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1. ALUKSI 

 
Henkilöstöraportti kertoo tilastotietoa henkilöstöön liittyvistä keskeisistä asioista. 

Tiedot esitetään enimmäkseen kuuden vuoden jaksolta, jolloin voidaan nähdä 
kehityksen trendi. Raportti toimii käsikirjana, josta voi etsiä kulloinkin tarvittavia 
tietoja. Tilastotiedot ajetaan aina kunkin vuoden lopussa (31.12.). Raportista on 
tehty kaksi versiota: nettiversio ja painettu versio. Tiedot on tarkoitettu strategi-
sen ja operatiivisen johtamisen apuvälineiksi niin koko kaupunkiorganisaation 
tasolla kuin kullakin toimialalla.  
 
Vuonna 2017 astui voimaan Rauman kaupungin uusi organisaatio. Uuden or-
ganisaation mukaiset mallit päivitettiin kaupungin käyttämiin järjestelmiin vasta 
1.1.2018, joten vuoden 2017 raportissa tehtiin tarkastelua pääasiassa vanhan 
organisaation mukaisesti. Vuoden 2018 raportti oli siis ensimmäinen, jossa tar-
kasteltiin tunnuslukuja koko vuoden osalta uuden organisaation mukaisesti toi-
mialoittain siten, että puhtauspalvelut oli siirtynyt konsernipalveluiden alle tekni-
seltä toimialalta ja kulttuuri- ja vapaa-aika sekä kasvatus- ja opetus yhdistyivät 
sivistyksen toimialaksi. Vuonna 2020 ruoka- ja puhtauspalvelut yhdistyivät, jo-
ten vuodesta 2020 lähtien raportissa ei tarkastella ruokapalvelua ja puhtauspal-
velua enää erikseen. 
 
Vuonna 2017 hyväksytty kaupunkistrategia on päivitetty versio ensimmäisestä 
Rauman Tarinasta, joka ohjaa kaikkea kaupungin toimintaa ja kehittämistä. 
Tunnusluvut henkilöstörakenteesta, henkilöstön hyvinvoinnista ja kehittämises-
tä antavat taustatietoa nykytilasta ja auttavat omalta osaltaan kaupunkistrategi-
an ja tulevaisuuden organisaation rakentamisessa ja kehittämistoimenpiteiden 
kohdentamisessa. Strategian mukaiset linjaukset on kirjattu henkilöstöohjel-
maan, joka on ohjannut henkilöstöpoliittisia toimenpiteitä vuodesta 2019 läh-
tien. Rauman kaupunki käynnisti Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman joulu-
kuussa 2018. Ohjelmalla tähdätään kaupungin talouden tasapainottamiseen 
vuosien 2019-2022 aikana.  
 

Vuoteen 2021 vaikutti voimakkaasti vuonna 2020 alkanut koronapandemia. 

Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi julkisen sektorin työnantajat ohjasivat 

ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.  

 
Raumalla 19.4.2022 
 
Jarna Laine 
henkilöstön kehittämispäällikkö, henkilöstöohjaus 
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2. HENKILÖSTÖKUVA 
 
Tässä luvussa kuvataan vuoden 2021 Rauman kaupungin henkilöstömäärä, 

henkilöstön ikärakenne, työaikajärjestelmät sekä virka- ja työehtosopimukset. 

1.6.2017 astui voimaan Rauman kaupungin uusi organisaatio. Uuden organi-

saation mukaiset mallit päivitettiin kuitenkin kaupungin käyttämiin järjestelmiin 

vasta 1.1.2018. Lisäksi tässä raportissa ruoka- ja puhtauspalvelun tunnuslukuja 

ei enää eroteta toisistaan näiden palvelujen yhdistyessä vuonna 2020. Joissain 

henkilöstöraportin taulukoissa esitetään vanhan organisaatiomallin mukaisten 

virastojen tunnusluvut, joka helpottaa tunnuslukujen vertailua.  

 

2.1. Henkilöstön määrä ja osuus toimialoittain 2016–2021 
 
Henkilöstömäärä laskenut 
 
Rauman kaupungin henkilöstömäärien muutoksia tarkasteltaessa on otettava 

huomioon vuosien aikana tapahtuneet monet organisaatiomuutokset. Niistä on 

kerrottu aiempien vuosien henkilöstöraporteissa. Kesällä 2020 siirtyi 26 henki-

löä toiseen jäsenyhteisöön eli Satasairaalaan ja 31.12.2020 päättyi 11 henkilön 

työsuhde työterveyshuollon Mehiläiseen siirtymisen vuoksi. 

 

Seuraavan sivun taulukosta 1 nähdään, että vuoden 2021 lopussa Rauman 

kaupungin palveluksessa oli kaikkiaan 2 802 henkilöä, joista vakinaisia oli  

2 169, määräaikaisia 599 ja työllistettyjä 34. Kuntasektorilla oli vuonna 2021 

(kunnat + kuntayhtymät) työllisiä 474 000 (Tilastokeskus, Työvoimatutkimus). 

 

Naisia Rauman kaupungin henkilöstöstä oli 2 372 ja miehiä 430. Miesten (15 

%) ja naisten (85 %) osuus pysyi lähellä edellisten vuosien tasoa. Naisten 

osuus Rauman kaupungilla on edelleen valtakunnalliseen keskiarvoon (77,4 %) 

verraten jonkin verran korkeampi. Kuntasektori on vahvasti naisvaltainen ja yk-

sityinen sektori on puolestaan perinteisesti jonkin verran miesvoittoinen. Val-

tiosektorilla taas naisia työskenteli hieman miehiä enemmän vuonna 2021. (Ti-

lastokeskus, Työvoimatutkimus.) 

 

Koko henkilöstömäärä (vakinaiset + määräaikaiset + työllistetyt) laski kaikkiaan 

62 hengellä. Määräaikaisia työntekijöitä oli 150 vähemmän kuin vuonna 2020 ja 

työllistettyjen määrä laski 2 hengellä. Vakinaisten henkilöiden määrä nousi 

90:llä vuodesta 2020. Vuonna 2021 esimiehiä oli 136. 
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Taulukko 1. Koko henkilöstö toimialoittain vuosina 2016–2021. 

KONSERNIPALVELUT 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  VAKINAISET 74 73 70 69 67 67 

  TYÖLLISTETYT 1 1 0 0 0 1 

  MÄÄRÄAIKAISET 13 14 17 15 16 8 

  YHT.  88 88 87 84 83 76 

          
   

Ruoka- ja puhtauspalvelut       2020 2021 

  VAKINAISET 
    

198 211 

  TYÖLLISTETYT         4 4 

  MÄÄRÄAIKAISET         42 32 

  YHT.          244 247 

              

Ruokapalvelut 2016 2017 2018 2019     
  VAKINAISET 113 102 100 107     
  TYÖLLISTETYT 0 4 3 4     
  MÄÄRÄAIKAISET 20 27 26 20     

  YHT.  133 133 129 131     

              
Puhtauspalvelut 2016 2017 2018 2019     
  VAKINAISET 113 104 100 101     
  TYÖLLISTETYT 1 0 1 1     
  MÄÄRÄAIKAISET 24 24 20 19     

  YHT. 138 128 121 121     

              
  KULTTUURI-VAPAA-
AIKA 

2016 2017     
    

  VAKINAISET 102 99 
  

    
  TYÖLLISTETYT 19 16         
  MÄÄRÄAIKAISET 108 106         

  YHT.  229 221         

              
  KASVATUS-OPETUS 2016 2017         
  VAKINAISET 660 656 

  
    

  TYÖLLISTETYT 15 25         
  MÄÄRÄAIKAISET 190 204         

  YHT. 865 885         

              
 SIVISTYS     2018 2019 2020 2021 

  VAKINAISET 
  

747 733 689 736 

  TYÖLLISTETYT     33 27 22 15 

  MÄÄRÄAIKAISET     330 374 414 320 

  YHT.     1110 1134 1125 1071 
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  SOSIAALI-TERVEYS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  VAKINAISET 950 950 970 957 916 941 

  TYÖLLISTETYT 6 8 12 9 7 10 

  MÄÄRÄAIKAISET 236 304 272 247 262 228 

  YHT. 1192 1262 1254 1213 1185 1179 

              
  TEKNINEN  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  VAKINAISET 212 203 198 192 181 183 

  TYÖLLISTETYT 5 6 4 3 3 4 

  MÄÄRÄAIKAISET 10 9 7 9 13 10 

  YHT. 276 218 209 204 197 197 

              
Rauman vesi 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  VAKINAISET 20 20 20 23 23 24 

  TYÖLLISTETYT 0 0 0 0 0 0 

  MÄÄRÄAIKAISET 0 2 1 0 0 1 

  YHT. 20 22 21 23 23 25 

              
Rauman jätehuoltolai-
tos 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  VAKINAISET 6 7 6 6 5 7 

  TYÖLLISTETYT 0 1 1 0 0 0 

  MÄÄRÄAIKAISET 2 2 3 0 2 0 

  YHT. 8 10 10 6 7 7 

  
    

    
  HLÖSTÖ YHT. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  VAKINAISET 2250 2214 2211 2188 2079 2169 

  TYÖLLISTETYT 47 61 54 44 36 34 

  MÄÄRÄAIKAISET 603 692 676 684 749 599 

  YHT. 2900 2967 2941 2916 2864 2802 

 
 
Konsernipalvelut-toimialan henkilöstömäärästä on erotettu ruoka- ja puhtaus-

palvelut -taseyksiköiden henkilöstö ja teknisen toimialan henkilöstömäärästä 

vesi- ja viemäri- ja jätehuoltoliikelaitosten henkilöstö. Pienvenesatamassa työs-

kentelevä yksi henkilö lukeutuu tarkastelussa teknisen toimialan henkilöstöön. 
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2.2. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö toimialoittain 

2016–2021 
 

Vakinaisten määrä  
 
Vuonna 2021 Rauman kaupungilla oli vakinaisessa työsuhteessa 2 169 henki-

löä, joista naisia oli 1 852 ja miehiä 317.  

 

Vakinaisen henkilöstön osuus nousi (77,4 %) koko henkilöstöstä edellisvuoteen 

verrattuna (2020 72,6 %). Vakinaisten työntekijöiden määrä nousi 90:lla työnte-

kijällä.  
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Taulukko 2. Vakinainen henkilöstö toimialoittain sukupuolen mukaan vuosina 2016–
2021. 

KONSERNIPALVELUT 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  MIEHET 19 19 19 20 15 14 

  NAISET 168 156 251 257 250 264 

  YHT.  187 175 270 277 265 278 

  
    

    

  KULTTUURI-VAPAA-AIKA 2016 2017         

  MIEHET 24 25         

  NAISET 78 74 
  

    

  YHT.  102 99         

  
    

    

KASVATUS- JA OPETUS 2016 2017         

  MIEHET 92 85         

  NAISET 568 571 
  

    

  YHT. 660 656         

              

SIVISTYS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  MIEHET     109 112 102 110 

  NAISET 
  

638 621 587 626 

  YHT.     747 733 689 736 

  
    

    

  SOSIAALI-TERVEYS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  MIEHET 56 60 55 58 46 41 

  NAISET 894 890 915 899 870 900 

  YHT. 950 950 970 957 916 941 

  
     

  

  TEKNINEN  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  MIEHET 175 169 164 160 156 152 

  NAISET 176 165 60 61 53 62 

  YHT. 351 334 224 221 209 214 

  
     

  

HLÖSTÖ YHT. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

MIEHET 366 358 347 350 320 317 

NAISET 1884 1856 1864 1838 1759 1852 

  2250 2214 2211 2188 2079 2169 

 
Määräaikaisten määrä 

 
Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2021 kunta-alalla 

työskentelevistä palkansaajista määräaikaisia oli 24,5 % (2020 21,2 %) eli kun-

tasektorilla määräaikaisten palkansaajien osuus nousi koko maassa yli kolme 

prosenttia (Tilastokeskus, Työvoimatutkimus). 
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Rauman kaupungilla määräaikaisten osuus oli 21,4 % ja se laski 4,8 % (2020 

26,2 %). Työllistettyjen osuus henkilöstöstä oli 1,1 % (2020 1,3 %). Määräaikai-

sia työntekijöitä oli 150 henkilöä vähemmän ja työllistettyjä 2 henkilöä vähem-

män kuin vuotta aiemmin.    

 
Rauman kaupunki työllisti vuonna 2021 34 henkilöä. Tarkasteluajanjaksolla 

2016—2021 työllistettyjen osuus oli vuonna 2017 korkeimmillaan. On kuitenkin 

huomioitava, että lukumäärät ovat vuoden 2021 viimeisenä päivänä otettuja 

lukuja. Esimerkiksi työllistettyjä oli koko vuoden 2021 aikana yhteensä 102 

henkilöä.  

