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Esipuhe 
 

Vuosi 2020 käynnistyi henkilöstöjohtamisen osalta vahvana panostuksena 
kuntayhtymän toiminnan kannalta keskeisimpään henkilöstöryhmään, 
opetushenkilöstöön. Vuoden 2020 alusta Salpauksessa aloitti kaikkiaan 165 uutta 
lehtorinimikkeellä toimivaa opettajaa, joka oli seurausta tavoitteellisesta 
henkilöstörakenteen muutoksesta. Lehtoreiden osuus Salpauksen opettajista oli 
muutoksen myötä noin 85 prosenttia. Kaikkiaan opetus- ja ohjaushenkilöstön 
osuus koko Salpauksen henkilöstöstä on lähes 66 prosenttia. 
 
Vuosi 2020 tulee jäämään historiaan erityisesti maailmanlaajuisen 
koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Maaliskuun 
loppupuolella valtioneuvoston asettama poikkeustila haastoi Salpauksen 
henkilöstöä erityisesti digitaalisten opetus- ja työtaitojen osalta. Valtaosa 
henkilöstöstä siirtyi pääosin etätyöskentelyyn ja vastaavasti opetuksen 
toteuttaminen siirtyi etäopetukseksi. Nopeaa reagointia ja poikkeustilanteen 
edellyttämiä muutoksia kyettiin kuitenkin toteuttamaan ripeästi ja onnistuneesti, 
mikä kertoo koko henkilöstön vahvasta osaamisesta sekä sitoutumisesta. 
Koronapandemian mukana tuomat muutokset toiminnan toteuttamisessa ovat 
haastaneet koko henkilöstöä mutta samanaikaisesti se on uudistanut Salpauksen 
toimintaa sekä henkilöstön osaamista monelta osin.  
 
Poikkeustilanteen pitkittymisellä oli vaikutuksia erityisesti Koulutuskeskus 
Salpauksen kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) sekä 
Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) henkilöstöön. Oppilaitosten 
sulkemisen jatkaminen 13. huhtikuuta jälkeen aiheutti tarpeen valmistella ja 
toteuttaa lomautuksia koskien kuntayhtymän kunnallisen yleisen virka- ja 
työehtosopimuksen (KVTES) sekä Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 
(TS) soveltamisen piiriin kuuluvaa henkilöstöä. Koulutuskeskus Salpaus -
kuntayhtymät 6.4.2020 käynnistyneet yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut 
päättyivät 20.4.2020. Neuvottelujen myötä kuntayhtymässä lomautettiin 
kaikkiaan 73 henkilöä touko–heinäkuun välisenä aikana. 
 
Ammatillisen koulutuksen edellisvuosien muutosten vakiinnuttua Salpauksen 
määrälliset henkilöstöresurssit ovat vuoden 2020 aikana kasvaneet saadun 
lisärahoituksen turvin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on ohjannut lisärahoitusta 
erityisesti opetus- ja ohjaushenkilöstön vahvistamiseksi sekä korona 
poikkeustilanteen aiheuttaman opiskelijoiden lisäohjaustarpeiden 
toteuttamiseksi. Saatua rahoitusta on ryhdytty hyödyntämään vuoden 2020 
syksystä alkaen ja lisärahoituksen käyttöä jatketaan vuosina 2021 sekä 2022. 
 
Salpauksen toiminnan pitkäjänteinen toteuttaminen edellyttää myös toiminnan 
sopeuttamista tilanteissa, joissa eri muutostilanteet vaikuttavat toiminnan 
tarkoituksenmukaiseen toteuttamiseen. Koulutuskeskus Salpauksessa 
käynnistettiin vuoden 2020 loppupuolella yhteistoimintaneuvotteluja, jotka 
kohdistuvat neljään eri koko kokonaisuuteen.  Kaksi neuvotteluista päättyi 
joulukuussa 2020 ja kaksi jatkuu vuoden 2021 puolella. Käynnissä olevista 
neuvotteluista toisessa seurataan koronatilanteen kehittymistä ja neuvotellaan 
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mahdollisista henkilöstöön kohdistuvista lomautuksista, jos Salpauksen toimintaa 
rajoitetaan viranomaisten määräyksestä. Toinen puolestaan Koulutuskeskus 
Salpauksen auto- ja logistiikka-alan kuljettajakoulutuksen opetushenkilöstöä, 
jossa neuvoteltavana on ammatillisen koulutuksen rahoituslain muutoksen, 
opiskelijamäärien laskusuuntaisen kehityksen sekä toiminnan toteuttamisessa 
tarvittavien muutosten vaikutukset alan henkilöstöön. Vuoden 2020 joulukuussa 
päättyneet neuvottelut koskivat puolestaan Salpauksen tekstiili- ja muotialan 
opetushenkilöstöä sekä ravintola- ja catering-ala toimintamallin muutosta ja sen 
vaikutuksia ravintola- ja catering-alan taitovalmentajien työhön. 
 
