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KUNTASTRATEGIA 2017 
 

Eurajoen kunta työnantajana  

Vastuullisen henkilöstöjohtamisen kunta  
 
Eurajoen kunnanvaltuuston määrittelemien kunnan strategisten linjausten mukaisesti 
olemme vastuullisen henkilöjohtamisen kunta.  
 
Eurajoen kunnassa johdetaan, kehitetään ja vapautetaan henkilöstön osaamista ja 
hyödynnetään sen täysi potentiaali sekä organisaatio- että henkilötasolla. Nykyisessä 
muutostilanteessa korostuvat johtamisen kehittäminen, kyvykkyyksien hallinta sekä 
henkilöstösuunnittelu. Henkilöstösuunnittelu edellyttää nykyisten ja tulevien 
henkilöstötarpeiden analysointia tunnistamalla nykyinen osaaminen ja vertaamalla sitä 
tulevaisuuden tarpeisiin. 
 
Hyvä ja vastuullinen henkilöstöpolitiikka on kunnalle keskeinen menestystekijä kiristyvässä 
työvoimakilpailussa.  Kunnassa on määritelty vastuullisen henkilöstöjohtamisen periaatteet 
ja laadittu niiden toteuttamisen tueksi hyvät käytännöt kuvaamaan tavoiteltavaa ja 
suositeltavaa toimintaa kunnassa. Sisältö käsittää johtamisen, työsuhteiden pysyvyyden ja 
rekrytoinnin, osaamisen ja ammattitaidon, kannustavuuden, työhyvinvoinnin sekä 
työnantajakuvan.  
 
Eurajoen kunnan arvojen, tuloksellisuus, oikeudenmukaisuus, vastuunkanto, jatkuva 
kehittäminen ja avoimuus, tulee näkyä kunnan henkilöstöpolitiikassa, 
henkilöstösuunnittelussa, esimiestoiminnassa ja henkilöstöön liittyvässä päätöksenteossa.  
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JOHDANTO 
 

Eurajoen kunnan henkilöstöraportti kertoo tilastotietoa henkilöstöön liittyvistä keskeisistä 
asioista. Raportti toimii käsikirjana, josta voi etsiä kulloinkin tarvittavia tietoja henkilöstön 
kanssa yhteistyössä tehtävään kehittämistyöhön. Tiedot on tarkoitettu strategisen ja 
operatiivisen johtamisen apuvälineiksi niin koko kuntaorganisaation tasolla kuin kussakin 
hallintokunnassa. Tilastotiedot ajetaan aina kunkin vuoden lopussa (31.12.).  

Eurajoen kunnan vuoden 2016 toimintaa tarkasteltaessa kokonaisuutena, voidaan todeta 
eniten työtä vaatineen kokonaisuuden olleen aiemmin päätetyn kuntaliitoksen 
toteutukseen liittyvä valmistelutyö yhteistyössä henkilöstön kanssa. Eurajoen ja Luvian 
kuntaliitos poikkeaa perinteisestä kuntaliitoksesta monella tavoin. Yleensä liitoksissa 
siirrytään käyttämään toisen kunnan, yleensä asukasluvultaan isomman, säännöstöjä ja 
toimintamalleja, mutta Eurajoki ja Luvia päättivät toisin. Käytännössä organisaatio, 
hallintosääntö ja lukuisat muut yksityiskohdat päätettiin toteuttaa kokonaan uudelta 
pohjalta. Tällä on haettu parempaa palvelumallia kuntalaisille ja kunnan toimintojen 
tehokkaampaa toteutustapaa. Tämä on tarkoittanut käytännössä mittavaa suunnittelu- ja 
kehitystyötä, johon on tarvittu koko kuntaorganisaation eri toimialojen osaamista ja 
ammattitaitoa. Osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön työpanos on ollut erittäin 
tärkeässä roolissa uuden kunnan toimintamalleja ja prosesseja suunniteltaessa. 
Molempien kuntien parhaiten toimivat käytänteet on jalostettu uuden kunnan toiminnan 
kivijalaksi. 

Eurajoen kunnan henkilöstöä koskevilla toimenpiteillä on saavutettu hyviä tuloksia. 
Esimerkkinä mainittakoon savuton työympäristö, Smartum liikunta- ja kulttuurietuudet ja 
HeTeKa – henkilöstön terveydenedistämiskampanja. Eurajoen kunnan henkilöstöpolitiikan 
tärkeänä toimintamallina on yhteistyötoiminta henkilöstön kanssa, jonka tarkoituksena on 
edistää kunnan palvelutuotannon tuloksellisuutta ja parantaa työelämän laatua antamalla 
henkilökunnalle vaikutusmahdollisuuksia omaa työtään ja työyhteisöään koskevien 
päätösten valmistelussa. Yhteistoiminta on yksi johtamisen väline, jonka avulla kunnan 
käytettävissä olevat resurssit voidaan saada mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.  

Uudistuva kuntaorganisaatio kehittää itseään jatkuvasti ja osaamisen kehittämiseksi 
laaditaan vuosittain koulutussuunnitelma, joka pohjautuu organisaation ja työntekijöiden 
henkilökohtaisiin tarpeisiin. Koulutustarpeiden arviointi hoidetaan kehityskeskustelujen 
yhteydessä, joita Eurajoen kunnan organisaatiossa käydään vuosittain kaikkien 
vakinaisten työntekijöiden ja pitkien määräaikaisten työntekijöiden kanssa. 
Kehityskeskustelujen toteumaprosentti on vakiintunut yli 90 prosenttiin. 