 

Vuonna 2021 Rauman kaupungilla määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli 

599 henkilöä. Määräaikaisista työntekijöistä naisia oli 499 (83 %) ja miehiä 100 

(17 %). Määräaikaisiin työntekijöihin on laskettu mukaan oppisopimuskoulutet-

tavat, joita työskenteli Rauman kaupungilla vuonna 2021 kuusi. 

 
 
Määräaikaisten osuus kunkin toimialan työvoimasta 
 
Määräaikaisten ja työllistettyjen osuus kaikista työntekijöistä laski vuonna 2021. 
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Taulukko 3. Määräaikaisten osuudet toimialoittain vuosina 2016–2021.  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

KONSERNIPALVELUT 14,8 15,9 19,5 17,9 19,2 10,5 

ruoka- ja puhtauspalvelut         17,2 13,0 

puhtauspalvelut 17,4 18,6 16,5 15,7     

ruokapalvelut 17,7 20,3 20,2 15,3     
SOSIAALI-TERVEYS 29,8 24,1 21,7 20,4 22,1 19,3 

SIVISTYS     29,7 33,0 36,8 29,9 

KULTTUURI-VAPAA-AIKA 47,2 48,0         
KASVATUS-OPETUS 22,0 23,1         
TEKNINEN 4,4 4,1 3,3 4,4 6,6 5,1 

Rauman vesi 0,0 10,0 4,8 0,0 0,0 0,0 

jätehuoltopalvelut 25,0 20,0 30,0 0,0 28,6 0,0 

YHTEENSÄ 20,8 23,3 23,0 23,5 26,2 21,4 

 
 

Vuonna 2021 määräaikaisten osuus laski kaikilla toimialoilla. Sivistystoimialan 

muita korkeampi määräaikaisten työntekijöiden osuus johtuu aikaisempien vuo-

sien tavoin siitä, että toimialaan lukeutuvat musiikkiopiston, kuvataidekoulun ja 

kansalaisopiston määräaikaiset tuntiopettajat. Sivistystoimialan määräaikaisten 

työntekijöiden nousua vuonna 2020 selittää se, että sivistystoimialan palvelura-

kenneselvityksen keskeneräisyyden takia päättyneitä vakituisia palvelussuhtei-

ta ei vakinaistettu, vaan ne täytettiin määräaikaisesti. Vuonna 2021 palvelura-

kenneselvitys valmistui ja vakinaistamisia tehtiin, joten sivistystoimialalla mää-

räaikaisten osuus laski 6,9 %. Tässä tarkastelussa ei työllistettyjä ole laskettu 

mukaan määräaikaisiin.  

 

 
Määräaikaisuuden syyt vuonna 2021 
 
Työmarkkinakeskusteluissa määräaikaisuus on ollut esillä erityisesti sen kiel-

teisten, jopa laittomien piirteiden takia. Pääosaan määräaikaisuuksista on pe-

rusteltuja ja laillisia syitä, kuten projektit, sivutoimiset tuntiopettajuudet, äitiys- ja 

hoitovapaat, vuorotteluvapaat, opintovapaat ja harjoittelut. Suurin osa kuntien 

määräaikaisista työntekijöistä on sijaisia (Kuntatyönantajat). Laittomia ja työn-

tekijän kannalta ongelmallisia ovat määräaikaisten työsuhteiden ketjutukset, jos 

pysyvä työvoimantarve on olemassa. 

 

Rauman kaupungin henkilöstöpoliittinen lähtökohta on, ettei laittomia määräai-

kaisuuksia ole. Seuraavaan taulukkoon on kerätty vuoden 2021 määräaikai-

suuden syyt naisilla ja miehillä. 

 
 
 
 

http://www.kuntatyönantajat.fi/
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Taulukko 4. Määräaikaisuuden syyt 2021 sukupuolen mukaan. 

MÄÄRÄAIKAISUUDEN SYYT NAISET NAISET % MIEHET MIEHET % YHT. YHT. % 

Sijaisuus 225 45,8 47 43,5 272 45,4 

Projektitehtävä 4 0,8 1 0,9 5 0,8 

Avoimen viran/Työsuhteen hoito 35 7,1 13 12 48 8,0 

Erillinen määräaikainen työtehtävä 120 24,4 16 14,8 136 22,7 

Oppisopimuskoulutus 3 0,6 3 2,8 6 1 

Työn luonne 83 16,9 20 18,5 103 17,2 

Työllistetty 18 3,6 8 7,4 26 4,3 

Muu syy 3 0,6 0 0 3 0,5 

YHTEENSÄ 491 100 % 108 100 % 599 100 % 

 
Vajaa puolet vuoden 2021 määräaikaisuuksista johtui työntekijöiden ja viranhal-

tijoiden poissaoloista (esim. vuosilomat, sairauslomat, äitiys- ja vanhempainva-

paat). Toiseksi suurimmat syyryhmät olivat edellisten vuosien tapaan työn luon-

teen sekä erillisten määräaikaisten tehtävien vuoksi määräaikaisiksi luettavat 

työt.  

 

Työn luonteen vuoksi määräaikaisiksi luettavien tehtävien ryhmään kuuluivat 

mm. koulunkäyntiohjaajat, iltapäiväkerho-ohjaajat sekä kansalaisopiston ja mu-

siikkiopiston tuntiopettajat ja sivutoimiset tuntiopettajat.  

 

Määräaikaisuuden syiden tilastoinnissa on edelleen epätäsmällisyyttä, sillä 

esim. tuntiopettajat on voitu sijoittaa ryhmiin syykoodilla sijaisuus, erillinen mää-

räaikainen työtehtävä tai työn luonne. Projekteissa työskentelevät henkilöt on 

myös tilastoitu erillisiin määräaikaisina työtehtäviin.  

 

 

2.3. Henkilöstön ikärakenne 
 
Työelämässä on jo pitkään kannettu huolta työvoiman riittävyydestä ja tarvitta-

van osaamisen siirtymisestä, kun suuret ikäluokat poistuvat joukoittain työstä 

eläkkeelle, ja nuorten ikäluokkien osuus pienenee. Politiikkatavoitteena onkin, 

että työssä jatketaan aiempaa pidempään ja että eläkkeelle siirtymisaika jous-

taa.  

 
Tässä luvussa tarkastellaan Rauman kaupungin henkilöstön (vakinaiset + mää-

räaikaiset + työllistetyt) jakautumista ikäluokkiin vuonna 2021.  

 
Koko henkilöstön keski-ikä 48,2 vuotta, vakinaisten 49,3 vuotta 
 
Seuraavassa taulukoissa esitetään ensin koko henkilöstön jakautuminen ikä-

luokkiin ja sen jälkeen tarkastellaan vakinaisen henkilöstön ikärakennetta. Ja-

kaumia tarkastellaan lukumäärinä ja keskiarvoina.  
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Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2021 oli 48,2 vuotta eli se oli noussut vuo-

den takaisesta 0,3 vuodella. Eniten henkilöstössä oli edelleen 55–59-vuotiaita 

(442 henkilöä) ja sitten 50–54-vuotiaita (396 henkilöä). Pienin ikäluokka oli 30–

34-vuotiaat (236 henkilöä). Eri toimialoilla henkilöstön ikärakenne vaihtelee pal-

jonkin, joten myös ikään liittyvät henkilöstöstrategiset tarpeet eroavat toimialoit-

tain.  

 

Taulukko 5. Koko henkilöstö ikäryhmittäin ja toimialoittain vuonna 2021. 

  
Alle 
30  

30 - 
34 

35 -
39 

40 - 
44 

45 - 
49 

50 - 
54 

55 - 
59 

60 -  Yht. ka 

Konsernipalvelut 10 4 5 9 7 8 18 15 76 51,3 

Ruoka- ja puhtauspalvelut 17 5 15 23 30 40 59 58 247 53,9 

Sivistys 129 86 117 155 155 146 157 126 1071 47,4 

Sosiaali- ja terveys 171 123 128 134 142 158 166 157 1179 47,6 

Tekninen  15 15 21 26 22 34 39 25 197 48,3 

Jätehuoltolaitos   1 1 1 1 2 1   7 45,0 

Rauman vesi 2 2 2 3 5 8 2 1 25 46,1 

Kaikki yhteensä 344 236 289 351 362 396 442 382 2802 48,2 

 
 

Kuntasektorilla kokonaisuutena henkilöstön keski-ikä on noussut vuosi vuodel-

ta. Kunta-alalla työskentelevän henkilöstön keski-ikä on noin 45 vuotta, mutta 

määräaikainen henkilöstö on vakituista henkilöstöä selvästi nuorempaa. (Kun-

tatyönantajat)  

Vuonna 2021 Rauman kaupungin vakinaisten työntekijöiden keski-ikä oli 49,3 

vuotta. Pelkästään vakinaisen henkilöstön keski-ikää tarkasteltaessa voidaan 

todeta sen laskenee 0,2 vuodella vuodesta 2020. Vakinaisen henkilöstön osalta 

korkein keski-ikä oli edeltävien vuosien tavoin puhtauspalveluissa ja matalin 

jätehuoltolaitoksella.  

Taulukko 6. Vakinainen henkilöstä ikäryhmittäin ja toimialoittain 2020. 

  
Alle 
30 

30 - 
34 

35 - 
39 

40 - 
44 

45 - 
49 

50 - 
54 

55 - 
59 

60- Yht. ka 

Konsernipalvelut 7 3 4 7 7 8 17 14 67 50,9 

Ruoka- ja puhtauspalvelut 7 4 12 17 29 33 54 55 211 53,9 

Sivistys 32 35 67 114 126 121 131 110 736 49,3 

Sosiaali- ja terveys 80 88 105 114 128 137 148 141 941 48,2 

Tekninen  11 13 18 25 21 32 37 25 183 49,0 

Jätehuoltolaitos 0 1 1 1 1 2 1   7 45,0 

Rauman vesi 2 2 2 3 5 8 1 1 24 45,7 

Kaikki yhteensä 139 146 209 281 317 341 390 346 2169 49,3 
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2.4. Työaikajärjestelmät sekä virka- ja työehtosopimukset  
 
Henkilöstö työaikajärjestelmittäin 
 
Kilpailukykysopimuksen perusteella sovitut säännöllisten työaikojen pidennyk-
set poistuivat kesken vuotta vuonna 2020. Uudet sopimuksen mukaiset sään-
nölliset työajat tulivat voimaan 31.8.2020 lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa 
alkavan työaikajakson alusta lukien. Rauman kaupungilla uudet viikkotyöajat 
tulivat voimaan ohjelmateknisistä syistä 7.9.2020 alkaen. Vuonna 2021 muu-
toksia työaikoihin ei tullut.  
 
Viikkotyöajat:  

 toimistotyöaika 36 tuntia 15 minuuttia  

 yleistyöaika 38 tuntia 15 minuuttia  

 jaksotyö 114 tuntia 45 minuuttia kolmessa viikossa  

 työaika 37 tuntia 45 minuuttia  

 terveyskeskuslääkärit ja hammaslääkärit 38 tuntia 15 minuuttia  

 tuntipalkkaiset 38 tuntia 15 minuuttia 
 
Koko henkilöstön yleisimmät työaikajärjestelmät ovat vuorotyöluonteinen jakso-
työ (114,45 tuntia kolmessa viikossa), yleistyöaika ja opetustyö. 

 
Naisten ja miesten työaikaprofiilit eroavat toisistaan. Jaksotyö on naisilla yleis-
tä, miehillä hyvin harvinaista.  
 
Taulukko 7. Koko henkilöstö työaikajärjestelmittäin 2021 

  Mies Nainen Yhteensä 

37,75 h/vko KVTES liite 18 1 33 34 

Ei säädöstä (mm. perhe- ja omaishoitajat) 4 9 13 

Jaksotyö,  vuorotyönluonteinen 32 648 680 

Jaksotyö, päivätyönluont., 12 233 245 

Kaksivuorotyö, aina 7-8 h/pv,  14 1 15 

Keskimäärin 37,75 h/vko KVTES    15 15 

Keskimääräinen toimistotyöaika 
 

6 6 

Opetustyö 100 263 363 

Perhepäivähoitajat 80,00 tunti 
 

22 22 

Päivätyössä keskim. 38,25 h/vk 21 549 570 
Terveyskeskuslääkärit ja -hammaslääkärit 
38,25 24 47 71 

Toimistotyöaika  36,25 h/vko 77 263 340 

Yleistyöaika  38,25 h/vko 145 283 428 

Yhteensä 430 2372 2802 
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Henkilöstö virka- ja työehtosopimuksittain 
 
Noin kaksi kolmasosaa henkilöstöstä kuuluu KVTESin alaisuuteen. OVTES on 

toiseksi yleisin. Naisten ja miesten profiilit eroavat tässäkin. Naisista 45,4 % 

työskentelee Sote-sopimuksen piirissä, miehistä vain 11,4 % kun taas naisista 

33,8 % työskentelee KVTESin piirissä ja miehistä vain 17,7 %. Miehillä yleisin 

on TS, joka taas naisilla on harvinainen.  