Henkilöstöjohtamisen painopisteet ja toimenpiteet vuoden 2020 osalta 
kiinnittyivät pitkälti koronaviruksesta johtuneiden muutosten hallintaan. 
Poikkeavasta vuodesta huolimatta Salpauksen päättyvää strategiakautta vietiin 
päätökseen.  
 
Painopisteitä vuonna 2020 ovat erityisesti olleet: 
 

• Salpauksen johtamisen edelleen kehittäminen ja toimintakulttuurin 
vahvistaminen 

• Laadukkaan ammatillisen koulutuksen varmistaminen henkilöstön 
osaamista kehittämällä 

• Poikkeusajan edellyttämien muutosten hallinta 
 
Henkilöstökertomus kokoaa henkilöstöjohtamisen eri painopistealueiden 
keskeiset toimenpiteet ja tunnusluvut. Henkilöstökertomusta on julkaistu 
vuodesta 1998 alkaen, joten vuorossa on jo 22. kertomus. 

 
 
 
 
 

Henkilöstön määrä ja rakenne 
 

Kuntayhtymän henkilöstön määrä oli 31.12.2020 yhteensä 637 päätoimisena 
toimivaa, josta opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvia oli kaikkiaan 437. Tehtyjä 
henkilötyövuosia vuoden 2020 aikana kertyi yhteensä noin 610, mukaan lukien 
sivutoimiset ja lyhyet määräaikaiset kun vuonna 2019 vastaava luku oli noin 603. 
Nousua toteutuneisiin henkilötyövuosiin on ollut noin seitsemän 
henkilötyövuotta edelliseen vuoteen verrattuna. Tehtyjen henkilötyövuosien 
määrään vaikuttavat muun muassa palkattomat poissaolot.  Käytettävissä oleva 
teoreettinen henkilötyövuosikertymä kuvaa puolestaan sitä, kuinka paljon 
vuoden 2020 henkilöstörakenteella olisi ollut henkilöstövuosia ilman poikkeuksia 
käytettävissä. Salpauksen henkilöstömäärän kehitystä ja vuoden 2020 aikana 
tehtyjä panoksia kuvastaa se, että vuoden 2020 teoreettinen 
henkilötyövuosikertymä oli 645,5 kun edellisvuonna se oli 632,3. Nousua on ollut 
kaikkiaan noin 13 henkilötyövuoden verran. 
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Taulukko 1. Taulukossa 1 on kuvattu henkilötyövuosien määrän kehitys vuosina 
2019–2020. 

Henkilötyövuodet 
31.12.2020 

Teoreettinen 
2020 

Toteutunut 
2020 

Teoreettinen 
2019 

Toteutunut 
2019 

Vastuualueet htv htv htv htv 

Oppimis- ja 
koulutuspalvelut 480,0 454,1 469,1 447,5 

V1/Opiskelijapalvelut, 
valmentava koulutus 85,3 80,4 83,4 80,1 

V2/Tekniikan ja 
liikenteen alat, 
luonnonvara-alat 214,1 201,5 204,2 194,3 

V3/Hyvinvoinnin alat, 
kaupan ja hallinnon alat, 
matkailu-, ravitsemis- ja 
elintarvikealat, 
kulttuurialat 180,6 172,2 181,5 173,1 

Oppilaitospalvelut 109,4 103,5 107,6 104,0 

Kiinteistöpalvelut 43,6 42,3 43,3 41,4 

Ravintolapalvelut 40,7 36,8 39,3 37,6 

Tietohallintopalvelut 25,1 24,3 25,0 25,0 

Johtamis- ja 
kehittämispalvelut 55,9 52,0 55,6 52,6 

Yhteensä 645,4 609,5 632,3 604,1 

 
 