Vesa Lakaniemi 
kunnanjohtaja   
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PERUSTIETOA RAPORTOINNISTA 
 
Henkilöstöraportin tiedot ilmoitetaan vuosittain 31.12. tilanteen mukaan (vertailuajankohta). 
Vuosi 2016 on vertailuvuosi. 

Ensimmäinen henkilöstöraportti on laadittu vuonna 2005 ja vuosia 2005 – 2015 
käytetäänkin raportin vertailujaksona.  
 
Tekninen toimi käsittää sekä teknisen lautakunnan että ympäristölautakunnan alaisen 
henkilöstön.  Vapaa-aikatoimeen kuuluvat sekä kirjasto- ja kulttuurilautakunnan että 
liikunta- ja nuorisolautakunnan alainen henkilöstö. 
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HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 
 
Henkilöstön määrä 31.12. 
 

Kunnan koko henkilöstön määrä oli seuranta-ajankohtana 432 henkeä. Kasvua edelliseen 
vuoteen oli 3,1 %. Vakinaisen henkilöstön osalta kasvua oli 2,9 % eli 9 henkilöä. 

Vuodesta 2009 alkaen palkkatoimikunta on suositellut määräaikaisten työsopimusten 
muuttamista toistaiseksi voimassa oleviksi, ellei erityisperusteita määräaikaisuudelle ole.  

Vertailuajankohtana 74,8 % palvelussuhteista oli vakinaisia. Naisten kohdalla vakinaisten 
osuus oli 73,4 ja miesten osalta 84,6 prosenttia. 

Palvelussuhde 
31.12.2016 

Miehet 

Keskus- 
hallinto 

Sosiaali- 
toimi 

Koulu- 
toimi ja 
varhais-
kasvatus 

Vapaa-
aika- 
toimi 

Tekninen 
toimi 

Miehet 
yht. 

Vakinaiset 0 6 21 3  13 44
Määräaikaiset 1 2 3 3 0 8 
- joista työllistettyjä 0 0 0 3  0 3 
Miehiä yhteensä 1 8 24 6  13 52 

Palvelussuhde 31.12. 
2016 

Naiset 

Keskus- 
hallinto 

Sosiaali- 
toimi 

Koulu- 
toimi ja 
varhais-
kasvatus 

Vapaa-
aika- 
toimi 

Tekninen 
toimi 

Naiset 
yht. 

Vakinaiset 8 91 130 10 40 279
Määräaikaiset 1 46 44 3 7 101
- joista työllistettyjä 0 0 0 0 0 0
Naisia yhteensä 9 137 174 13 47 380

 Henkilöstö toimialoittain 

Palvelussuhde 31.12. 
2016 

Keskus- 
hallinto 

Sosiaali- 
toimi 

Koulu- 
toimi 

Vapaa- 
aika- 
toimi 

Tekninen. 
toimi 

Yhteensä 10 145 199 19 60 432

Palvelussuhde 31.12. 
2016 

Koko henkilöstö 
 

Yhteensä 

Muutos%  
ed. 
vuodesta 

Vakinaiset 323 2,9

Määräaikaiset 101 -3,8

- joista työllistettyjä 3 

Yhteensä 432 3,1
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Henkilöstö hallintokunnittain  
 
Toimialoista henkilöstöltään suurin on koulutoimi- ja varhaiskasvatus eli 46,1 prosenttia 
koko kunnan henkilöstöstä. Pienin taas on keskushallinto 2,3 prosentin osuudella. 
 

 

 

Taulukossa henkilöstön määrä (%) koko henkilöstöstä vuosina 2005 – 2016 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Koulutoimi 26 27,4 27,7 28,4 26 25,1 27,4 23,9 24,4 23 45,3 46,1

Sosiaalitoimi 42,1 48,7 49,5 50,2 53,5 51,6 51 54 54,7 54,8 34,1 33,6
Tekninen toimi 16,4 16,5 14 14 12,6 15,9 15,1 15,1 14,2 15,3 14,8 13,9
Vapaa-
aikatoimi 

2,8 2,9 4,4 4,2 4,7 5,2 4,6 5,2 4,9 4,8 3,6
4,4

Keskushallinto 12,7 4,5 4,4 3,3 3,2 2,3 1,9 1,8 1,8 2,3 2,2 2,3
 

Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenne 
 
Henkilöstön keski-ikä oli 43,2 vuotta, vuonna 2015 keski-ikä oli 43,7 vuotta. Naisten keski-
ikä oli 42,8 vuotta ja miesten 46,2 vuotta. 

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46,7 vuotta (vuonna 2015 vastaavasti 46,1 vuotta).  
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Koko henkilöstö ikäryhmittäin 

Määrä  / Ikäryhmä2 (10 v. välein) Sarakeotsikot
Riviotsikot   0 ‐ 19  20 ‐ 29  30 ‐ 39 40 ‐ 49 50 ‐ 59 60 ‐ 68 

Hallinto   1 2 4 3   

Koulutoimi   15 55 61 52 15 

Sosiaalitoimi 3 32 29 35 39 7 

Tekninen ja ympäristötoimi   5 16 14 19 6 

Vapaa-aikatoimi   3 1 7 7 1 

Kaikki yhteensä 3 56 103 121 120 29 
 

Yli 60-vuotiaita oli työsuhteessa 29 eli 6,7 prosenttia henkilöstöstä. Alle 30-vuotiaita oli 59 
eli 13,7 prosenttia. 