 
 
Sopimusten lyhenteet tarkoittavat seuraavaa: 
 
OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 
KVTS Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 
LS Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 
TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 
TTES Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 
 
 
Taulukko 8. Koko henkilöstö virka- ja työehtosopimuksittain 2021. 

Henkilömäärä mies nainen Yhteensä 

Kunnall. opetushenk. virka- ja työehtosop. (OVTES) 112 375 487 

Kunnall. yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) 76 802 878 

Sopimukseton (omaishoit., tukihlöt, palkk. saajat) 2   2 

Lääkärisopimus (LS) 28 56 84 

Teknisten sopimus (TS) 146 58 204 

Tuntipalkkaisten sopimus (TTES) 17 3 20 

Sote-sopimus 49 1078 1127 

Yhteensä 430 2372 2802 
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3. TUOTTAVUUS JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET 

 
Tässä luvussa tarkastellaan henkilövoimavaroja, joiden arviointia varten tarvi-

taan jatkuvaa seurantaa ja vertailua ainakin aikaisempiin toiminnan tuloksiin ja 

mahdollisesti myös muihin organisaatioihin. Luvussa tarkastellaan ensin henki-

lötyövuosia, jotka kuvaavat tiettynä päivänä (31.12.) otettua pelkkää henkilös-

tömäärää paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa. Tä-

män jälkeen kuvataan palkkakustannukset sekä sairauslomista ja työtapatur-

mista johtuneet poissaolot. 

 
 

3.1. Henkilötyövuodet 
 
Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden 

palkallista työskentelyä. Yksi kokopäiväinen työntekijä vastaa siis yhtä henkilö-

työvuotta. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-

aikaprosenttiaan vastaavasti. Osa-aikaisuus lasketaan työajasta. Henkilötyö-

vuosien laskennassa huomioidaan niin ikään kesken vuotta alkaneet tai päätty-

neet työsuhteet. 

 

FK-palkkaohjelman mukaan vuosina 2016–2021 henkilötyövuodet (koko henki-

löstö = vakinaiset + määräaikaiset) jakautuivat alla olevan yhteenvetotaulukon 

mukaisesti. Vuodesta 2018 lähtien luvut on esitetty taulukossa 11, organisaa-

tiomuutoksen mukaisesti toimialoittain, mutta vertailun vuoksi taulukossa esitel-

lään myös edellisvuosien kasvatus- ja opetus sekä kulttuuri- ja vapaa-

aikavirastojen luvut. 

 
Taulukko 9. Koko henkilöstön henkilötyövuodet vuosina 2016–2021. 

  HLÖSTÖ YHT. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

VUOSITYÖNTEKIJÄT 2886,71 2921,49 2910,85 2895,55 2770,87 2772,36 

VUOSILOMAT 269,82 268,81 265,49 265,27 250,87 246,68 

MUUT PALKALLISET POISSAOLOT 134,92 146,97 152,19 147,75 153,28 151,37 

PALKATTOMAT POISSAOLOT 251,19 233,39 230,3 222,29 219,23 206,94 

LISÄ- JA YLITYÖT 16,34 44,39 53,53 62,87 47,998 71,86 

  YHT.              
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Taulukko 10. Koko henkilöstön henkilötyövuodet toimialoittain 2016–2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuodesta 2017 alkaen lisä- ja ylityöt on poimittu uudella HTV-raportilla, jossa 

tieto haetaan työaikajärjestelmän perusteella pääteltävästä viikkotyöajasta, jos 

KONSERNIPALVELUT 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

VUOSITYÖNTEKIJÄT 224,84 223,19 345,9 337,69 318,76 325,34 

VUOSILOMAT 26,52 26,3 40,01 40,26 38,51 36,71 

MUUT PALKALLISET POISSAOLOT 11,05 11,56 21,23 18,92 19,46 18,5 

PALKATTOMAT POISSAOLOT 19,88 16,43 18,29 14,59 11,90 17,88 

LISÄ- JA YLITYÖT 0,54 0,68 1,73 0,97 1,11 1,39 

              

  KULTTUURI-VAPAA-AIKA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

VUOSITYÖNTEKIJÄT 169,24 188,21         
VUOSILOMAT 11,1 12,46         
MUUT PALKALLISET POISSAOLOT 4,53 5,08 

  

    
PALKATTOMAT POISSAOLOT 13,74 11,64         
LISÄ- JA YLITYÖT 0,21 0,37         

              

  KASVATUS-OPETUS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

VUOSITYÖNTEKIJÄT 857,81 851,03         
VUOSILOMAT 57,04 54,95 

  

    
MUUT PALKALLISET POISSAOLOT 34,73 35,76         
PALKATTOMAT POISSAOLOT 74,25 62,08 

  

    
LISÄ- JA YLITYÖT 6,7 33,45         

              

SIVISTYS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

VUOSITYÖNTEKIJÄT 
  

1030,86 1040,37 1035,56 1039,7 

VUOSILOMAT     68,99 69,55 68,25 66,2 

MUUT PALKALLISET POISSAOLOT 
  

50,51 50,69 52,85 51,98 

PALKATTOMAT POISSAOLOT     75,62 83,63 81,97 81,1 

LISÄ- JA YLITYÖT 
  

41,82 49,46 33,26 44,14 

              

  SOSIAALI-TERVEYS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

VUOSITYÖNTEKIJÄT 1216,54 1269,07 1271,13 1200,84 1170,26 1163,48 

VUOSILOMAT 127,06 130,54 127,91 127,79 118,40 118,43 

MUUT PALKALLISET POISSAOLOT 62,95 73,43 67,4 64,06 69,30 70,22 

PALKATTOMAT POISSAOLOT 124,19 126,22 124,01 112,26 112,57 98,79 

LISÄ- JA YLITYÖT 4,72 5,57 5,05 7,67 10,58 21,4 

              

  TEKNINEN  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

VUOSITYÖNTEKIJÄT 418,28 389,99 261,96 250,15 246,29 243,85 

VUOSILOMAT 48,1 44,56 28,59 27,67 25,72 25,34 

MUUT PALKALLISET POISSAOLOT 21,66 21,14 13,05 14,07 12,78 10,67 

PALKATTOMAT POISSAOLOT 19,13 17,02 12,28 11,81 12,76 9,16 

LISÄ- JA YLITYÖT 4,17 4,32 4,94 4,77 3,03 4,93 
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henkilöllä ei ole viikkotyöaikaa. Sitä vanhemmissa raporteissa tunteja ei lasket-

tu, jos viikkotyöaikaa ei ole. Tämän vuoksi lisä- ja ylitöiden osalta luvut ovat 

vertailukelpoisia vuoteen 2017 asti, muttei aikaisempiin vuosiin. Uusi laskenta-

tapa näkyy koko henkilöstön lisä- ja ylityömäärässä ja erityisesti taulukossa 11 

kasvatus- ja opetusviraston lisä- ja ylityömäärissä vuodesta 2017 lähtien, ja 

vuodesta 2018 lähtien sivistystoimialan luvuissa. Vapaana otetut lisä- ja ylityöt 

eivät sisälly laskelmaan.  

 

Konsernipalveluiden htv:sta ruoka- ja puhtauspalveluiden osuus on vuosityön-

tekijöiden osalta 239,91 vuosilomat 27,73, muut palkalliset poissaolot 15,59 

palkattomat poissaolot 15,58 ja lisä- ja ylityöt 0,97 htv:tta. Teknisen toimialan 

lukuihin sisältyvät Rauman seudun jätehuoltolaitos, Rauman vesi ja pienvene-

satama. 

 
Palkkakustannukset 

 
Vuonna 2021 Rauman kaupungin kirjanpidon mukaan henkilöstön palkkamenot 

henkilösivukuluineen olivat kaikkiaan 131, 5 miljoonaa euroa, mikä on 6,4 mil-

joonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Summasta palkkoja oli 103,5 mil-

joonaa euroa, joka on 4,3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2020. Kaik-

kiaan 28 miljoonan henkilösivukuluista eläkekuluja oli noin 23,8 miljoonaa ja 

muita henkilösivukuluja 4,1 miljoonaa euroa.  
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3.2. Sairauslomapäivien määrä ja osuus 
 
1.1.2021 Rauman kaupungin työterveyshuolto siirtyi Mehiläinen Oy:lle, jolta 

Rauman kaupunki jatkossa saa sairauspoissaoloihin liittyvät tunnusluvut. Mehi-

läisen tunnusluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisemmin Personec-

ohjelmasta otettuihin tunnuslukuihin. Tunnuslukujen henkilömäärä suhteutetaan 

kuukausittaiseen henkilömäärän keskiarvoon, kun Personecissä tarkastellaan 

vuoden viimeisen päivän henkilömäärää. Sairauspoissaoloja käsitellään tässä 

luvussa sekä sairauspäivinä että henkilöittäin. Tarkastelua tehdään suhteessa 

toimialoihin ja koko henkilöstöön. Keskiarvotarkastelussa on syytä muistaa, että 

sairauspäivät on jaettu henkilöstön määrällä, vaikka todellisuudessa miltei nel-
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jäsosalla koko henkilöstöstä ei ole vuoden ajalta yhtään sairauspoissaoloa. Sen 

vuoksi tarkastelu henkilöittäin keskiarvojen rinnalla antaa olennaista lisätietoa 

sairauspoissaoloista.  

 

Luvun lopussa tarkastellaan vielä erikseen sairauspoissaoloja niiden keston 

mukaan. Työntekijän sairausajan palkanmaksu muuttuu 60:n ja 180:n sairaus-

päivän kohdalla. Kuudenkymmenen sairauspäivän jälkeen palkkaa maksetaan 

2/3-osaa ja 180 sairauspäivän jälkeen palkanmaksu päättyy. 

 

 
Sairauspoissaolopäivät vähenivät  
 
Vuonna 2021 kaupungin työntekijöille kertyi sairauspäiviä 44 217, mikä on 3 

598 päivää vähemmän kuin vuonna 2020. Koronapandemialla on ollut vaikutus-

ta sairauslomapäivien määrään, sillä flunssaoireisia on kehotettu jäämään pois 

töistä matalalla kynnyksellä.  

 

Rauman kaupungilla on tehty pitkäjänteistä työtä työhyvinvoinnin edistämiseksi 

ja sairauslomapäivien vähentämiseksi. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 

henkilöstöohjauksessa on laadittu ohjeistuksia ja luotu uusia toimintakäytäntöjä.  

 

Rauman kaupungilla otettiin käyttöön PysyFölis –työkykyjohtamisen hallinta-

malli, sekä työterveyshuollon sähköinen työkalu, esimieskompassi, joilla pyri-

tään puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa havaittuihin työkyky-

ongelmiin.  

 

Sairauslomakäytännöistä on ohjeistus, jonka lisäksi esimiehiä on valmennettu 

ja koulutettu poissaolokäytännöistä ja niiden vähentämiseksi käyttöön otetuista 

tukitoimenpiteistä. Koronapandemiasta johtuen tehtiin ohjeistuksia esimiehille ja 

henkilöstölle sekä päivityksiä järjestelmiin.  

 

Seuraavassa taulukossa sairauspoissaolot on esitetty päivinä toimialoittain.  

Taulukossa on lisäksi eritelty keskimääräiset sairauspoissaolopäivät per työn-

tekijä toimialoittain. Mehiläisen tunnusluvuista ei voida aikaisempien vuosien 

tavoin eritellä palvelusuhdetta, joten erittelyä määräaikaisiin tai vakituisiin ei 

enää raportoida. 
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Taulukko 11. Koko henkilöstön sairauslomapäivät vuonna 2021. 

  YHTEENSÄ KA 

Sivistysvaliokunta 13767 12,9 

Konsernipalvelut 456 5,4 

Ruoka- ja puhtauspalvelut 5878 24,2 

Sosiaali- ja terveys 21295 18,1 

Tekninen  2629 12,3 

Jätehuoltolaitos 33 4,7 

Rauman vesi 159 6,4 

YHTEENSÄ 44217 15,7 

 
Taulukko 12. Koko henkilöstön sairauslomapäivien keskiarvot toimialoittain vuonna 
2016–2021 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Sivistys     14,1 13 14,6 12,9 

Kasvatus ja opetus 12 12,1         

Kulttuuri- ja vapaa-aika 5,2 6,4         

Konsernipalvelut 17,8 12,7 15,5 7,4 9,0 5,4 

Ruoka-ja puhtauspalve-
lut 

        24,0 
24,2 

Puhtauspalvelut 20,4 25,6 24,8 21,4     

Ruokapalvelut 16,1 20,3 23,1 21,2     

Sosiaali- ja terveys 16,7 16,8 15,9 16,5 17,5 18,1 

Tekninen 19,4 16,9 17,5 21,7 19,5 12,3 

Jätehuoltolaitos 2,6 41,7 9,8 6,5 5,6 4,7 

Rauman vesi 4,9 21,6 11,4 7,6 6,2 6,4 

Yhteensä 14,7 15,2 16 15,5 16,7 15,7 

 
  
Toimialojen kesken hajonta on suurta, ja tilanne vaihtelee vuosittainkin. Tarkas-

teltaessa sairauslomapäiviä toimialoittain, vuonna 2021 vähiten sairauspoissa-

oloja työntekijää kohden kertyi jätehuoltolaitoksessa, konsernipalvelussa ja 

Rauman vedellä.  