Salpaus on hakenut vuoden 2020 aikana ammatilliseen koulutukseen myönnettyä 
lisärahoitusta. Salpaukselle myönnettiin noin 5 miljoonaa euroa määräaikaista 
rahoitusta. Lisärahoitukset on haettu ja myönnetty putoamisuhan alla olevien 
opiskelijoiden tavoittamiseen, opinto-ohjauksen lisäämiseen sekä koronasta 
johtuvien vaikutusten ja opiskelijoiden tarvitsemaan tukeen.  Opetus- ja 
kulttuuriministeriö edellyttää myönnetyn rahoituksen kohdentamista 
myöntämisperusteiden mukaisesti. Vuoden 2020 henkilöstön määrässä sekä 
henkilötyövuosikertymässä rahoituksen käyttö näkyy hienokseltaan nousuna. 
Merkittävää vaikutusta lisäpanostuksilla ei vuoden 2020 osalta vielä ole, sillä 
vastaosa lisärahoituksella tehtävistä henkilöresurssien panostuksista toteutetaan 
vasta vuoden 2021 aikana. 
 
Salpauksen henkilöstörakennetta on myös ilman lisärahoitusta kehitetty 
tavoitteellisesti. Opetus- ja ohjaushenkilöstöön luettavien osuus koko 
henkilöstöstä oli noin 68,6 prosenttia, kun se oli vuonna 2019 hieman yli 66 
prosenttia. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osuus on hienokseltaan kasvanut 
muutaman edellisen vuoden ajan. Tähän henkilöstöryhmään on laskettu mukaan 
opettajat, opinto-ohjaajat sekä taitovalmentajat. Vastaava opetus- ja 
ohjaushenkilöstön osuus oli vuonna 2018 oli noin 61 prosenttia ja vuonna 2017 
noin 54 prosenttia. Päätoimisen opetus- ja ohjaushenkilöstön määrä vuoden 
2020 lopussa oli 437. 
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Kuvio 1. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osuus koko henkilöstöstä 2018–2020. 

  
Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osittaisella osa-aikatyössä, 
sairauspoissaolojaksolla, perhevapailla yms. olevat henkilöt. Vuoden 2020 
lopussa pitkillä vapailla (opintovapaa, palkaton vanhempainvapaa, 
vuorotteluvapaa, äitiysvapaa) oli yhteensä 15 henkilöä.  

 
Talousarvio 2020 oli laadittu taloudelliselta tulokseltaan alijäämäiseksi, joka 
aiempien vuosien mukaisesti johtui edellisvuosien merkittävistä ammatillisen 
koulutuksen rahoituksen vähentämisestä. Talousarvioissa vuodelle 2020 arvioitu 
henkilötyövuosimäärä oli 618.  
 
Merkittävin muutos teoreettisten henkilötyövuosien talousarviota suurempaan 
toteumaan johtuu Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatilliselle koulutukselle 
myöntämien lisärahoitusten hyödyntämisestä. Lisärahoituksen mahdollistamia 
panostuksia ei voitu ennakoida talousarviota vuodelle 2020 valmisteltaessa. 
Talousarviota korkeammaksi kehittynyt teoreettinen henkilötyövuosikertymä 
kuvastaa suunnitelmallista lisärahoituksen hyödyntämistä. 
 
Toisaalta siirtyminen opettajien vuosityöaikaan vuoden 2019 alusta on lisännyt 
ennustettavuutta niin henkilötyövuosien kuin henkilöstökulujen suunnittelussa. 
Vuosityöaika on edellyttänyt toiminnan- sekä henkilöstösuunnittelun osalta 
aiempaa tarkempaa seurantaa. Henkilöstöresursseja suunniteltaessa ohjaavana 
periaatteena on, että opetushenkilöstön työaika pyritään tasaamaan normaaliin 
yhden henkilötyövuoden työkuormaan.  
 
