jonkinlaisessa muutoksessa tai väliaikaisessa tilanteessa. Vaikka tilanne on ollut
haastava, niin työyhteisön henki on silti pysynyt korkeana ja myönteisenä. Muutos on tietysti tuonut
omia haasteita, mutta niitä on käsitelty ja asioissa on päästy rakentavasti eteenpäin. Kaiken kaikkiaan
hallintopalveluissa on ollut koko vuoden hyvä tekemisen meininki.
Hallintopalveluiden organisaatiota muutettiin joulukuussa, kun kaupunginjohtajan sihteeri Helena Rytkönen jäi vuosilomalle ja jää ansaitulle eläkkeelle 1.4.2020. Kaupunginjohtajan sihteerinä aloitti joulukuussa hallintosihteeri Päivi Makkonen. Samassa yhteydessä Makkosen sekä toimistosihteeri Jaana
Koposen tehtäviä tarkistetiin vastaamaan järkevämmin tarpeita.
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Suurimmat muutokset vuoden aikana ovat tapahtuneet markkinointi- ja viestintätiimissä. Markkinointija viestintäpäällikkö Kaisu Tolvanen oli keväällä pitkällä työvapaalla. Suuri muutos koettiin joulukuussa,
kuun Tolvanen haki työvapaata, siirtyessään toisen työnantajan palvelukseen. Kesäkuussa markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Marja Vuorinen jäi puolen vuoden vuorotteluvapaalle ja hänen vuorotteluvapaansa sijaiseksi tuli Sami Saarenheimo.
Toinen suuria muutoksia kokenut hallintopalveluiden osa-alue oli aulapalvelut. Palvelusihteeri Tommi
Tanninen irtisanoutui kesäkuussa. Aulapalveluissa Ulla Mikkosta avusti aluksi Leena Valkonen tarpeen
mukaan. Palvelusihteerin paikka laitettiin sisäiseen hakuun ja toimeen valittiin Leena Valkonen, joka
aloitti toimessa palvelusihteerinä marraskuun alussa. Samaan aikaan Ulla Mikkonen irtisanoi itsensä
siirtyessään toisen työnantajan palvelukseen.
Osallisuuskoordinaattori Vuokko Jaakkolan irtisanouduttua marraskuussa 2018, ko. toimi oli hetken
täyttämättä. Huhtikuun alussa toimessa aloitti Tarja Tomperi, joka siirtyi toimeen liikunta- ja vapaa-ajanpalveluista. Hän otti samalla huolehtiakseen Olohuoneen (Kauppakatu 13).
Hallintopalvelut järjesti ns. ICT-perhosen palvelua eli jalkautuvaa ICT-tukea sitä tarvitseville myös vuoden 2019 aikana. ICT-perhosen tointa hoiti Riitta Vähävihu. Sote-keskuksen rakentumiseen liittyen nykyisellä sairaalalla olevat arkistot tulee käydä läpi ja tehtävään palkattiin Virpi Taino.
Hallintopalveluita kokonaisuudessaan työllisti vuoden 2019 aikana asiakirjahallinto-ohjelmaprojekti,
jossa aikaisempi kuntatoimisto-ohjelma päivitettiin TWeb-ohjelmaksi. Projektia veti arkistonhoitaja Vesa
Pöllänen. Arkistoapulaiseksi palkattiin neljäksi (4) kuukaudeksi Paula Immonen.
Iso ponnistus vuoden 2019 aikana olivat myös eduskuntavaalit huhtikuussa ja europarlamenttivaalit
toukokuussa. Vaalien ennakkoäänestyspaikkoihin palkattiin väkeä, jotta ennakkoäänestykset saatiin
hoidettua. Lisäksi ääntenlaskentaan palkattiin muutama henkilö.
Hallintopalvelut pitävät kuukausittain palaverin, jossa käydään läpi ajankohtaisia asioita sekä kunkin
työtilanteita. Tämän lisäksi keskustelut ovat hyvin antoisasti polveilleet asiasta toiseen ja tällä tavalla
on yhtenäistä hallintopalveluiden keskinäistä tiedonvaihtoa saatu parannettua entisestään.
Joulukuussa vietettiin yhteinen pikkujoulu kuunnellen ensin sotilassoittokuntaa, jonka jälkeen oli jouluillallinen Hotel Oscarissa.

Henkilöstöpalvelut
Henkilöstöpalveluissa keskityttiin vuoden aikana mm. kaupunkistrategian toimeenpanon edistämiseen
ja fasilitointiin, talouden tasapainottamisohjelman valmisteluun, työnantajamarkkinoinnin kehittämiseen, yhteistoiminnan pelisääntöjen ja sopimuksen työstämiseen sekä esimiesten ja johdon Pro Esimies -osaamisprofiilin ja -passin valmisteluun. Vuoden alkupuolella saatiin päätökseen paikalliseen järjestelyerään liittyvä paikallisneuvottelukierros ja sitä seuranneet tarkistettujen palkkojen maksatuksen
toimeenpano ja KVTES-palkkausjärjestelmän päivitys.
Työhyvinvointikoordinaattorin nimike muutettiin 1.1.2019 työhyvinvointiasiantuntijaksi ja se vakinaistettiin. Toimi oli julkisesti haettavana. 26 hakijan joukosta tehtävään tuli valituksi psykiatrinen sairaanhoitaja Kirsti Murtomäki, joka oli työskennellyt tehtävässä työhyvinvointikoordinaattorin nimikkeellä.
Henkilöstöpalvelut työllisti raportointikaudella kaksi henkilöä. Juha Silander työskenteli toimistosihteerinä 3.5.2019 saakka ja Timo Laurinen aloitti samoissa tehtävissä 6.5.2019. Waltterin koulun oppilas
Pinja Tolonen suoritti henkilöstöpalveluissa TET-jaksonsa 11.-15.3.2019.
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Henkilöstöpalvelutiimi hyödynsi sparraavaa ryhmätyönohjausta ja yksittäiset asiantuntijat henkilökohtaista esimiestyön tai johtamisen sparrausta.
Taloushallinto
Taloushallinnon uutena määräaikaisena toimistosihteerinä aloitti Päivi Rönkä 2.1.2019, joka perehtyi
tehtäväänsä suorittamalla mm. Kuntien ja kuntayhtymien taloushallinnon perusteet –koulutuksen. Tiimiläiset osallistuivat myös muihin talouden ajankohtaiskoulutuksiin ja webinaareihin.
Talousjohtajan 28.8.2019 alkanut pitkä, vuoden 2020 puolelle jatkuva virkavapaa on lisännyt pienen
taloushallinnon yksikön työn kuormittavuutta.
Vuoden aikana taloushallinnossa valmistauduttiin myös ”ruuhkavuosiin”: tulossa on paljon erilaisia
muutoksia, esimerkiksi uusi palveluluokitus ja sen mukainen talouden automaattinen raportointivelvoite Valtiokonttorille.
Hallintojohtaja Toni Leppänen, henkilöstöjohtaja Nina Holopainen ja
laskentapäällikkö Riitta Koponen

TIETOHALLINTO
Tietohallinnon vakituisen henkilöstön määrässä ei tapahtunut muutoksia vuoden 2019 aikana. Tietohallintoasiantuntijan äitiysloman sijaisuus täytettiin sisäisesti ja asennustehtäviin palkattiin korvaava
henkilö. Palkkatuella palkatun asennushenkilöstön työpanos oli noin 3,2 htv ja Sakkyn ICT-asentajakoulutuksen työharjoittelijoiden noin 1 htv, joiden turvin on osin korvattu muutama pidempiaikainen sairauspoissaolo. Laaja WIN10 -päivitysprojekti on vaatinut merkittävästi enemmän asennushenkilöstöä.
Projektin valmiusaste oli vuoden 2019 lopussa noin 90 %.
Työyksikön kehittämistyötä on jatkettu alkuvuodesta tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten pohjalta, käytettävissä oli lähes 600 henkilön antamat palautteet. Asiakastyytyväisyys oli kasvanut edelleenkin, vuonna 2014 tehdyssä kyselyssä tulos oli 4,11, vuonna 2017 se oli kasvanut 4,26 :een ja
vuonna 2019 edelleen 4,32 :een (arviointi 0-5). Kyselyn palautteet käytiin läpi työyksikön kehittämispäivässä keväällä. Niiden pohjalta laadittiin asiakkuuden kehittämissuunnitelma. Samalla koottiin työyksikön tyhy–suunnitelma.
Koko henkilöstön osalta on käyty kehityskeskustelut keväällä 2019. Samalla on todennettu henkilöstön
Navisec-tietoturva- ja tietosuojakoulutusten ja osaamisen toteutuminen. Työpaikkakokouksia järjestettiin yhteiskokouksina sekä Skype-kokouksina. Hanke- ja teemakohtaisia paikallisia koulutuksia on myös
järjestetty. Henkilöstö on ollut mukana tiiviisti ESSI –palveluhallintajärjestelmän jatkokehityksessä. Samoin syksyllä laaditussa O365-esiselvityksessä ICT-henkilöstön panos on ollut merkittävä.
Tietohallintojohtaja Jarmo Heinonen
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TYÖLLISYYSPALVELUT
Työllisyyspalveluiden henkilöstökokonaisuus on pysynyt edelliseen vuoteen verraten lähes ennallaan. Jokaisella työntekijällä on oma ”uniikki” työnkuvansa, mikä tuo monipuolisuutta sekä moniosaajuutta,
mutta se on samalla huomioitu myös riskinä. Yllättävät poissaolot tuovat pahimmillaan suuren tietoaukon. Taustaturvaksi on alettu rakentaa eri toimintojen ja palveluiden osalle työparikäytäntöä, jolloin tieto
jakautuu vähintään kahdelle henkilölle. Huolta on kannettu myös osa-aikaisen työllisyyssihteerin oppien
ja ”hiljaisen tiedon” siirtymisestä. Tähän saatiin hieman helpotusta työllisyysasiantuntijan vuorotteluvapaan kautta.
Työllisyysasiantuntija oli vuorotteluvapaalla 5-10/2019. Työllisyysasiantuntijan vuorotteluvapaan sijaisuutta hoiti toimistotyöntekijä. Sijaisuuden jatkoksi toimistotyöntekijän työsuhde jatkuu hallintopalveluiden palvelusihteerin tehtävänä. Ko. tehtävää hyödynnetään yhteisresurssina, josta työllisyyspalveluille
on suunnattu 0,2 htv:ta. Työpanos on suunnattu pääosin työllisyyssihteerin tueksi ja ”back upiksi”.
Työntekijöiden työsuhteet ovat toistaiseksi voimassaolevia lukuun ottamatta työllisyyspalveluiden esimiehen/TYP-koordinaattorin, nuorten palveluohjaajan sekä palvelusihteerin tehtäviä. Määräaikaisuudet kytkeytyvät työllisyyspalveluiden esimiehen/TYP-koordinaattorin osalta TYP:n (Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu) lakisääteiseen toimintakauteen ja nuorten palveluohjaajan Woltti–hankkeeseen.
Palveluohjaajan työpanos on yhteisresurssia hallinto- ja henkilöstöpalveluiden kanssa.
Toiminta- ja työntekijäkokonaisuus on monipuolinen ja osaava. Vuoden lopulla myös TYP-työntekijöiden
kytkös muiden työllisyyspalveluiden kanssa vahvistui, kun vahvistettiin toimintamalli, jonka mukaan TYP
toimii työnjohdollisesti työllisyyspalveluiden alla. Hallinnollisesti toiminta sijoittuu edelleen aikuissosiaalityöhön. TYP-työtä tekevät sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä sekä terveydenhoitaja (0,5 htv). Sosiaaliohjaajan virkasuhde on määräaikainen. Yksikön tiloissa on työskennellyt osa-aikaisesti, mutta säännöllisesti myös työttömien terveystarkastuksia tekevä terveydenhoitaja (terveystoimi) sekä ajoittain myös fysioterapeutti (ostopalveluna).
Työyhteisön keskustelukulttuuri on kokonaisuudessaan avoin ja välitön. Yksiköllä on myös sovitut kiinteät
yhteiset palaverit ja lisäksi käydään vuosittaiset kehityskeskustelut. Uutena käytäntönä on otettu käyttöön oma säännöllisesti toistuva ”opintopiiri”, jossa jokaisella on mahdollisuus vuorollaan tuoda tietoa
käydyistä koulutuksista sekä seminaareista tai kertoa esim. uusista työmenetelmistä. Koulutuksiin osallistutaan tarpeen ja tilaisuuksien mukaan. Myös ”benchmarkkausta” hyödynnetään.
Työyhteisön hyvinvoinnin seurantaa ja suunnitelmallisuutta raamitetaan hyvinvointisuunnitelmalla, jota
päivitetään vähintään kahden vuoden välein.
Työllisyyspalveluiden esimies Pia Hedman
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TEKNINEN TOIMI
TEKNISEN TOIMEN HALLINTO
Henkilöstössä on ollut vuoden aikana vaihtuvuutta. Määräaikainen kaavasuunnittelija sekä vakinaisessa työsuhteessa ollut kaavasuunnittelija irtisanoutuivat toukokuun lopussa. Lisäksi paikkatietokäsittelijä irtisanoutui elokuun lopussa.
Uusien työntekijöiden rekrytointi pitkittyi. Tämä rasitti osaltaan sekä rekrytoijia että aiheutti hetkellisesti
myös vajeen sekä tekijöissä että osaamisessa. Uudet kaavasuunnittelijat aloittivat tehtävissään alkusyksyn aikana. Rekrytoinnit ovat pääsääntöisesti onnistuneet ja tilalle on saatu palkattua osaavia työntekijöitä. Paikkatietokäsittelijän tehtävä saatiin täytettyä kuitenkin vasta vuoden 2020 alkupuolella.
Toteuttaminen–palvelualueen henkilöstön resurssit on mitoitettu vähäiselle investointitasolle, jota toteutettiin ennen nykyistä valtuustokautta. Uuden valtuustokauden myötä on investointien määrä kasvanut merkittävästi, mutta hankkeiden rakennuttamista ja valvontaa on tehty edelleen samoilla pienillä
resursseilla (eläköityvien tilalle on saatu täyttöluvat). Investointitasot näyttävät jatkuvan korkeammalla
tasolla myös vuonna 2020.
Organisaatio onkin henkilöstöresurssien suhteen hyvin haavoittuva. Työntekijöiden pysyvyys ja työkyky
ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita. Työhyvinvoinnissa on kuitenkin nähtävissä jo heikentymistä. Sairauspoissaolojen aikana esim. hankkeet eivät etene, koska nykyisillä resursseilla ei voida luoda toimivia sijaisjärjestelyjä. Organisaation ulkopuolelta hankittava rakennuttaminen ja valvonta (konsultit) eivät täysin paranna tilannetta, koska näidenkin palvelujen hankkiminen ja ohjaaminen vaatii resursseja kaupungilta.
Niukoista resursseista johtuen, kaikilla ei ole ollut aikaa hakeutua koulutuksiin tai suunnata resursseja
yksikön toiminnan kehittämiseen.
Työyhteisön ”henki” on hyvällä tasolla ja henkilöstön kesken ei ole ristiriitoja.
Epävarmuutta on tuonut kuitenkin kaupungin taloudellinen tilanne, osa henkilöstöstä pelkää lomautuksia tai irtisanomisia.
Tekninen johtaja Arto Lehtonen

RAKENNUSVALVONTA
Keskeisten tietojärjestelmien muutokset ovat leimanneet vuotta. Rakennusvalvonnan osalta talous- ja
asiahallinnan järjestelmien lisäksi kysymys on ollut rakennusvalvonnan omien sähköisten
palvelujärjestelmien käyttöönoton etenemisestä. Tähän liittyi luonnollisesti omat ongelmansa sekä
sovellusten että laitteiden osalta. Tämä on lisännyt työkuormitusta. Tilanne on hieman parantunut
vuoden kuluessa.
Ilonaiheena työssämme on ollut rohkeasti käyttöön ottamamme sähköisen asioinnin ripeä eteneminen
ja lupa-asioinnin onnistunut siirtyminen kokonaisuudessaan sähköiseen palveluun.
Myös arkistomme digitointi on saatu hyvin käyntiin ja se alkaa vähitellen näkyä asiakaspalvelun
paranemisena. Olemme ylpeitä siitä, mitä olemme pienellä tiimillä saaneet ahkeralla työllä aikaan
toiminnan ja ennen kaikkea asiakaspalvelun parantamisessa.
Toimistotyön ergonomiaa olemme saaneet parannettua hankkimalla sähköpöytiä ja satulatuoleja.
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Rakennustarkastaja Pekka Kaatrasalo, lupavalmistelija Ulla Nupponen ja arkistojärjestelijä
Marja Rahkonen

TUKIPALVELUT
Tukipalveluissa eläköityi ennätysmäärä henkilöstöä vuoden 2018 aikana. Tehtävistä osa on täytetty
määräaikaisena, koska selvitys uuden terveyskampuksen tukipalveluiden järjestämisestä on kesken.
Haasteena on ollut sairaalan tukipalveluiden tehtävien sijoittuminen eri hallintokuntiin ja usean
esimiehen alaisuuteen. Vuoropuhelu tulevan palveluntuottajan kanssa on myös käymättä.
Tukipalveluissa sairaspoissaolot lisääntyivät, lähinnä pitkien poissaolojen myötä. Entistä suurempi
haaste on löytää sijaisia eri tehtäviin. Ilman huikeaa, joustavaa henkilöstöä ei olisi selvitty, heidän
ansiostaan työt on saatu tehtyä. Osaltaan on myös auttanut se, että työnkiertoa on toteutettu jo useana
vuonna ja osaaminen on laajentunut.
Ensimmäinen oppisopimusryhmä valmistui ja saimme kuusi henkilöä töihin. Rekryryhmässä mukana
olleita koulutetaan edelleen oppisopimuksella, mukaan otettiin myös uusia henkilöitä. Eri tehtävissä
henkilöstöä on koulutettu tarpeen mukaan oman alan koulutuksissa. Ruoka- ja puhtauspalvelun
järjestetään täsmäkoulutusta mahdollisimman käytännönläheisesti. Koulutuksia toteutetaan keväisin
ja syksyisin, jotta mahdollisimman moni pääsee osallistumaan.
Työhyvinvointia tukemaan on järjestetty yhdessä työterveyshuollon kanssa tukipalveluhenkilöstölle
räätälöityjä pienryhmiä. Ryhmää vetää työfysioterapeutti ja ryhmän avulla koetetaan löytää keinoja sekä
työssäjaksamiseen että arjen hyvinvointiin. Ryhmät ovat olleet selkä- ja alaraajaryhmä ja toisena käsija yläraajaryhmä. Ryhmien anti on koettu hyvänä. Ryhmiä jatketaan myös tulevina vuosina.
Tukipalvelun profiilin nostoon on suunniteltu hanketta yhdessä Savonia AMK:n kanssa. Suunnittelun
työnimenä on Wellness Warkaus. Päätös hankkeen toteutumisesta siirtyi vuoden 2020 puolelle.
Hankkeessa on mukana koko tukipalvelut – tavoitteena on näkymättömien töiden tekeminen
näkyväksi. Mukana vahvasti esimiesten osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi, asiakaspalvelu ja
yhteistyön kehittäminen asiakkaiden kanssa.
Käytössä olevat ohjelmat ja niihin tulevat päivitykset teettivät paljon työtä. Ohjelmat eivät aina toimi niin
kuin on oletettu. Uusien ohjelmien käyttöönotto on myös teettänyt töitä (Aromi-laskutus), jatkossa
ohjelman avulla ruokapalveluiden laskutus saadaan hoidettua entistä nopeammin.
Palveluja pyritään koko ajan kehittämään, kuitenkin niin, että kustannukset pysyvät hallinnassa.
Keskuskeittiöllä toimintaa on tehostettu niin, että vain yhtenä arkipyhänä viidestä oltiin töissä. Palveluja
ostetaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta aina, kun se nähdään järkevänä ja kustannukset ovat
kohtuulliset. Kaikkea ei kannata aina tehdä itse.
Kehittämistä jatkettiin edelleen, entisiä teemoja vietiin eteenpäin; kuten vuosikello ja
perehdyttämiskansio. Samoin osana kehittämistä on ollut terveyskampuksen tukipalvelutehtävien
suunnittelu yhdessä työntekijöiden kanssa. Asia ei ole edennyt, koska on epäselvää, mikä meidän
roolimme tulee olemaan.
Tukipalvelupäällikkö Merja Viitanen
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PYSÄKÖINNINVALVONTA
Lähes koko toimintavuoden ajan on toimittu ainoastaan yhden pysäköinnintarkastajan resurssilla
johtuen sairauslomista. Tästä johtuen on ollut ajanjaksoja (lomat), kun kaupungissa ei ole ollut
laisinkaan pysäköinninvalvontaa. Tämä ei ainakaan vielä ole johtanut räikeisiin pysäköintialueiden
väärinkäytöksiin.
Kaupungin pysäköintijärjestelmää on pystytty valvomaan panostamalla erityisesti ongelmallisimpiin
alueisiin. Myös työllistettävien palkkaamisesta yksikköön on ollut merkittävää apua.
Henkilöstöllä on hyvä henki, mutta koulutuksiin tai yksikön toiminnan kehittämiseen ei ole pystytty
panostamaan.
Kaupungininsinööri Jani Viljakainen

SIVISTYSTOIMI
PERUSOPETUS
Könönpellon koulu
Vaikka koulussamme on tapahtunut todella paljon muutoksia henkilöstössä (mm. eläköitymisten ja äitiyslomien vuoksi), henkilöstön muutokset ovat sujuneet jouhevasti.
Henkilöstön riittävyys on ollut pääasiassa hyvä, marras-/joulukuussa oli hetkittäin tiukempaa, mutta
meillä on ratkaisukeskeinen ja joustava työyhteisö.
Englanninkielisessä esikoulussa oli syyspuolella remontti hajuhaitan vuoksi, mikä vaikutti melko kauan,
koska huoltoyhtiöllä meni aikaa ryhtyä etsimään ongelman syytä.
Uutena taloon tulleena yhteistyö kollegoiden kanssa sujuu erinomaisesti.
Haasteita on tuonut koulunkäynninohjaajien vaihtuvuus/puuttuminen.
Ilonaiheita: Hyvä työyhteisö, avoin, iloinen ja kannustava. Hyvä työyhteisö auttaa jaksamaan, ei tehdä
töitä yksin. Työyhteisöstä saa positiivista energiaa omaan työhönsä.
Huolenaiheita: Työrauha oppilailla, varsinkin heikkoja oppilaita ajatellen. Oppilaiden erilaiset haasteet
ja tarpeet (näitä on paljon per opetusryhmä). Kuluneena lukuvuotena suuri vaihtuvuus henkilöstössä
(eläköitymiset ja vanhempainlomat).
Toivotaan varahenkilöstöä, koska sijaisia on vaikea saada.
Koska eskaripuolelta ei tule ketään maanantai-infoon, niin joskus tiedon kulku takkuaa, vaikka viikkotiedote lähetetään kaikille.
Meidän yksikössä ollut paljon henkilöstön vaihtuvuutta, mutta muutokset ovat sujuneet melko kivuttomasti. Uudetkin työntekijät ovat kokeneet, että tänne on ollut helppo tulla ja päästä osaksi työyhteisöä.
Tällä hetkellä koulua hämmentää Nikulan palveluiden muuttuminen ja työnjako perus- ja erikoissairaanhoidon välillä.
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”Keskiverto-opettajan” työhyvinvointi on kohtalaisen hyvällä tolalla. Poikkeuksia ja haastaviakin olosuhteita on.
Kasvatusohjaajan merkitys on nopeasti kasvanut ja vakinaistaminen mahdollistaa työn jatkuvuuden ja
tuo turvallisen olon avun pysyvyydestä.