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä hallintokunnittain vuonna 2016 

 

Miesten osuus koko kunnan henkilöstöstä oli 12 prosenttia eli 52 henkilöä 

Miesten osuus henkilökunnasta hallintokunnittain vuonna 2016 (% koko 
henkilöstöstä) 

 

 

10
12

6

22

32

12

0

5

10

15

20

25

30

35

Hallinto

Koulutoimi

Sosiaalitoimi

Tekninen ja ympäristötoimi

Vapaa‐aikatoimi

Miesten osuus koko hlöstöstä



8 
 

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina laskettuna 
 
Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden 
työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan 
vastaavasti. Osa-aikaisuus lasketaan työajasta. Vain osan vuotta palvelussuhteessa 
olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden työpäiviin (253).  

Palveluksessaolopäivistä on vähennetty kaikki poissaolot ml. vuosiloma ja koulutus. 
 

Vuosilomista johtuvien poissaolojen laskennassa ei ole otettu huomioon opettajia, joilla 
palkkaus perustuu opetusvelvollisuuteen ja lukuvuosien välillä on ns. kesäkeskeytys.  

Henkilötyövuodet 
palvelussuhteessa 

Keskus-
halinto 

Sosiaali-
toimi 

Koulutoimi ja 
varhaiskasvatus 

(ei opettajat) 

Vapaa-
aika-toimi

Tekninen 
toimi 

Yhteensä

2016 9,7 121,8 106,5 20,4 56,0 314,4
 

Työajan jakautuminen 
 
Vuonna 2016 kunnan palveluksessa olleen henkilöstön teoreettinen työaika oli 86449 
työpäivää. Vähentämällä tuosta summasta palvelussuhteiden keskeytykset, saadaan 
vuonna 2016 tehty todellinen työaika eli 58073 työpäivää. 

Vuosilomista johtuvien poissaolojen laskennassa ei ole otettu huomioon opettajia, joilla 
palkkaus perustuu opetusvelvollisuuteen ja lukuvuosien välillä on ns. kesäkeskeytys.  
 
Teoreettisen työajan jakautuminen (%) 
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Henkilöstön vaihtuvuus 
 
Vuoden 2016 aikana perustettiin sivistysjohtajan virka sekä kaksi kirjastonhoitajan tointa 
sekä kuntaliitokseen liittyviä, vuoden 2017 aikana täytettäviä virkoja ja toimia. 

Vuonna 2016 kunnan palveluksessa aloitti 13 henkilöä uutena vakinaisena työntekijänä.  
Vastaavasti vakinaisesta palvelussuhteesta irtisanoutui 8 henkilöä. Yleisin syy 
irtisanoutumiseen oli eläkkeelle siirtyminen. 
 

Työllistetyt 
 
Työllistettynä oli vuonna 2016 yhteensä 16 henkilöä. Heistä 5 toimi sosiaalitoimessa, 8 
vapaa-aikatoimessa, 1 teknisessä toimessa ja kaksi koulu- ja varhaiskasvatuksen 
toimialueella.   
 
Työllisyysmäärärahat  vuonna 2016 olivat 233 706,71 euroa ja palkkatukea saatiin 81 
260,78 euroa. 
 
Rekrytointi 
 
Henkilöstön rekrytointi tehdään sähköisenä rekrytointiprosessina Kuntarekry-ohjelmaa 
käyttäen.  Kuntarekryn lisäksi avoimista työpaikoista ilmoitetaan kunnan ilmoituslehdissä, 
nettisivuilla ja työvoimahallinnon sivuilla.  
 
Rekrytointien jakaumat 
 

  Palvelussuhteen laji Palvelussuhteen tyyppi 
Yksikkö Rekrytoinnit Työpaikat Työsuhde Virkasuhde Vakinainen Määräaikainen
Eurajoki 25 120 115 6 15 105
 
Vuonna 2016 tehtiin Kuntarekryn kautta yhteensä 25 rekrytointia, joilla haettiin työntekijöitä 
120 työtehtävään. Avoimista työpaikoista 15 koski vakinaista työsuhdetta ja loput 105 
määräaikaista. Avoimista määräaikaisten työpaikoista suurin osa (91) oli kesätyöpaikkoja. 
 
Hakemuksia avoimiin työtehtäviin tuli kaikkiaan 716 kappaletta. Eniten hakemuksia saapui 
Eurajoelta (231) ja Raumalta (159). Yli kymmenen hakemusta avoimiin toimiin tuli Porista, 
Eurasta, Tampereelta, Turusta sekä Ulvilasta. Hakijoista noin 19 prosentti ilmoitti olevansa 
hakemishetkellä työttömänä.  

 
 
 
 
 
 



10 
 

Eläkelajit ja eläköityminen 
 
Kunnan henkilöstöstä pääosa kuuluu KuEL:n eli kunnallisen eläkevakuutuksen piiriin. 
VaEL:n  eli valtion eläkelain piiriin kuuluvat ennen vuotta 1970 syntyneet peruskoulujen 
rehtorit, opettajat ja muu henkilökunta. Myös kaikki ne opettajat, jotka olivat palveluksessa 
31.12.1998 syntymäajasta riippumatta, ovat VaEL:n piirissä. 
 