 

 
Sairauspäivät ikäluokittain  
 
Tarkasteltaessa sairauslomapäivien kestoa ikäluokissa nähdään, että sairaus-

päivien kesto pääsääntöisesti nousee iän myötä. Edellisvuosien tapaan alle 30 

vuotiailla sairauspäivien keskimääräinen kesto päivissä oli lyhyin, alle 5 päivää. 

Poikkeuksena systemaattiseen sairauspäivien keskimääräisen keston kasvuun 

iän noustessa, tekevät ikäryhmät 40–44 –vuotiaat, joilla keskimääräinen kesto 

on vain 5,1 päivää ja 55–59 vuotiaat, joilla sairauspäivien keskimääräinen kesto 

on kaikkein pisin, 12,6 päivää.  
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Sairauspoissaolot henkilöittäin  

 
Seuraavaksi tarkastellaan sairauspoissaoloja henkilöittäin, jolloin saadaan kuva 

sairauden vuoksi poissaolleiden määristä suhteessa henkilöstöön. Sama henki-

lö tilastoidaan tässä vain kerran, vaikka hän olisi sairauslomalla useampaankin 

otteeseen vuoden aikana. Tarkasteltaessa sairauspoissaoloja henkilöittäin, tu-

lee muistaa henkilöstömäärän kehitys. 

 

Vuonna 2021 sairauden takia poissa työstä oli koko henkilökunnasta 2184 hen-

kilöä, joka on 77,9 % kaikista organisaation työntekijöistä. Osuus nousi 2,1 % 

vuodesta 2020 (2020 75,5 %, 2019, 77,0%; 2018, 79,8 %). Sairauspäiviä kertyi 

koko henkilöstölle 20,2 (2020 22,2) päivää sairaana ollutta kohden. Näin ollen 

koko henkilöstöstä sairaana olleiden osuus nousi ensimmäisen kerran neljään 

vuoteen, mutta sairaana olleiden sairaspäivien määrä laski.   

 

Helmikuun alusta 2018 lähtien on voinut jäädä tilapäiselle hoitovapaalle alle 12-

vuotiaan sairaan lapsen hoidon järjestämistä tai hoitamista varten aikaisemman 

alle 10 ikävuoden sijaan. Tilapäisellä hoitovapaalla oli vuonna 2021 yhteensä 

411 henkilöä yhteensä 2 110 päivää. 

 
 

Sairauspoissaolojen ryhmittely päivinä  
 

Rauman kaupungilla on käytössä työkyvyn tukemiseksi Pysy Fölis- työkykyjoh-

tamisen hallintamalli. Pysy Fölis-mallin varhainen tuki käynnistyy, kun työnteki-

jällä on vähintään neljä lyhyttä 1–5 päivän sairauspoissaoloa kolmen kuukau-

den aikana tai varhaisen tuen voi käynnistää myös esimerkiksi esimiehen huoli 
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työntekijän työssä selviytymisestä. Seuraavaksi tarkastellaan sairauspoissaolo-

ja sairauspoissaolopäivien jakauman keston mukaisesti.  

 

 
Taulukko 13. Sairauspoissaolopäivien jakauma keston mukaan vuonna 2021 

  1-3 pv 4-10 pv 11-29 pv 30 pv ja yli 

Konsernipalvelut  115 68 189 84 

Ruoka- ja puhtauspalvelut  520 755 1171 3432 

Sivistys 3316 2511 2499 5441 

Sosiaali- ja terveys 3402 3654 4369 9870 

Tekninen  399 455 624 1151 

Jätehuoltolaitos  10 12 11 0 

Rauman vesi  38 26 58 37 

Yhteensä  7800 7481 8921 20015 

Sairauspoissaolot yhteensä       44217 
 

 
Koko henkilöstöllä lyhyitä 1-3 päivän sairauslomapäiviä oli yhteensä 7 800 ja 4-

10 päivän sairauslomapäiviä oli 7 481. Päivissä mitattuna lyhyet sairaslomat 1-

10 päivää olivat yhteensä 15 281 päivää ja kasvoivat vuoteen 2020 (5 399 päi-

vää) verrattuna kolminkertaiseksi. Koko kaupunkiorganisaation tasolla alle 10 

sairauslomapäivät muodostivatkin 32,6 % kaikista henkilöstön sairauspäivistä, 

kun ne vuonna 2020 muodostivat 11,4 % kaikista henkilöstön sairauspäivistä. 

Pitkien yli 30 päivää kestävien sairauspäivien määrä puolestaan laski yli 5 000 

päivällä ollen vuonna 2021 20 015 päivää (2020:25 269).  

 

 

3.3. Työtapaturmat ja ammattitaudit 

 
Tässä luvussa esitetään koko henkilöstöä (vakinaiset + määräaikaiset + työllis-

tetyt) koskevia tietoja työtapaturmista ja ammattitaudeista 2020—2020 vakuu-

tusyhtiöltä sekä FK-palkkaohjelmasta otettujen lukujen perusteella.  

 

FK-palkkaohjelman mukaan koko henkilöstöstä työtapaturman vuoksi poissa 

töistä oli 97 henkilöä vuonna 2021 kun vastaava luku vuonna luku vuonna 2020 

oli 74 (2020: 74, 2019:130, 2018, 138; 2017, 176). Sairauspäiviä työtapatur-

mien johdosta kertyi koko henkilöstölle 1 962, joista vakinaiselle henkilöstölle 1 

121 (2020: 978). Sairaspoissaolot tapaturmien vuoksi siis nousivat 720 päivällä 

takaisin 2019 vuoden tasolle, kun ne vuonna 2020 laskivat henkilöstön osalta 

701 päivällä eli yli 30 %. Ammattitaudin takia poissa töistä oli lisäksi 1 henkilö, 

joille sairauslomapäiviä kertyi yhteensä 1. 

 

Vakuutusyhtiön tietojen mukaan vuonna 2021 Rauman kaupungin koko henki-

löstölle työtapaturmia sattui kaikkiaan 183, joista 47 työmatkalla. Vuonna 2020 
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vastaava tapaturmien määrä oli 163. Vakuutusyhtiö on tilastoinut vuonna 2021 

kaksi ammattitautia.  

 
Vakuutusyhtiöltä saatu tilasto poikkeaa kaupungin palkkaohjelmasta saaduista 

luvuista, koska osa tapaturmista kirjautuu pelkästään työterveyshuollon ja va-

kuutusyhtiön tilastoihin. Kaikista tapahtumista ei tule ollenkaan työstä poissa-

oloa, vaan henkilö käy lievissä tapauksissa lääkärillä varmuuden vuoksi ja tule-

vaisuuden varalta (jos jatkossa ilmenee jotain tapaturman seurauksena). Rau-

man kaupungilla on haluttu tehdä mahdollisimman matalaksi työtapaturmasta 

vakuutusyhtiölle ilmoittamisen kynnys, joten nämä alla olevan taulukon luvut 

sisältävät myös tapaukset, joista ei ole aiheutunut työssä poissaoloja, hoitoku-

luja yms. 

 
 
Taulukko 14. Ilmoitetut tapaturmat ja ammattitaudit 2016–2021 vakuutusyhtiön 2021 
ilmoitettujen tilastojen mukaan (koko henkilöstö)  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ammattitauti 0 3 1 4 2 2 

Työtapaturma työs-
sä/työpaikalla 

116 157 119 121 138 134 

Työtapaturma työmatkalla 32 66 40 49 26 47 

Yhteensä 148 226 160 174 163 183 

 

 
Työtapaturmien ehkäisyyn on kiinnitetty huomiota jalkauttamalla vuonna 2019 

laadittua Rauman kaupungin työtapaturmien hallintamallia. Lisäksi vuonna 

2020 kehitettiin vakavien työtapaturmien/työpaikkaväkivaltatilanteiden tutkinta-

malli lomakkeineen. Tämän johdosta myös päivitettiin työpaikkaväkivallan hal-

lintamalli. Esimiehille järjestettiin koulutuksia edellä mainitusta kokonaisuudes-

ta. 
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Henkilöstön poissaolot työtapaturmien vuoksi FK-palkkaohjelman 
mukaan 
 
 

 
 
 
Vakinaisesta henkilöstöstä tapaturman vuoksi oli vuonna 2021 poissa 70 henki-

löä eli 2,5 % (2020: 2,7 %, 2019 2,8 %, 2018 2,9 %; 2017 5,7 %) ja määräai-

kaisista poissa oli tapaturman vuoksi 27 henkilöä. Lukumääräisesti eniten työn-

tekijöitä oli työtapaturman takia pois töistä sosiaali- ja terveystoimialalta (31) ja 

sivistystoimialalta (18).  

 

Tapaturmista aiheutuneita poissaolopäiviä on vielä hyvä verrata poissaolleiden 

henkilöiden määrään, joka kertoo tapaturman aiheuttamien poissaolojen pi-

tuuksista. Sairauspäiviä kertyi tapaturman vuoksi poissaollutta kohden 16,8 

päivää, mikä on 3,4 päivää enemmän kuin vuotta aiemmin (2020: 16,8, 2019 

14,9). 
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4. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA TYÖHYVIN-
VOINTI  

 

4.1. Rauman Tarina ohjenuorana 
 
Vuoden 2014 alusta lähtien Rauman kaupungin henkilöstöpolitiikan ohjenuora-

na on ollut Rauman Tarina. Laajan osallistamisvaiheen jälkeen Kaupunginval-

tuusto hyväksyi 27.11.2017 uuden kaupunkistrategian. Se on päivitetty versio 

ensimmäisestä Rauman Tarinasta. Uusi strategia astui voimaan heti ja alkoi 

ohjata kaikkea kaupungin toimintaa ja kehittämistä. Osaava henkilöstö ja vahva 

talous ovat resursseja, joiden pohjalta rakennetaan Rauman Tarinaa. Henkilös-

tön hyvinvoinnin ja kehittämisen periaatteet rakentuvat tarinan neljän arvon: 

oppiva, ennakoiva, rohkea ja osallistava pohjalle. 

 

Strategian mukaiset linjaukset henkilöstöjohtamisesta ja käytännöistä on kirjattu 

vuonna 2018 laadittuun Rauman kaupungin henkilöstöohjelmaan, jonka tavoit-

teita toteutetaan ohjelmakauden 2018-2021 aikana.  

 
Henkilöstöohjelman kuusi tavoitetta ovat: 

1. Toteutetaan oikeudenmukaista, tasapuolista, kannustavaa ja kilpailuky-

kyistä palkka- ja palkitsemispolitiikkaa 

2. Varmistetaan ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla resurssien oikeanlai-

nen mitoitus päivittäisjohtamisessa, vuotuisessa talousarvioprosessissa 

ja ohjelmakaudella  

3. Tuetaan tasapuolista, asiantuntevaa ja osallistavaa esimiestyötä  

4. Varmistetaan jatkuva osaamisen kehittäminen oppivassa organisaatios-

sa  

5. Kehitetään ja tuetaan henkilöstön ja työyhteisöjen työhyvinvointia  

6. Huomioidaan työturvallisuus osana kaikkea toimintaa 

 
Henkilöstöohjelman tavoitteiden mukaiset toimenpiteet vuodelle 2021 määritel-

tiin loppuvuonna 2020 ja niiden vastuutahot sekä mittarit tarkennetaan vuosit-

tain henkilöstöohjelman toimenpidesuunnitelmassa. Toimenpidesuunnitelmaa 

päivitetään ja tarkennetaan vuosittain mm. talousarvioprosessin osana. 

 

HR-järjestelmän rakentamista jatkettiin ja vuoden 2021 aikana TSA (työsuori-

tuksen arviointi) -järjestelmän käyttöönotolla KVTESin ja OVTESin osalta. Pro-

sessissa määriteltiin myös jakoperiaatteet henkilökohtaisten lisien myöntämisel-

le. Jatkossa henkilökohtaista lisää voidaan myöntää sellaisinakin vuosina, jol-

loin valtakunnallista järjestelyerää ei ole jaossa. Vuoden aikana vapautuneet 

henkilökohtaiset lisät kartoitetaan ja laitetaan uudelleen jakoon. Tavoitteena on 
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luoda sähköinen HR-järjestelmäkokonaisuus, joka mahdollistaa nykyistä pa-

remmin henkilöstöä koskevan tiedon säilyttämisen ja raportoinnin.  