Rehtori Päivi Malkki
Lehtoniemen koulu
Lehtoniemen koulun henkilöstön näkemyksiä vuodesta 2019.
Käsitelty koulun johtoryhmässä 14.1.2020.
Vuosi 2019 oli Lehtoniemen koulussa kiireinen. Kiire on asia, joka nousee hyvin usein esille, kun puhutaan työn kuormittavuudesta. Kiireen taltuttaminen on meidän työhyvinvointisuunnitelmassamme,
mutta joka kevät arvioinnin yhteydessä toteamme, että tavoitetta ei ole saavutettu. Uusi opetussuunnitelma on otettu jo hyvin haltuun ja koemme, että olemme löytäneet meidän näköisemme tavan toteuttaa opetussuunnitelmaa.
Samoin Pro-koulu on jokapäiväisessä käytössä ja vaikuttavuutta on saatu. Kerhoja on ollut runsaasti
tarjolla. Tiimi- ja työparityöskentely toimii kuten myös yhteistyö koko koulun tasolla. Töihin on mukava
tulla! Ohjaajien ja kasvatusohjaajan panos koulutyössä on koettu merkittävänä. Koulun johdolta saa
tukea ja yhteistyö toimii. Lehtoniemen koulussa on myös aktiivisesti toimiva vanhempainyhdistys.
Koulun kiinteistö on jo ikääntynyt ja sisäilma-asiat kuormittavat. Henkilöstön osalta ei ole noussut esille
hälyttäviä seikkoja, mutta huoltajien yhteydenotot ja yleinen suhtautuminen ovat välillä vieneet todella
paljon aikaa ja voimavaroja. Koemme kuitenkin, että kaupungin puolelta olemme saaneet tukea sisäilma-asioiden hoidossa – remontteja on tehty ja yhä suunnitteilla ja puhdistimia ja ilmanvaihtimia on
asennettu. Kokonaisuudessaan haaste on suuri eikä hetkessä ratkaistavissa.
Väsymystä on henkilöstöllä esiintynyt jonkin verran. Varsinaisen opetustyön ulkopuolinen työ on lisääntynyt. Työterveyshuolto ei tunnu toimivan hyvin. Työhyvinvointiin olemme kiinnittäneet huomiota yhteisvastuullisesti kehittämällä mallin työuupumukseen puuttumiseksi. Työhyvinvointiryhmä järjestää virkistystoimintaa ja pyrimme toimimaan yhteistyössä vahvoina ja toisemme huomioiden. Oman työn hallinnan tunne ja priorisointi tukevat työssä jaksamista. Toisaalta usein kyselyitä yms. tulee hyvinkin nopealla aikataululla, eikä niihin voi aina itse vaikuttaa.
Kasvatusohjaajan työ on koettu tärkeäksi osaksi koulun arkea. Varsinkin kun Nikulan ja kuraattorin palveluita on niukasti tarjolla.
Rehtorin näkökulmasta Lehtoniemen koulu on sopivan kokoinen yksikkö, jossa annetaan laadukasta
opetusta lapsilähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Varkauden kaupunki on mahdollistanut tämän antamalla koulullemme resurssia tarpeidemme mukaisesti. Koulun henkilöstö on pätevää ja yhteistyö Solin
kanssa toimii hyvin (siivous ja keittiö).

Rehtori Päivi Ketola
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Luttilan koulu
Opetussuunnitelman muutos on haastanut opettajat käyttämään mm. uusia opetusmenetelmiä, kehittämään tvt-taitoja, pohtimaan opettajuuden ja oppimisen muutosta. Opettajakunta on sisäistänyt muutoksen hyvin. Täydennyskoulutusjärjestelmä ei kuitenkaan vastaa tämän päivän haasteeseen ja opettajien tarpeisiin. Opettajat toivovat, että veso-koulutuksia koordinoitaisiin ajoissa jo edellisenä keväänä
työnantajan taholta.
Opettajan työ ja työmäärä ovat muuttuneet. Haasteelliset oppilaat ja huoltajat, lisääntynyt kirjaaminen,
melu, häly ja puutteelliset jakotilat kuormittavat opettajan työtä.
Koulumme opetusryhmien koot ovat pysyneet melko kohtuullisina. Oppilaiden yksilölliset ja tuen tarpeet on pyritty ottamaan huomioon. Käyttäytymisen ja keskittymisen ongelmat ovat merkittävästi lisääntyneet. Vanhemmuuden puute ja kodin vaikeudet heijastuvat myös kouluun. Luttilan koulusta
puuttuu kasvatusohjaaja, vaikka tarve olisi koulumme arjessa todellinen. Oppilashuolto toimii koulullamme kohtuullisesti. Koulupsykologin palveluita ei ole ollut riittävästi. Tästä johtuen erityisopettajan
työmäärä on lisääntynyt. Tutkimuksiin pääsy on kuitenkin nopeutunut syksystä 2019.
Koulurakennus ei vastaa opetussuunnitelman käsitystä muuttuvista oppimisympäristöistä. Jakotiloja ei
koululla ole ja mm. eriyttäminen ja toiminnallisuus on vaikea toteuttaa. Ruokailu tapahtuu luokissa, ja
oppilaat kantavat ruoat luokkiin. Ruokien kantaminen luokkiin on turvallisuusriski. Ruokaileminen luokissa lisää ilman epäpuhtauksia. Henkilökunnan tila on liian pieni, sosiaaliset tilat puuttuvat kokonaan
ja WC-tilat ovat täysin riittämättömät. Oppilaillekin on käytettävissä vain yksi sisäwc. Välituntisin oppilaat voivat käydä WC:ssä ulkokautta, jossa erilliset WC:t tytöille ja pojille.
Työhyvinvoinnissa on kiinnitetty huomiota opettajien jaksamiseen. Ennaltaehkäisevä työnohjaus lisäisi
työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Työtehtäviä on muokattu yksilöllisesti ja vastuutehtäviä on pyritty
jakamaan opettajien kiinnostusten mukaan. Hyvä ilmapiiri, yhteisöllisyyden kehittäminen ovat olleet
keskiössä. Opettajat ovat viihtyneet Luttilan koulussa pitkään ja vaihtuvuus on ollut vähäistä.
Pyrimme jatkuvasti tukemaan toisiamme positiivisuuden kautta hyvään vireeseen. Työyhteisömme vahvuudet ovat avoimuus ja hyvä tiedonkulku, yhteisöllisyys ja joustavuus sekä työyhteisön koko.
Koulumme toimii yhteistyössä eri tahojen ja sidosryhmien kanssa. Luttilan koulu on tehnyt yhteistyötä
Puurtilan koulun kanssa, mm. oppilashuoltosuunnitelman päivittäminen, OPS-työ ja ParasKoulu-hankeen hyödyntäminen. Yhteistyöhön on käytetty kiky-aikaa.
Koulun kehittämiskohteita ovat olleet Pro-koulun ja Liikkuvan koulun lisäksi opetussuunnitelman toteuttaminen ja yrittäjyys. Koulun omana kehittämiskohteena on ollut Yhdessä tekeminen ja yhteistyö. Sitä
kautta on vahvistettu opettajien työhyvinvointia, osaamista ja yhteistoiminnallisuutta.
Koulumme henkilöstön ilonaihe on tietoisuus mahdollisesta uudesta Kankunharjuun rakennettavasta
koulurakennuksesta, joka mahdollistaisi uuden opetussuunnitelman mukaisen opettamisen ja oppimisen ajanmukaisissa, tehokkaissa ja muunneltavissa oppimisympäristöissä, paremmat liikuntatilat, yhteisopettajuuden ja tiimityöskentelyn toteutumisen.
Rehtori Tuija Karjalainen
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Puurtilan koulu
YS-henkilöstökokouksessa 14.1.2020 kerrottuna:
Meille kuuluu ihan hyvää. Työntäyteistä on ollut, joten on pyritty järkeistämään arkitekemistä ja sen määrää
keskittymällä olennaisimpiin asioihin. Luokkatoiminnassa esiintyneisiin haasteisiin on löytynyt ratkaisuja, samoin koulun toiminnassa yleisesti esiintyneisiin ongelmakohtiin.
Työilmapiiri on parantunut.

Rehtori Tuulikki Matikainen

Repokankaan koulu
Koulumme henkilöstömäärään ei ole tullut muutoksia.
Koulumme toimintaa ohjaa kaikessa ProKoulun periaatteet ja toimintamallit. Loppuvuodesta 2019 tiimeittäin arvioitiin, miten nämä periaatteet toteutuvat aikuisten kesken ja sen jälkeen koko työyhteisön
kanssa. Yhteinen tahtomme on huolehtia yhdessä koko henkilökunnan hyvinvoinnista. Meillä on paljon
ohjaajia ja väliaikaisia harjoittelijoita ja sen vuoksi tarvitsemme selkeät ja toimintaohjeet työyhteisössämme. Koulun aikuisille on käytössä oma ProKoulun matriisi eli toimintaohjeet. Tämä tiivistää entisestään hyvää yhteishenkeä ja selkeyttää koko toimintamallin toteuttamista ja siihen sitoutumista jokaisella toiminta-alueella. Positiivista palautetta annettiin ja Pro-merkkejä myös aikuiset toisillemme.
Henkilöstön hyvinvointia on lisätty yhteisen tekemisen myötä ja lukuvuoden alussa on sovittu kolme yhteistä henkilökunnan hyvinvointi-iltaa toteutettavaksi vuoden aikana ja ne ovat toteutuneet.
Uusille työntekijöille toimii ProKoulu-tutori, joka perehdyttää henkilökohtaisesti ProKouluun ja yleisiin
periaatteisiin rehtorin perehdytyksen ohessa.
Henkilökunta kokee työyhteisömme toisista välittäväksi ja ilmapiirin hyväksi. Työyhteisössämme autetaan ja tuetaan toisiamme pienissä ja isoissa asioissa ja mottomme on ”Puhallamme yhteen hiileen”.
Työyhteisömme hyvinvointi koetaan tärkeimmäksi asiaksi ja kollegiaalinen tuki on voimavaramme. Oppilasaines on haastava ajoittain ja tuen tarve on suuri ja joudumme keskittymään todellisiin haasteisiin
ja toimimme niiden suhteen ratkaisukeskeisesti. Toimimme tiiviisti yhteistyössä moniammatillisten toimijoiden kanssa.
Kasvatusohjaajan työnkuva alkaa olla vakiintunut yksilö- ja ryhmämuotoisen tuen antamisessa. Huoltajat ovat löytäneet matalankynnyksen kanavan ja ovat suoraan yhteyksissä kasvatusohjaajaan, joka on
perheen tukena koulutyössä. Kasvatusohjaaja ja koulukuraattori toimivat yhdessä suunnitellen toimintaa koulumme osalta.
Koulumme kehittää jatkuvasti toimintamalleja erityisesti tukea tarvitsevien lasten osalta ja tarjoamme
konsultaatiopalveluja muille kouluille mm. ProKoulun yksilö– ja ryhmämuotoisten mallien käytöstä.
Konsultaation tarve on vain lisääntynyt koko ajan. Nivel-hankkeen myötä työyhteisömme on kehittänyt
kuntouttavaa ryhmämuotoista toimintaa vuorovaikutustaitojen oppimisen, matematiikan ja lukemisen
ja kirjoittamisen taitojen parissa. Lisäksi koulussamme on alkanut opetushallituksen hyväksymä ja tukema kasvatuskoiran käyttö opetuksessa. Ruuti-koiran koulutus on alkanut elokuussa 2019.
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Työyhteisössämme keskustellaan aktiivisesti työympäristön kehittämisestä ja parantamisesta. Kesällä
2019 Repokankaan koulun parkki- ja saattoalue uusittiin. Ilmastoinnin riittämättömyys on koettu ongelmana ja kesällä 2019 piti aloittaa ilmastoinnin uusimisremontti. Odottelemme asian etenemistä. Koulutustoiveena on saada lisää toimintamalleja ja valmiuksia kohdata haasteellisia oppilaita. Suunnitteilla
on Avekki-koulutus (toteutuu huhtikuussa 2020). Kerrataan ja selkeytetään jo olemassa olevia toimintamalleja haasteellisissa tilanteissa toimimiseen.
Rehtori Eriikka Laukkanen

Waltterin koulu
Waltterin koulu on toiminut isona yhtenäisenä peruskouluna 2,5 vuotta. Toimintamuodot ovat alkaneet
vakiintua. Henkilöstö toimii yhtenäisin, yhdessä sovituin periaattein. Asioiden ja toimintakulttuurin selkeydyttyä, vakiinnuttua on toimintaan tullut levollisuutta.
Sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään on kiinnitetty huomiota ja tämä on tuottanut hyvää tulosta.
Uusien henkilöiden monipuolisesta perehdyttämisestä on tullut kiitosta.
Huolenaiheena on henkilöstön jaksaminen. Joidenkin oppilaiden käytös ja osan huoltajien ylisuurten
odotusten kasvaminen ovat aiheuttaneet henkilöstölle suurta henkistä kuormittavuutta.
Uutta ruokalaa odotetaan innolla. Suunnitelmia on laadittu teknisen toimen, ruokapalvelun, suunnittelijoiden ja koulun kesken hyvässä, rakentavassa yhteistyössä.
Sisäilmakysymykset ovat huolestuttaneet joitakin huoltajia.
Tyhy-toiminnan kautta on osaltaan saatu luotua hyvää yhteishenkeä henkilöstöön ja samalla on opittu
tuntemaan toisiamme entistä paremmin. Tämä auttaa tulokselliseen työntekoon kasvavien nuorten hyväksi.
Rehtori Paavo Tervonen

Kangaslammin koulu
Kangaslammin koulu muuttui lukuvuoden 2019–2020 alusta lukien kaksiopettajaiseksi ja se toi muutoksia toimintakulttuuriin. Opetusta järjestetään kahdessa luokassa 0-2-luokkalaislle ja 3-6-luokkalaisille. Muilta osin toiminta on sujunut opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman mukaisesti.
Rehtori Jari Laitinen
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VARHAISKASVATUS
Mennyt on tuonut tullessaan muutoksen tuulia koko varhaiskasvatukseen. Avoin varhaiskasvatustoiminta päättyi Repokankaalla keväällä 2019. Henkilöstö sijoittui toisiin varhaiskasvatusyksiköihin ja lapset sekä perheet ohjautuivat Perheiden talon palvelujen piiriin. Tilapäinen päiväkotiryhmä perustettiin
jälleen vastaamaan varkautelaisten perheiden varhaiskasvatuksen tarvetta. Muutokset on koettu
enemmänkin mahdollisuutena kuin uhkana. Myös varhaiserityisopettajat ovat jalkautuneet päiväkotiyksiköihin ja tämä uudistus on otettu hyvillä mielin vastaan. Henkilöstön koulutuksia on ollut riittävästi.
Lasten hoidon tarve on ollut vaihtelevaa ja tuonut repaleisuuttaa koko kentälle, ryhmäytyminen ja ryhmien uudelleen järjestelyt ovat vaatineet joustavuutta niin henkilöstöltä kuin lasten perheiltäkin. Vuosi
vuodelta lapsiryhmien haasteellisuus on lisääntynyt. Tukea tarvitsevia lapsia ja perheitä on yhä enenevässä määrin kaikissa ryhmissä. Lasten rajattomuus, oman toiminnan ohjaaminen, sosiaaliset ja tunneelämän pulmat vaativat henkilöstöltä paljon. Henkilöstön johdonmukainen toiminta ja läsnäolo korostuvat. Näissä tilanteissa myös ammatillisuus, ennen kaikkea lasten kohtaamisen taidot korostuvat. Ammattitaitoinen henkilöstö on elinehto. Henkilöstöresurssi on mitoitettu siten, että pystymme vastaamaan tuen tarpeeseen esim. eriyttämällä ja pienryhmätoiminnalla. Arjessa on pystytty vastaamaan tavoitteisiin hyvin ja toiminta on muotoutunut osallistavaksi ja lapsia tukevaksi. Lapset viihtyvät ja huoltajat luottavat.
Hyvät ja ammattitaitoiset työkaverit ovat voimavara. Jokaisella on oma paikkansa tiimissä ja vastuuta
kannetaan tasapuolisesti. Perustehtävän työtehtävät ovat jakautuneet tasaisesti henkilöstön kesken.
Kuitenkin työtehtävien lisääntyminen (asioiden prosessointi, reflektointi, työnkehittäminen, projektit,
kyselyihin vastaaminen) aiheuttaa haasteita sovittaa kaikki tehtäväksi työajan puitteissa, muun perustehtävän lisäksi. Jokaisessa yksikössä on ergonomia- ja liikuntavastaava. He huolehtivat yhdessä muun
henkilöstön kanssa lasten ja aikuisten hyvinvoinnista. Olemme saaneet hyviä työntekijöitä kuntouttavasta työtoiminnasta.
Kiitokset sporttipassiedusta.
Vuorohoidon tarve on selkeästi lisääntynyt kaupungissamme ja subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden
myötä päiväkodit ovat ääriään myöten täynnä. Olemme osallistaneet perheitä ja lapsia mukaan suunnitteluun ja toteuttamiseen mahdollisimman paljon. Yhdessä hyvä tulee!
ProVaka (positiivinen ryhmässä oppiminen varhaiskasvatuksessa) haastaa meitä katsastamaan omia
toimintamallejamme ja käyttäytymistä ja on sitouttanut meitä käyttäytymisen opettamiseen koko varhaiskasvatuksen kentällä. Kiinnitämme päivittäisissä kohtaamisissa huomiota kohdennetun, positiivisen ja välittömän palautteen antamiseen sekä asiakkaille että työyhteisön jäsenille. Hyvää käyttäytymistä voi ja pitää harjoitella. Hyvä vuorovaikutus sekä käyttäytymiseen panostaminen saattaa vähentää
henkilöstön sairauspoissaoloja.
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toimitaan lasten ehdoilla kiinnittäen huomiota kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä tarvittaviin oikea-aikaisiin tukitoimiin.
Koulujen esiopetuksessa teemme yhteistyötä alkuopetuksen kanssa säännöllisesti.
Vs. varhaiskasvatuspäällikkö Terttu Loikkanen ja päiväkotien johtajat
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KIRJASTO
Kirjasto ja Kangaslammin asiointipiste
Kirjaston vakinaisen henkilöstön määrä pysyi samana kuin edellisenä vuonna. Pääkirjastossa oli
vuonna 2019 yksitoista työntekijää, joista yksi osa-aikaisena. Kangaslammin lähikirjastossa oli yksi kirjastonhoitaja, jonka kanssa yhteistyössä samoissa tiloissa työskenteli asiointipisteen palvelusihteeri.
Pääkirjastossa oli myös määräaikaisia työntekijöitä, joiden panos on toiminnallemme erittäin merkittävää.
Yhteistyö muiden Lumme-kirjastojen kanssa sujui mm. kuljetusten osalta hyvin. Viime vuonna otettiin
käyttöön uudistuksia, joilla on suuri merkitys asiakkaillemme: uusi verkkokirjasto Lumme-Finna sekä
verkkomaksaminen. E-aineistojen kysyntä ja käyttö on ollut jatkuvassa kasvussa.
Koulutusten etäseurantamahdollisuudet ovat yleistyneet huomattavasti parin vuoden takaisesta tilanteesta, joten aktiivinen osallistuminen ja ajankohtaisen tiedon saaminen on nyt entistä helpompaa ja
kustannustehokkaampaa. Etäkoulutuksiin osallistuivat sekä pääkirjaston että Kangaslammin lähikirjaston henkilökunta.
Hankkeena alkanut Seniorikahvilatoiminta vakiintui ja alkoi toimia alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti pääasiassa kävijöiden oman aktiivisuuden varassa.
Vuoden aikana tehtiin kalustehankintoja. Pääkirjastoon tilattiin lastenosastolle värikkäitä kirjakärryjä
korvaamaan vanhoja, hankalakäyttöisiä kuvakirjalaatikoita, sekä uusi näyttelyteline uutuuskirjoille. Kokoussaliin tilattiin vuosien 2018-2019 aikana uudet pöydät ja tuolit. Myös Kangaslammin lähikirjastossa ja asiointipisteessä uusittiin työpöytiä ja hankittiin käytännöllisiä kuvakirjalokerikkoja.
Vuoden 2019 alussa pääkirjastossa alettiin järjestää varkautelaisten harrastajaryhmien esittäytymisiä
kerran kuukaudessa. Tilaisuuksien osallistujamäärä oli kuorojen ja tanssiryhmien esittäytymisiä lukuun
ottamatta varsin vähäistä, joten toiminta lopetettiin kevään jälkeen. Toisaalta kirjastolla järjestettiin
useita muita tapahtumia. Yhteistyö kirjallisuusyhdistys Kirja-Varkauden kanssa oli vilkasta. Kirjastolla
vieraili mm. kirjailijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia.
Pääkirjastossa käynnistyi heinäkuun alussa iso katon ja savunpoistoikkunoiden remontti. Henkilökunnalle tämä merkitsi puolen vuoden työskentelyä rakennusäänien ympäröimänä. Rakentaja ja urakoitsija
pyrkivät pienentämään remontin myötä tulleita haittoja melun, lämpötilan, valon ja pölyn osalta. Syyskuun alussa sisätiloihin pystytetyt telineet vähensivät käytössä olevaa tilaa ja vaativat niin henkilökunnalta kuin muilta kirjastotilassa liikkuneilta erityistä varovaisuutta. Käynti toisen kerroksen näyttelysaliin ja auditorioon muuttui. Remontti venyi aikataulustaan lisätöiden myötä ja oli vuoden päättyessä
vielä käynnissä kirjaston sisätiloissa. Myös ulkoremontti jatkuu vuoden 2020 puolelle.
Pääkirjastorakennuksessa on kahvilan Cafe Ankkurin lisäksi muitakin kirjaston ulkopuolisia toimijoita.
Hyvinvointi Ankkuri –terveyspisteen lisäksi kakkoskerroksessa aloitti alkuvuodesta liikuntavälinelainaamo. Useita vuosia kirjastolla ollut nuorisotoimi muutti kesällä omaan taloon ja sen tilalle tuli Lastenkulttuurikeskus Verso. Vuoden loppupuolella pohjakerroksen tiloja otti käyttöön kaksi kotihoidon yksikköä.
Kangaslammilla kirjaston ja asiointipisteen kanssa samassa rakennuksessa vuodesta 1883 katkeamatta toiminut koulutoiminta siirtyi syyslukukauden alkaessa toiseen rakennukseen. Tämän myötä vapautui aula kirjaston käyttöön. Loppuvuodesta tulevaan lehtien lukutilaan saatiin kalustusta lakkautetusta Päiviönsaaren koulusta. Tilan käyttöönotto siirtyi seuraavan vuoden puolelle.
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Helmikuussa lähikirjasto ja asiointipiste pitivät naapurissa sijaitsevan Ystävänkammarin kävijöille infotilaisuuden ajankohtaisista aiheista. Tilaisuudessa korostui toimipaikan merkitys tiedonkulun ja asiointipalveluiden turvaamisessa. Kirjaston ja asiointipisteen olemassaolo on tärkeä osa kylän elävänä säilymiselle.
Asiointipisteen palvelusihteeri jatkoi aktiivista osallistumistaan Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeeseen Kangaslammin ydinryhmän jäsenenä. Kokoontumisia oli noin kerran kuussa, infotilaisuudet
mukaan lukien, sekä lisäksi muutama tutustumiskäynti. Palvelusihteeri oli myös mukana Mantun linna
–hankkeessa, jonka tarkoituksena on turvata rakennuksen tulevaisuus.
Kirjastonjohtaja Pauliina Arresalo, osastonjohtaja Katriina Leväinen, kirjastonhoitaja Matleena Lahti ja palvelusihteeri Eija Ruuskanen