Salpauksen henkilöstöstä vakituisen henkilöstön osuus oli 91,5 prosenttia ja 
määräaikaisten osuus noin 8,5 prosenttia. Suhde on pysynyt aiempiin vuosiin 
nähden vastaavanlaisena.  Henkilöstöstä kokoaikaisia oli 96 prosenttia, kun 
vastaava osuus vuonna 2019 oli 85,43 prosenttia. Kokoaikaisen henkilöstön 
osuuden merkittävään muutokseen vaikuttaa erityisesti opetushenkilöstön 
rakennemuutos, jossa päätoimisista tuntiopettajista 165 siirrettiin lehtorin 
virkoihin vuoden 2020 alusta alkaen.  
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Kuvio 2. Henkilöstön määrä Salpauksessa vuosina 2019 ja 2020.  
 

 
 
Virka- ja työehtosopimuksissa suurimmat ryhmät olivat OVTES (Kunnallinen 
opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus) 365 henkilöä, jossa kasvua 
edelliseen vuoteen verrattuna oli 20 henkilöä. Kunnallisen yleisen virka- ja 
työehtosopimuksen henkilöstöä oli vuoden 2019 lopussa kaikkiaan 253 ja 
Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksenhenkilöstöä 19. 
Yleisimmät nimikkeet olivat lehtori (264), päätoiminen tuntiopettaja (67), 
taitovalmentaja (44) ja opinto-ohjaaja (23). Nimikkeistä suurimman ryhmän 
muodostavat lehtorit, päätoimiset tuntiopettajat, opinto-ohjaajat, 
erityisopettajat sekä opettajat, joiden osuus kaikkien käytössä olevien 
nimikkeisen osalta oli 54,1 prosenttia ja vuonna 2019 52,8 prosenttia, kun 
vastaava osuus ja vuonna 2018 51,1 prosenttia. Myös tässä kehityssuunta on 
tavoitellun mukainen, sillä osuus on noussut tasaisesti. Vuoden 2019 lopussa 
valmisteltiin lisäksi merkittävä muutos opettajien palvelussuhteissa. Vuoden 2020 
alusta päätoimisia tuntiopettajia siirrettiin yhteensä 165 lehtorin virkoihin. 
Lehtorinimikkeellä vakituisesta opetushenkilöstöstä on kaikkiaan noin 86,6 
prosenttia. 
 
Taulukko 2. Henkilöstön virka- ja työehtosopimusten jakauma 2020. 
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OVTES 210 155 365 57,3 % 

KVTES 195 58 253 39,7 % 

TS 2 17 19 3,0 % 

Yhteensä 407 230 637 100,0 % 
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Taulukko 3. Kymmenen yleisintä käytössä olevaa nimikettä ja niiden 
jakautuminen miesten ja naisten kesken. 

  
 

Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 
 

Vuonna 2020 Salpauksen henkilöstöstä naisia oli 411 (63,3 %) ja miehiä 238 
(36,7%) henkilöä. Keski-ikä oli 50,5 vuotta, joka nousi aavistuksen vuodesta 2019 
sen oltua tuolloin 50,3. Eniten henkilöstöä oli ikäluokissa 50-59 -vuotiaat 
(yhteensä 277 henkilöä) ja 40-49 -vuotiaat (yhteensä 171 henkilöä). Tunnusluvut 
ikä- ja sukupuolijakauman osalta myötäilevät aiempien vuosien mukaista 
jakautumista. Eroa jakaumissa havaitaan, jos tarkastellaan koko Salpaustason 
sijaan opetusalojen välisiä eroja. Henkilöstön ikäjakaumasta voidaan päätellä, 
että haasteet osaavan henkilöstön saatavuudesta lisääntyvät tulevina vuosina. 
Seuraavan kymmenen vuoden aikana laskennallisen eläkeiän saavuttaa arviolta 
noin 250 henkilöä, mikä on noin 40 prosenttia nykyisestä henkilöstöstä. 
Huomionarvoista on, että seuraavan viiden vuoden sisällä eläkeiän saavuttaa 
arviolta 112 henkilöä. Tämä kehityssuunta näkyy myös vuoden 2020 
henkilöstövaihtuvuutta tarkasteltaessa. 
 