Eläkkeelle siirtyneiden määrä vuosina 2003 – 2016 
 

 
Raportilla esitetään eläkkeelle siirtyneiden määrä ja keski-ikä aikasarjana. Eläkkeelle siirtyneiksi katsotaan 
henkilö, jonka omaan työuraan perustuva eläke (muu kuin osa-aikaeläke tai perhe-eläke) alkoi tilastovuonna.  
 
 

Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä vuosina 2003 - 2016 
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Eläköitymisennuste 2017 – 2036 (hlöä) 
 

 

Ennusteessa kuvataan vakuutettujen arvioitu eläköityminen aikasarjana vuosittain. Ennuste perustuu vuoden 
2015 lopussa vakuutettuna olleiden työ- ja virkasuhteisten tilanteeseen.  Ennusteessa on huomioitu 
vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät henkilöt. Vanhuuseläkkeet sisältävät 
varhennetut vanhuuseläkkeet, täydet työkyvyttömyyseläkkeet sisältävät kuntoutustuet ja 
osatyökyvyttömyyseläkkeet sisältävät osakuntoutustuet. Osittaiset varhennetut vanhuuseläkkeet eivät ole 
mukana ennusteessa. Työuraeläkkeet sisältyvät täysiin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Prosenttiosuudet on 
laskettu vertaamalla eläköityvien määrää vastaavaan edeltävänä vuotena palveluksessa 31.12. olevien 
henkilöiden joukkoon. Vuoden 2017 eläkeuudistuksesta johtuen alimmat eläkeiät nousevat syntymävuoden 
mukaan portaittain. 

Eläköitymisennuste 2017 – 2036 (pros) 
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Eläkemaksut vuosittain euroissa 
 

 Vuosi Palkkasumma Palkkaperusteinen 
maksu 

Eläkemenoperusteinen 
maksu 

Varhe-
maksu 

Maksut 
yhteensä 

 2006 10 217 215 2 221 048 640 331 39 346 2 900 725 

 2007 10 500 811 2 219 754 735 836 96 013 3 051 603 

 2008 11 612 703 2 372 570 828 621 154 831 3 356 022 

 2009 12 633 259 2 591 235 988 493 202 927 3 782 655 

 2010 11 698 634 2 387 303 1 063 476 215 563 3 666 342 

 2011 12 162 216 2 569 815 1 086 559 166 996 3 823 370 

 2012 13 077 899 2 856 096 1 131 657 170 778 4 158 531 

 2013 15 452 992 3 392 447 1 258 690 146 722 4 797 859 

 2014 16 237 681 3 700 734 1 169 051 131 470 5 001 255 

 2015 16 982 388 3 957 164 1 099 177 114 422 5 170 763 

 Yhteensä 130 575 798 28 268 166 10 001 891 1 439 068 39 709 125 

 

Eläkemaksut 
Sanastoa:  
Palkkasumma on työantajan maksamien bruttopalkkojen summa.  
 
Eläkemeno on Kevan maksama kokonaisraha ko. organisaatiossa ansaituista maksus- 
sa olevista eläkkeistä.  
 
Palkkaperusteista eläkemaksua työnantaja maksaa kaikesta työstä, josta karttuu elä- 
kettä.  
 
Eläkemenoperusteista eläkemaksua maksavat ne työnantajat, joiden ennen vuotta  
2005 palveluksessa olleille työntekijöille on kalenterivuoden aikana maksettu eläkettä.  
 
Varhaiseläkemenoperusteista eläkemaksua eli varhe-maksua maksavat työnantajat  
työntekijöistä, jotka jäävät ensimmäistä kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle  
varhaiseläkkeelle tai työttömyyseläkkeelle tai jotka alkavat saada määräaikaista 
työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea. Ennen vuotta 2005 varhe-maksun sijasta 
maksettiin ns. omavastuumaksua.  

Työnantaja voi vaikuttaa Varhe-maksujen suuruuteen tukemalla työntekijöidensä 
työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä tarjoamalla vaihtoehtoja varhaiseläkkeille. Työtä 
keventämällä tai työtehtäviä muuttamalla työkykyä voidaan ylläpitää ja työntekijä voi jatkaa 
työssään pidempään.  
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Ammatillisessa kuntoutuksessa tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevasta henkilöstä ei 
aiheudu Varhe-maksua. 
 

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 
 
Kuntastrategian 2017 mukaan Eurajoen kunta on vastuullisen henkilöstöjohtamisen kunta. 

Kehityskeskustelut 

Kehityskeskusteluja käydään vuosittain kaikkien vakinaisten työntekijöiden ja pitkien 
määräaikaisten työntekijöiden kanssa. Kehityskeskustelujen toteumaprosentti on 
vakiintunut yli 90 prosenttiin. Keskusteluja ei ole käyty aivan uusien työntekijöiden eikä 
pitkillä vapailla (sairaslomat, perhevapaat, vuorotteluvapaat jne) olevien kanssa. 

Henkilökohtainen työsuorituksen arviointi 
 
Kunnalla on, palkkausjärjestelmän osana, käytössä henkilökohtaisen työsuorituksen 
arviointijärjestelmä. Arvioinnit on ohjeistettu käymään kehityskeskustelujen yhteydessä. 

Henkilökohtainen arviointi on esimiehille hyvä johtamisen väline, jonka avulla hän voi 
osoittaa perustellusti työntekijälleen henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman tarpeen. 