NUORISOPALVELUT
Nuorten Taloon päästiin muuttamaan kesäkuussa 2019 ja avajaiset pidettiin 20.9. Ohjaamo-toiminta
käynnistyi uusissa tiloissa jo elokuun alussa. Nuoret ovat löytäneet hyvin avoimen tilatoiminnan, sijainti
Waltterin koulun kupeessa on ideaali. Haasteena ovat edelleen olleet pitempiaikaiset henkilöstön poissaolot. Sijaisuuskäytänteitä ei ole ollut vuosiin, paljon työtehtäviä on yhden työntekijän varassa, poissaolotilanteissa se tarkoittaa pahimmillaan yhden toiminnon pysähtymistä kokonaan, kuten kädentaitojen
toiminnan suhteen kävi keväällä.
Jo oman toiminnan muutokset vievät voimavaroja, se lisättynä uusilla yhteistyöverkoston hankkeilla ja
laajemmallakin kehittämistyöllä on oma vaikutuksensa jaksamiseen koko työyhteisössä. Monet muutokset ovat positiivisia, mutta työssäjaksamisen huomioiminen on edelleen tärkeää. Nuorisopalvelujen
henkilöstössä on hyvä ilmapiiri ja vankkaa ammattitaitoa. Henkilöstöresurssia on niukalti verrattuna
toiminnan vaativuuteen esim. Nuorten Talon asiakasmäärien ollessa melko suuret.
Nuorten mielenterveyteen liittyvät vaikeudet huolestuttivat, yhä useampi nuori oireilee eri tavoin: käytös- ja mielenterveyshäiriöiden vuoksi eläkkeellä olevien varkautelaisten 16-24-vuotiaiden lukema on
ollut ikävän nousujohteinen. Nuorisopalvelujen toiminnot ovat linjassa hyvinvointisuunnitelman painopistealueiden kanssa ja pyrimme vastaamaan omalta osaltamme ja yhteistyössä verkoston kanssa
sekä ennaltaehkäisevällä ja myös korjaavalla työllä myös tähän haasteeseen.
Nuorten Talo
Jo vuoden 2018 aikana nuorisopalveluissa päästiin konkreettisesti suunnittelemaan Nuorten Taloa ja
saimme olla aktiivisesti mukana rakentumisen vaiheissa kevään 2019. Muutimme kesäkuussa 2019
Soisalo-opiston kuvataiteen perusopetuksen ja osan kevyen musiikin opetuksesta kanssa Nuorten Taloon. Samaan rakennukseen siirtyi myös Ohjaamo-toiminta toimien elokuun alusta lähtien. Kesä-elokuussa kalustimme ja suunnittelimme taloa. Nuorten Talon avajaisia vietettiin 20.9.2019.
Nuorten Talon nuorisotilatoiminta
Nuorten Talon nuorisotilatoiminta alkoi 20.9.2019. Nuorisotila saatiin kalustettua nuorten toiveiden
mukaisesti Nuorten Talon investointibudjetin avustuksella ja nuoret ottivat tilan omakseen välittömästi.
Tilaa pidettiin auki kolmena päivänä viikossa ja sen lisäksi lauantaina kerran kuukaudessa yhteistyössä
Varkauden Seurakunnan kanssa. Nuorisotilan kävijämäärä oli kahden ensimmäisen kuukauden aikana
60-80 nuorta illassa, mutta mopokelien päätyttyä kävijämäärä on laskenut 40-50 kävijään illassa. Nuorisotilan toiminnasta vastasi työparina nuorisonohjaaja ja nuorisonohjaaja/tiedottaja. Tavoitteena
vuonna 2019 on ollut vakiinnuttaa nuorisotilatoiminta.
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Ohjaamo – nuorten matalan kynnyksen palvelupaikka
Ohjaamo-toiminta tukee varkautelaisten nuorten työhön ja koulutukseen pääsyä sekä antaa apua lähes
kaikissa nuorten elämiin liittyvissä haasteissa. Tiiviissä yhteistyössä ovat TE-toimisto, työllisyyspalvelut,
etsivä nuorisotyö, sosiaali-, mielenterveys- ja päihdetyö sekä terveystoimi. Ohjaamo on ollut avoinna
kahtena päivänä viikossa klo 13 – 16. Tavoitteena on lisätä aukioloa heti kun se yhteistyöverkoston toimijoille on mahdollista. Toiminnan koordinoinnin pitäisi olla vahvemmin resurssoitua, kehittämistyö
vaatisi täysiaikaisen työntekijän. Vuoden 2019 toimintaa Ohjaamolla hankaloitti remontointeihin liittyvät asiat, tiloissa ei kesällä ollut esim. lämmitystä, vedenjakelussa oli katkoja ja sähkönsaanti tuotti
myös vaikeuksia. Ohjaamoa pidettiin tuolloin PopUp-muotoisena. Ohjaamon asiakkuuksia seurataan
valtakunnallisella NUTI-nuorisotilastot-järjestelmällä, alkuvuonna järjestelmä sortui, joten vuoden asiakasmäärissä on vääristymä. Uusissa tiloissa Nuorten Talolla Ohjaamo aloitti elokuun alussa.
Lasten ja nuorten osallisuus
Rakenteet ovat sisällöltään kehittyneet, mutta vaaditaan kuitenkin aikaa, henkilöstöresursseja sekä
laaja-alaista yhteistyötä sen eteen, että osallisuus aidosti toteutuu. Lisäksi on tärkeää, että myös luottamushenkilöt ja viranhaltijat sitoutuvat mm. osallisuuden foorumeihin. Tätä edesauttaa nuorisojaoston
esitys ja Varkauden kaupunginhallituksen päätös 2.9.2019 (§ 224), jonka mukaan jokainen kaupunginvaltuustossa edustettuina oleva puolue sekä jokainen hallintokunta nimeäisi Nuorten Warjovaltuuston
kokouksiin edustajansa. Nuorten Warjovaltuusto ja Varkauden Lasten Parlamentti Warpaset kokoontuvat säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa ja kokoontumispäivät on merkitty kaupungin vuosikalenteriin.
Lapsia ja nuoria on kuultu Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa päivitettäessä ja asia oli pääaiheena syksyn Warpasten ja Nuorten Warjovaltuuston kokouksissa. Lisäksi järjestettiin aihetta koskevia
pajoja nuorten ryhmille. Nuorten Talon kokoustila ja nuorten tila on sisustettu nuorten toiveita kuunnellen ja osallisuus näkyy vahvasti myös toiminnan sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa.
Zemppari – vapaaehtoinen tukihenkilötyö
Erityisnuorisotyö koordinoi yhdessä Nuorten Palvelu ry:n kanssa Zemppari-toimintaa, joka on matalan
kynnyksen ennaltaehkäisevää tukityötä. Toiminta on mahdollistanut kaupungin lapsille ja nuorille vapaaehtoisen turvallisen aikuisen kautta mielekästä tekemistä vapaa-aikaan, nuoren omien voimavarojen löytämisen ja niiden hyödyntämisen. Vapaaehtoisia, koulutettuja aikuisia marraskuun 2019 koulutuksen jälkeen on 17 henkilöä, tukisuhteita koko vuoden aikana 10 kpl, vuoden lopussa 8 kpl. Lisää
miehiä toivotaan edelleen mukaan toimintaan, heistä on pula pojille tarvittavaan tukeen. Tukisuhteet
ovat usein vuosia kestäviä. Zemppari-toiminta on kustannuksiltaan erittäin edullista ennaltaehkäisevää
tukityötä, tukihenkilö saa vain 50 € suuruisen kulukorvauksen kuukaudessa.
Könönpellon nuorisotilat
Nuorisotila toimii lapsille ja nuorille tuttuna ja turvallisena paikkana elämän eri vaiheissa. Nuorten hyvinvointia pyritään edistämään osallistavin keinoin ohjaajan tuella. Nuorisotilassa on nuorista koostuva
tilatoimikunta, jonka tehtävänä on toimia nuorten äänenä ja edistää nuorisotilan asioita. Nuorisotila on
keskittänyt toimintansa yläkouluikäisiin 2019 syksystä lähtien ja aukioloaikoja on muutettu yhtenäiseksi Nuorten Talon nuorisotilan kanssa. Nuoria käy illassa pääsääntöisesti 10-20 hengen porukka.
Tiloilla nuoret ovat kasvaneet osaksi nuorisotilan yhteisöä ja tilatoimikunta on vahvistanut rooliaan tilatoiminnassa. Haasteen tilatyöhön tuo yhden ohjaajan varassa toimiminen ja työpariuden puuttuminen.
Etsivä nuorisotyö sekä OHO!-hankkeen ja Nonstop Ramppi -hankkeen yhteistyö
Nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin ja oikea-aikaisen psykososiaalisen tuen hanke on tuonut etsivälle
nuorisotyölle mahdollisuuden järjestää kohdennettua pienryhmätoimintaa yhteistyössä OHO!:n projektihenkilöstön kanssa. Ramppi-hanke on tuonut mukanaan lisää ryhmätoimintoja, johon etsivästä nuorisotyöstä on joustavasti ja nopeasti ohjautunut asiakkaita. Yhteistyössä hankkeiden kanssa on myös
saatu pidettyä Nuorten Talon nuorisotilassa torstai-iltaisin nuorten aikuisten iltoja. Nuorten aikuisten
illat alkoivat 3.10.2019 ja joulukuun loppuun mennessä oli kävijöitä kertynyt yhteensä 84 ja aukiolotunteja 27. Nämä illat ovat erittäin tärkeä työkalu yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Koska illat
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järjestetään yhteistyössä muiden täysi-ikäisten nuorten kanssa työskentelevien tahojen, kanssa on nuorilla matalampi kynnys osallistua iltoihin.
Po1nt on Chat
Nuorisopalvelujen pääasiallinen tiedotuskanava on Po1nt -nuorten portaali ja olemme olleet mukana
palvelusivuston kehittämistyössä. Sivuston alkuperäisten ominaisuuksien rinnalle kehitetty verkkovälitteisiä palveluina Online-läksytuki ja Nuorten tieto- ja neuvontatyön chat. Näiden lisäksi hankkeessa on
kehitetty chat bott, joka vastaa chattiin nuorisotyöntekijöiden chat-päivystyksen ulkopuolella. Varkaudesta chat-vastaajana on ollut yksi työntekijä (noin 20 vastausvuoroa vuoden aikana). Kehittämistyötä
varten on koottu myös Po1nt-nuortenraati, jossa nuoret ovat päässeet kehittämään palveluja yhdessä
koko Po1nt-alueen nuorten kanssa. Varkaudesta nuortenraadissa on ollut mukana neljä yläasteikäistä
nuorta. Lisäksi yhteistyössä OHO!-hankkeen kanssa kerättiin kehittämisehdotuksia täysi-ikäisiltä nuorilta.
Ankkuritoiminta
Toinen erityisnuorisotyöntekijä on 50 % työajalla mukana syyskuussa 2019 alkaneessa Ankkuritoiminnassa. Ankkuritoiminta on moniammatillista yhteistyötä, joka on kohdistettu alle 18-vuotiaiden hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennaltaehkäisyyn. Ankkurin moniammatilliseen tiimiin kuuluvat ammattilaiset poliisista sekä sosiaali- ja nuorisotoimesta. Ankkuriryhmässä pyritään tapaamaan alaikäistä
ja huoltajia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ennen kuin ongelmat vaikeutuvat ja laajenevat.
Toiminnan alussa on verkostoiduttu ja markkinoitu toimintaa sekä tavattu ensimmäisiä asiakkaita viikoittain.
Kulttuurinen nuorisotyö
Kulttuurinen nuorisotyö oli osallisena Warkaus 90 -juhlavuoden tapahtumissa sekä muissa kaupungissa järjestettävissä tapahtumissa kuten perinteinen Vapputapahtuma Taulumäen torilla. Graffititaiteen edistäminen on jatkunut ja yhtenä esimerkkinä olemme saaneet Varkauteen kaupungin ensimmäisen muraalin. Skeittipuisto avattiin kesällä 2019 ja sen alueen kehittäminen jatkuu mm. laillisella graffitiseinällä. Nuorten Talolle hankittiin bändisoittimia sekä ääni- ja valokalustoa. Tämä mahdollistaa
oman bändikerhotoiminnan, teatteritoiminnan sekä omavaraisten nuorisotapahtumien järjestämisen
alusta loppuun itse, nuoria osallistaen ja kouluttaen. Talolle hankittiin myös nykyaikaiset DJ-kamat ja
pidimme DJ-koulutuksen nuorille yhdessä Soisalo-opiston kanssa.
Kansainvälinen nuorisotyön kehittämishanke 2018 - 2019
Nuorisopalvelut on ollut mukana Pieksämäen nuorisotoimen, Sortavalan Social and Cultural Youth:n ja
Suomi-Venäjä–Seura ry:n Varkauden osaston kanssa hankkeessa, jonka tavoitteena on mm. edistää
nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä vahvistaa nuorten yhteisöllisyyttä ja toimintamahdollisuuksia. Tavoitteena on tukea nuorten oman kulttuuri-identiteetin rakentumista ja kasvua aktiivisiksi
toimijoiksi omassa kulttuurissaan ja yhteisössään sekä lisätä kiinnostusta muita kulttuureita kohtaan.
Osallistujatahojen nuorten ryhmät ovat vierailleet niin Varkaudessa, Pieksämäellä kuin Sortavalassa.
Nuorten osallisuus on ollut olennaista – he ovat suunnitelleet toimintaa työntekijöiden mahdollistaessa
eri toimintoja ja nuortenryhmän liikkuvuuden kaupunkien ja kahden maan välillä. Kehittämishanke saatiin päätökseen vuoden lopulla ja jatkosuunnitelmia on tehty yhdessä Pieksämäen nuorisotoimen
kanssa.
Nuorisopalvelujen esimies Kati Rytilahti
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MUSEOT
Museoilla vuosi 2019 on ollut muutosten ja onnistumisien vuosi. Vuosi päättyi upeasti kahden suuren
hankkeen positiivisilla hankepäätöksillä, joiden eteen on museoilla tehty töitä ja vuosia. Lisäksi päätös
uudesta kokoelmatilasta on tuonut uskoa ja intoa koko henkilöstöön.
Tulevaisuuden suunnittelua ja sen eteen tehtävää työtä on kuitenkin hankaloittanut tilahankkeen etenemättömyys, vaikka alkuvuoden hankesuunnitelman teko antoi jo toivoa hankkeen etenemisestä viimein päätöksentekoon. Tilahankkeen ”roikkuminen” hankaloittaa sekä uusien hankkeiden toteutumista, että laajemminkin tulevaisuuden suunnittelua, mikä antaa haasteita henkilöstön jaksamisen ja
sitoutumisen osalta. Toivomme, että näillä uusilla hankkeilla olisi positiivinen vaikutus myös tila-asian
ratkeamiseksi näin kahdennentoista väliaikaisratkaisuvuoden alkaessa.
Perustyössä työn tekemistä on hidastanut pitkään kestänyt kokoelmatietojärjestelmän muutosprojekti.
Vuoden 2019 muutos vaikutti sekä työn etenemiseen, mutta myös uudenlaiseen tekemisen tapaan ja
sen omaksumiseen. Uusi järjestelmä on kuitenkin viimein käyttöön päästyään tuonut kokoelmatyöhön
uusia käytäntöjä ja tekemisen tapoja ja työn tekeminen on mahdollistunut aivan uudella tavalla. Uuden
järjestelmän myötä myös hakupalvelu Finnaan siirtyminen on iso positiivinen muutos.
Näyttelytoiminnassa työllisti erityisesti Warkauden lehden 100-vuotisnäyttely, joka toi mukanaan innostavan yhteistyön lehden ja sen henkilökunnan kanssa. Iloinen asia vuoden aikana oli myös Matkaopas
teollisiin ympäristöihin –julkaisun ilmestyminen elokuussa 2019.
Henkilöstömuutoksia ei juuri ole ollut. Kanavamuseon kesä onnistui erinomaisesti johtuen ennen kaikkea onnistuneesta määräaikaisesta rekrytoinnista, saimme erittäin positiivisen ja luotettavan työntekijän! Taipaleen kanavamuseon jatkon tilanne on huolestuttanut koko henkilöstöä ja vaikeuttanut lyhemmän tähtäimen suunnittelua.
Museotoimenjohtaja Hanna-Kaisa Melaranta
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SOISALO-OPISTO
Soisalo-opiston henkilöstön kuulumisia on kysytty henkilökunnan kokouksessa 7.2.2020 digitaalisesti
padlet-alustalla paikalla ja etänä olleilta. Alla yhteenveto henkilökunnan ilon- ja huolenaiheista.
Ilonaiheet:
Vastauksissa korostui vahvasti sekä organisaation että oman työn kehittäminen ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön. Kehittämiseen osallistuvat kaikki työyhteisön jäsenet ja työtä tehdään yhdessä. Kehittämisessä on siirrytty paperilla suunnittelusta konkreettiseen tekemiseen. Yhteisöllisyyden tunne on
lisääntynyt.
Työyhteisö koetaan hyväksi ja ilmapiiri kannustavaksi – ’on lupa innostua’. Työnkuvat koetaan selkeiksi
ja omaa osaamista vastaaviksi. Työkaverit ovat avuliaita ja kivoja.
Iloa tuottavat myös asiakkaat.
Suuria ilonaiheita ovat myös uudistuneet tilat Nuorten Talolla sekä opistotalon toimistotilat ja neljännen
kerroksen opetustilat.
Huolenaiheet:
Moni työntekijä kokee, että töitä on paljon ja työssä on kiireen tuntua. Tämä aiheuttaa riittämättömyyden tunnetta, että ei ehdi tehdä asioita niin hyvin kuin haluaisi.
Soisalo-opistolla on juuri otettu käyttöön Hellewi-oppilashallinto-ohjelman uusi versio. Ohjelman haltuunotto aiheuttaa stressiä, koska se poikkeaa käyttöliittymältään huomattavasti aikaisemmasta versiosta ja koulutusta ei ole saatu riittävästi ohjelman toimittajalta.
Henkilöstöä huolettaa myös kuntien taloudellinen tilanne ja sen mahdollinen vaikutus opiston toimintaan.
Pätevän ja osaavan henkilöstön rekrytoimisessa on haasteita samoin kuin tarkoituksenmukaisten opetustilojen saamisessa.
Rehtori Marjut Latva-Vesanen ja koulutuspäällikkö Jukka Tuohino