 

Vuonna 2015 otettiin käyttöön päivitetty aloiteprosessi ja sähköinen aloitejärjes-

telmä. Henkilöstöaloitteita tehtiin vuoden 2021 aikana 43 kpl, joka on 20 

enemmän kuin vuonna 2020, jolloin aloitteita tehtiin 23 kappaletta. 

 

Rauman kaupungin työsuojelun toimintaohjelma laaditaan nelivuotiskaudelle ja 

se on voimassa 2018–2021. Vuoden 2021 lopussa työsuojeluvaltuutettujen 

kanssa päivitettiin työsuojelun toimintaohjelma uudelle työsuojelun yhteistoi-

minnan nelivuotiskaudelle 2022–2025. Rauman kaupungilla on käytössä riskien 

arvioinnissa ja työturvallisuusilmoittamisessa sähköinen HaiPro- järjestelmä.  

 

Osaava henkilöstö on Rauman kaupungin tärkein voimavara. Henkilöstöä tuet-

tiin vuonna 2021 kehittämään edelleen osaamistaan monin tavoin. Keskitettyä 

koulutussuunnitelmaa laadittiin vuonna 2021 yhdessä henkilöstön kehittämis-

ryhmän edustajien kanssa. Keskitetyn koulutuksen painopistealueet vuonna 

2021 olivat: 

 

1)toiminnan kehittäminen (sisältää strategian tukemisen, talous- ja kuntalakiin 
liittyvät kehittämistoimet, asiakaslähtöisyyden) 
 
2)työyhteisön jaksaminen ja vuorovaikutustaidot (sisältää esimiesosaami-
sen) 
 
3)tieto- ja viestintätekniikka (ohjelmistot, digitalisoituminen, tietoturva, säh-
köiset palvelut) 
 
4)ammatillinen osaaminen (sisällölliset linjaukset ovat toimiala-, palvelualue- 
ja palveluyksikkökohtaisia; sisältää myös henkilökierto- ja oppisopimuskoulu-
tukset) 
 
Strategian mukaista koulutusta järjestettiin työhyvinvoinnista, tietoturvasta, en-

siavusta, Unit4 -järjestelmästä, tieto- ja viestintätekniikasta, työterveyshuollon 

uudistumista, asianhallinasta, stressin hallinnasta, palvelumuotoilusta ja muu-

toksessa jaksamisesta.  

 

Lisäksi syksyllä lanseerattiin uusi esimiehille suunnattu esimiesten valmennus-

ohjelma. Vuosittain toteutettavan Esimiesvalmennusten kokonaisuuden avulla 

autetaan esimiehiä kehittämään ja ylläpitämään osaamistaan. Koulutuksia jär-

jestetään kahdelle esimiesryhmälle.Toimialajohtajien ja palvelualuejohtajien 

koulutuksissa keskitytään strategiseen johtamiseen ja yksikön johtajien ja hei-

dän sijaistensa koulutuksissa painopiste on operatiivisessa johtamisessa. Tä-

män vuosikymmenen aikana tulee kaupungilta eläköitymään iso joukko osaajia, 
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jonka vuoksi seuraajasuunnitteluun tullaan kiinnittämään huomiota myös esi-

miesvalmennuksissa. 

Koulutuksia on tarkoitus järjestää syksyisin kolme ja keväisin neljä. Koulutuksiin 

kutsuttiin henkilökohtaisesti kalenterikutsulla. Koulutusten teemat ja ajankohdat 

julkaistiin ja jatkossa tullaan julkaisemaan puolivuosittain etukäteen. 

Esimiesvalmennus tulee olemaan jatkuvaa ja siihen osallistumista seurataan. 

Esimiehillä oli mahdollisuus vaikuttaa syksyn koulutussisältöön vastaamalla 

heille lähetettyyn kyselyyn. Lisäksi avattiin jatkuvan palautteen kanava, johon 

esimiehet voivat halutessaan antaa ehdotuksia, ideoita tai palautetta esimies-

valmennuskokonaisuuteen. Esimiesten palautteet ja organisaation tarpeet 

huomioiden, syksyn esimiesvalmennukseen teemoiksi valittiin yhdenvertaisuu-

den ja tasa-arvon huomioiminen työpaikalla. Teemaa tarkasteltiin erityisesti eri-

ikäisten näkökulmasta. Lisäksi koulutettiin kuormittumisen hallinnasta, työkyky-

johtamisesta ja työterveyshuollon EsimiesKompassin käytöstä. 

Esimiesten oli mahdollista osallistua myös koko henkilöstölle järjestettävään 

keskitettyyn koulutukseen. Lisäksi moni kaupungin esimiehistä on suorittanut 

tai suorittaa parhaillaan erilaisia johtamistaidon opintoja.  

 

Kaupunginhallitus päätti 5.3.2018 etätyön periaatteista Rauman kaupungilla. 

Rauman kaupunki suhtautuu etätöiden tekemiseen myönteisesti, kun se työn 

sisällön ja luonteen vuoksi on mahdollista. Etätyö mahdollistaa asiantuntijateh-

tävissä joustoa mm. keskittyä paremmin työsisältöihin tms. Etätyömahdollisuut-

ta alettiin käyttää huhtikuusta 2018 lähtien ja vuoden loppuun mennessä 42 

henkilöä oli vuonna 2018 ollut etätyöpäivällä yhteensä 254 päivää. Vuonna 

2019 etätyöpäiviä teki 68 henkilöä, yhteensä 750 päivää. Vuonna 2020 vallitse-

van koronavirustilanteen vuoksi julkisen sektorin työnantajat ohjasivat ne julki-

sen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat. Tämä 

näkyy vuoden 2020 etätyöpäivien määrässä. Vuonna 2020 oli 731 henkilöä 

etätyöpäivällä yhteensä 20 901 päivää. Vuonna 2021 oli 550 työntekijää etä-

työpäivällä yhteensä 25 818 päivää. 

 

Säännöllisesti kokoontuvaa moniammatillista Työhyvinvointi -työryhmää vetää 

työhyvinvointipäällikkö. Se muodostuu työsuojeluvaltuutetuista, henkilöstöoh-

jauksen edustajista ja työterveyshuollon edustajista (lääkärit, työterveyshoitajat, 

työfysioterapeutit, työterveyspsykologi). Tämä yhteistyö mahdollistaa moniam-

matillisen näkökulman työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittämiseen ja 

toteuttamiseen.  

Työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaan sovelletaan lakia yhteistoiminnasta 

kunnissa. Yhteistoimintakäytäntöjä on jatkuvasti kehitetty työntekijöiden kuule-

misen varmistamiseksi. Henkilöstön edustus on mukana työryhmissä. Merkittä-

vien asiakokonaisuuksien valmistelua, yhteistoimintaa sekä henkilöstön ja kau-
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pungin välistä vuorovaikutusta ja tiedonkulkua varten Rauman kaupungilla on 

säännöllisesti kokoontuva yhteistyötoimikunta eli YTT, jossa on sekä työnanta-

jan että henkilöstön edustajat. Yhteistyötoimikunta toimii myös työsuojelutoimi-

kuntana.  

Rauman kaupungilla on käytössä erilaisia palkitsemisjärjestelmiä mm. kehittävä 

työyhteisö- ja erinomainen palveluteko ja aloitepalkkiojärjestelmä. Liikelaitoksil-

la on käytössä lisäksi tulospalkkio-järjestelmä. Vuoden 2017 lopussa nimettiin 

TVA-työryhmä, joka koordinoi organisaatiotasoisesti tehtävänkuvausta ja tehtä-

vien vaativuusarviointityötä.  

Henkilöstöohjauksen poikkihallinnollinen tiimi ja henkilöstön kehittämistyöryhmä 

kokoontuivat vuonna 2021 noin kymmenen kertaa tavoitteenaan henkilöstötoi-

mintojen yhtenäistäminen ja osaamisen kehittäminen. Tämän lisäksi muut poik-

kihallinnolliset tiimit ja ryhmät tekivät työtä omien työryhmien tavoitteidensa 

eteen, ja myös poikkihallinnollisten tiimien ja ryhmien vetäjät kokoontuivat 

säännöllisesti ja tekivät yhteistyötä keskustellen ja suunnitellen poikkihallinnolli-

suuteen liittyviä käytännön toimenpiteitä tavoitteenaan yhtenäiset linjaukset. 

 

Vahvan talouden näkökulmasta vuoden 2018 lopulla alettiin laatia vahva ja va-

kaa Rauma –talousohjelmaa, jonka toimeenpano on toimialoilla ja jonka toi-

meenpanoa valvoo kaupunginhallitus. Ohjelmalla tähdätään kaupungin talou-

den tasapainottamiseen vuosien 2019-2022 aikana. Vahva ja vakaa Rauma -

talousohjelman suunnitelmat ja niihin liittyvät päätökset tehtiin vuoden 2019 

lopulla ja niitä toteutettiin vuosina 2020-2021. 
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4.2. Henkilöstön koulutus 
 
Koulutuskustannuksiin sisältyvät kurssimaksut, matkat, majoitus ja päivärahat, 

mutta eivät koulutuksessa olleiden palkkamenot. Ensin tarkastellaan henkilös-

tön koulutuskustannusten kokonaissummaa, sitten toimisalakohtaisia koulu-

tusmenoja.  

 

Muutokset henkilöstömäärässä ja henkilöstösiirrot toimialojen kesken heijastu-

vat myös koulutuskustannuksiin ja tekevät vuosien suoran vertailun mahdotto-

maksi. Vertailua hankaloittavaa myös se, että koulutuskustannusten tilastointi ei 

ole ollut vuosien varrella yhdenmukaista. 

 
 
Koulutuskustannukset laskussa 
 
Vuonna 2021 toimialojen koulutuskustannukset olivat kaikkiaan 273 085 

Koulutukseen käytettiin rahaa 53 332 euroa vähemmän kuin vuonna 2020. 

Koulutuskustannusten laskuun vaikutti koronapandemia. Kokoontumisrajoitus-

ten vuoksi koulutuksia jouduttiin järjestämään etänä hyödyntäen esimerkiksi 

Teamsiä. 
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Koulutuskustannukset on koottu taulukkoon toimialoittain. Teknisen toimialan 

koulutusmenoihin on laskettu pienvenesataman taseyksikön koulutuskustan-

nukset. Konsernipalvelut-toimialan koulutusmenoihin on laskettu keskitetyn 

koulutuksen, konsernihallinnon ja työllisyyden hoidon kustannukset. 

 
 
Taulukko 15. Koulutuskustannukset toimialoittain 2021 
  2021 

KONSERNIPALVELUT-TOIMIALA 22 752 

Ruoka- ja puhtauspalvelut 3 185 

SIVISTYSTOIMIALA 109 596 
SOSIAALI- JA TERVEYSTOI-
MIALA 88 653 

TEKNINEN TOIMIALA 41 181 

Rauman Vesi 2 932 

Jätehuoltolaitos 4 785 

YHTEENSÄ 273 085 

 
 

Koulutuskustannukset per henkilö  
 
Jos koulutuskustannukset jaetaan koko henkilöstön kesken, kustannuksia kertyi 

per työntekijä vuonna 2021 97 euroa ja ne laskivat 17 euroa edeltävältä vuodel-

ta (114 €). Koulutuskustannusten suhteuttaminen koko henkilöstöön on ongel-

mallista, koska koulutuskustannukset eivät jakaudu tasaisesti toimialojen henki-

löiden välillä.  

 
Koulutuksiin osallistuminen nousussa 
 
Vuoden 2014 alusta astui voimaan laki henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta 

(KuntaYTL 4 a §). Laki edellyttää työnantajaa varmistamaan, että työn uudis-

tumisen tuomat osaamistarpeet ja työntekijöiden osaaminen kohtaavat. Laki 

edellyttää koko organisaatiotasolla systemaattista suunnitelmaa henkilöstön 

osaamisen kehittämisestä, kehittämistoimenpiteiden kohdentamisesta sekä 

vaikuttavuuden arvioinnista.  

 

Syksystä 2014 lähtien koulutussuunnitelmat on laadittu yhtenäiselle pohjalle 

myös hallintokunta- ja tulosalue- ja/tai tulosyksikkötasolla. Vuonna 2015 katta-

vat koulutussuunnitelmat laadittiin ensimmäistä kertaa koko vuodelta. Etukä-

teen laadittavien koulutussuunnitelmien tavoitteena on henkilöstön kehittämisen 

suunnitelmallisuus sekä eri henkilöstöryhmien huomioiminen ammatillisen 

osaamisen ylläpitämisessä ja lisäämisessä.  

 

Hyväksyttyjen koulutushakemusten perusteella vuonna 2021 koulutuksiin osal-

listui 1744 henkilöä, joista vakituisia oli 1 322 ja määräaikaisista 422 henkilöä. 