Vuoden 2016 aikana kunnanhallitus myönsi henkilökohtaisten työsuoritusten arviointien 
perusteella henkilökohtaisen lisän 19 henkilölle.  

Vuonna 2015 koulutuspäiviä kertyi koko henkilöstölle yhteensä 926 päivää. 

  Päiviä 
Ammatillinen henkilöstökoulutus   699
Muu osaamisen kehittäminen 28
Omaehtoinen koulutus 179
Työsuojelu- ja ammattiyhdistyskoulutus 20

Yhteensä 926
 

Koulutuskorvaus 
 
Koulutuksen korvaamisesta annettuun lakiin perustuen oli vuonna 2014 ensimmäisen 
kerran mahdollista hakea korvausta ammatillista osaamista kehittävästä koulutuksesta. 
Koulutuskorvauksen edellytyksenä on, että koulutus perustuu työnantajan etukäteen 
laatimaan koulutussuunnitelmaan ja edistää työntekijän ammatillista osaamista. 
Koulutuskorvauksen voi saada enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden ja 
sen määrä on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena olevasta 
palkkakustannuksesta. 
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Omaehtoisen koulutuksen tukeminen 
 
Eurajoen kunnanhallitus on vuonna 2009 hyväksynyt periaatteet omaehtoisen koulutuksen 
tukemisesta. Tukea myönnetään, vakituiselle henkilöstölle, koulutukseen, joka on 
työnantajan edun mukaista ja linjassa kunnan strategian kanssa. Tukemisen tavoitteena 
tulee olla uusi tutkinto tai henkilön ammattipätevyyttä lisäävä koulutuskokonaisuus.  

Kunnanhallitus myöntää omaehtoisen koulutuksen tukea opintomaksuihin tai ellei 
opintomaksuja ole, muihin koulutuskustannuksiin.  Lisäksi hallintokunnan johtava 
viranhaltija voi myöntää työntekijälle koulutusta varten palkallista virkavapautta tai 
työlomaa yhden päivän yhdeksää opintopistettä kohden.  
 
Vertailuvuonna kunnanhallitus myönsi omaehtoisen koulutuksen tukea neljän henkilön 
opintomaksuihin, yhteensä 6.780,50 euroa.  

TYÖHYVINVOINTI 
 
Terveysperusteiset poissaolot 
 
Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä 
työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. 
Terveysperusteiset palkalliset ja palkattomat poissaolot lasketaan kalenteripäivinä. 
 
Sairaspoissaolot 
 
Sairaspoissaolojen määrä jatkoi kasvuaan vuoden 2015 tapaan. Sairaspoissaoloja oli 
yhteensä 5029 päivää eli 322 päivää enemmän kuin vuonna 2015.  

Sairaspoissaolot vuosina 2011 – 2016 
 

vuosi päiviä päiviä/henkilötyövuosi

2011 3590 12,4

2012 4960 16,2

2013 5357 17,3

2014 3955 11,8
2015 4707 13,7
2016 5029 16,0
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Sairaspoissaolojen kesto vuosina 2014 – 2016 
 

Kesto 
kalenteripäivät 
2014 

kalenteripäivät 
2015

kalenteripäivät 2016

Lyhyet poissaolot alle 4 pv 1079 1192 1083
4-29 pv 1527 1473 1510
30 - 60 pv 620 724 850
yli 60 pv 729 555 349
91 - 180 pv 452 552 745
yli 180 pv 209 211 492
Yhteensä 3955 4707 5029
 

Lyhyitä, alle neljän päivän sairaspoissaoloja oli 281 henkilöllä. Heillä poissaolokertoja oli 
yhteensä 573.  Kestoltaan nämä poissaolot olivat keskimäärin 2 päivää.  

Yli neljän mutta alle 30 päivän sairaspoissaoloja oli 135 henkilöllä. Heillä poissaolokertoja 
oli yhteensä 188.. Kestoltaan poissaolot olivat keskimäärin 8 päivää. 

Poissaolojen keston mukaan jaoteltuna 30-60 sairaspoissaolopäivää oli 20 henkilöllä, 
poissaolokertoja oli 22. Kestoltaan poissaolot olivat keskimäärin 39 päivää. 

Yli 60 päivää oli poissa yhteensä 12 henkilöä. 

Taulukossa vertailu vuosien 2013 - 2016 sairaspoissaolojen pituuksista 

 

Vuoden 2016 aikana pitkien, yli 90 päivän, sairaspoissaolojen määrä kasvoi 565 päivällä 
vuoteen 2015 verrattuna. Vastaavasti kestoltaan lyhyiden, alle 4 päivän sairaspoissaolojen 
määrä väheni 109 päivällä. 

Työssä jaksamisen tukemisessa ja työhyvinvoinnin edistämisessä on esimiehillä 
merkittävä rooli. Kunnassa on käytössä Varhaisen tuen malli. Esimiehet käyvät 
säännöllisesti keskusteluja työntekijän kanssa, kun malliin kirjatut hälytysehdot täyttyvät. 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
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4-29 pv

30-60 pv

61-90 pv

91-180 pv

yli 180 pv

2016

2015

2014

2013



16 
 

Keskusteluja käydään sekä lyhyiden sairaspoissaolojen määrän että pitkien poissaolojen 
keston perusteella. 
 

Sairaspoissaolopäivät hallintokunnittain 2016 

Kesto Keskus-
hallinto 

Sosiaali-
toimi 

Koulu-toimi ja 
varhaiskasvatus

Vapaa-
aikatoimi 

Tekninen 
toimi 

yht. 