SIVISTYSTOIMEN JA LIIKUNTA- JA VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO
Molempien toimialojen hallintoa katsotaan tässä yhtenä kokonaisuutena, sillä sivistysjohtaja vastaa
molemmista toimialoista. Vuosi 2019 oli hallinnolle haasteellinen, johtuen työntekijöiden pitkistä sairauspoissaloista. Työtaakasta selviytymisessä helpotti se, että poissaolot olivat hyvissä ajoin tiedossa ja
niitä pystyttiin kohdentamaan työvuoden hiljaisempiin hetkiin, jolloin tehtäviä pystyttiin tekemään etukäteen ja se, että henkilöstö jousti todella paljon. Priorisointia jouduttiin tekemään myöskin, mutta onneksi siitäkin selvittiin hyvän yhteishengen ansiosta.
Sivistysjohtaja Timo Tuunainen
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LIIKUNTA- JA VAPAA-AIKATOIMI
Liikunta- ja vapaa-aikatoimen vuosi 2019 oli tunteiden vuoristorataa. Alkuvuoden aikana henkilöstö oli
vahvasti osallisena suunnittelemassa uutta uimahallia ja mielialat olivat korkealla. Syyskuussa tullut
päätös hankkeen keskeyttämisestä oli iso isku koko henkilökunnalle. Siirtymistä uusiin ja nykyaikaisiin
tiloihin oli odotettu jo vuosikausia. Pettymys oli valtaisa juuri uuden talvikauden alla. Henkilöstön
kanssa käytiin asiaa avoimesti läpi ja kaikki saivat purkaa tunteensa juuri niin kuin ajattelivat. Hyvä ja
positiivinen työyhteisön ilmapiiri auttoi pääsemään asian ylitse ja koko henkilöstö sitoutuikin kehittämään toimintoja nykyisissä tiloissa.
Liikunta- ja vapaa-aikatoimi on ollut vahvasti palkkatukityöllistämisen talkoissa mukana. Vuoden 2019
aikana kaiken kaikkiaan 12 henkilöä oli palkkatukityössä toimialan eri tehtävissä. Liikuntapaikanhoitajan avustavissa tehtävissä oli kuusi henkilöä, puistotyöntekijän tehtävissä neljä henkilöä ja toimistosihteerin nimikkeellä kaksi henkilöä. Toimistosihteerin nimikkeellä olleet henkilöt olivat merkittävässä asemassa kehittämässä vuonna 2019 perustettua Lainaamo365-toimintoa kirjastolla. Palkkatyöllistämisestä saadut tulokset ja kokemukset ovat olleet positiivisia ja yhteistyö työllisyyspalveluiden kanssa on
ollut mutkatonta.
Suurimmat henkilöstöä kuormittavat tekijät ovat organisaation ulkopuolelta tuleva kritiikki, henkilöstömitoitus sekä nykyisen uimahallin käyttöikä. Koko liikunta- ja vapaa-aikatoimen henkilökunta työskentelee asiakasrajapinnassa, tehden suurella sydämellä työtään asiakkaita, liikuntapalveluiden käyttäjiä
varten. Suuri osa kaupunkilaisista käyttää jotakin osaa palveluistamme, joten henkilökunta on lähes
aina ensimmäinen kohde, johon kritiikki osuu.
Tuotettavien palveluiden laajuus ja palvelutaso eivät kestä pitkiä poissaoloja, eikä erikoisosaamista
vaativiin töihin ole yksinkertaista löytää sijaisia. Työkierron ja koulutusten avulla pyritään lisäämään
henkilöstön osaamista, jotta tuuraajia löytyisi pikaisesti omista resursseista ja vältyttäisiin ylitöiden tekemiseltä.
Uimahallin jäljellä oleva käyttöikä huolestuttaa henkilökuntaa. Tehtävämme ja vastuumme on aina turvata palveluidemme turvallisuus ja terveys, eikä sen suhteen voi tehdä kompromisseja. Nykyisessä uimahallissa monien toimintojen järjestäminen on huomattavasti haastavampaa ja kuormittavampaa,
kuin uusissa nykyaikaisissa uimahalleissa.
Henkilöstön hyvinvointia on ylläpidetty pääosin liikunnallisin keinoin. Vuoden 2019 aikana toteutimme
ns. triathlon-haasteen ja osallistuimme neljän joukkueen voimin Joroisten Finntriathlonin yrityssarjaan.
Kokemukset osallistumisesta olivat myönteisiä ja kokeilu ei tule jäämään ainutkertaiseksi. Lisäksi henkilöstöllämme on oikeus käyttää meidän omia palveluitamme maksutta, oman fyysisen kunnon ylläpitämiseksi. TyHy-päivää vietimme 31.5 Kuopion Rauhalahdessa. Ohjelmassa oli ”leikkimielinen” kurlausturnaus sekä mahdollisuus joko kylpylän käyttöön tai ulkoiluun alueen ulkoilureiteillä.
Liikunta- ja vapaa-aikatoimen sairauspoissaolot vähenivät merkittävästi vuoden 2018 tasosta. Henkilöstön hyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja me-hengen luomiseksi yhdessä henkilöstön kanssa tehdyt toimenpiteet ovat olleet osaltaan vähentämässä sairauspoissaoloja.
Liikuntapalvelujen esimies Marko Kukkonen
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SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO (TOIMISTOPALVELUT)
Sote-toimistopalveluissa henkilöstömäärä väheni eläköitymisen myötä 2019 sekä valmistauduttiin vuoden 2020 eläköitymiseen sisäisen rekrytoinnin kautta. Sairauspoissaolojen määrä kasvoi johtuen erittäin pitkistä sairaslomista.
Sote-toimistopalveluiden henkilöstö on osallistunut loppuvuoden aikana tiiviisti sote-keskuksen toiminnalliseen suunnitteluun.
Hallintosihteeri Liisa Taskinen

VASTAANOTTOPALVELUT
Oleelliset virka- ja tehtäväjärjestelyihin liittyneet muutokset:
1. Uusi kuntoutuksen osastonhoitaja aloitti alkuvuodesta 2019.
2. Radiologian ylilääkäri eläköityi 1.11.2019. Uutta ylilääkäriä ei ole onnistuttu rekrytoimaan. Toisen radiologin tehtävät on hoidettu ostopalveluin. Teknologia mahdollistaa nykyisin monien radiologisten tutkimusten lausumisen myös etätyönä.
3. Päivystyksen ylilääkärin koulutusvirkavapaan sijaiseksi saatiin oma virkalääkäri.
Ympärivuorokautisen päivystyksen lääkäritilanne notkahti alkuvuodesta 2019 erittäin huolestuttavasti.
Ilmiö on valtakunnallinen: päivystäviä lääkäreitä on ollut poikkeuksellisen vaikeaa löytää ja sitouttaa
tehtäviinsä. Tilanne korjaantui määrätietoisella rekrytoinnilla, joustavilla työaikaratkaisuilla ja koulutuksen systemaattisella mahdollistamisella. Päivystyksen ylilääkärin virkavapaan sijaisuuteen saatiin oma
virkalääkäri ja sinnikkäällä työllä kaikki päivystyksen lääkärivirat saatiin taas uudelleen täytettyä.
Perusterveydenhuollon vakituiset lääkärinvirat on saatu täytettyä, mutta tilanne elää nopeasti ja jatkuvasti. Sijaisuuksiin on ollut haasteita löytää lääkäreitä. Vuonna 2019 oli useita kuukausia vajausta virkavapauksien, perhevapaiden, osa-aikaisuuksien ja sairaslomien vuoksi. Loppuvuodesta tilanne korjaantui, mutta on edelleen epävakaa. Perusterveydenhuollon lääkäreiden rekrytointi on hyvin haasteellista kansallisestikin, eikä sitä helpottanut mediassa paljon huomiota saanut debatti perusterveydenhuollon lääkäreiden kohtuuttomasta työkuormasta, työn kohdentumisesta muuhun kuin lääkärille kuuluviin työtehtäviin ja perusterveydenhuoltoon töihin hakeutuvien lääkäreiden rekrytointivaikeuksista.
Korjaavia ratkaisuja on pohdittu yhdessä lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan kanssa. Työnohjausta on
järjestetty. Sähköisiä kanavia on hyödynnetty ja digiklinikka on otettu käyttöön, jotta osa potilasvirroista
ohjautuisi uudella tavalla.
Röntgenhoitajia on saatu vakinaisiin tehtäviin, mutta äkillisiin poissaoloihin ei ole juurikaan saatu sijaisia. Tämä on kuormittanut erityisesti päivystäviä röntgenhoitajia. Erikoissairaanhoidon poliklinikalla on
ollut paljon sairauspoissaoloja, osin sisäilmasyistä. Erityisosaamista vaativiin tehtäviin on ollut vaikea
saada sijaisia, mutta ratkaisuja on haettu mm. joustavalla henkilökunnan käytöllä palvelualueen sisällä.
Tehtävänkuvia on tarkasteltu järkevän henkilöstön käytön ja osaamisen näkökulmasta.
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Sisäilmasta johtuvia ongelmia ja siitä aiheutuvia sairauspoissaoloja oli joissakin yksiköissä enemmän
kuin aikaisempina vuosina. Ratkaisuja on mietitty yhteistyössä työterveyshuollon, työsuojelun ja muiden
toimijoiden kanssa.
Työkyvyttömyyspoissaolojen määrä on noussut vuoteen 2018 verrattuna, mutta niitä oli vähemmän
kuin vuonna 2017. Useammassa yksikössä poissaolot ovat kuitenkin vähentyneet huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Korvaavan työn mahdollistamiseen on panostettu.
Henkilökunta on kouluttautunut aktiivisesti. Yksikkökohtaiset koulutussuunnitelmat ja kehityskeskustelut ovat ohjanneet koulutusten myöntämistä. Kaupungin yhteiseen TYHY-toimintaan on osallistuttu. Yksiköt ovat järjestäneet myös omia työhyvinvointitapahtumia. Esimiehet ovat olleet mukana näissä tapahtumissa.
Uusi sote-keskus ja siihen liittyvä toiminnallinen suunnittelu on ollut keskiössä vuonna 2019. Henkilöstöä on informoitu koko henkilökunnalle suunnatuin sote-infoin ja aktiivisesti tiedottaen mm. intranetissä. Kaikki yksiköt ovat saaneet osallistua omia työyksiköitään koskevien suunnitelmien arviointiin
ja virtuaalitilojen vierailuihin. Toiminnallisen suunnittelun työryhmissä on ollut edustettuna johto, esimiehet, työntekijöiden edustus ja muita avainhenkilöitä. Sote-keskukselle on luotu yhteinen visio ja
strategia, joka on ohjannut suunnittelua. Toiminnallisen suunnittelun uusia toimintamalleja lähdetään
jalkauttamaan mahdollisuuksien mukaan jo ennen uusiin tiloihin siirtymistä. Uutta sote-keskusta odotetaan innolla, mutta luonnollisesti huolenaiheita on uusiin toimintatapoihin, tilojen riittävyyteen ja monitilaympäristöissä työskentelyyn liittyen.
Asiakas- ja potilaspalaute on ollut erinomaisella tasolla, mitä ei olisi mahdollista saavuttaa, ellei henkilökunta olisi sitoutunut ja hyvinvoiva.

Palvelualuepäällikkö Eija Ruotsalainen

PSYKOSOSIAALISET PALVELUT
Vuosi 2019 oli jälleen palvelualueella työntäyteinen. Asiakkaiden tilanteet ovat vuosi vuodelta monimutkaistuneet ja vaikeutuneet – työtehtävien haastavuus ja työmäärä aiheuttivat kuormituksen tunteita
kaikissa palvelualueen yksiköissä. Erityistyöntekijöiden (psykologit, sosiaalityöntekijät) saatavuus oli
vuoden aikana haastavaa ja heijastui palvelualueen toimintaan ja asiakkaille järjestettäviin palveluihin
sekä lisäsi työntekijöiden kuormitusta. Koulupsykologisia palveluita jouduttiin hankkimaan ostopalveluin, kun koulupsykologin paikkoihin ei saatu rekrytoitua omia työntekijöitä Varkaudessa ja Joroisissa.
Lastensuojelun sosiaalityössä oli useiden kuukausien ajan sosiaalityöntekijän vajaus, lisäksi lapsiperheiden sosiaalityöhön ei saatu rekrytoitua sosiaalityöntekijää ja paikat täytettiin määräaikaisesti sosiaaliohjaajilla.
Perhepalvelut oli tiiviisti mukana Lapset, nuoret ja perheet –hankkeessa, jossa kehitettiin edelleen perheille tarjottavien matalan kynnyksen palveluiden saavutettavuutta sekä keskitettyä resurssien ohjaamisen mallia. Vuoden aikana pilotoitiin sähköistä resurssiohjaustyökalua lastensuojelussa, lapsiperheiden sosiaalityössä, perhetyössä ja kasvatus- ja perheneuvonnassa. Henkilöstö koki aluksi sähköisen
resurssiohjaustyökalun käytön työlääksi, mutta pilotoinnin edetessä työkalun käyttö muuttui helpommaksi. Erityisesti perhetyön osalta sähköinen resurssienohjaus tarjosi uudenlaisen näkymän ja mahdollisuuden omien perhetyön resurssien hyödyntämiseen kokonaisvaltaisemmin.
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Lasten ja nuorten keskus Nikulan toimintaa kehitettiin vuoden aikana yhteistyössä henkilöstön kanssa.
Kehittämistyön lopputuloksena perusturvalautakunta päätti Nikulan toiminnan jakautumisesta lasten ja
nuorisopsykiatriseen erikoissairaanhoitoon sekä perustason palveluihin 1.1.2020 alkaen. Perustason
palvelut, kasvatus- ja perheneuvonta, oppilashuollon psykologit ja koulupsyykkari, siirtyvät muutoksen
myötä psykososiaaliselta palvelualueelta vastaanottopalveluihin. Kehittämistyön tavoitteena oli, että
Varkaudessa vastataan oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti lasten, nuorten ja perheiden palveluiden ja hoidon tarpeeseen. Henkilöstön johtamisen näkökulmasta merkittävin muutos oli se, että tehdyn muutoksen myötä Nikulan esimiestehtävää ei enää täytetä. Lasten ja nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon
tiimi siirtyi päihde- ja mielenterveyspalvelujen esimiehen johdettavaksi ja perustason toimijat perusterveydenhuollon ylilääkärin johdettaviksi.
Aikuissosiaalityössä panostettiin erityisesti nuorten kanssa tehtävään työhön. OHO! – (Nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin ja oikea-aikaisen psykososiaalisen tuen hanke) ja NONSTOP (Nuorten osallisuuden, sosiaalisen tuen ja oikea-aikaisten palveluiden hanke) –hankkeet kehittivät uusia toimintatapoja
nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, palveluohjaukseen ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin.
Kaupunkiin vastaanotettiin kolme uutta pakolaisperhettä syyskuussa, vastaanoton valmistelut olivat
onnistuneet ja perheiden kotoutuminen lähti hyvin käyntiin.
Työpajalla oli paljon sairauspoissaoloja, mikä kuormitti henkilöstöä ja heijastui työyhteisön hyvinvointiin.
Vammaispalvelussa oli vuoden aikana henkilöstövajauksia, avonaisen viran täyttäminen oli haasteellista. Vammaispalvelussa painetta tuo tarjottavien palveluiden subjektiivisuus ja kasvavat kustannukset, joihin talouden suunnittelussa kiinnitetään paljon huomiota.
Aluehallintovirasto määräsi Varkauden kaupungin päättämään tahdosta riippumattoman hoidon toteuttamisen ja määräyksen mukaisesti tahdosta riippumaton hoito päätettiin Varkauden sairaalan psykiatrisella osastolla 1.4.2019 alkaen. Vuoden aikana on kehitetty psykiatrisen osastohoidon sisältöä vastaamaan muuttunutta tilannetta, on kehitetty ryhmätoimintoja sekä tehty päihdepotilaiden hoitoa koskevia
linjauksia. Loppuvuodesta linjattiin osaston paikkaluvuksi 15 siten, ettei ylipaikoille oteta potilaita.
Osaston henkilökunta on muutoksen myötä pohtinut omaa rooliansa. Työn on koettu muuttuneen merkittävästi tahdosta riippumattoman hoidon päättymisen myötä, eivätkä kaikki ole tunteneet työtä enää
yhtä mielekkääksi kuin ennen. Osaston esimiestyö siirrettiin 1.7.2019 alkaen päihde- ja mielenterveyspalvelujen esimiehen tehtäväksi tavoitteena, että psykiatrista avo- ja osastohoitoa voitaisiin johtaa
enemmän yhtenä kokonaisuutena joustavampien asiakas- ja potilasprosessien kehittämiseksi. Tässä
yhteydessä psykiatrian osaston osastonhoitajan virkaa ei siis enää täytetty, mutta osastolle perustettiin
päihde- ja mielenterveyspalvelujen esimiehen työpariksi apulaisosastonhoitajan tehtävä arjen käytäntöjen sujumiseksi.
Tahdosta riippumattoman hoidon päättymisen myötä psykiatrisessa avohoidossa on hoidettu entistä
vaikeahoitoisempia potilaita. Psykiatrian poliklinikan asiakasmäärät ovat olleet kasvussa ja poliklinikan
toimintatapoja on arvioitu ja kehitetty edelleen kasvavaan palvelutarpeeseen vastaamiseksi.
Vuoden aikana laadittiin Joroisten kunnan talouden tasapainottamisohjelmaa ja Joroisten sosiaalityön
yksikön osalta ohjelmaan kirjattiin toimenpiteet mielenterveyskuntoutujien kotikuntoutustyön siirtämisestä Joroisten mielenterveysneuvolasta käsin tehtäväksi työksi sekä vammaissosiaalityön keskittämisestä Varkaudesta käsin hoidettavaksi 1.1.2020 alkaen. Näiden toimenpiteiden myötä mielenterveyskuntoutujien kotikuntoutustyötä tehneiden työntekijöiden tehtävät muuttuvat jälleen – edellisen kerran
heidän tehtävänsä muuttuivat vuotta aiemmin, kun mielenterveyskuntoutujien tukiasumis- ja ryhmätoimintayksikkö Päiväpirtin toiminta lopetettiin.
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Perhetyöntekijöinä ovat vuoden 2019 aikana toimineet sijaiset eripituisilla määräajoilla. Koulukuraattorin virassa määräaikaisesti toiminut työntekijä ei ole koulutukseltaan sosiaalityöntekijä, joten sosiaalityön panos on ollut vähäisempi vuoden aikana asiakastyössä. Vuoden aikana käytiin suunnittelua Joroisten sosiaalityön yksikön muutosta Joroisten Omasäästöpankin tiloista vuodeosaston yhteyteen ja
remontti- ja muuttosuunnitelmat konkretisoituivat loppuvuodesta – varsinainen muutto siirtyi vuoden
2020 puolelle.
Kaiken kaikkiaan palvelualueen toiminnoissa ja yksiköissä koettiin, että vuosi oli haastava asiakas- ja
potilastyössä. Asiakkaiden tilanteet ovat monimutkaistuneet ja asiakasmäärät kasvaneet, lisäksi rekrytointi on vaikeaa, eikä avautuvia tehtäviä saada nopeasti täytettyä. Henkilöstö on ajoittain äärimmilleen
kuormittunutta, kasvaviin palvelutarpeisiin vastaaminen sekä lainsäädännöllisissä ja toiminnallisissa
muutoksissa mukana pysyminen on haastavaa. Haasteelliset tilanteet ovat ajoittain aiheuttaneet henkilöstössä turhautumista, väsymistä ja näköalattomuuttakin, mutta toisaalta yksiköissä on myös kehitetty
omaa toimintaa ja oltu esillä erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.
Sote-kampukseen liittyvä toimintakulttuurin muutos mietityttää henkilöstöä ja aiheeseen liittyen tiimipalavereissa on käyty keskustelua ja valmistautumista. Henkilöstöä on osallistettu sekä tilojen suunnitteluun että toiminnalliseen suunnitteluun – tämä koetaan hyvänä, joskin se vie myös paljon aikaa esimiehiltä ja työntekijöiltä muun työn ohessa.
Palvelualuepäällikkö Riitta Mentula-Hyvärinen