Kuvio 3. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma vuonna 2020. 
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lehtori 125 139 264 41,4 % 

tuntiopettaja 25 42 67 10,5 % 

taitovalmentaja 10 34 44 6,9 % 

opinto-ohjaaja 4 19 23 3,6 % 

laitoshuoltaja  20 20 3,1 % 

opintosihteeri 1 18 19 3,0 % 

opetusalapäällikkö 8 10 18 2,8 % 

kokki 2 14 16 2,5 % 

ravitsemustyöntekijä 1 12 13 2,0 % 

suunnittelija 3 10 13 2,0 % 



 Henkilöstökertomus 2020 
 
 
 

9 (29) 
 
 
 

 

Kuvio 4. Henkilöstön keski-ikä vuosina 2017–2020. 
 

 
 
 
Salpauksessa monen henkilön työurat ovat pitkiä, ja välillä on myös pysähdyttävä 
juhlistamaan erityisiä saavutuksia. Pitkään palvelleen henkilöstön huomioiminen 
on osoitus henkilöstön arvostamisesta. Huomion keskittäminen henkilöstöön ja 
heidän onnistumisiinsa lisää arvostetuksi tulemisen kokemusta.  
 
Salpauksen henkilöstöä huomioidaan pitkästä palveluajasta siten, että 20 vuoden 
palveluksesta saa kolme päivää palkallista vapaata, 30 vuoden palveluksesta 
yhden viikon ja 40 vuoden palveluksesta kaksi viikkoa palkallista vapaata. Vapaan 
lisäksi pitkän työuran tehneille annetaan huomiointikoru.  
 
 
 

Henkilöstön vaihtuvuus 
Salpauksen henkilöstörakenteen vaikutukset henkilöstön vaihtuvuuteen ovat 
merkittävät. Vuoden 2020 aikana päättyi kaikkiaan 42 vakituista 
palvelussuhdetta. Vastaavasti uusia vakituisia palvelussuhteita alkoi 34. 
Määräaikaisia päätoimisia palvelussuhteita tarkasteltaessa alkaneita 
palvelussuhteita alkoi 74 kun vuoden aikana niitä päättyi 57.  
 
Vakituisen henkilöstön palvelussuhteiden päättymisen taustalla suurimpina 
tekijöinä ovat henkilöstön omaehtoinen irtisanoutuminen sekä eläköityminen. 
Vastuullisesti toteutettu henkilöstösuunnittelu on osaltaan vaikuttanut siihen, 
että kaikkia päättyneitä tehtäviä ei ole täytetty ja tehtäviä on järjestelty 
uudelleen. Määräaikaisten tehtävien osalta suurin vaikuttava tekijä ovat erilaiset 
sijaisuusjärjestelyt sekä määräaikaisen saatu koronapoikkeustilanteen vaatimiin 
tarpeisiin osoitettu lisärahoitus, jonka käyttö aloitettiin syksyllä 2020. 
Lisärahoituksella toteutetut palkkaukset on tehty pääosin määräaikaisina. 
 
Vakituisen henkilöstön vaihtuvuutta tarkasteltaessa vuoden lopun 
henkilöstömäärään, vaihtuvuus vuonna 2020 oli 6,6 prosenttia. Vuonna 2019 
vastaava luku oli 6,4 prosenttia ja vuonna 2018 prosentti oli 9,1. Tarkastelussa 
otetaan huomioon kokoaikaiselle eläkkeelle siirtyneet, irtisanotut, 
irtisanoutuneet ja kuolleet henkilöt. Vaihtuvuusprosentin laskussa edellisvuoteen 
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verrattuna näkyy Salpauksen henkilöstömäärän tavoiteltu kasvu samalla, kun 
päättyneiden palvelussuhteiden määrä on niin ikään noussut. Vanhuuseläkkeelle 
jääneiden keski-ikä oli 64,9 vuotta. 
 
Taulukko 4. Henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koulutuskeskus Salpauksen henkilöstörakenteessa on havaittavissa monesta 
organisaatiosta tuttu eläkepoistuman kasvava osuus. Salpauksen henkilöstön 
osalta tulevien vuosien aikana vuosittainen vanhuuseläkepoistuma on noin 
arviolta 3–5 prosentin vuositasoa.  
 
Henkilöstön ikärakennetta tarkasteltaessa on huomionarvoista, että seuraavan 5 
vuoden aikana laskennallisen eläkeiän saavuttaa noin 114 henkilöä.  