Lyhyet poissaolot 
alle 4 pv 

17 393 524 33 116 1083

4-29 pv 44 629 565 76 196 1510

30 - 60 pv 0 311 428  111 850
yli 60 pv  0 418 695 0 473 1586
Yhteensä 61 1751 2212 109 896 5029
 

Eri pituisten sairaspoissaolojen osuus prosentteina koko hallintokunnan 
poissaoloista 

Kesto Keskus-
hallinto 

Sosiaali-toimi 
Koulutoimi ja 
varhaiskasvatus

Vapaa-
aikatoimi 

Tekninen 
toimi 

Lyhyet poissaolot alle 4 
pv 

27,9 22,4 23,7 30,3 12,9

4-29 pv 72,1 35,9 25,5 69,7 21,9

30 - 60 pv 0,0 17,8 19,3 0,0 12,4

yli 60 pv  0,0 23,9 31,4 0,0 52,8
 

Lyhyitä poissaoloja on eniten vapaa-aikatoimella sekä keskushallinnolla. Tekninen toimen 
kohdalla lyhyiden poissaolojen osuus koko teknisen toimen poissaoloista on edelleen 
selvästi pienempi kuin muilla hallintokunnilla. 

Sairaslomapäivät/henkilötyövuosi vuosina 2013 - 2016 

  
sairaspv/hlötv sairaspv/hlötv  sairaspv/hlötv  sairaspv/hlötv 

2013 2014 2015 2016

Kaikki 
sairaslomapäivät 
yht.  

17,3 11,8 13,7 16,0

keskushallinto 10,4 8,2 16,7 6,3
sosiaalitoimi 23,5 15,9 15 14,4
koulutoimi ja 
varhaiskasvatus 

7,9 5,1 14 20,8

vapaa-aikatoimi 1,2 2,8 1 5,3
tekninen toimi  23,8 15,9 17 16,0
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Työtapaturmat 
 
Seitsemän henkilöä oli vuonna 2016 poissa työ- tai työmatkatapaturman perusteella 
yhteensä 90 päivää.  
 

Työtapaturmat 2005 – 2016 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

2014 2015 2016
Työtapaturmat 
joista 
poissaoloja 7 9 10 10 14 13 10 9 12 

 
 

 7 6 7
 Kesto 
työpvnä 240 385 353 124 173 175 173 124 138 

 
93 209 90

Työmatkatapaturman takia vuonna 2016 oli sairaslomalla yksi henkilö, yhteensä 24 
päivää. 

Vapaa-ajan tapaturmia sattui vuonna 2016 yhdelle henkilölle ja niistä kertyi poissaoloja 
yhteensä 60 kalenteripäivää. 

Kuntoutustuki 
 
Vuoden 2016 aikana kuntoutustuella oli kaksi työntekijää, yhteensä 252 kalenteripäivää. 
(Kuntoutustuki = määräaikainen työkyvyttömyyseläke) 
 

Kelan tukema kuntoutus 

Kelan tukemaan kuntoutukseen osallistui 11 henkilöä, kuntoutuspäiviä yhteensä 97. 

Työsuojelu 

Työsuojelun tavoitteena on työtapaturmien ja työperäisten sairauksien ennaltaehkäisy, 
terveydellisten olojen parantaminen työpaikoilla sekä henkilöstön fyysisen ja 
psyykkisen terveydentilan parantaminen ja ylläpitäminen. Työsuojelua toteutetaan 
työterveyshuollon, työnantajan ja työntekijöiden yhteistyönä. 
 
Eurajoen kunnan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti yhteistyötoimikunnan 
työsuojelujaosto valmistelee yhteistyötoimikunnan käsittelyyn tulevat työsuojeluun liittyvät 
asiat.  
 
Työsuojeluorganisaatioon on vuonna 2016 kuulunut työsuojelupäällikkö, kaksi 
työsuojeluvaltuutettua sekä 2 varavaltuutettua, joista toinen palvelukeskus Jokisimpukan 
työsuojeluasiamies. 
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Työterveyshuolto 
 
Työnantajalla on työterveyshuoltolain perusteella velvollisuus järjestää työsopimus- ja vir- 
kasuhteessa oleville työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto. Lisäksi työnantaja voi 
järjestää yleislääkäritasoista sairaanhoitoa. 
 
Työnantaja saa Kelalta korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista työterveyshuollon ja 
sairaanhoidon kustannuksista.  
 
Kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan:  
 
 Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän 
toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, 
terveystarkastuksista ja ensiapuvalmiuden ylläpitämisestä.  
 
 Korvausluokkaan II kuuluvat työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkäri- 
tasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset.  
 
Attendo Eurajoen työterveyshuolto on järjestänyt työntekijöiden terveyshuollon vuoden  
2009 alusta lähtien.  Henkilöstölle on järjestetty lakisääteisten työterveyshuoltopalveluiden 
lisäksi yleislääkäritasoinen sairaanhoito.  
 