KOTIIN ANNETTAVAT JA SAIRAALAPALVELUT
Vuosi 2019 on ollut kotiin annettavien palveluiden ja sairaalahoidon palvelualueella vilkas niin toiminnan
kuin toiminnan kehittämisenkin suhteen. Palvelut ovat olleet 100 %:sti käytössä niin osastoilla, tehostetussa palveluasumisessa kuin kotihoidossakin. Henkilökunta on tehnyt työtään sitoutuneesti ja ammattitaitoisesti koko palvelualueella.
Toiminnan kehittämistä kohti uutta sotekampusta on vahvasti viety eteenpäin toiminnallisissa työryhmissä henkilöstön kanssa yhdessä kehittäen sairaalan osastoilla, kotihoidossa, kotisairaalassa ja asiakas- ja palveluohjauksessa. Toiminnallisiin ja tilojen suunnitteluryhmiin on toimintayksiköistä nimetty
muutosagentteja ja toiminnallista kehittämistyötä on tehty ennakkoluulottoman positiivisesti ja moniammatillisessa yhteistyössä yli palvelualuerajojen.
Toimintaa on sairaalan osastoilla kehitetty panostamalla potilaiden vastaanottamiseen, kotiuttamiseen
sekä moniammatilliseen yhteistyöhön. Työturvallisuus ja sen kehittäminen ovat nousseet esille etenkin
sisätauti-kirurgisen osaston toiminnassa loppuvuoden aikana haasteellisesti käyttäytyvien asiakkaiden/läheisten vuoksi. Toimintatapoja ja toimintaohjeita on työstetty työturvallisuuden tiimoilta yksikkökohtaisesti.
Kotihoito on ollut mukana niin Varkauden kuin Joroistenkin kotihoidon osalta NHG:n valtakunnallisessa
vertaiskehittämisessä ja toimintaa on kehitetty asiakaspalautteiden, henkilöstön kokemuksen ja tilastoista saatujen lukujen perusteella kohti asiakaslähtöisempää ja laadukkaampaa palvelua. Kehittämistyötä on tehty pienin askelin liittyen muun muassa lääkehoidon turvallisuuteen, teknologian lisäämiseen,
henkilöstön perehdyttämiseen, vastuuhoitajuuteen ja töiden jakamiseen.
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Kotihoidossa haasteena on ollut pitkin vuotta sairauspoissaolojen suuri määrä, jotka ovat asettaneet
haasteita sijaisten saatavuudelle ja rekrytoinnille äkillisiä ja lyhytaikaisia sijaistarpeita varten. Myös pidempiaikaisempiin sijaisuuksiin on ollut haasteita löytää osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa.
Tehostetussa palveluasumisessa palveluja on kehitetty asiakas- ja omaispalautteiden pohjalta kohti yksilöllisempää ja asiakaslähtöisempää palvelua. Toiminnallista kehittämistä on viety eteenpäin palvelumuotoilun työpajoissa. Tehostettuun palveluasumiseen tuli kehittämisen tuloksena toiminnan vuosikello
ja uuden asiakkaan tarkastuslista. Käytäntöjä pyrittiin myös yhtenäistämään koko tehostetun palveluasumisen alueella. Kumppanuuspöydät omaisille ja asiakkaille on toiminut säännöllisesti 2 x/vuosi. Työhyvinvoinnin osalta muun muassa Käpykankaan palvelukeskuksessa on tyky-vastaavat, jotka ovat järjestäneet liikunnallista toimintaa säännöllisesti koko vuoden ajalle. Tehostetun palveluasumisen osalta yhteistyötä on tehty vahvasti myös yksityisten palveluntuottajien kanssa niin palveluseteleiden kuin ostopalvelujenkin osalta. Mm. yhteinen asiakaskysely toteutettiin palveluasumisen asukkaille ja läheisille.
Joroisten vuodeosastolla työn kuormittavuutta on lisännyt talouden tasapainottamiseen liittyvät suunnitelmat, epätietoisuus vuodeosastotoiminnan jatkumisesta ja säästötavoitteiden saavuttamisesta. Joroisten vuodeosasto toimi heinäkuussa 2019 10-paikkaisena vuodeosastona eli toimintaa oli supistettu.
Koko palvelualueella on vakinaistettu pitkäaikaisia sijaisia avoimiin tehtäviin pitkin vuotta. Avoimia tehtäviä ja pitkäaikaisia sijaisuuksia on ollut myös ulkopuolisessa haussa. Myös vakituisia siirtoja toimintayksiköiden välillä on tehty työntekijöiden suhteen. Rekrytointi on ollut koko vuoden erittäin haasteellista
niin lyhytaikaisten sijaisuuksien kuin pitkäaikaistenkin sijaisuuksien osalta. Myös vakituisiin tehtäviin hakijamäärät ovat olleet vähäisiä. Osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on ollut haasteellista. Markkinointia, viestintää ja oppilaitosyhteistyötä on pyritty lisäämään ja monipuolistamaan sijaisten
saatavuuden turvaamiseksi. Varahenkilöstöllä on paikattu osa äkillisistä ja pitkäaikaisista sijaistarpeista.
Rekrytoinnin haastetta on lisännyt sairaspoissaolojen määrä, joiden osalta etenkin pidemmät sairauspoissaolot ovat kasvaneet. Henkilöstön riittävyyden ennakointi on vaikeutunut. Sairauspoissaolot vaikuttavat myös työntekijöiden työhyvinvointiin.
Työhyvinvointia olemme kehittäneet koko palvelualueella toteuttamalla yksiköissä kehittämisiltapäiviä ja
tiimi-iltapäiviä. Työnohjausta on myös järjestetty useammassa yksikössä niin yksilö- kuin ryhmätyönohjauksena tukemaan työssä jaksamista. Kehityskeskustelujen sekä potilas- ja omaispalautteiden pohjalta
on nostettu toimintoihin kehittämiskohteita ja koulutustarpeita. Ammatillinen täydennyskoulutus oli
vuonna 2019 suunnattu työturvallisuuteen (Avekki), saattohoidon kehittämiseen, lääkehoitoon, ergonomiaan ja tiimivastaavien koulutukseen

Palvelualuepäällikkö Reetta Kettunen
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4. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE
Varkauden kaupungin palveluksessa oli vuoden lopussa 1657 työntekijää.
Vakituisen henkilöstön määrä oli laskenut 40:llä henkilöllä (- 3 %) edellisvuoteen verrattuna
(31.12.2018 tilanne). Vakituisen henkilöstön osuus kokonaishenkilöstömäärästä on 77,0 %, joka on
täsmälleen saman verran kuin kunnissa keskimäärin (vuonna 2018).
Määräaikaisten työntekijöiden määrä nousi 61:llä (+ 22,2 %). Nousua oli eniten sosiaali- ja terveystoimessa (yhteensä 39 henkilöä) ja teknisessä toimessa (yhteensä 14 henkilöä). Tätä selittää rakenteilla
olevan sote-keskuksen odotettavissa olevat muutokset toiminnallisissa prosesseissa, työnjaoissa ja
henkilöstöresurssin kohdentamisessa, mitä on ennakoitu joustavammilla määräaikaisilla rekrytoinneilla.
Henkilötyövuosien määrä (HTV 2) oli 1.494,6, joka oli 17,5 henkilötyövuotta (–1,2 %) vähemmän kuin
vuonna 2018. Henkilötyövuosien määrää laskettaessa luvusta on vähennetty palkattomat poissaolot (=
HTV 2).
Henkilöstön kokonaismäärä kuitenkin kasvoi 12 henkilöllä (+ 0,7 %).
Ylivoimaisesti suurin osa työntekijöistä työskenteli Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen
(KVTES) piirissä (81,3 % henkilöstöstä). Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen
(OVTES) piirissä työskenteli 11,0 % henkilöstöstä. Muita Varkauden kaupungilla sovellettavia virka- ja
työehtosopimuksia ovat Kunnallinen lääkärien virka- ja työehtosopimus (3,6 % henkilöstöstä), Kunnallisen teknisen henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus (3,1 %) ja Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön
sopimus (1,0 %).
Henkilöstö on hyvin naisvaltainen: 87 % henkilöstöstä oli naisia ja 13 % miehiä. Miesten osuus oli edelliseen vuoteen jälleen jonkin verrattuna laskenut (-13 henkilöä). Valtakunnallisesti neljä viidesosaa (80
%) kuntien henkilöstöstä on naisia (2018) eli naisten osuus on Varkauden kaupungilla jonkin verran
keskimääräistä suurempi. Kaikkein naisvaltaisin on sosiaali- ja terveysala, jossa peräti 92,0 % henkilöstöstä on naisia. Myös sivistystoimi on hyvin naisvaltainen (88 %).
Työntekijöiden keski-ikä, 49,3 vuotta, on korkeampi kuin suomalaisissa kunnissa keskimäärin (vuonna
2018 45,7 vuotta) ja se on edelleen nousussa. Iäkkäin henkilöstö oli vuoden 2019 lopussa edelleen
konsernipalveluissa (keski-ikä 55,6 vuotta) ja nuorin sosiaali- ja terveystoimessa (keski-ikä 48,9
vuotta).
Kolme yleisintä ammattinimikettä olivat lähi/perushoitaja (276 työntekijää), sairaanhoitaja (156) ja peruskoulun opettaja (124). Näiden ammattinimikkeiden määrät ovat pysyneet suunnilleen ennallaan.
Sairaala-/terveyskeskuslääkäreiden määrä on noussut 10 henkilöllä. Erona edelliseen vuoteen, luvussa
ovat mukana kaikki sairaalassa/terveyskeskuksessa työskentelevät lääkärit ammattinimikkeestä riippumatta. Laitoshuoltajien määrä on laskenut kuudella (6) henkilöllä. Muiden ammattinimikkeiden määrät ovat pysyneet käytännössä ennallaan.
Vuonna 2019 vakituisen henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus oli 7,28 % ja se on hieman kasvanut.
Vanhuuseläkkeelle jäi Varkauden kaupungilta vuonna 2019 yhteensä 36 työntekijää. Eläkeasiamiestoiminnan lakattua työntekijät tekevät eläkehakemuksensa suoraan Kevaan ja tästä syystä toimialakohtaisia tietoja ei ole saatavissa Sarastia Oy:stä. Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle jäi kolme (3) työntekijää eli saman verran kuin edellisenä vuonna. Osa-aikaeläkkeelle, osatyökyvyttömyyseläkkeelle ja kuntoutustuelle (Keva) jäi yhteensä 28 henkilöä, mikä on kahdeksan (8) edellisvuotista enemmän, ja mikä
heijastelee henkilöstön ikärakennetta.
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Lähivuosina Varkauden kaupungilta on jäämässä myös vanhuuseläkkeelle yhä enemmän työntekijöitä,
mikä sekin heijastelee kaupungin työntekijöiden korkeaa keski-ikää. Huippuvuosi näytetään saavutettavan vuonna 2022, jolloin Kevan tämänhetkisen arvion mukaan vanhuuseläkkeelle siirtyy 82 työntekijää.
Kuva 3. Vakinaiset ja määräaikaiset työsuhteet vuosina 2017-2019 (henkilöä)

Henkilöstön rakenne
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Määräaikaiset
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2017
1678
1318
320
40

Työllist./oppisop.

2019

2018
1645
1318
275
52

2019
1657
1278
336
43

Muutos 2018 - 19
12
-40
61
-9

Taulukko 1: Henkilötyövuodet (HTV 2)*) sekä muutos edelliseen vuoteen

Konsernipalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi
Sivistystoimi
Liikunta- ja vapaa-aikatoimi
Tekninen toimi
Yhteensä
*) palkattomat poissaolot huomioitu
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2017
38,9
836,0
454,9
11,5
176,7
1518,0

HTV 2
2018
40,8
830,4
432,2
24,1
184,6
1512,1

2019
45,0
803,5
431,6
24,1
190,3
1494,6

Muutos 2018 - 19
Erotus
%
4,13
10,1 %
-26,87
-3,2 %
-0,55
-0,1 %
0,05
0,2 %
5,71
3,1 %
-17,53
-1,2 %

Taulukko 2: Vakinaiset, määräaikaiset, oppisopimussuhteiset ja työllistetyt prosentteina koko
henkilöstöstä

Vakinaisia
Määräaikaisia
Työllistettyjä
Yhteensä
Henkilöstön määrä

2017
79 %
19 %
2%
100 %
1 678

2018
80 %
17 %
2%
100 %
1 645

Vark aus %
2019 Muutos 2018 - 19
77 %
-3,8 %
20 %
17,6 %
3%
50,0 %
100 %
1 657
0,7 %

Taulukko 3a: Vakinaiset toimialoittain sekä muutos edelliseen vuoteen (henkilöä)

Konsernipalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi
Sivistystoimi
Liikunta- ja vapaa-aikatoimi
Tekninen toimi
Yhteensä

2017
28
734
381
14
161
1318

Vakinaiset
2018
2019
28
29
735
716
387
375
15
15
153
143
1318
1278

Muutos 2018 - 19
Erotus
%
1
3,6 %
-19
-2,6 %
-12
-3,1 %
0
0,0 %
-10
-6,5 %
-40
-3,0 %

Taulukko 3b: Määräaikaiset toimialoittain sekä muutos edelliseen vuoteen (henkilöä)

Konsernipalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi
Sivistystoimi
Liikunta- ja vapaa-aikatoimi
Tekninen toimi
Yhteensä

Määräaik aiset
2017
2018
2019
4
4
8
209
168
207
85
77
81
6
7
7
16
19
33
320
275
336

Muutos 2018 - 19
Erotus
%
4
100,0 %
39
23,2 %
4
5,2 %
0
0,0 %
14
73,7 %
61
22,2 %
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Taulukko 4: Täyttä työaikaa tehneet ja osa-aikaiset (henkilöä)
Kokoaikaiset
Osa-aikaiset
Päätoimiset
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018
Konsernipalvelut
34
35
39
2
2
5
36
37
Sosiaali- ja terveystoimi
827 799 809 123 111 121 950 910
Sivistystoimi
392 399 381 90
83
85
482 482
Liikunta- ja vapaa-aikatoimi 21
21
22
2
4
2
23
25
Tekninen toimi
164 171 175 23
20
18
187 191
Yhteensä
1438 1425 1426 240 220 231 1678 1645

yht.
Muutos 2018 - 19
2019 Erotus
%
44
7
18,9 %
930
20
2,2 %
466
-16
-3,3 %
24
-1
-4,0 %
193
2
1,0 %
1657 12
0,7 %

Taulukko 5: Vakinaisten keski-ikä (vuotta)

Vakinaiset
Miehet
Naiset

2017
49,0
47,9
49,2

Varkaus
2018
49,1
48,5
49,2

2019
49,3
49,3
49,3

Muutos 2018 - 19
Erotus
%
0,23
0,5 %
0,76
1,6 %
0,1
0,3 %

Taulukko 6: Keski-ikä toimialoittain (vuotta)

Konsernipalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi
Sivistystoimi
Liikunta- ja vapaaaikatoimi
Tekninen toimi
Kaikkien keski-ikä

Miesten keski-ikä
2017 2018 2019
53,9 54,9 55,9
47,8 45,3 48,6
45,7 45,2 47,0

Naisten keski-ikä
2017 2018 2019
53,5 53,8 55,4
48,5 48,6 48,9
49,4 49,3 49,2

Keski-ikä yht.
Muutos 2018 - 19
2017 2018 2019 Erotus
%
53,7 54,3 55,6
1,3
2,5 %
48,5 48,4 48,9
0,5
1,0 %
48,9 48,8 49,0
0,2
0,3 %

51,8

52,4

53,7

47,8

46,3

43,0

50,4

50,5

51,2

0,7

1,4 %

48,2
47,9

48,8
48,5

49,6
49,3

51,6
49,2

51,3
49,2

51,7
49,3

50,9
49,0

50,8
49,1

51,3
49,3

0,5
0,2

0,9 %
0,5 %

Taulukko 7: Jakauma sukupuolen mukaan toimialoittain (henkilöä)

Konsernipalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi
Sivistystoimi
Liikunta- ja vapaaaikatoimi
Tekninen toimi
Yhteensä
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Miehet
Naiset
Yhteensä
2019
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Miehet
Naiset
12
12
12
16
16
17
28
28
29
41 %
59 %
59
62
54
675 673 662 734 735 716
8%
92 %
47
50
45
334 337 330 381 387 375
12 %
88 %
10

11

12

43
171

43
178

42
165

4

4

3

14

15

15

118 110 101 161 153 143
1147 1140 1113 1318 1318 1278

80 %

20 %

29 %
13 %

71 %
87 %

Taulukko 8: Yleisimmät ammattinimikkeet (henkilöä)

Lähi- ja perushoitajat
Sairaanhoitaja
Peruskoulun opettaja
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Laitoshuoltaja
Koulunkäynninohjaaja
Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettaja

Sairaala- /terveyskeskuslääkäri
Toimistosihteeri
Ruokapalvelutyöntekijä
Terveydenhoitaja
Suurtalouskokki
Hammashoitaja
Kodinhoitaja
Sosiaalityöntekijä

2017
264
157
113
67
59
38
36
17
20
23
20
20
15
18
14

2018
278
157
127
73
55
40
38
18
23
22
17
19
16
16
11

Muutos 2018 - 19
Erotus
%
-2
-0,7 %
-1
-0,6 %
-3
-2,4 %
2
2,7 %
-6
-10,9 %
1
2,5 %
1
2,6 %
10
55,6 %
-1
-4,3 %
-1
-4,5 %
1
5,9 %
-2
-10,5 %
0
0,0 %
-2
-12,5 %
0
0,0 %

2019
276
156
124
75
49
41
39
28
22
21
18
17
16
14
11

Taulukko 9: Henkilöstön vaihtuvuus (henkilöä)

Päättyneet työsuhteet
Alkaneet työsuhteet
Vakinaiset yhteensä
Keskimääräinen vaihtuvuus

2017
94
99
1318
7,32 %

2018
81
74
1318
5,88 %

2019
106
80
1278
7,28 %

Taulukko 10: Eläkkeelle siirtyminen eläkelajeittain (henkilöä; lähde: Keva)

Vanhuuseläke
Täysi työkyvyttömyyseläke
Täysi kuntoutustuki (Keva)
Osatyökyvyttömyyseläke
Yhteensä
Osa-aikaeläke

2017
46
3
3
20
72
6

2018
37
3
5
15
60
0

2019
36
3
5
23
67
0

Muutos 2018 - 19
-1
0
0
8
7
0

Taulukko 11: Ennuste eläkkeelle siirtymisistä vuosille 2019–2022 (henkilöä; lähde: Keva)

Vanhuuseläke
Työkyvyttömyyseläke
Osatyökyvyttömyyseläke
Eläkepoistuma yhteensä

2019
49
10
10
69

2020
44
10
10
64

2021
55
9
9
73

2022
64
9
9
82

Yhteensä
212
38
38
288
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5. HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN
Vastuu henkilöstön koulutuksessa oli toimialoilla ja toimintayksiköissä, jotka päivittivät ja ylläpitivät
omia osaamisen kehittämis- ja koulutussuunnitelmiaan. Tulevaisuudessa osaamisen suunnittelu kytketään henkilöstösuunnitelman laatimisprosessiin talousarvion yhteydessä. Toiminnassa noudatettiin
vuonna 2012 laadittua Osaamisen kehittäminen osana henkilöstösuunnittelua –ohjetta, jonka päivittäminen aloitetaan vuonna 2020.
Koulutuspäiviä kirjattiin yhteensä 2693 kalenteripäivää, mikä oli 428 kalenteripäivää edellisvuotta vähemmän (- 13,7 %). Samalla koulutuksen kustannukset laskivat kuitenkin vain 4,6 %.
Koulutuskustannukset sisältävät palkkakustannukset koulutusajalta.
Koulutuspäivät olivat suurimmalta osin täydennyskoulutusta, lakisääteistä ammatillista tai muuta työn
edellyttämää koulutusta. Yhteistoimintaan liittyvän eli mm. työsuojelu- tai luottamusmieskoulutuksen
suhteellinen osuus oli pysynyt suurin piirtein samana (7 % kaikista koulutuksista).
Populus-raportoinnin perusteella ahkerimmin kouluttauduttiin viime vuonnakin konsernipalveluissa,
joissa koulutuspäiviä kertyi 2,76 pv/vakituinen työntekijä. Suurin kasvu oli puolestaan jo toisena
vuonna peräkkäin teknisessä toimessa, jossa työntekijäkohtaisia koulutuspäiviä kirjautui 28,7 % edellisvuotta enemmän. Myös sivistystoimessa oli jonkin verran kasvua (6,2 %).
Koulutuksessa hyödynnettiin jonkin verran Skype For Business-sovellusta (entinen Lync). Etäkoulutusmahdollisuuksia voitaisiin käyttää kuitenkin tulevaisuudessa entistä enemmän.
Konsernipalvelut jatkoivat alkuvuodesta keskitettyä palvelumuotoilun valmennusta ja sparrausta esimiehille ja muille kehittäjille kaupunkistrategian toimeenpanon rinnalla toteutetun ”100+1 tekoa varkautelaisten hyväksi!” –kehittämiskampanjan ja sen toisen kierroksen tueksi.
Esimiesten infotilaisuuksia järjestettiin säännöllisesti kerran kuukaudessa läpi vuoden. Henkilöstöpalvelujen työntekijät antoivat esimiehille myös henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa tarpeen mukaan.
Taulukko 12: Koulutuskustannukset (€)