Näin ollen koko henkilöstöstä 62,2 % (2020 57,2 %) ja vakituisista 60,9 % 

(2020 60,0 %) osallistui vuoden aikana koulutushakemusten perusteella vähin-
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tään yhteen koulutukseen. Vuonna 2021 osallistui siis 103 henkilöä enemmän 

koulutuksiin edelliseen vuoteen verrattuna. 

 

Koulutuksiin osallistuminen on ollut erittäin hyvä huomioiden maaliskuussa 

2020 alkaneen pandemia-tilanteen vaikutukset koulutusten järjestämiseen. 

Kaikki muut, paitsi ensiapukoulutukset jouduttiin järjestämään verkkoympäris-

tössä vuonna 2021. Toukokuussa 2020 otettiin käyttöön Wistec-

oppimisympäristö. Wistec fuusioitui vuonna 2021 Eduhousen kanssa, joten jat-

kossa edellä mainittu palvelukokonaisuus on henkilöstön käytettävissä Edu-

housen digipalveluiden kautta. Eduhouse digipalvelut mahdollistaa itsenäiset 

online-koulutukset sekä omaehtoisen osallistumisen etäkoulutuksiin. Lisäksi 

oppimisympäristössä on mahdollista pyytää tukea puhelimitse tai chatilla oh-

jelmien käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa. Eduhousen oppimisympäristöä 

on käyttänyt sen käyttöönoton jälkeen henkilöstöstä 2455 henkilöä eli 87,6 %. 

 

Tilastoinnin haasteena on, ettei sisäisesti järjestettyjä keskitettyjä koulutuksia 

välttämättä mielletä koulutuksiksi, joista koulutushakemus tulee ESS-

järjestelmään tehdä. Esimiehen hyväksymä ESS-koulutushakemus ja koulutuk-

seen osallistumisilmoitus saatetaan myös mieltää samaksi asiaksi, joten koulu-

tuksiin osallistuu henkilöstöstä todellisuudessa enemmän kuin tilastot näyttävät. 

Toimialojen keskitettyihin koulutuksiin osallistumista ei tilastoida henkilöstöra-

portissa. 

 
 

Koulutuskorvaukseen oikeuttavat koulutuspäivät    
 
TVR-koulutuskorvausvähennyksen saamiseksi raportoidaan henkilöittäin 1-3 

koulutuspäivää (1 pv= 6 t koulutusta). Korvausta voi hakea enintään kolmelta 

koulutuspäivältä/ henkilö. Korvaukseen oikeuttavat vain koulutuspäivät, jotka 

sisältyvät ennalta laadittuun ja hyväksyttyyn koulutussuunnitelmaan ja ovat 

osallistujille palkallisia. Taulukossa on ensin eritelty kaikki koulutuskorvauksen 

saamisen ehdot täyttävät koulutuspäivät. Koska raportointi tulee tehdä henkilö-

tasolla, on sen jälkeen eroteltu korvauksen saamiseen oikeuttavat koulutuspäi-

vät henkilöittäin.  

 

Koulutuskorvausta haettiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014. Korvausta hae-

taan korvausvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Ennalta 

laadittuihin koulutussuunnitelmiin perustuvista koulutuksista haettiin vuoden 

2021 osalta Työllisyysrahastolta koulutuskorvausta seuraavalla sivulla olevan 

taulukon mukaisesti. 
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Taulukko 16. Koulutuskorvauksen perusteena 2021 hakemuksessa mukana olevat 
koulutuspäivät.  

Vuosi 2021 
Koulutuskorvaukseen 

oikeuttavien koulutusten 
päivät yht. 

1 pv 2 pv 3 pv 

Konsernipalvelut-toimiala 76 11 4 19 

Ruoka- ja puhtauspalvelut 47 15 13 2 

Sivistystoimiala 1079 344 138 153 

Sosiaali- ja terveystoimiala 1109 267 148 182 

Tekninen toimiala 51 13 7 8 

Rauman Vesi 10 4   2 

Jätehuoltolaitos 12 1 1 3 

YHTEENSÄ 2384 655 311 369 

 
 
 

Tilastoinnin perusteella suunnitelmallisia TVR-vähennykseen oikeuttavia koulu-

tuspäiviä oli 2 384 vuonna 2021. Yksittäisen henkilön osallistuessa yli kolmen 

päivän verran (>18 t) koulutuksiin vuoden aikana, ylimeneviä päiviä ei ole hen-

kilötasolla TVR-tilastoinnissa raportoitu. TVR-tilastoinnissa huomiotta jäävät 

niin ikään kaikki alle kuuden tunnin verran vuoden aikana koulutuksiin osallistu-

neet. Verrattaessa lukuja vuoteen 2020, voidaan todeta, että koulutuskorvauk-

seen oikeuttavien koulutuspäivien määrä on noussut 359 päivällä edellisvuo-

teen verrattuna. Koulutuspäivien määrä on siis noussut, vaikka pandemiasta 

johtuen kaikki muut koulutukset, paitsi ensiapukoulutukset, järjestettiin sähköi-

sesti. Lukujen valossa voidaankin argumentoida, että sähköisesti, lähinnä 

Teamsin kautta järjestettävät koulutukset eivät ole hankaloittaneet koulutuksiin 

osallistumista, vaan päinvastoin. Kun koulutuskokonaisuudessa huomioidaan 

laskeneet koulutuskustannukset, voidaan todeta, että on hyödyllistä järjestää 

etäkoulutuksia henkilöstölle myös jatkossa. 

 
Omaehtoinen koulutus 
 

Rauman kaupunki kannustaa henkilöstöä omaehtoiseen koulutukseen, jota tue-

taan myöntämällä työn ohessa tapahtuvaa koulutusta varten palkallista virka-

vapautta tai työlomaa. Tuettavan koulutuksen tavoitteena tulee olla uusi tutkinto 

tai ammattipätevyyttä lisäävä muu koulutuskokonaisuus. Koulutusta on myös 

voitava hyödyntää henkilön työssä. Kaikesta omaehtoiseen koulutukseen osal-

listumisesta pystytään tilastoimaan vain pieni osa ja on todennäköistä, että ti-

lastoinnin ulkopuolelle jää runsaasti opintoja ja tutkintoja, joita henkilöstö suorit-

taa omalla vapaa-ajallaan.  
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Oppisopimukset ja tutkinnot 
 
Rauman kaupungilla voimassa olevista oppisopimuksista valtaosa solmitaan 

WinNovan kanssa, mutta myös yksittäisiä muita oppisopimuskoulutuksia solmi-

taan vuosittain. Oppisopimuskoulutuksia ei ole järjestelmällisesti tilastoitu.  

 

Oppisopimussuhteisiin päädytään Rauman kaupungilla joskus joko rekrytoinnin 

yhteydessä tai sitä käytetään ammatillisena täydennyskoulutuksena. Esimer-

kiksi JET (johtamisen erikoisammattitutkinto) on yleisesti Rauman kaupungilla 

käytetty oppisopimuskoulutus, jonka monet esimiesasemassa olevat ovat suo-

rittaneet.  

 

4.3. Työhyvinvoinnin edistäminen 
 
1.1.2021 Rauman kaupungin työterveyshuolto siirtyi Mehiläinen Oy:lle. Rauman 
kaupungin työterveyshuollon toimintasuunnitelma on laadittu vuosille 2021–
2024. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa linjataan työterveystoiminnan 
ja -yhteistyön tavoitteet suunnitelmakaudelle. 
 
Kauden 2021–2024 tavoitteet ovat:  
1. Työstä johtuvien terveys- ja turvallisuusriskien vähentäminen 
2. Työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn tukeminen ja sairauspoissaolojen 
     hallinta  
3. Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistäminen 
4. Laadukas yleislääkäritasoinen sairaanhoito 
 
Vuonna 2021 päivitettiin työterveyshuoltoon, työhyvinvointiin ja työsuojeluun 

liittyvät toimintaohjelmat ja hallintamallit sekä aloitettiin päihdeohjelman päivi-

tys.  

 

Lisäksi Rauman kaupungille luotiin uusi Pysy Fölis- työkykyjohtamisen hallin-

tamalli ja marraskuussa 2021 otettiin käyttöön EsimiesKompassi, joka on Mehi-

läisen sähköinen työkykyjohtamisen työkalu. Esimiehille järjestettiin Pysy Fölis- 

työkykyjohtamisen hallintamallista ja Esimieskompassista koulutusta. 

 

Vuonna 2021 otettiin käyttöön työterveyshuollon etävastaanottopalveluita ja 

pilotoitiin Digiklinikka -palvelua. Henkilöstölle tehdyn kyselyn perusteella myön-

teisen vastaanoton saanut palvelu päätettiin ottaa käyttöön 1.1.2022. 

 
Työterveyshuollon ja TYKY-toiminnan (ePassi) menot 

 
1.1.2021 Rauman kaupungin työterveyshuolto siirtyi Mehiläinen Oy:lle. Kirjan-

pidollisista syistä aikaisemmissa henkilöstöraporteissa työterveyshuollon kus-

tannuksissa ovat olleet mukana ePassin kustannukset. Tästä lähtien kustan-
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nukset esitellään erikseen, joten vertailtavuutta aikaisempien vuosin kustanus-

ten lukuihin ei voi suoraan tehdä. Erikoislääkärikonsultaatioihin on ollut mah-

dollisuus vuodesta 2010 lähtien.  Aikaisemmin erikoislääkärikonsultaatioista 

on tullut erilliset kustannukset, mutta vuodesta 2021 erikoislääkärikonsultaati-

ot sisältyvät Mehiläisen työterveyshuollon kustannuksiin. Vuonna 2021 Rau-

man kaupungin työterveyshuollon kokonaiskustannukset olivat 999 544 euroa. 

 

Seuraavan kuvion korkeampi pylväs kertoo työterveyshuollon ja keskitetysti 

hoidetun TYKY-toiminnan kokonaiskustannukset (brutto). Matalampi pylväs 

näyttää kaupungin nettokustannukset, jotka saadaan, kun kaupungille tulevat 

kela-korvaukset on vähennetty kokonaiskustannuksista. Koronapandemia vai-

kutti merkittävästi kustannuksiin. 

 

 
 

Työnantajan osuus ePassin käytöstä oli 2021 vuonna 317 891 € josta sport-

tiedun osuus oli 184 509 € ja kulttuuriedun osuus 133 382 €. Lokakuussa 

2021 henkilöstön käyttöön annettiin ylimääräinen etu, jonka arvo oli maksi-

missaan 50 €. Edun määrä lasketaan aina suhteutettuna työaikaan ja työsuh-

teen pituuteen. Vuonna 2021 ePassia käyttäneiden määrä pysyi hyvin lähellä 

edellisvuosien tasoa, sillä 2 528 eri työntekijää käytti ePassia. (vuonna 2020: 
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2 422, 2019: 2 543, 2018: 2 479, vuonna 2017: 2 301). Kaupungin työnteki-

jöistä 90,2 % käytti ePassia vuonna 2021 (2020 80,7 %).  

 

4.4. Työhyvinvoinnin mittaaminen 
 

Jatkuva TYHY-palaute 

 

Vuonna 2019 otettiin käyttöön jatkuva TYHY-palaute. Jokaisella työntekijällä on 

mahdollisuus antaa jatkuvaa palautetta suoraan omalle esimiehelle joko yh-

teystiedoilla tai anonyymisti. Palautteet tulevat näkyviin oman esimiehen lisäksi 

aina myös oman esimiehen ylemmille esimiehille. TYHY -palautelomake löytyy 

Jemmasta. Lomakkeeseen on valmiiksi luokiteltu muutamia alaluokkia, johon 

palaute kohdistuu. Alaluokat noudattelevat vuosittaisen TYHY -kyselyn luokitus-

ta. Lisäksi on mahdollisuus valita myös muu aihe. Jatkuvan TYHY-palautteen 

kautta tulleet avoimet palautteet tulee huomioida vuosittaisen TYHY-kyselyn 

tulosten käsittelyssä ja toimenpiteiden määrittelyssä. Lisäksi esimiehet voivat 

hyödyntää jatkuvaa TYHY -palautetta esim. ennen TYHY-päivää pyytämällä 

työntekijöitä antamaan palautetta järjestelmän kautta. TYHY -palaute käsitel-

lään tapauskohtaisesti. 

 

 

Työhyvinvointi- eli TYHY-kysely 

 

TYHY-kysely tehdään kerran vuodessa, loka-marraskuussa. TYHY-kyselyssä 

on kaksi erillistä kyselyä: henkilöstökysely ja esimieskysely, jossa esimiehet 

arvioivat omaa työhyvinvointiaan. Molempien kyselyjen jälkeen on erillinen yh-

denvertaisuus- ja tasa-arvokysely, jonka tulokset analysoitiin toimialatasolla. 