Eurajoen työterveyshuollon kolme keskeistä tavoitetta on: 
  

1. Työntekijöiden terveyden, työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen  
2. Terveellinen ja turvallinen työympäristö  
3. Muutoksissa jaksamiseen kannustava työyhteisö 

  
Vuoden 2016 työterveyshuollon kustannukset olivat 
 

 korvausluokka I:n osalta 218 euroa/työntekijä 
 ja korvausluokka II:n osalta 211 euroa/työntekijä 

 

 
Vuosi 

Korvaus‐ 

luokka 

kustannukset/ 

työntekijä 

% kokonais‐ 

kustannuksista 

 2011  I   67  29,1

II   163  70,9

2012  I  115  36,2

II  203  63,8

2013  I  123  36,1

II  217  63,9

2014 
I  164  40,0

II  247  60,0

2015  I  179  43,2
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  II  236  56,8

2016  I  218  50,8

  II  211  49,2

 

Tavoitteena on saada työterveyshuolto suunnattua enemmän ehkäisevään ja työkykyä 
ylläpitävään toimintaan. 
 

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman kolme keskeisintä tavoitetta olivat  
 

1. Työpaikkaselvitykset 7 eri toimipaikkaan vuoden 2016 aikana 
2. Yötyötarkastukset esikyselyn perusteella 
3. Jokisimpukan hoitajille ergonomiaopastusta ryhmässä 

 

Voimavarat   Työpaikkaselvitys 

Tietojen antaminen, neuvonta ja 

ohjaus 

Terveydentilan ja työ‐ ja 

toimintakyvyn seuranta 

  

Työpaikkaselvitys 

(t) 

Ryhmän neuvonta 

ja ohjaus (t) 

Yksilön 

neuvonta‐ ja 

ohjauskäynnit 

(kpl) 

Terveystark.käynnit 

erityisen 

sairastumisen 

vaaran perusteella 

(kpl) 

Muiden terveys‐

tarkastusten 

käynnit (kpl) 

Lääkärit  3,5     16  1  165 

Terveydenhoitajat  26     56  57  163 

Fysioterapeutit  54,5  184     1 

Psykologit      5    29 

Tutkimukset 

Laboratorio  ‐  ‐  ‐     969 

Kuvantaminen  ‐  ‐  ‐     10 

 

Työterveyshuollon sairaanhoidon toimintatiedot 2016 
 

 
Voimavarat   Sairaanhoito 

  

Sairaanhoitokäynnit 

(kpl) 

Lääkärit  652 

Terveydenhoitajat  281 

Asiantuntijat   

Psykologit  2 

Erikoislääkärit  20 

Tutkimukset 

Laboratorio  945 

Kuvantaminen  100 
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Työhyvinvointia ja työkykyä edistävät toimenpiteet 
 
Savuton työyhteisö 
 
Eurajoen kunta on ollut savuton työyhteisö vuoden 2012 alusta lukien. Työterveyshuolto 
ohjaa ja tukee savuttomuuteen pyrkiviä työntekijöitä tavoitteensa saavuttamiseen. 
 
Smartum 
 
Eurajoen kunta tarjoaa työntekijöilleen (6 kk:n työsuhde) Smartumin liikunta- ja 
kulttuurietuuksia joko setelien tai saldokortin muodossa. Myönnetty etuus voi olla 
maksimissaan 400 euroa kalenterivuodessa. Työntekijän valintavaihtoehdot ovat joko 400 
tai 200 euroa, ja näistä vastaavasti omavastuuosuus on joko 100 tai 50 euroa.  
 
 

HeTeKa 
 
Syksyllä 2014 käynnistetty HeTeKa – henkilöstön terveydenedistämiskampanja jatkoi 
toimintaansa vuoden 2016  aikana.  
 
HeTeKan toimintoja vuonna 2016: 

o treeniohjelmia ja vinkkejä 
o työhyvinvointiagentteja (24) työyhteisöille – liikuttavat ja toimivat HeTeKa 

sanansaattajina 
o ryhmäliikuntatarjotin  
o työaikapyöräilyn lisäämiseksi hankittiin eri työyksiköihin polkupyöriä (23 kpl) 

työpäivän aikana tapahtuvaan siirtymiseen työpisteestä toiseen.  
 
Kampanjan tavoitteena on oman kokemuksen kautta pyrkiä vaikuttamaan terveyttä ja 
hyvinvointia edistävään päätöksentekoon ja ratkaisuihin.   
 

PALKKAUS JA PALKITSEMINEN  
 
Kunta-alan palkkausjärjestelmän tavoitteena on edistää toiminnan tuloksellisuutta, motivoi- 
da henkilöstöä hyviin työsuorituksiin ja pitää kunta-alan palkat kilpailukykyisinä.  
 
Eurajoen kunnan palkkausjärjestelmän mukaisesti palkkaus perustuu työn vaativuuden 
arviointiin. Kunnanhallituksen päätösten perusteella meillä myös taataan työntekijälle, että 
palkka on vähintään 5,7 prosenttia yli työehtosopimuksen mukaisen hinnoittelun alarajan 
(= ns. Eurajoki-lisä 5 % ja tuottavuuslisä 0,7 %). 
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Palkkauksen rakenne 
 

 

 
Tehtäväkohtainen palkka  
- virka- ja 
työehtosopimuksen palkka- 
hinnoittelun ja työn 
vaativuuden arvioinnin  
perusteella  
 
- Eurajoella vähintään 5,7 % 
yli hinnoittelun alarajan 

 

 
Henkilökohtaiset palkanosat  
- palveluaikaan sidotut lisät  

- KVTES:n alalla hlökohtaisen lisän vuosisidonnaiset 
lisät, opettajilla palvelulisät ja määrävuosikorotukset  
sekä teknisten sopimusalalla ammattialalisät 