Koulutuskustannukset yhteensä (€)
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Muutos 2018 - 19
2017
2018
2019
Erotus
%
253 531 254 875 243 069 -11 806
-4,6 %

Taulukko 13: Henkilöstön koulutuspäivät toimialoittain (huomioitu kaikki Populuksessa haetut koulutuspäivät)

Konsernipalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi
Sivistystoimi
Liikunta- ja vapaaaikatoimi
Tekninen toimi
Yhteensä

Konsernipalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi
Sivistystoimi
Liikunta- ja vapaaaikatoimi
Tekninen toimi
Yhteensä

Koulutuspäivät yhteensä Muutos 2018 - 19
2017
2018
2019
Erotus
%
80
90
80
-10
-11,1 %
3040
2272
1791
-481
-21,2 %
641
444
457
13
2,9 %
5

19

9

-10

-52,6 %

235
4001

296
3121

356
2693

60
-428

20,3 %
-13,7 %

Koulutuspäivät
/vak inainen työntek ijä
2017
2018
2019
2,86
3,21
2,76
4,14
3,09
2,50
1,68
1,15
1,22

Muutos 2018 - 19
Erotus
-0,46
-0,59
0,07

%
-14,2 %
-19,1 %
6,2 %

0,36

1,27

0,60

-0,67

-52,6 %

1,46
3,04

1,93
2,37

2,49
2,11

0,55
-0,26

28,7 %
-11,0 %

6. TYÖHYVINVOINNIN TUKITOIMET
HENKILÖSTÖPALVELUIDEN KOORDINOIMAT TUKITOIMET
Vuoden 2019 aikana henkilöstöpalvelut olivat edelleen monella tapaa tukemassa esimiehiä ja työyhteisöjä henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisessa, erityisesti tilanteissa, joissa työntekijöiden työkyky on
alentunut. Myös työterveyshuollon, työsuojelun ym. työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvien sidosryhmien välistä kumppanuutta kehitettiin suunnitelmallisesti.
Henkilöstöpalvelut tukivat esimiehiä yksilöllisten työkyvyn tukiprosessien selvittämisessä, suunnittelussa ja seurannassa mm. varhaisen tuen, työkokeilun, osa-aikajärjestelyjen, uudelleensijoitusten ja
pitkän sairausloman jälkeen tapahtuvan työhön paluun tuen yhteydessä. Työhyvinvointiasiantuntija
osallistui tarvittaessa työterveysneuvotteluihin, joissa mietittiin erilaisia vaihtoehtoja työn muokkaamiseksi tai uuden, työntekijän työkykyä vastaavan työn löytämiseksi.
Esimiestyötä tuettiin lisäksi työkykyjohtamisen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvioinnissa, kuten
esimerkiksi erilaisten seurantatietojen ja tunnuslukujen tulkinnassa ja analyysissa.
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Esimiesten ja työyhteisöjen tueksi järjestettiin työnohjausta ja/tai avustettiin sen suunnittelussa ja hankinnassa.
Esimiehille, työsuojelutoimijoille ja turvallisuusvastaaville järjestettiin kaksi vakuutussopimukseen kuuluvaa koulutuspäivää työturvallisuudesta. Yksi aamupäivän koulutus suunnattiin johtoryhmälle ja iltapäivä työsuojeluvaltuutetuille.

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTA
Työterveyshuoltopalvelua on tuottanut Järviseudun Työterveys Oy 1.1.2019 alkaen.
Työterveyslääkäreitä on ollut 1,8 lääkäriä (htv). Työterveyshoitajia on ollut 2,9 htv ja työfysioterapeutteja
1,5 htv. Työterveyspsykologin palvelut on tuotettu ostopalveluna tarpeen mukaan (noin 3 pv/viikko).
Lääkärin iltavastaanottopalveluja oli satunnaisesti tarpeen mukaan. Sekä hoitajan että lääkärin vastaanotolle oli sähköinen ajanvarausmahdollisuus 15.8.2019 alkaen.
Työpaikkakäynnit toteutuivat pääsääntöisesti toimintasuunnitelman mukaisesti. Joitakin käyntejä siirrettiin vuodelle 2020, työyksikön muutostilanteen vuoksi. Työpaikkaselvityksiä tehtiin yhteensä 14 kappaletta.
Toteutuneet työpaikkakäynnit:
Sisätauti-kirurginen osasto
Käpyrinne 3
Kotihoito
Terveyskeskus
Psykiatrian osasto
Kinnulakoti
Joroisten hoivapalvelu
Joroisten vastaanotto
ja terveystoimen sihteerit
Käpyrinne 1
Päiviönsaaren päiväkoti
Repokankaan päiväkoti
Mestarintien keskuskeittiö
Kangaslammin keskuskeittiö
Henkilöstöpalvelut

perusselvitys
perusselvitys
suunnattu selvitys
perusselvitys
perusselvitys
perusselvitys
perusselvitys
perusselvitys
perusselvitys
perusselvitys
perusselvitys
perusselvitys
perusselvitys
perusselvitys

Lisäksi tehtiin suunnattuja työpaikkaselvityksiä työfysioterapeutin ja työpsykologin toteuttamina.
Terveystarkastuksia toteutettiin työpaikkaselvityksen jatkona sekä määräajoin tehtävinä työyksiköittäin.
Työterveyslääkärin tarkastuksia tehtiin 420 kappaletta ja työterveyshoitajien tekemiä tarkastuksia 412
kappaletta.
Terveydentilaa ja työkykyä selvitettiin myös sähköisellä kyselyllä, joita lähetettiin 244 kappaletta. Vastausten perusteella osa kutsuttiin terveystarkastukseen ja osalle lähetettiin kirje, jossa vastaajia pyydettiin halutessaan olemaan yhteydessä, koska kyselyn perusteella ei noussut esiin terveystarkastustarvetta.
Työterveysneuvotteluja pidettiin 117 kappaletta.
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Työterveyshuolto osallistui kuukausittain pidettävään sisäilmatiimin sekä kolme kertaa vuodessa pidettäviin sisäilmatyöryhmän kokouksiin. Työterveyshuolto osallistui kutsuttuna myös tutkimustuloksien palautetilaisuuksiin.
Työnantaja kustantaa kaikille työntekijöille lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi yleislääkäritasoisen
sairaanhoidon (lukuun ottamatta Soisalo-opiston tuntiopettajia, joilla alle 14 tuntia opetusta viikossa),
pois lukien akuuttisairasvastaanoton. Sopimus sisältää tarvittavat laboratorio-, röntgen, UÄ- ja CT-tutkimukset.
Työterveyslääkärillä on tarvittaessa mahdollisuus erikoislääkärikonsultaatioon (1-2 konsultaatiokäyntiä/sairaus). Äkillisten infektiotautien hoito tapahtuu omilla terveysasemilla.
Kustannusten jakautuminen korvausluokittain 2019:
Kela I: 418.345,53 €
Kela II: 327.544,47 €
Kela 0: 9.265,20 €
Työterveyshuollon kokonaiskustannukset olivat 755.155,22 €.

TYÖTERVEYSHUOLLON JA TYÖNANTAJAN YHTEISTYÖ
Yhteistyön tavoitteena oli työkyvyttömyydestä aiheutuvien kustannusten hallinta, työkykyisyyden ja työhyvinvoinnin edistäminen.
Toimintavuonna 2019 korostui johdon tietoiseksi tekeminen työkyvyn ja työhyvinvoinnin kehittymisestä
sekä sitouttaminen niitä edistäviin toimenpiteisiin. Lisäksi korostui työsuojeluvaltuutettujen entistä aktiivisempi ja vastuullisempi rooli työkyvyn seurannassa ja edistämisessä.
Keskeinen yhteistyön työkalu on WATTI-malli (Varkauden Aktiivinen Työkyvyn Tukemisen Malli), jota
edelleen jalkautettiin, juurrutettiin ja hyödynnettiin työnantajan ja työterveyshuollon ohjeistuksen mukaisesti.
Työterveyshuollon ja työnantajan yhteistyön painopistealueet olivat:






Sairauspoissaolojen hallinta työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyönä, erityisesti
yli 20 pv kestäneiden sairauspoissaolojen vähentäminen ja toistuviin lyhyisiin poissaoloihin puuttuminen
Psyykkisen työssäjaksamisen tukeminen yksilö- ja työyhteisötasolla
Ennakoivan työterveyshuoltoyhteistyön kehittäminen
Oman työkyvyn ylläpidon aktivointi

Työkyvyn tukitoimia suunniteltiin myös henkilöstöpalveluiden ja työterveyshuollon yhteisissä kuukausipalavereissa. Työterveyshuollon sairauspoissaoloraporttien analysoinnissa keskityttiin lähinnä sairauspoissaolojen diagnoositietoihin ja tukitoimia suunnattiin sen mukaisesti. Lisäksi huomiota kiinnitettiin
niihin työyksiköihin, joissa sairauspoissaolot olivat lisääntyneet. Näiden yksiköiden esimiesten kanssa
mietittiin toimenpiteitä, joilla sairauspoissaolojen kasvua voitaisiin hallita. Esimerkiksi puhtauspalveluihin suunnattiin fyysisen työkyvyn arviointiin ja ylläpitoon liittyvä projekti. Puhtauspalvelujen sairauspoissaolot vähenivätkin vuonna 2019 verrattuna edelliseen vuoteen.
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Keväällä 2019 esimiehille järjestettiin yhteistyössä henkilöstöpalvelujen, työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa työpaja, jossa kartoitettiin sairauspoissaolojen syitä ja keinoja sairauspoissaolojen vähentämiseen. Työpajassa esimiehet myös miettivät konkreettisia korvaavan työn tehtäviä omissa työyksiköissään.
Korvaava työ on väline varhaiseen tukeen, kun työntekijä on estynyt tapaturman tai sairauden vuoksi
tekemästä varsinaista työtään, mutta pystyy tekemään kevyempiä työtehtäviä. Tällöin työntekijän ei tarvitse olla sairauslomalla, vaan hän voi työskennellä rajoitteittensa puitteissa.
Korvaava työ lisättiin Populuksen poissaolosyykoodiksi, joten korvaavan työn määriä pystyttiin systemaattisesti seuraamaan. Korvaavaa työtä on vuonna 2019 tehnyt 16 eri henkilöä, yhteensä 362 kalenteripäivää. Korvaava työ on ollut käytössä Varkauden kotihoidossa, asumispalveluissa ja hoidollisissa
tukipalveluissa sekä perusterveydenhuollon avohoidossa. Myös Joroisten kotihoidossa on käytetty korvaavaa työtä.

TYÖSUOJELU
Työpaikan ja työympäristön työturvallisuudesta vastaa työnantaja. Perusteena ovat Työturvallisuuslaki
738/2002 ja Työsuojelun valvontalaki 44/2006, Varkauden kaupungin työsuojelun toimintaohje sekä
valtakunnallinen yleissopimus yhteistoimintamenettelystä.
Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Terveellisiä ja turvallisia työoloja tarkastellaan henkilön fyysisen työympäristön, henkisen hyvinvoinnin, jaksamisen, työyhteisön ilmapiirin näkökulmista.
Keskeistä työsuojelussa on johtaminen, perehdyttäminen, työnopastus, työn ja työhön liittyvien kuormitustekijöiden hallinta sekä vuorovaikutus. Työyksikössä tulee olla vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi tehtynä ja päivitettynä. Työpaikan vaaroja tunnistamalla ja riskejä arvioimalla sekä niitä ennakoimalla ja poistamalla rakennetaan turvallinen työympäristö ja ennalta ehkäistään työtapaturmia.
Työsuojelun merkitys ja arvostus perustuvat johdon ja henkilöstön asenteisiin. Kun työsuojelu on osa
jokapäiväistä johtamista ja työntekoa, on helppo luoda toimivia työsuojelukäytäntöjä, joita henkilöstö
noudattaa. Tehokas työsuojelu on järjestelmällistä, luonteeltaan ennakoivaa ja perustuu työpaikan vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin ja yhteistyössä tehtyihin suunnitelmiin turvallisuus- ja terveysriskien minimoimiseksi.
Vuonna 2019 Varkauden kaupungin työsuojeluorganisaatioon kuuluivat työsuojelupäällikkö/työhyvinvointiasiantuntija, toimialojen työsuojeluvaltuutetut sekä varavaltuutetut ja yhteistyötoimikunta, joka
toimi myös työsuojelutoimikuntana.
Työsuojeluvaltuutetut saivat osallistua toimialueensa johtoryhmiin kutsuttuna.
Kaupungin yhteistoiminta- ja työsuojelutoimikunta kokoontui vuonna 2019 yhteensä 13 kertaa.
Työsuojeluhenkilöstön eli työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen yhteisissä viikkokokouksissa
käsiteltiin työsuojeluun liittyviä ajankohtaisia asioita: rakennusten sisäilmaongelmia ja henkistä työhyvinvointia sekä organisaatiomuutoksia ja työn toiminnallisia muutoksia. Kokouksessa käsiteltiin WProjärjestelmän kautta tulleita ilmoituksia ja niistä nousseita asioita sekä suunniteltiin toimenpiteitä. Työsuojelutoimijoiden oma tiimi kokoontui 33 kertaa. Joka kolmas torstai on sisäilmatiimi, jolloin kokoukseen osallistuvat myös työterveyshuolto ja tukipalvelut.
Työsuojeluhenkilöstön tehtäväkentässä näyttäytyivät yhä enenevässä määrin sisäilmaongelmiin liittyvät
asiat, työkuormitus ja henkisen hyvinvoinnin pulmat, jotka ilmenevät lisääntyvinä ristiriitatilanteina työ-
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paikoilla ja myös sairauspoissaoloina. Ergonomiaan ja sisäilmaan liittyvät tekijät ja niihin liittyvät työntekijöiden oireistot ovat edelleen työpaikkojen, henkilöstöpalveluiden, työterveyshuollon ja työsuojelun
yhteisiä haasteita.
Vuonna 2019 työsuojelutoiminnan painopisteitä ja sisältöä olivat
1. Tiedolla johtaminen johtamisen järjestelmän kehittäminen eli raportoinnin ja raportoitavan tiedon analysoinnin prosessin parantaminen
2. Osaamisen kehittäminen ja kertaaminen
3. Työntekijöiden, esimiesten ja johdon kumppanuuden vahvistaminen työsuojeluun ja
työkyvyn ylläpitämiseen liittyvissä asioissa
4. Työyhteisöissä tapahtuvan välittömän työsuojelun kehittäminen
5. Työhyvinvointijohtamisen tuki esimiehille ja työyhteisöille
6. Sote- ja maakuntauudistuksen ennakointi ja muutosprosessin tukeminen sekä valmistautuminen tulevaan muutokseen työsuojelun näkökulmasta
7. Turvallisuusjohtamisen toimintamallin kehittäminen
Itä-Suomen Aluehallintoviraston (ISAVI)n tarkastuksia (työsuojelutarkastuksia) Varkaudessa vuonna
2019 tehtiin seuraavissa kohteissa (yhteensä 7 kappaletta):
Sivistystoimi: Repokankaan koulu (14.3.2019), Waltterin koulu (14.3.2019) Soisaloopisto (8.5.2019) ja Kangaslammin koulu (2.10.2019)
Sosiaali- ja terveystoimi: Louhirinne 1 (12.9.2019), Käpyrinne 1, 2, ja 3 (24.9.2019) ja
Kangaslammin palvelukeskus ja kotihoito (2.10.2019)
Aluehallintoviranomaisen tarkastuskäynneillä käsiteltiin seuraavia asioita:












Valmeri-kyselyn henkilökunnalle
työantajan yleiset velvollisuudet
työnteon keskeiset ehdot
työterveyshuollon työpaikkaselvitys
työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
fyysinen kuormitus
väkivallan uhka
sisäilman aiheuttama terveysvaara
työpaikan ilmanvaihto
työpaikan edustajien esille tuomat asiat
muut esille tulevat asiat

Lisäksi AVI osallistui työtapaturman tutkintaan Hongisto-Vattuvuoren palveluasumisyksikössä 3.6.2019
ja sisätauti-kirurgisella osastolla 30.10.2019.
Työturvallisuus
Varkauden kaupungissa on seurattu vaara- ja uhkatilanneilmoituksia sekä niistä nousseita asioita jo
usean vuoden ajan. Työtapaturmien sekä vaara- ja uhkatilanteiden tilastointi ja seuranta tapahtuu
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WPro-järjestelmässä. Ohjelmaan kirjataan työturvallisuus-, potilasturvallisuus- ja toimintaympäristöilmoitukset (sisäilmailmoitukset). WPro-ohjelmaan kirjataan myös työterveyshuollon työpaikkaselvitykset
ja suunnatut selvitykset.
Vuonna 2019 kirjattiin työturvallisuusilmoituksia 487 (läheltä piti-tilanteet ja työtapaturmat) kun
vuonna 2018 niitä tehtiin 354.
Ilmoitukset jakautuivat vuonna 2019 seuraavasti (suluissa luku vuodelta 2018):






sosiaali- ja terveystoimi 319 (242)
sivistystoimi 133 (77)
liikunta- ja vapaa-aikatoimi 1 (0)
tekninen toimi 32 (30)
konsernipalvelut 2 ja (5)

Ilmoituksista pääosa tulee asumispalveluyksiköistä, joissa aggressiiviset asiakkaat aiheuttavat tapahtumia. Toinen selkeä ilmoitusten lisääntymiseen vaikuttava tekijä on oppilaiden aggressiivinen käyttäytyminen koulupuolella. Toimenpiteenä on ollut koulutusta (Avekki) ja toimintaohjeita näiden tilanteiden
ratkaisemiseksi. Lisäksi vartijan käyttöä on lisätty ennakoivasti.
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Kuva 4a. Työturvallisuusilmoitukset
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Kuva 4b. Työturvallisuusilmoitukset vaaratyypeittäin
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Varkauden kaupungin tapaturmataajuus
Tapaturmataajuus tarkoittaa sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhdetta. Suhde lasketaan
miljoonaa työtuntia kohden. Taajuutta käytetään lähinnä eri toimialojen välisessä vertailussa.
Varkauden kaupungin keskimääräinen tapaturmataajuusluku on 25,5. Toimialoilla luvut ovat seuraavat:
Sosiaali- ja terveystoimi 27,5
Sivistystoimi 16
Tekninen toimi 44,2
Konsernipalvelut 15,8

Kuva 5. Työtapaturmien tapaturmataajuudet eri toimialoilla
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Sisäilmatyöryhmä kokoontui vuonna 2019 kaksi (2) kertaa. Kokouksissa käsiteltiin työyksiköiden sisäilmaan liittyviä ongelmia työsuojelun, työterveyshuollon, teknisen toimen, ympäristöterveydenhuollon
sekä tukipalveluiden ja luottamushenkilöiden edustajien kesken.
Lisäksi sisäilmatiimi kokoontui kuukausittain (10 kertaa vuonna 2019). Kokouksissa oli edustajia tukipalveluista, työsuojelusta ja työterveyshuollosta. Kokouksissa sovittiin toimenpiteitä toimintaympäristön
olosuhteiden parantamiseksi.
Sisäilmaan liittyviä toimintaympäristöilmoituksia kirjattiin Wpro-järjestelmään 199 kappaletta (vuonna
2018 127 kappaletta).
Kuva 6. Toimintaympäristö- eli sisäilmailmoitukset

Potilasturvallisuusilmoituksia kirjattiin 1003 kappaletta kun vuonna 2018 niitä kirjattiin 884 ilmoitusta.
Ilmoituksista 60 % oli potilaalle tapahtuvia ja 40 % läheltä piti –tilanteita.
Potilasturvallisuusilmoitukset olivat lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon, varjo- tai merkkiaineeseen tai
joko lääkkeenanto- tai jakovirheeseen liittyviä ilmoituksia. Ilmoitusten määrät ovat kasvaneet, vaikka
toimenpiteet ovat olleet ennaltaehkäiseviä. Potilasmäärät ovat olleet suuria, joka osaltaan vaikuttaa
kasvaneeseen virheiden määrään. Korjaavina toimenpiteinä mm. lääkkeenjakohuoneet on rauhoitettu
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lääkkeenjaolle, lääkehoidon toimintakäytäntöjä on kehitetty ja kaksoistarkastus lääkkeiden jaossa on
yleisesti käytössä.