Vuoden 2021 kysely toteutettiin 1.11-14.11.2021. Kyselyssä ei määritelty alara-

jaa vastauksille, vaan kaikki yksiköt saavat omat tuloksensa. Tulokset ovat 

esimiesten käytössä heti vastausajan loputtua. Esimiehet on ohjeistettu käy-

mään tulokset läpi työyksikössä vuoden loppuun mennessä sekä kirjaamaan 

HaiPron TYHYPro-järjestelmään kehittämistoimenpiteet ja toteuttamisaikatau-

lun. TYHY-kysely on räätälöity Rauman kaupungille, joten TYHY-kyselyn tulok-

sia ei verrata muiden kuntien tuloksiin vaan seurataan Rauman kaupun-

gin/oman yksikön vuosittaisia tuloksia ja niiden kehitystä.  

 

Seuraavassa vertaillaan vuoden 2020 ja 2021 viiden kategorian keskiarvoja 

toimialakohtaisesti mukaan lukien koko kaupungin ja esimiesten keskiarvot.. 

Vastaajamäärät eri toimialoilla olivat seuraavat (suluissa vuoden 2020 

vastaajamäärät): 

 

 Henkilöstökyselyssä vastaajia: 1483 (2020: 1561) 

 

• Konsernipalvelut (sis. ruoka- ja puhtauspalvelut): 161 (2020:176)  
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• Sivistys:625 (2020: 623)  

• Sosiaali- ja terveystoimiala: 595 (2020: 663)  

• Tekninen toimiala:102 (99)  

 

Esimieskyselyssä vastaajia: 109 (2020: 108)  

 
 
TYHY-kyselyyn vastattiin pisteyttämällä kyselyn väittämät seuraavasti: 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 2020 ruoka- ja puhtauspalvelut yhdistyivät ja tästä johtuva organisaa-

tiomuutos vaikutti vielä vuoden 2019 ja 2020 tulosten vertailtavuuteen konser-

nipalvelujen osalta. Uuden organisaation mukaisia tuloksia vertaillaan nyt en-

simmäisen kerran. 

 

Kyselyn kaikki väittämät on laadittu siten, että mitä korkeampi luku, sen parem-

pi tulos on. Kyselyn vastausten osa-alueiden keskiarvot olivat kaikki hyviä (3,4-

4,0). Seuraavissa kuvissa on kooste viiden kyselyn osa-alueen väittämien kes-

kiarvojen tuloksista vuonna 2020–2021 toimialoittain. Kategoriat tässä 

kyselyssä ovat työyhteisö, johtaminen ja esimies, työn sisältö, osaaminen ja 

palkitseminen ja työn organisointi. 

 

 

3,9
3,7

4 3,8
4 4

3,9 3,8
4,1

3,8 3,9
4,1

1

2

3

4

5

Työyhteisö
Rauman kaupungin työhyvinvointikysely 

Keskiarvot (Paras= 5, Heikoin= 1)

2020 2021

 

 

 

5= Täysin samaa mieltä 

4 = Jokseenkin samaa mieltä 

3 = En samaa enkä eri mieltä 

2 = Jokseenkin eri mieltä 

1 = Täysin eri mieltä 
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Työyhteisökeskiarvon muodostavat keskiarvot seuraavista väitteistä: 
1. Työyhteisössäni on hyvä keskinäinen luottamus 
2. Meillä on hyvä yhteishenki 
3. Työyhteisössäni ei esiinny työpaikkakiusaamista tai häirintää 
4. Kannan vastuun työstäni, hyvän työyhteisön rakentamisesta ja tavoittei-

den toteutumisesta 
5. Työyhteisön ilmapiiri on innostava 
6. Työyhteisössäni on yhdessä määritellyt yhteiset arvot toiminnalle 
7. Työyhteisössäni asioiden käsittely on avointa 
8. Tunnen kuuluvani työyhteisöön 

 

Kaupungin keskiarvoja työyhteisö-osiota verratessa vuosien 2020 ja 2021 välil-

lä huomataan, ettei suuria muutoksia ole tapahtunut. Keskiarvot väitteissä 1, 4, 

5, 7 ja 8 ovat pysyneet vuoden 2020 tasolla. Muissa väittämissä on tapahtunut 

pientä nousua (0,1) eli vuonna 2021 yhteishenki ja määritellyt yhteiset arvo 

koetaan paremmiksi koko kaupungin tasolla.  

 

 

Keskiarvon liittyen johtamiseen ja esimieheen muodostavat seuraavat väittä-
mät: 

1. Lähin esimieheni tukee minua työssäni 

2. Lähin esimieheni palkitsee ja kannustaa minua 

3. Johtaminen on meillä oikeudenmukaista 

4. Työyhteisössämme ei sallita muita loukkaavaa käytöstä 

5. Työyhteisön ongelmiin puututaan nopeasti ja tehokkaasti 

6. Käyn säännöllisesti kehityskeskusteluja esimieheni kanssa 

7. Kehityskeskustelut ovat olleet hyödyllisiä 

8. Koen, että esimieheni luottaa minuun 
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Kaupungin keskiarvoja johtamista ja esimiestä verratessa vuosien 2020 ja 2021 

välillä huomataan, että kauttaaltaan kaikkien väitteiden keskiarvot ovat nous-

seet hieman vuonna 2021. Erityistä nousua on tapahtunut väitteissä 2, 5, 6 ja 7 

eli koko kaupunkitasolla lähimmän esimiehen koetaan palkitsevan ja kannusta-

van enemmän, työyhteisön ongelmiin puututaan nopeammin ja tehokkaammin, 

kehityskeskusteluja käydään säännöllisemmin ja ne ovat olleet hyödyllisempiä.  

 

 

Työn sisällön keskiarvon muodostavat seuraavat väittämät: 
1. Koen, että työpanostani arvostetaan  
2. Minulla on tarpeeksi mahdollisuuksia vaikuttaa työhöni 
3. Työni ei ole fyysisesti liian kuormittavaa 
4. Työni ei ole psyykkisesti liian kuormittavaa 
5. Työtilat ovat ajanmukaiset 
6. Työvälineet ovat tarkoituksenmukaiset 

 

Kaupungin keskiarvoja osaamista ja palkitsemista verratessa vuosien 2020 ja 

2021 välillä huomataan, ettei suuria muutoksia ole tapahtunut. Keskiarvot väit-

teessä 3, 4, 5 ja 6 ovat pysyneet vuoden 2020 tasolla. Muissa väittämissä on 

tapahtunut pientä nousua (0,1) eli vuonna 2021 koetaan oman työpanoksen 

arvostuksen ja oman työn vaikutusmahdollisuuksiin koko kaupungin tasolla ole-

van hieman paremmalla tasolla kuin aikaisemmin.  
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Osaamista ja palkitsemista mittaavan keskiarvon muodostavat seuraavat väit-
teet: 

1. Osaamiseni riittää työtehtävien hoitamiseen 
2. Palkkani on määräytynyt oikeudenmukaisin perustein 
3. Saan riittävästi palautetta työstäni 
4. Minua kannustetaan osaamisen kehittämiseen 
5. Hyödynnämme innovatiivisuutta työn kehittämisessä 

 

Kaupungin keskiarvoja osaamista ja palkitsemista verratessa vuosien 2020 ja 

2021 välillä huomataan, ettei suuria muutoksia ole tapahtunut. Keskiarvot väit-

teessä 1 ja 2 ovat pysyneet vuoden 2020 tasolla. Muissa väittämissä on tapah-

tunut pientä nousua (0,1) eli vuonna 2021 palautteen määrään, osaamisen ke-

hittämisen kannustamiseen ja innovatiivisuuden hyödyntämiseen koko kaupun-

gin tasolla ollaan hieman tyytyväisempiä kuin aikaisemmin.  
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Työn organisointia mittaavan keskiarvon muodostavat seuraavat väitteet: 
 

1. Tehtävänkuvani on selkeä 
2. Työprosessimme ovat toimivia ja tehokkaita 
3. Tiedonkulku työyhteisössäni on hoidettu hyvin 
4. Tunnen työyksikköni tavoitteet 
5. Tavoitteemme ovat innostavia 
6. Työkyvyn ylläpitämiseen kiinnitetään riittävästi huomiota 

 
Kaupungin keskiarvoja työn organisoinnista verratessa vuosien 2020 ja 2021 

välillä huomataan, ettei suuria muutoksia ole tapahtunut. Keskiarvo väitteessä 5 

on pysynyt vuoden 2020 tasolla. Muissa väittämissä on tapahtunut pientä nou-

sua (0,1) eli vuonna 2021 tehtävänkuva ja yksikön tavoitteet koetaan hieman 

selkeämmiksi sekä työkyvyn ylläpitoon koetaan kiinnitettävän hieman enem-

män huomiota koko kaupungin tasolla.  
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Edellä olevasta kuvasta voidaan havaita, että verrattaessa vuoden 2021 työhy-

vinvointikyselyn tuloksia vuoteen 2020, tulokset ovat pysyneet hyvin lähellä 

vuoden 2020 tuloksia, sillä tulokset ovat joko samoja tai hiukan nousseet edelli-

seen vuoteen verrattuna. Kaikkien kysymyksien keskiarvot kaupungin työhyvin-

vointikyselyssä sijoittuvat vuonna 2021 välille 3,6–4,0 (vuonna 2020: 3,5–3,9) ja 

näin ollen voidaan lukujen valossa todeta kaupungin työhyvinvoinnin olevan 

hyvällä tasolla.  

 

4.5. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen 
 

Henkilöstön yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät periaatteet linjattiin 

Rauman kaupungin vuonna 2021 päivitetyssä yhdenvertaisuus-, ikä- ja tasa-

arvo-ohjelmassa. Henkilöstö- ja esimieskyselyn lopussa on erillinen yhdenver-

taisuus- ja tasa-arvokysely, jossa henkilöstön kokemaa yhdenvertaisuutta ja 

tasa-arvoa mitataan. 

 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn tuloksia 

 

Vuonna 2021 yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysely saatiin 1025 (vuonna 

2020;1006) vastausta. Vastauksien keskiarvot liittyvät seuraaviin väittämiin: 

 

- Työyhteisössäni naisia ja miehiä kohdellaan tasa-arvoisesti 

- Työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti (esim. ikä, vähemmistöt ym.) 

- Eri ammattiryhmien edustajia kohdellaan yhdenvertaisesti 

- Koulutuksiin osallistuminen mahdollistetaan tasapuolisesti kaikille 
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- Työyhteisössäni tuetaan työn ja muiden elämänalueiden yhteensovitta-

mista 

Vastaukset analysoitiin siten, että vastaukset jaoteltiin eri kategorioihin. Näin 

saatiin keskiarvoja, jotka koskevat esimerkiksi tiettyä ikäryhmää, palvelusuhde-

tyyppiä tai sukupuolta. 

 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyyn vastattiin pisteyttämällä kyselyn väittä-

mät seuraavasti: 

 
 

5= Täysin samaa mieltä 
4= Jokseenkin samaa mieltä 
3= En samaa enkä eri mieltä 
2= Jokseenkin eri mieltä 
1= Täysin eri mieltä 

 

 

Kyselyn kaikki väittämät on laadittu siten, että mitä korkeampi luku, sen parem-

pi tulos on. Keskiarvot sijoittuvat välille 3,9–4,8 eli tulosten valossa Rauman 

kaupungin yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät kysymykset koetaan 

edellisen vuoden tapaan erittäin hyviksi. Tulokset ovat vuoteen 2020 verrattuna 

entisestään parantuneet. 

 

Taulukko 17. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn tuloksia 2021 

    

Työyhteisössäni 
naisia ja miehiä 
kohdellaan 
samanarvoisesti 

Työntekijöitä 
kohdellaan 
yhdenvertaisesti 
(esim. ikä, vä-
hemmistöt ym.) 