- henkilökohtainen lisä  
 - yhtenäinen arviointijärjestelmä käytössä kaikilla 

sopimusaloilla  
- työaikakorvaukset  

- maksetaan epämukavilta työajoilta virka- ja 
työehtosopimusten mukaan  

- kannustuslisä  
- kunnanhallitus hyväksynyt periaatteet 2010  

Tulospalkkio 
- kunnanhallitus päättänyt käyttöönotosta vuonna 2008 

 
 

Tulospalkkio 

Eurajoen kunnan tulospalkkiot ovat toimintokohtaisia ryhmäpalkkioita ja tulospalkkion 
maksimi on 1000 euroa per henkilö. Palkkiota saavan henkilön on oltava seurantajakson 
aikana, palkkaan oikeutettuna työntekijänä vähintään kuusi kuukautta työ- tai 
virkasuhteessa kuntaan. 
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Vuoden 2014 aikana tulospalkkiojärjestelmää uusittiin. Uusien perusteiden mukaan 
tulospalkkio maksetaan vuonna 2015 perustettuun Eurajoen kunnan työntekijöiden 
henkilöstörahastoon.   
 
Tulospalkkion maksaminen edellyttää, että toimialakohtaisten tavoitteiden lisäksi myös 30 
% kunnan tavoitteista toteutuu.  
Vuoden 2016 tulospalkkiotavoitteita ei koko kunnan tavoitteiden osalta saavutettu ja näin 
ollen vuodelta 2016 ei tulospalkkiota tullut maksettavaksi. 

Henkilöstökulut vuosilta 2015 – 2016 
 
  

2015 
 

2016 
 

Muutos % 
 
Palkat ja palkkiot 14 055 497,62

 
14 445 572,73 +2,8

 
Henkilösivukulut 
 - eläkekulut 
- muut henkilösivukulut 

3 726 190,31
782 288,52

 
 

3 392 967,73 
627 520,36 

 
Henkilöstökulut yhteensä 18 563 976,45

 
18 466 060,82 -0,5%

 
 
Huomionosoitukset  
 
Kunta muistaa pitkään kunnan palveluksessa olleita seuraavasti:  
 

o 20 vuotta  
o  Kuntaliiton hopeinen ansiomerkki ja  
o 300 euron rahalahja tai  
o  kolmen päivän palkallinen vapaa  

   
o 30 vuotta  

o Kuntaliiton kultainen ansiomerkki ja  
o 500 euron rahalahja tai  
o viikko palkallista vapaata  

 
o 40 vuotta 

o Kuntaliiton kultainen ansiomerkki ja 
o 700 euron rahalahja tai 
o kaksi viikkoa palkallista vapaata  

 
Lisäksi kunta muistaa työntekijöitä näiden 50- ja 60-vuotispäivinä, eläkkeelle jäädessä ja  
palveluksesta erotessa.  
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YHTEISTOIMINTA  
 
Eurajoen kunnan yhteistyötoimintasopimuksen mukaan yhteistoiminnan tarkoituksena on  
edistää kunnan palvelutuotannon tuloksellisuutta ja parantaa työelämän laatua antamalla  
henkilökunnalle vaikutusmahdollisuuksia omaa työtään ja työyhteisöään koskevien pää- 
tösten valmistelussa.  
 
Yhteistoiminta tulee nähdä johtamisen välineenä, jonka avulla kunnan käytettävissä ole- 
vat voimavarat voidaan saada mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.  
 
Eurajoen kunnassa sovelletaan seuraavia toimintamalleja ja – ohjeistuksia:  

o henkinen jaksaminen  
o toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallintaan  
o toimintamalli työn aiheuttamien haitallisten henkisten kuormitustekijöiden 

tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi  
o työsuojelun toimintaohjelma  
o omaehtoinen koulutus  
o tasa-arvosuunnitelma  
o toimintamalli ikääntyvien työntekijöiden tukemiseen  
o Savuton työyhteisö 2012  
o toimintamalli kosteus-, home- ja sisäilmaongelmien hallitsemiseksi  
o varhaisen tuen malli  

 
Valtioneuvoston päätös Eurajoen ja Luvian kuntien yhdistymisestä 1.1.2017 

Valtioneuvosto teki 10.12.2015 kuntarakennelain (1698/2009) 21 §:n 1 momentin ja 
kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla päätöksen Eurajoen ja Luvian kuntien yhdistymisestä 
1.1.2017 alkaen. 

Yhdistymishallitus nimesi jo toukokuussa 2015 Eurajoen ja Luvian yhdistymistä 
valmistelevat työryhmät. Uuden kunnan osalta henkilöstön roolit ja vastuut päätettiin 
yhdistymishallituksen kokouksessa 22.3.2016.  
 
Kesäkuun 22. päivän kokouksessaan yhdistymishallitus päätti henkilöstön nimikkeistä ja 
13.9.2016 uusista, työn vaativuuden arviointiin perustuvista tehtäväkohtaisista palkoista 
1.1.2017 alkaen. 

Yhteisvaltuusto päätti kokouksessaan 12.12.2016 kuntaliitoksen osalta tarvittavat 
virkamuutokset sekä uusien virkojen perustamiset. 

Kunnanjohtaja Harri Hiitiön irtisanouduttua 12.9.2016 alkaen virastaan, valitsi 
Yhteisvaltuusto 12.12.2016 kokouksessaan uudeksi kunnanjohtajaksi Vesa Lakaniemen.  