Kuva 7. Potilasturvallisuusilmoitukset
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Työsuojelutoimijoiden havaintoja ja arviointia vuodelta 2019
Työsuojelutoimijoiden havainnot vuodelta 2019 liittyvät psykososiaalisesta kuormittumisesta johtuviin poissaoloihin, ristiriitoihin ja työssä jaksamiseen.
Sosiaali- ja terveystoimessa aloitettiin jakso kohti uutta sairaalaa ja sen suunnittelua. Oman
työn ohessa suunnittelulle ei ole ollut aikaa, tällä saattaa olla vaikutusta myös tulevana
vuonna työn kuormituksena. Uudet tilat ja toiminnan muutos ovat henkisesti kuormittavia
asioita. Sijaisten saaminen ja siihen kuluva aika on ollut esimiesten työssä näkyvä kuormitustekijä. Aikaa ei jää henkilöstölle ja heidän tukemiseen. Vuonna 2019 kehitetiin toimintaa
asiakaslähtöisesti ja saatiinkin hyviä toimintamalleja.
Kitkakenkien hankinta kotihoitoon on estänyt liukastumisia työmatkoilla.
Sivistystoimen puolella Wpro-ilmoitusten tekeminen vaihtelee työyksiköissä. Isossa osassa
yksiköitä ilmoituksia tehdään hyvin vähän tai ei ollenkaan. Eniten ilmoituksia tehdään perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Eniten ilmoituksia tehdään liittyen äkilliseen fyysiseen, psyykkiseen kuormittumiseen ja väkivaltaan. Tekijänä on yleisimmin asiakas (oppilas/lapsi), harvoin huoltaja tai toinen työntekijä. Varhaiskasvatuksen ilmoituksissa korostuu
väkivalta (pureminen, raapiminen, potkiminen, tavaroiden heittely), mutta myös sanallista
haukkumista tai uhkailua esiintyy (esim. lapsi uhkailee tuhoavansa työntekijän omaisuutta
tai uhkailee vahingoittavansa henkilöä). Perusopetuksessa esiintyy myös fyysisistä väkivaltaa (potkimista, huitomista tmv.), mutta sanallinen uhkailu tai haukkuminen lisääntyy.
Varhaiskasvatukseen liukkauden estoon hankitut liukuesteet on koettu hyviksi.
Esimiesten ammattitaidon ja aseman kyseenalaistaminen ja sivustajohtaminen on lisääntynyt. Kiire ja aikapaine aiheuttavat uupumista ja stressiä. Perustehtävään käytettävä aika on
vähentynyt. Syyllistämisen kulttuuri on lisääntynyt.
Koko Varkauden kaupungin perehdytysiltapäivä on saanut myönteistä palautetta.

TYKY-TOIMINTA JA HENKILÖSTÖEDUT
Tyky-toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla työnantaja ja työntekijät sekä työpaikan yhteistyöorganisaatio yhdessä edistävät ja tukevat jokaisen työelämässä olevan työ- ja toimintakykyä hänen työuransa
kaikissa vaiheissa. Se perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön ja on menestyksellistä vain, jos kaikki
keskeiset tahot ovat motivoituneita ja osallistuvat toimintaan.
Varkauden kaupungissa työkykyä ylläpitävää toimintaa koordinoidaan työsuojelutiimissä, jossa on edustus työsuojelusta ja henkilöstöpalveluista. Työryhmän tarkoituksena on kehittää hyvinvointia suunnitelmallisesti ja ennakoivasti sekä tarjota välineitä ja toimintamalleja.
Vuonna 2019 työyhteisöille jaettiin nk. virkistysrahaa 10 €/henkilö.
Henkilöstön käytössä oli sähköinen ePassi (95 €), josta käytössä olivat Sportti- ja kulttuuripassit. Työntekijöille järjestettiin ulkoilupäivät Vattuvuorella 13.3 ja 15.3.2019. Sulkavan Soutuun osallistuttiin yhdellä kirkkoveneellä. Työntekijöillä oli mahdollisuus koskikalastukseen keskellä kaupunkia. Kaupungin
työntekijöillä oli mahdollisuus käydä edulliseen hintaan uimahallilla ja kuntosalilla ja tarjolla oli myös
ohjausta. Kartano-golfiin sai lippuja edullisesti. Lisäksi tarjottiin viikoittainen salivuoro lentopallolle ja
sählyn pelaamiseen.
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Vattuvuorella tyky-iltapäiviin osallistui yhteensä 176 henkilöä. Muita tyky-tapahtumia hyödynnettiin osallistumisena tai käynteinä yhteensä 4353 kertaa. Esimerkiksi sählyssä kirjattiin 240 pelikertaa ja lentopallossa 330 pelikertaa (henkilömäärä x pelien määrä), uimahalli/kuntosalilippuja lunastettiin 3498
kappaletta ja golflippuja 94 kappaletta.

7. HENKILÖSTÖKULUT
Vuoden 2019 palkkasumma oli noin 59,1 milj. € (ilman Kela-korvauksia), mikä oli noin 1,1 milj. €
enemmän kuin edellisvuonna (+ 1,8 %). Henkilöstökulut eli palkka- ja henkilösivukulut yhteensä olivat
nousseet edellisvuodesta ja olivat noin 75,4 milj. € (37,3 % toimintakuluista). Yhteensä henkilöstökulut
nousivat vuoteen 2018 nähden noin 400.000 €:lla, Henkilöstösivukulut vähenivät noin 650.000 €:lla (4,0 %).
Vakituisen henkilöstön palkat pienenivät hieman (- 0,1 %), mutta samalla määräaikaisen henkilöstön
kustannukset puolestaan kasvoivat noin + 5,5 %:lla, mikä heijasteli palvelussuhdetyyppien määrän keskinäisen suhteen muutoksia. Myös maksettujen tuntipalkkojen määrä pieneni – 4,1 %.
Sijaiskustannukset kasvoivat maltillisesti eli vain noin 26.000 € :lla (+ 0,4 %) edellisvuoteen verrattuna.
Palkkasummaan kuuluvat myös erilliskorvaukset (esim. työaika- ja ylityökorvaukset), jotka kasvoivat
noin 200.000 € edellisvuoteen verrattuna. Ylityötä tehtiin edellisvuotta aavistuksen eli yhteensä 499 h
(5,3 %) vähemmän kuin vuonna 2018. Ylityön aiheuttamat kustannukset pysyivät kuitenkin suurin piirtein edellisen vuoden tasolla. Eniten ylityötä tehdään luonnollisesti sosiaali– ja terveystoimessa.
Vakinaisen henkilöstön keskiansio oli 2.921,55 €/kk (nousua 99,84 €). Naisten keskiansio, 2.835,47
€, oli 81,5 % miesten keskiansiosta (3.479,10 €/kk). Osuus on edellisvuotta yhden välivuoden jälkeen
hieman pienempi. Toimialojen kesken on kuitenkin huomattavia eroja. Liikunta- ja vapaa-aikapalveluissa naisten keskiansio oli 97,5 % miesten keskiansiosta kun taas sosiaali- ja terveystoimessa vastaava luku oli 74,2 %. Toisin sanoen palkkatasa-arvo toteutuu parhaiten liikunta- ja vapaa-aikatoimessa
ja huonoiten sosiaali- ja terveystoimessa. Ero ovat kaventuneet kaikilla muilla toimialoilla paitsi teknisessä toimessa, jossa ero on hieman kasvanut.
Välilliset palkkakulut (eli perhepoliittisten vapaiden, vuosilomien, koulutusten ym. vapaiden, pl. sairauspoissaolot) olivat yhteensä 6,5 milj. € (kasvua 9,8 %) eli 11,0 % kokonaispalkkasummasta (10,2 %
vuonna 2018). Sairausajan palkat (ilman sv-korvauksia) olivat 2.559.355, niiden osuus kokonaispalkkasummasta vuonna 2019 oli 4,3 % kun se edellisvuonna oli ollut 3,4 % (erotus noin 600.000 €; ks
luku 8).
Eläkekulut, joiden kertymä vuonna 2019 oli yhteensä noin 14,4 milj. €, kasvoivat aavistuksen edellisvuoteen verrattuna (+ 0,6 %).
Eläkeuudistuksen myötä varhaiseläkemenoperusteisia maksuja ei peritty enää erikseen vuonna 2019,
vaan ko. maksut sisältyivät palkkaperusteisiin eläkemaksuihin. Kevan vahvistama työnantajakohtainen
työkyvyttömyyseläkemaksu oli 0,96 % palkkamenoista eli Varkauden kaupungilla noin 570.000 €. Vuoden 2018 varhaiseläkemenoperusteisiin maksuihin verrattuna summa on noin 300.000 € pienempi.
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Taulukko 14 a: Palkkamenot toimialoittain (€)

Konsernipalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi
Sivistystoimi
Liikunta- ja vapaaaikatoimi
Tekninen toimi
Yhteensä

Muutos 2018 - 19
Erotus
%
204 255
10,0 %
-42 545
-0,1 %
537 978
3,3 %

2017
2 155 763
33 499 519
16 581 930

2018
2 046 668
33 554 478
16 083 532

2019
2 250 923
33 511 933
16 621 510

389 365

786 786

815 434

28 648

3,6 %

5 322 635
57 949 211

5 574 435
58 045 899

5 915 641
59 115 441

341 206
1 069 542

5,8 %
1,8 %

Taulukko 14 b: Palkkamenot palvelussuhdelajeittain (vakituiset, tuntipalkat, määräaikaiset, sijaiset)

Vakituiset
Tuntipalkat
Määräaikaiset
Sijaiset

2017
40 573 598
1 276 127
4 335 994
7 024 573

2018
40 694 151
1 141 242
4 107 069
7 250 903

2019
40 654 561
1 094 667
4 332 913
7 276 843

Muutos 2018 - 19
Erotus
%
-39 590
-0,1 %
-46 575
-4,1 %
225 844
5,5 %
25 940
0,4 %

Taulukko 15: Vakinaisen henkilöstön keskiansio (€)

Konsernipalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi
Sivistystoimi
Liikunta- ja vapaa-aikatoimi
Tekninen toimi
Koko henkilöstö
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Miehet
Naiset
Yhteinen
4 251,17 3 658,08 3 891,72
3 838,90 2 847,97 2 927,98
3 654,31 2 948,16 3 031,88
2 486,14 2 423,17 2 470,40
2 888,30 2 317,15 2 489,90
3 479,10 2 835,47 2 921,55

Naisten palkan
osuus miesten
palkasta
Ero
%
-593,09
86,0 %
-990,93
74,2 %
-706,15
80,7 %
-62,97
97,5 %
-571,15
80,2 %
-643,63 81,5 %

Taulukko 16: Ylityötunnit (h) ja ylityöpalkkakertymä (€)

Konsernipalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi
Sivistystoimi
Liikunta- ja vapaaaikatoimi
Tekninen toimi
Yhteensä

Konsernipalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi
Sivistystoimi
Liikunta- ja vapaaaikatoimi
Tekninen toimi
Yhteensä

2017
87
6 578
1 106

Ylityötunnit/h
2018
171
6 995
509

Muutos 2018 - 19
Erotus
%
-147
-86,0 %
-181
-2,6 %
-31
-6,1 %

2019
24
6 814
478

688

960

841

-119

-12,4 %

612
9 071

763
9 398

742
8 900

-21
-499

-2,7 %
-5,3 %

Ylityöpalkat/€
2017
2018
2019
2 548
5 348
657
150 178
163 535
167 705
26 144
15 764
18 796

Muutos 2018 - 19
Erotus
%
-4 692
-87,7 %
4 170
2,6 %
3 032
19,2 %

17 425

24 016

21 814

-2 202

-9,2 %

13 838
210 133

17 573
226 236

18 426
227 397

853
1 162

4,9 %
0,5 %

Taulukko 17: Sosiaaliturvan kustannukset ja muutos vuosina 2018–2019 (€)

Eläkekulut (Keva)
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökorvaukset

2017
14 477 259
2 949 900
-900 391

2018
14 371 992
2 485 861
-886 655

2019
14 458 375
1 808 463
-1 068 872

Muutos 2018 - 19
Erotus
%
86 383
0,6 %
-677 398
-27,3 %
-182 217
20,6 %

Taulukko 18: Erittely eläkekulujen koostumisesta ja muutos 2018–2019 (€)

2017
3 445 127
749 340

Eläkemenoperusteiset maksut
Varhaiseläkemenomaksut
Palkkaperusteiset
10 196 517
eläkemaksut
Eläkekulut yhteensä
14 390 984

2018
3 396 530
862 705

2019
3 690 256
0

Muutos 2018 - 19
Erotus
%
293 726
8,6 %
-862 705
-100,0 %

10 020 694

10 674 104

653 410

6,5 %

14 279 929

14 364 360

84 431

0,6 %
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Taulukko 19: Välilliset palkat (€)

Perhepoliittiset vapaat
Koulutukset
Muut vapaat
Vuosilomat
Yhteensä

2017
299 428
253 531
217 151
5 581 699
6 351 809

2018
272 644
254 875
261 495
5 140 186
5 929 200

2019
291 541
243 069
278 264
5 696 379
6 509 253

Muutos 2018 - 19
Erotus
%
18 897
6,9 %
-11 806
-4,6 %
16 769
6,4 %
556 193
10,8 %
580 053
9,8 %

8. TYÖKYVYTTÖMYYDEN JA TYÖHYVINVOINNIN TUNNUSLUVUT
Sairauspoissaolojen määrä vähentyi koko työyhteisön tasolla. Vuonna 2019 keskimääräiset sairauspoissaolot olivat 19,1 pv/htv, kun vuonna 2018 vastaava luku oli 19,2 pv. Kuntien keskiarvo (2018) on 17
pv/htv.
Toisin sanoen koko kaupungin tasolla sairauspoissaolot laskivat 0,1 pv/htv. Sairauspoissaolot laskivat
sivistystoimessa (13,8 pv/htv) ja liikunta- ja vapaa-aikatoimessa (6,8 pv/htv). Muilla toimialoilla sairauspoissaolot nousivat. Työtapaturmista johtuvat sairauspoissaolot nousivat hiukan.
Diagnoosiryhmistä eniten sairauspoissaoloja aiheuttivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, toiseksi eniten
mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Vertailutietoa edellisen vuoden diagnoosijakaumaan ei ole
saatavilla. 38 % henkilöstöstä on ollut 0 päivää sairauspoissaoloja. 14 % henkilöstöstä on muodostanut
77 % koko organisaation sairauspoissaoloista.
Vuonna 2019 työterveyshuollon kustannukset työntekijää kohden olivat 456 €, kun vuonna 2018 ne
olivat 435 €. Korvausluokka I:een (lakisääteinen, ennalta ehkäisevä työterveyshuolto/korvausprosentti
60 %) kuuluvat kustannukset kasvoivat ja muodostivat 56 % kustannuksista (vuonna 2018 vastaava luku
oli 49 %) ja vastaavasti korvausluokka II:een (sairaanhoito) kuuluvat kustannukset laskivat ja olivat 44
% (vuonna 2018 51 %). Ennalta ehkäisevien kustannusten osuus oli edellisvuotta 7 %-yksikköä suurempi,
mikä on toivottu kehitys.
Sairauspoissaolojen ajalta maksettiin palkkoja (ilman sv-korvauksia) yhteensä 2,5 milj. €, mikä on 30,8
%-yksikköä (600.000 €) enemmän kuin edellisenä vuonna. Sairausajan palkkojen osuus oli 4,3 % koko
palkkasummasta. Kun huomioidaan sv-korvaukset, sairausajan palkkoja maksettiin 1,6 milj. €, mikä on
460.000 € enemmän kuin vuonna 2018.
Sairauspoissaoloraportteja on analysoitu johtoryhmissä palvelualueiden ja työyksiköiden esimiesten
kanssa. Pitkiä poissaoloja työyksiköissä ovat aiheuttaneet mm. vakavat sairaudet sekä operaatiota vaatineet tules-sairaudet ja mielenterveyden häiriöistä johtuvat sairauslomat.
Työ- ja työmatkatapaturmista johtuvat poissaolot lisääntyivät vuoteen 2018 verrattuna (813 > 1013; erotus + 200 kalenteripäivää).
Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 8 henkilöä eli yhtä monta kuin vuonna 2018.
Kelan kuntoutukseen hakeutui yhtä paljon työntekijöitä kuin edellisenä vuonna (11 henkilöä/yhteensä
63 päivää). Keskimääräinen kuntoutuksen kesto lyheni 5,73 päivään (7,45 päivää vuonna 2018).
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Alkuvuonna 2020 toteutettiin henkilöstökysely, ns. ”pulssikysely”, joka kuvaa työntekijöiden ja esimiesten työhyvinvoinnin kokemusta vuodelta 2019. Henkilöstökyselyn rakennetta ja sisältöä uudistettiin siten, että vastausten myötä pystyttiin antamaan esimiehille paremmat eväät keskusteluun henkilöstön
kanssa pulssikyselyn pohjalta: mikä toimii ja mitä pitää parantaa. Kyselyn tuloksia verrattiin alkuvuodesta
2019 tehtyyn henkilöstökyselyyn.
Kokonaistulos oli kaikkien vastausten osalta 3,9 (arvioasteikolla 1-5). Olennaista tulosten tulkinnassa on
nimenomaan kehityssuunta, joka oli kokonaisuutena positiivinen kokonaistuloksen ollessa + 0,1 parempi kuin edellisvuonna (3,8 > 3,9). Henkilöstön suositteluhalukkuus kasvoi 5 %-yksikköä (72 % >
77 %). Kaiken kaikkiaan suositteluhalukkuus on parantunut vuodesta 2017 lähtien 19 %-yksikköä (58 %
>77 %). Tyytyväisyys esimiesten toimintaan parani 6 %-yksikköä (70 % >76 %).

Kuva 8. Sairaudesta johtuvat poissaolot (päivää; Populuksen mukaan)

30 236
28 947

Yhteensä
26 625
4 342
3 137
3 216

Tekninen toimi

172
452
169

Liikunta- ja vapaa-aikatoimi
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Sivistystoimi
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Kuva 9. Sairauspoissaolojen kehittyminen (pv/htv)

Sairauspoissaolot toimialoittain 2017-2019 /henkilötyövuosi
Koko kaupunki

17,5

Tekninen toimi

17,0
6,8

Liikunta- ja vapaa-aikatoimi

19,1
19,2
22,3

18,3

18,1

8,5
13,8
12,9

Sivistystoimi

16,9
22,0
21,4
20,5

Sosiaali- ja terveystoimi

Konsernipalvelut

6,2
0,0

5,0

12,7

7,9
10,0

2019

2018

15,0

20,0

2017

Kuva 10. Työterveyshuollon kustannusten jakautuminen korvausluokittain 2017 – 2019
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Taulukko 20: Sairauspoissaolojen palkkakustannukset (€) ilman sv-korvauksia

Konsernipalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi
Sivistystoimi
Liikunta- ja vapaa-aikatoimi
Tekninen toimi
Yhteensä
Prosenttia palkkasummasta

2017
2018
2019
19 089
28 378
94 006
1 198 295 1 274 119 1 606 125
457 137
454 017
527 773
10 878
28 852
20 031
170 210
170 707
311 421
1 855 608 1 956 072 2 559 355
3,2 %
3,4 %
4,3 %

Muutos 2018 - 19
Erotus
%
65 628
231,3 %
332 006
26,1 %
73 757
16,2 %
-8 821
-30,6 %
140 714
82,4 %
603 284
30,8 %
1,0 %

Taulukko 21: Sairauspoissaolojen palkkakustannukset toimialoittain, sv-korvaukset huomioitu (€)

Konsernipalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi
Sivistystoimi
Liikunta- ja vapaa-aikatoimi
Tekninen toimi
Yhteensä
Prosenttia palkkasummasta

Muutos 2018 - 19
2017
2018
2019
Erotus
%
13 308
21 781
63 091
41 310
189,7 %
659 420
758 089
986 077
227 988
30,1 %
270 005
285 114
380 955
95 842
33,6 %
7 989
5 475
17 269
11 794
215,4 %
112 584
108 674
196 012
87 338
80,4 %
1 063 305 1 179 132 1 643 403 464 272 39,4 %
1,8 %
2,0 %
2,8 %
0,7 %

Taulukko 22: Sairauspoissaolot toimialoittain päivinä (sairauspoissaolot Populuksen mukaan)

Konsernipalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi
Sivistystoimi
Liikunta- ja vapaa-aikatoimi
Tekninen toimi
Yhteensä

Muutos 2018 - 19
2017
2018
2019
Erotus
%
243
307
593
286
93,2 %
17 112 17 740 18 835
1 095
6,2 %
5 885
7 311
6 294
-1 017
-13,9 %
169
452
172
-280
-61,9 %
3 216
3 137
4 342
1 205
38,4 %
26 625 28 947 30 236 1 289
4,5 %
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Taulukko 23: Sairauspoissaolot päivinä henkilötyövuotta kohden

Konsernipalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi
Sivistystoimi
Liikunta- ja vapaa-aikatoimi
Tekninen toimi
Kok o k aupunk i

2017
6,2
20,5
12,9
8,5
18,3
17,5

2018
7,9
21,4
16,9
18,1
17,0
19,2

2019
12,7
22,0
13,8
6,8
22,3
19,1

Muut os 2018 - 19
Erot us
%
4,9
61,7 %
0,6
2,8 %
-3,1
-18,3 %
-11,3
-62,5 %
5,3
31,2 %
-0,01
-0,1 %

Taulukot 24 a-c: Työtapaturmista ja työmatkatapaturmista johtuneet poissaolot (päivää ja henkilöä)

Konsernipalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi
Sivistystoimi
Liikunta- ja vapaa-aikatoimi
Tekninen toimi
Yhteensä

Työ- ja
työmatk atapaturmat
2017
2018
2019
0
77
25
568
431
601
394
24
203
0
0
0
60
281
184
1 022
813
1 013

Konsernipalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi
Sivistystoimi
Liikunta- ja vapaa-aikatoimi
Tekninen toimi
Yhteensä

Tapaturmien tak ia
poissaolleita
2017
2018
2019
0
1
1
29
22
33
14
4
11
0
0
0
8
6
11
51
33
56

Konsernipalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi
Sivistystoimi
Liikunta- ja vapaa-aikatoimi
Tekninen toimi
Yhteensä

Poissaolopäivät
k esk imäärin
poissaollutta k ohti
2017
2018
2019
0,0
77,0
25,0
19,6
19,6
18,2
28,1
6,0
18,5
0,0
0,0
0,0
7,5
46,8
16,7
20,0
24,6
18,1
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Muutos 2018 - 19
Erotus
-52
170
179
0
-97
200

%
-67,5 %
39,4 %
745,8 %
-34,5 %
24,6 %

Muutos 2018 - 19
Erotus
0
11
7
0
5
23

%
0,0 %
50,0 %
175,0 %
83,3 %
69,7 %

Muutos 2018 - 19
Erotus
-52
-1
12
0
-30
-7

%
-67,5 %
-7,0 %
207,6 %
-64,3 %
-26,6 %

Taulukko 25: Kelan kuntoutukset päivinä

Naisia
Miehiä
Yhteensä
Työpäiviä yhteensä
pv/kuntoutettava keskimäärin

2017
29
1
30
214
7,13

2018
10
1
11
82
7,45

2019
10
1
11
63
5,73

Muutos 2018 - 19
Erotus
%
0
0,0 %
0
0,0 %
0
0,0 %
-19
-23,2 %
-1,73
-23,2 %

Taulukko 26: Työterveyshuollon kustannukset (€; tiedot työterveyshuollosta)

Kokonaiskulut
Kelalta saatu korvaus
Kaupungin nettomeno
Kokonaiskulut/hlö

2017
648 907
337 356
311 551
404

2018
725 975
353 979
371 996
435

2019
755 155
332 187
422 968
456

Muutos 2018 - 19
Erotus
%
29 180
4,0 %
-21 792
-6,2 %
50 972
13,7 %
21
4,8 %

9. PALKITSEMINEN
Pitkästä työurasta palkittiin työntekijöiden toiveiden mukaisesti lahjakortilla, joka oikeutti palveluihin
Järvisydämessä Rantasalmella.
Työmerkkipäiväjuhlan kruunasi koko henkilöstölle Warkaus-Salissa järjestetty perinteinen joulunaluskonsertti, jota tähditti tällä kertaa varkautelainen Rock With You –kuoro ja –bändi. Energinen konserttisetti koostui 30 klassisesta hitistä The Beatlesilta, Simon & Garfunkelilta, Queenilta, Abbalta, Michael
Jacksonilta, Totolta, Van Halenilta, The Mamas & the Papas -yhtyeeltä, Bon Jovilta, Pentatonixilta, Cyndi
Lauperilta, Andra Daylta ja Leonard Cohenilta.
Työyksiköissä noudatettiin Palkkaus ja palkitseminen Varkauden kaupungilla –ohjetta. Esimiehiä kannustettiin rakentamaan spontaanimpaa palautteen antamisen ja palkitsemisen kulttuuria ja ottamaan
käyttöön myös pienempiä rahallisia ym. ”porkkanoita”.
Loppuvuodesta ryhdyttiin valmistelemaan kaupunginhallituksen käyttömenoihin varatun 40.000 €:n
erillisen palkitsemismäärärahan jakamista. Kaupunginhallituksen päätöksellä määräraha tuli kohdistaa
100 + 1 tekoa varkautelaisten hyväksi –kehittämiskampanjassa aikaan saatujen tulosten ja tuotosten
huomioimiseen.
Palkitsemisen kriteereitä ja muita ehtoja sekä konkreettista kohdennusta pohtimaan perustettiin palkintoraati, jota johti kaupunginjohtaja Hannu Tsupari. Työryhmään nimettiin kaupunginhallituksen yhteistyötoimikuntaedustajat eli kaupunginhallituksen 1. vpj Kati Hynninen ja jäsen Katja Saraketo, pääluottamusmies Päivi Väänänen (vaihtui myöhemmin pääluottamusmies Irja Kuosmaseen), työsuojeluvaltuutettu Riitta-Liisa Luostarinen sekä sidosryhmäedustajina yritysasiantuntija Tuula Kokkonen Navitas Yrityspalveluista ja puheenjohtaja Tiina Immonen Warkautelaiset ry:stä. Työryhmän sihteerinä toimi
henkilöstöjohtaja Nina Holopainen.
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Palkintoraati kokoontui ensimmäisen kerran 18.12.2019. Kokouksessa yhteensä 40.000 €:n määrärahasta 30.000 € päätettiin kohdentaa yhteisöllisiin tekoihin eli työyhteisöille tai verkostoille jaettaviin
palkintoihin ja 10.000 € yksilöllisiin tulospalkkioihin.
Työyhteisöille tai poikkihallinnollisille verkostoille osoitettavien yhteisöllisten palkintojen kriteereiksi sovittiin seuraavat: tekojen tuottavuus ja tehokkuus (kustannukset); tekoihin liittyvä asiakastyytyväisyys ja
asiakaskokemus (laatu, asiakaslähtöisyys); tekojen strategian mukaisuus; sekä henkilöstön ja johdon
yhteistyö.
Yksilöille kohdennettavien tulospalkkioiden kriteereiksi sovittiin seuraavat: kehittämisote omassa
työssä; verkostomainen työote; työn tuloksellisuus, tuottavuus, tehokkuus; asiakaslähtöinen työ/palveluote; hyvä asiakaspalaute; joustava toimintatapa; sekä strategian edistäminen arjessa.
Palkintojen ja palkkioiden haku ja valinnat tapahtuvat vuoden 2020 alkupuolella.
Vuoden 2019 Hyvä Työyhteisö –palkinto tullaan jakamaan Pro Työyhteisö –nimisenä, mutta vasta keväämmällä 2020, 100 + 1 tekoa varkautelaisten hyväksi –palkitsemisohjelman 2019 päättymisen jälkeen.
Taulukko 27: Työmerkkipäivämuistamiset (henkilöt)

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Kaupungin palveluk sessa
30 vuot t a
40 vuot t a
46
2
47
4
33
6
50
8
31
13
48
16
49
11
36
15
37
10

10. YHTEISTOIMINTA
Työnantajan ja henkilöstön välisellä yhteistoiminnalla parannetaan tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. Yhteistoiminta on toimintatapa, jolla työyhteisön asioita hoidetaan arjessa. Sen perustana on keskinäinen luottamus ja avoin vuorovaikutteinen ilmapiiri.
Välitön yhteistoiminta on työpaikoilla, "arjessa" tapahtuvaa työntekijöiden ja esimiesten välistä yhteistyötä, jossa luottamusmiehet tai työsuojeluvaltuutetut toimivat välittäjinä ja tukena tarvittaessa ja pyydettäessä. Sen kautta työntekijä voi vaikuttaa omaa työtään, tiimiään ja työyksikköään koskeviin ratkaisuihin, joilla pyritään jatkuvaan tuotanto- ja palveluprosessien parantamiseen.
Arjen yhteistoiminnan muotoja ja viestintäkanavia ovat esimerkiksi työpaikkakokoukset, tiimipalaverit
sekä esimiehen ja työntekijän väliset keskinäiset keskustelut.
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Välillinen yhteistoiminta on kaikkea sitä henkilöstön edustajien ja johdon välistä vuorovaikutusta, jolla
koko työpaikan tuottavuutta ja työhyvinvointia kehitetään.
Varkauden kaupungin ja sen henkilöstön välinen yhteistoiminta on järjestetty valtakunnallisen sopimuksen mukaisesti. Kaupungin johdon ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä toimii kaupungin yhteistyötoimikunta. Yhteistyötoimikunta toimii samalla työsuojelun yhteistoimintaelimenä paikallisen sopimuksen mukaisesti. Yhteisistä asioista keskustellaan myös koko kaupungin ja toimialakohtaisissa johtoryhmissä, joissa henkilöstöllä on omat edustajansa.
Varkauden kaupungilla henkilöstöä edustaa seitsemän (7) pääluottamusmiestä, jotka edustavat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ää ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyä (Kunta-alan unioni),
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOa sekä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPeria ja
Tehy ry:tä (Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo). Lisäksi henkilöstöä edustaa viisi (5) työsuojeluvaltuutettua. Tehyn pääluottamusmies on kokopäivätoiminen, samoin sosiaali- ja terveystoimen (pl. kotihoito) työsuojeluvaltuutettu.

YHTEISTYÖTOIMIKUNTA
Yhteistyötoimikunnassa on 17 jäsentä, joista kaupunginhallitus on alun perin nimennyt kolme (3) jäsentä (kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja ja henkilöstöjohtaja) ja työntekijäjärjestöt
seitsemän (7) jäsentä sekä heille kullekin yhden henkilökohtaisen varajäsenen. Lisäksi yhteistyötoimikuntaan kuuluvat työsuojeluvaltuutetut. Vuoden 2016 alussa yhteistyötoimikuntaan valittiin myös toinen kaupunginhallituksen edustaja. Myös työhyvinvointiasiantuntija/työsuojelupäällikkö osallistuu yhteistyötoimikunnan kokouksiin työnantajan edustajana.
Yhteistoimintaorganisaatioiksi on virallisesti nimetty myös toimialakohtaiset yhteistyötoimikunnat. Niillä
ei kuitenkaan ole ollut toimintaa vuoden 2018 alusta lähtien. Vuoden 2017 lopulla sovittiin, että toimialakohtaisten yhteistyötoimikuntien kokoontumisten sijasta pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut osallistuvat johtoryhmien kokouksiin ja ovat sitä kautta mukana yhteistoiminnan piiriin kuuluviin asioihin liittyvissä keskusteluissa.
Uutta yhteistoimintasopimusta, jolla mm. em. järjestely vakiinnutetaan, sekä yhteistoiminnan pelisääntöjä työstettiin yhteistyötoimikunnan ja johtoryhmän yhteisessä kehittämistyöpajassa marraskuussa
2019. Työpajan vetäjänä toimi työnohjaaja Päivi Perämäki PeiliPinta Consulting Oy:stä.
Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden 2019 aikana yhteensä 14 kertaa. Käsiteltäviä asioita olivat mm.
tilinpäätös ja henkilöstökertomus 2018, toimialojen ja palvelualueiden palvelurakenteisiin ja palvelutuotannon organisoitumiseen liittyvät tilannekatsaukset, muutokset ja uudelleenjärjestelyt, 100 +1 tekoa varkautelaisten hyväksi! –kehittämiskampanjan toimeenpano ja palkitsemisohjelma, Pro Esimies ohjelma, järjestelyerän 1.1.2019 kohdentaminen, työsuojelutarkastusten havainnot, talousarvio 2020
ja taloussuunnitelma 2021-22 (ml. henkilöstösuunnitelma 2020) sekä henkilöstökyselyn 2018 tulokset. Lisäksi kokouksissa käsiteltiin säännöllisesti sote-keskuksen tilannetta.
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PAIKALLISNEUVOTTELUT- JA SOPIMUKSET
Varkauden kaupungilla saatettiin vuonna 2019 päätökseen seuraavat paikallisneuvottelut (suluissa
neuvottelujen päättymisen ajankohta), joiden yhteydessä syntyi myös yksi (1) paikallissopimus:
HÄLYTYSRAHASOPIMUKSEN VALMISTELU (19.2.2019). Neuvoteltiin kutsurahan maksamiseen liittyvän
paikallisen virka- ja työehtosopimuksen uudistamisesta. Neuvotteluosapuolina työnantaja sekä JHL os
167, Tehy, SuPer Varkaus ao 528 ry, Juko ja Jyty. Neuvottelun kuluessa syntyi Paikallinen virka- ja työehtosopimus hälytysrahan maksamisesta Varkauden kaupungissa. Neuvottelu päättyi yksimielisenä.
SUPERIN VOITTAMIEN KANTEIDEN PERUSTEELLA MUILLE TYÖNTEKIJÖILLE MAKSETTAVIEN PALKKAKORVAUSTEN LASKENTATEKNIIKKA (6.3.2020). Neuvoteltiin palkkakorvausten laskentatekniikasta tilanteessa, jossa työnantaja on velvollinen maksamaan takautuvia palkkakorvauksia eräille sosiaali- ja
terveystoimen työntekijöille SuPerin käräjäoikeudessa voittamien kanteiden perusteella. Neuvotteluosapuolina työnantaja sekä Juko, Tehy ja SuPer Varkaus ao 528 ry. Neuvottelu päättyi erimielisenä.
VARAHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN KORJAAMINEN (13.5.2019). Neuvoteltiin varahenkilöstön sairaanhoitajien tehtäväkohtaisen palkkauksen tarkistamisesta kotihoidon, terveysaseman, erikoispoliklinikan ja päivystyksen sairaanhoitajien tasolle. Neuvotteluosapuolina työnantaja ja Tehy. Neuvottelu päättyi yksimielisenä.
ANKKURIN TERVEYDENHOITAJIEN, MUISTIHOITAJANA TOIMIVAN TERVEYDENHOITAJAN SEKÄ ESIMIEHINÄ JA VARAESIMIEHINÄ SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PALKKAUS
(17.6.2019). Neuvoteltiin otsikon henkilöstöryhmien ja henkilöiden tehtäväkohtaisesta palkasta. Neuvotteluosapuolina työnantaja sekä Tehy ja Juko. Neuvottelu päättyi osittain erimielisenä.
LÄÄKÄRIOPISKELIJOIDEN PALKAT 1.7.2019 LÄHTIEN (18.6.2020). Neuvoteltiin lääkäriopiskelijoiden
uudesta palkkausmallista. Neuvotteluosapuolina työnantaja ja Juko. Neuvottelu päättyi yksimielisenä.
PÄIVÄRAHOJEN MAKSAMINEN MUSEON HENKILÖKUNNALLE (8.8.2019). Neuvoteltiin museon henkilökunnan tekemän matkan päivärahoista. Neuvotteluosapuolina työnantaja ja Juko. Neuvottelu päättyi
erimielisenä.
LUOTTAMUSMIESAJANKÄYTTÖ HOITOTYÖHÖN AJALLA 23.12.2019 – 12.1.2020 (23.9.2019). Neuvoteltiin SuPerin ja Tehyn luottamusmiesten ja puheenjohtajien ajankäytöstä luottamismiestehtävien sijasta
hoitotyöhön ajalla 23.12 – 21.1.2020. Neuvotteluosapuolina työnantaja sekä Tehy ja SuPer Varkaus ao
528 ry. Neuvottelu päättyi yksimielisenä.
PERHETYÖNTEKIJÖIDEN VUOSINA 2017, 2018 JA 2019 TEKEMÄN ILTATYÖN KORVAUKSET
(4.11.2019). Neuvoteltiin perhetyöntekijöiden vuosina 2017, 2018 ja 2019 tekemän iltatyön korvauksista takautuvasti. Neuvotteluosapuolina työnantaja sekä SuPer Varkaus ao 528 ry ja Juko. Neuvottelu
päättyi yksimielisenä.
VUOKRATYÖVOIMAN KÄYTÖN PERIAATTEET VARKAUDEN KAUPUNGILLA (2.12.2019). Neuvoteltiin yhteistoimintalain (10 §) edellyttämistä henkilöstövuokrauksen käyttöä koskevista periaatteista. Neuvotteluosapuolina työnantaja sekä JHL os 167, Tehy, SuPer Varkaus ao 528 ry, Juko ja Jyty. Neuvottelu
päättyi yksimielisenä.
TYÖVUOROLISTAN 23.12.2019 – 12.1.2020 ERITYISKORVAUKSET (12.12.2019). Neuvoteltiin erityiskorvauksista nk. joululistan (23.12.2019 – 12.1.2020) aikana maksettavista erityiskorvauksista Neuvotteluosapuolina työnantaja sekä JHL os 18, JHL os 167, Tehy, SuPer Varkaus ao 528 ry, Juko ja Jyty.
Neuvottelu päättyi yksimielisenä.
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YHTEISTOIMINNAN ARVIOINTIA
Pääluottamusmiehet arvioivat vuoden 2019 toimintaa seuraavasti:
”Pääluottamusmiesten osallistuminen johtoryhmiin on vakiintunut hyväksi käytännöksi. Työsuojeluvaltuutettujen kutsumisessa johtoryhmien kokouksiin on vielä kehittämistä. Olemme vahvasti sitoutuneita yhteistoiminnassa laadittuun talouden tasapainottamisohjelmaan. Henkilöstö odottaa, että päättäjät sitoutuvat toteuttamaan tasapainotusohjelmassa sovitut rakenteelliset muutokset.
Pääluottamusmiehinä olemme saaneet osallistua sisäisten kehittäjien koulutuksiin.
On hienoa, että kaupunki on mahdollistanut myös työyksikössä tapahtuvan kehittämistyön 100+1 tekoa varkautelaisten hyväksi -kampanjan avulla. Näemme tarpeellisena esimiestyön vahvistamisen ja ylipäätään kaupungin johtamiskulttuurin kehittämisen.
Työyksiköissä tapahtuvaa välitöntä yhteistoimintaa työantajan ja työntekijöiden välillä tulee tehostaa ja arvioida sen toteutumista eri yksiköissä. Yhteistyö henkilöstöpalveluiden ja järjestöjen välillä on toiminut hyvin.”

11. VIESTINTÄ, TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI
Keskeisin sisäisen viestinnän työkalu on kaupungin intra, jossa henkilöstöasioilla on oma sivustonsa.
Myös esimiehillä on oma osionsa intrassa. Intra uudistui loppuvuodesta 2018. Sen rakenteen ja toiminnallisuuksien kehittäminen jatkuu mutta jo nyt se mahdollistaa, tiedotuksen ja informaatiosisältöjen lisäksi, kaupungin henkilöstön yhteishenkeä ja organisaation sisäistä yhteisöllisyyttä vahvistavat tarinalliset, mielikuvia luovat uutiset.
Sähköisten viestintäkanavien lisäksi henkilöstöä tavattiin myös perehdytystilaisuuksissa, joita järjestettiin keväällä ja syksyllä. Perehdytystilaisuuksissa käsiteltiin mm. palvelussuhdeasioita, yhteistoimintaa,
työterveyshuoltoa, tyhy-asioita, henkilöstöetuja ja tietohallinnon asioita. Pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut toimeenpanivat osana ”100 + 1 tekoa varkautelaisten hyväksi!” -kehittämiskampanjaa
”W.Pooh” (Warkaus – perehdytä – opasta – ohjaa) –projektia, jonka tavoitteena on perehdytysprosessin
täsmentäminen ja kehittäminen sekä perehdytysmateriaalien uudistaminen. Käytännössä tämä näkyi
mm. yhteisten perehdytystilaisuuksien rennompana ja vuorovaikutuksellisempana toteutuksena, mistä
uudet työntekijät antoivat kiitosta.
Organisaatiotasoisen perehdytystoiminnan kehittämisen rinnalla myös työyhteisöt ja –yksiköt jatkoivat
työhön ja työpaikkaan perehdyttämiseen liittyvien prosessien ja materiaalien uudistamista. Tässä työssä
työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet olivat tarvittaessa ja toivottaessa mukana.
Myös kesätyöntekijöiden perehdytyksen kehittämistä jatkettiin. Yhteinen perehdytystilaisuus toukokuussa liikuntatalolla oli sekin kiitelty ja pidetty tilaisuus.
Koko henkilöstöön kohdentuneen viestinnän lisäksi haluttiin tavoittaa erityisesti esimiehet sekä luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Kuukausittain järjestettyjen esimiesten iltapäiväkahvien asialistalle
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tuotiin joko henkilöstöpalveluiden tai sisäisten tai ulkoisten sidosryhmien esittämiä ajankohtaisia asioita,
yksittäisiä kysymyksiä tai laajempia teemoja. Myös ay-luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut oli kutsuttu kuulolle. Tilaisuuksiin osallistui ulkopuolisia vierailijoita teeman ja tarpeen mukaan.
Henkilöstöjohtaja tapasi pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut samoin säännöllisesti kuukausittain. Myös yhteistyötoimikunnan kaupunginhallitusedustajat olivat koolla säännöllisesti.
Henkilöstöjohtajan haastattelutunnit jatkuivat myös vuonna 2019.
Vuoden aikana panostettiin markkinointi- ja viestintätiimin ja palvelualueiden esimiesten kanssa erityisen paljon työnantaja- ja rekrytointimarkkinointiin. Tämä näkyi mm. lisääntyneenä näkyvyytenä messuym. työelämätapahtumissa, some-näkyvyyden lisääntymisenä sekä markkinointimateriaalien kehitystyönä. Vuoden lopulla luotiin myös työnantajamarkkinointiin kehitelty www.varkaus.fi/teewarkaus -verkkosivusto, jossa kerrotaan paitsi avoimista työpaikoista, harjoittelumahdollisuuksista ja henkilöstöeduista, myös aktiivisesta kehittämistyöstä ja sen tuloksista.
Varkauden kaupungin kehittämisinnostus oli hyvin esillä myös erilaisissa julkaisuissa, verkkosivuilla ja
tilaisuuksissa, mm. Kuntatyönantajalehden numerossa 4/2019, KunTeko-ohjelman Tekojen torilla sekä
KunTeko-palkintogaalassa joulukuussa Helsingissä.
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