Eri ammattiryh-
mien edustajia 
kohdellaan 
yhdenvertaisesti 

Koulutuksiin 
osallistuminen 
mahdollistetaan 
tasapuolisesti 
kaikille 

Työyhteisössäni 
tuetaan työn ja 
muiden elämän-
alueiden yhteen-
sovittamista 

    2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Ikäryhmä 

Alle 30 
vuotta 
(vastaajia 
71) 

4,5 4,5 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,0 

  
30-55 vuot-
ta (vastaajia 
695) 

4,3 4,3 4,2 4,1 3,9 3,8 4,1 4,0 3,9 3,8 

  
Yli 55 vuotta 
(vastaajia 
243) 

4,4 4,4 4,2 4,2 3,9 3,9 4,1 4,1 3,9 3,9 

Työasema 
Esimies 
(vastaajia 
107) 

4,8 4,8 4,7 4,8 4,5 4,4 4,7 4,6 4,5 4,5 

  
Muu (vas-
taajia 878) 

4,3 4,3 4,1 4,0 3,9 3,8 4 4,0 3,9 3,8 

Sukupuoli 
Nainen 
(vastaajia 
841) 

4,3 4,3 4,1 4,1 3,9 3,9 4,1 4,0 3,9 3,8 

  Mies (vas- 4,5 4,4 4,4 4,3 4,2 4,1 4,4 4,2 4,2 4,1 
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taajia 163) 

Palveluk-
sessa 

Alle 3 vuotta 
(vastaajia 
163) 

4,5 4,5 4,3 4,2 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1 

  
3-20 vuotta 
(vastaajia 
574) 

4,3 4,3 4,2 4,1 3,9 3,8 4,1 4,0 3,9 3,8 

  
Yli 20 vuotta 
(vastaajia 
273) 

4,3 4,3 4,1 4,2 3,9 3,9 4,1 4,1 3,9 3,9 

Palvelu-
suhde 

Vakinainen 
(vastaajia 
864) 

4,3 4,3 4,1 4,1 3,9 3,9 4,1 4,0 3,9 3,9 

  
Muu (vas-
taajia 134) 

4,5 4,4 4,4 4,2 4,3 4,0 4,3 4,1 4,2 4,0 

*vastaajamäärät vuoden 2021 kyselystä 
 
Kun viime vuonna 2020 vertailtiin tuloksia vuoden 2019 tuloksiin todettiin, että 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn 

tulosten keskiarvot olivat nousseet vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019. Tä-

mä sama trendi jatkuu vuoden 2021 tuloksia tarkastellessa. 

 

Kaikki vastaajaryhmät kokevat eri ammattiryhmiä kohdeltavan joka yhtä yhden-

vertaisesti tai yhdenvertaisemmin vuonna 2021 kuin 2020. Huomattavin nousu 

(+0.2) voidaan havaita määräaikaisten vastaajien ryhmässä. 

 

Kategoriassa ”Työasema” suurin ero vuoteen 2019 oli, että esimiesvastaaja-

ryhmän edustajat kokivat koulutuksiin osallistumisen mahdollisuuksien olevan 

tasapuolisempia vuonna 2020. Tämä sama trendi jatkuu vuonna 2021 ja koulu-

tuksiin osallistumisen mahdollisuus koettiin entistä tasapuolisena erityisesti 

miesten ja määräaikaisten työntekijöiden ryhmässä. Koronapandemiasta johtu-

en koulutukset järjestettiin vuonna 2021 enimmäkseen etänä ja tämä muutos 

saattaa olla yksi syy tasapuolisuuden kokemuksen nousuun. Tämän lisäksi 

kaupungin työntekijöiden käyttöön ostettiin keväällä 2020 Eduhousen digipalve-

lut (entinen Wistec-opintokokonaisuus), joka mahdollistaa työntekijöille ajasta ja 

paikasta riippumattoman kouluttautumisen. Palvelua on sen käyttöönoton jäl-

keen käyttänyt 87,6 % henkilöstöstä. 

 

Kun koko kaupungin keskiarvoa vuonna 2021 verrataan vastaavaan arvoon 

vuonna 2020 voidaan havaita edellä mainittua kasvua myös koko kaupungin 

keskiarvoissa. Seuraavassa taulukossa suluissa oleva luku viittaa vastaajien 

määrään. 
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Taulukko 18. Koko kaupungin (2020 ja 2021) ja kaikkien toimialojen vastauksien kes-
kiarvot yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyssä 2021 
 

  Koko kaupunki 
Konserni-
palvelut 

Sivistys-
toimiala 

Sosiaali- 
ja ter-
veys-
toimiala 

Tekninen 
toimiala 

  2020 2021 2021 2021 2021 2021 

Työyhteisössäni nai-
sia ja miehiä kohdel-
laan tasa-arvoisesti 

4,3 4,3 4,2 4,5 4,2 4,5 

Työntekijöitä kohdel-
laan yhdenvertaisesti 
(esim. ikä, vähem-
mistöt ym.) 

4,1 4,2 3,9 4,4 3,9 4,3 

Eri ammattiryhmien 
edustajia kohdellaan 
yhdenvertaisesti 

3,9 4 3,7 4,2 3,8 4,1 

Koulutuksiin osallis-
tuminen mahdolliste-
taan tasapuolisesti 
kaikille 

4,1 4,1 3,7 4,3 3,9 4,4 

Työyhteisössäni tue-
taan työn ja muiden 
elämänalueiden yh-
teensovittamista 

3,9 3,9 3,9 4,1 3,7 4,2 

 
 

 
Kaikissa koko kaupunkia koskevissa väitteissä myös kokonaiskeskiarvot ovat 

joko hieman nousseet tai pysyneet samana. Kasvut (+0,1) liittyvät siihen, että 

kyselyyn vastanneet kaupungin työntekijät kokevat eri työntekijöitä ja ammatti-

ryhmiä kohdeltavan entistä yhdenvertaisemmin ja siihen, että koulutuksiin osal-

listumismahdollisuudet ovat entistä tasapuolisemmat. 

 

Koko kaupungin keskiarvot sijoittuvat välille 3,9–4,3. Näin ollen voidaan todeta, 

että Rauman kaupunki saa kokonaisuudessaan hyvän tuloksen yhdenvertai-

suuteen ja tasa-arvoon liittyvissä asioissa.  
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5.  REKRYTOINTI, VAIHTUVUUS JA ELÄKÖITYMINEN 
 
KuntaRekry-järjestelmän kautta hoidetaan niin vakituisten kuin sijaistenkin 

palkkaaminen alusta loppuun, eli täyttöluvan hakemisesta valintapäätöksen 

tekemiseen. Mukana järjestelmässä ovat sekä vakinaiset että määräaikaiset 

työpaikat.  

 
 

5.1. Vaihtuvuus ja rekrytointi  
 
Vuonna 2021 avoinna olleita vakinaisia työpaikkoja oli yhteensä 115, joista 26 

oli virkasuhteita ja 89 työsuhteisia. Seuraavassa taulukossa, jaotellaan julkises-

sa haussa mukana olleet vakinaiset työsuhteet toimialoittain.  

 
Taulukko 19. Julkisessa haussa mukana olleet avoimet vakinaiset työpaikat palvelus-
suhteen lajin mukaan toimialoittain 2021.  
 

  Työsuhde Virkasuhde Työpaikat 

  Kpl Kpl Yhteensä 

Konsernipalvelut -toimiala 5 0 5 

Sivistystoimiala 23 17 40 

Sosiaali- ja terveystoimiala 59 9 68 

Tekninen toimiala 2 0 2 

Yhteensä 89 26 115 

 
 
Julkisessa haussa olleeseen vakinaiseen avoimeen työpaikkaan saapui keski-

määrin 6,7 hakemusta (vuonna 2020 13,8 2019 10,2 ja 2018 15,5 hakemusta). 

Hakijamäärät laskivat vuoden takaisesta (7,1 hakemusta). Hakemusten määrä 

on laskenut jokaisella toimialalla verrattuna vuoteen 2020.  

 
 
Taulukko 20. Julkisessa haussa mukana olleisiin avoimiin vakinaisiin työpaikkoihin 
saapuneet hakemukset toimialoittain 2021 

 

Toimiala Työpaikat Hakemuksia Hakemuksia 

  lkm lkm per työpaikka 

Konsernipalvelut-toimiala 5 10 2,0 

Sivistystoimiala 40 525 13,1 

Sosiaali- ja terveystoimiala 68 225 3,3 

Tekninen toimiala 2 8 4,0 

Yhteensä 115 768 6,7 
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Päättyneet vakinaiset palvelussuhteet 
 
Seuraavassa on taulukoitu päättyneet vakinaiset palvelussuhteet. Vuonna 2021 

päättyi yhteensä 163 vakinaista palvelussuhdetta, joista eläkepäätöksiä oli 76.  

 
Taulukko 21. Päättyneet vakinaiset palvelussuhteet toimialoittain 2016–2021 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

KONSERNIPALVELUT 17 4 7 6 9 6 

Ruoka- ja puhtauspalvelut 

    

7 13 

Ruokapalvelut 10 8 5 4 
 

  

Puhtauspalvelut 13 7 5 13 
 

  

KULTTUURI-VAPAA-AIKA 3 7 

  
 

  

KASVATUS-OPETUS 33 35 

  
 

  

SIVISTYS     36 63 33 51 

SOSIAALI-TERVEYS 87 61 56 63 66 84 

TEKNINEN  28 12 26 23 14 9 

Rauman Vesi 2 2 1 2 2 0 

Jätehuoltolaitos 2 0 1 0 0 0 

Yhteensä 195 136 137 174 131 163 

 
 

5.2. Keskimääräinen eläköitymisikä ja tehdyt eläkepäätökset 
 
Eläkkeelle vuonna 2021 keskimäärin 61,7-vuotiaana 
 

Valtakunnalliset tilastot kertovat, että eläkkeelle siirtyminen on myöhentynyt 

poikkeuksellisen paljon kahden koronavuoden aikana. Vuonna 2020 keskimää-

räinen eläkkeellesiirtymisikä nousi 5 kuukautta. Vuonna 2021 suomalaisten 

eläkkeellesiirtymisiän odote oli 62,4 vuotta, viisi kymmenystä enemmän kuin 

vuonna 2020. Puolet noususta selittyy eläkeiän nousulla ja puolet työkyvyttö-

myyseläkkeelle siirtyneiden määrän yllättävän suurella laskulla. 

Kun verrataan valtakunnallisia lukuja Kevan tilastotietoihin, joissa Rauman 

kaupungilla eläkkeelle siirtyneiden keski-ikään vuosina 2003–2021 vaikuttaa 

vanhuuseläkkeelle ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden lisäksi myös kun-

toutustuet ja osatyökyvyttömyseläkkeet. Kevan laskentakaavan mukaan keski-

määräinen eläköitymisikä vuonna 2021 oli 61,7 vuotta (ks. taulukko 23). Työky-

vyttömyyseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 54,9 –vuotiaana. Vanhuuseläkkeelle 

jäätiin keskimäärin 64 -vuotiaana. 
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Taulukko 22. KEVAn tilasto: Eläkkeelle siirtyneiden määrä ja keski-ikä 2003-2021 
Rauman kaupungilla  
Vuosi Eläkkeelle 

siirtyneet 

Keski-

ikä 

2003 75 57,5 

2004 64 59,4 

2005 99 58,9 

2006 77 58,8 

2007 91 59,8 

2008 81 59,6 

2009 81 61,4 

2010 103 60,7 

2011 103 61,5 

2012 80 61,0 

2013 98 61,9 

2014 131 61,7 

2015 96 60,6 

2016 107 62,7 

2017 92 61,8 

2018 94 61,6 

2019 101 61,1 

2020 59 61,9 

2021 70 61,7 

 
 

Eläkeuudistuksessa sovittu vanhuuseläkeiän alarajan korottaminen on nostanut 

keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää ja vähentänyt vanhuuseläkkeelle siirty-

neiden määrää. 

Tavoitteena on, että viimeistään vuonna 2025 työeläkkeelle siirryttäisiin keski-

määrin 62,4 vuoden iässä. Tavoitteen saavuttamiseksi eläkkeellesiirtymisiän 

olisi noustava reilun kymmenyksen joka vuosi.  (Eläketurvakeskus.) 

 
Työkyvyttömyyseläkemaksu 
 
Aiemmin työkyvyttömyyseläkkeistä peritty varhemaksu poistui vuoden 2019 

alussa ja sen korvasi uusi työnantajakohtainen työkyvyttömyyseläkemaksu. 

Työkyvyttömyyseläkemaksu lasketaan etukäteen prosenttina palkkasummasta 

ja se peritään osana työnantajan palkkaperusteista eläkemaksua.  

 

Eläkepäätökset 
 
Vuonna 2021 tehtiin uusia kuntoutustukipäätöksiä seitsemän kappaletta. Vuo-

den 2021 aikana kaupungin palveluksesta jäi kokonaan vanhuuseläkkeelle ja 

työkyvyttömyyseläkkeelle yhteensä 76 henkeä, mikä on 24 enemmän kuin 

vuonna 2020. Näistä oli vanhuuseläkkeitä 62 ja työkyvyttömyyseläkkeitä 14.  
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Keva on laatinut vuosittain ennusteen kunta-alan ja valtion työntekijöiden elä-

köitymisestä. Kunta-alan tuore ennuste kertoo, että suurin osa tulevien vuosien 

eläkkeelle jäävästä henkilöjoukosta muodostuu suurimmista ammattiryhmistä, 

kuten hoitaja- ja opettaja-ammateista. Lähihoitajista eläkkeelle on siirtymässä 

noin 18 300 henkilöä, sairaanhoitajista noin 12 700 henkilöä ja peruskoulun 

yläluokkien ja lukion opettajista noin 13 400 henkilöä kymmenen vuoden aika-

na. 

 

Alueellisesti kunta-alan eläköityminen on lähivuosina voimakkainta Pohjois- ja 

Itä-Suomessa, sekä Länsi-Suomessa Satakunnassa. (Kevan nettisivut 

24.3.2022) 