 
Samanaikaisesti muu henkilöstön omaehtoinen vaihtuvuus kasvattaa päättyvien 
palvelussuhteiden arvioitua määrää keskimäärin 15–20 päättyvän vakituisen 
palvelussuhteen vuosivauhdilla. Tämä kokonaisuudessaan luo haasteen uuden 
henkilöstön rekrytoinnissa kilpailtaessa parhaista osaajista muiden työnantajien 
kanssa. Salpauksen on tavoitteellisesti ylläpidettävä ja kehitettävä 
työnantajakuvaa sekä työntekijäkokemusta. 
 
 
 

Henkilöstön koulutustaso 
 
Suurin osa Salpauksen henkilöstöstä oli ylemmän korkeakouluasteen 
suorittaneita, heitä oli 38 prosenttia, alemman korkeakouluasteen 24 prosenttia, 
alimman korkea-asteen 15,4 prosenttia ja keskiasteen 21 prosenttia koko 
henkilöstöstä. Ylemmän korkeakouluasteen suorittaneiden osuus henkilöstöstä 
jatkoi aiempien vuosien tapaan hienoista kasvua. Ylemmän ja alemman 
korkeakouluasteen osuuden kasvu on tavoitteen mukaista. Suoritettujen 
tutkintojen rakenteeseen vaikuttaa merkittävästi myös opettajien 
kelpoisuusvaatimukset.  
 
 
 
 
 

Eron syy Henkilöä 

Irtisanoutunut 21 

Irtisanottu* 3 

Eläkkeelle** 17 

Kuollut 1 

Yhteensä 42 

Yhteensä % henkilömäärä 6,6 

* sis. palvelussuhteen purut 
** sis. vanhuus- ja työkyvyttömyyseläke  
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Taulukko 5. Henkilöstön tutkinnot vuodelta 2020 ja vertailuprosentti vuodelta 
2019.  

 
 

 
Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 
 

Henkilöstösuunnittelu kytkeytyy osaksi toiminnan seurantaa ja arviointia sekä 
siitä johdettavaa toiminnan suunnittelua. Henkilöstösuunnittelussa tarkastellaan 
työyhteisöjen toiminnan suuntaa ja tulevaisuuden näkymiä, henkilöstön 
osaamistarpeita sekä henkilöstörakennetta. Toiminta ja henkilöstösuunnittelu 
sovitetaan yhteen siten, että toiminnan tavoitteet, osaaminen, henkilöstömäärä 
ja henkilöstökulut vastaavat toisiaan ja joustavat muuttuvien tarpeiden 
mukaisesti. 
 
Salpauksen henkilöstösuunnittelussa vuotta 2020 ovat siivittäneet erityisesti 
Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamien määräaikaisten lisärahoitusten käyttö ja 
kohdentaminen. Lisärahoitusta on myönnetty erityisesti opetus- ja ohjaustyön 
lisäämiseen sekä koronapandemiasta aiheutuneiden lisäopetuksen ja –ohjauksen 
toteuttamiseen. Ammatillisen koulutuksen rahoitus on viime vuosina muuttunut 
monin tavoin aiempaa ennakoimattomampaan suuntaa. Rahoitusta haetaan 
muun muassa lisäsuoritehakujen sekä hanke- ja kehittämisrahoitusten muodossa. 
Tämä elementti luo haasteita suunnitelmalliselle ja pitkäjänteiselle 
henkilöstösuunnittelulle sekä rekrytointien toteuttamiselle. 
 
Kokonaisvaltainen henkilöstösuunnittelu sisältää huolehtimisen henkilöstön 
osaamisesta ja hyvinvoinnista. Ammatillisen koulutuksen nykyisissä resursseissa 
ja koulutustoimialan muutoksissa henkilöstön ajantasainen osaaminen ja 
osaamisen varmistaminen korostuvat. Huomionarvoiseksi ovat nousseet 
erityisesti opetushenkilöstön yhdessä tekeminen sekä jokaisen itsensä 
johtamisen taidot. 
 
Henkilöstösuunnittelussa hyödynnetään henkilöstöraportoinnin tietovarastoa 
(HR-DW) sekä muista HR-järjestelmistä saatavia reaaliaikaisia raportteja, joita 
hyödynnetään laajasti johtamisen eri tarpeisiin. 
 
Salpauksessa on käytössä rekrytointiesitysmenettely sekä keskitetty 
rekrytointipalvelu. Keskitetyllä palvelutoiminnalla varmistetaan onnistunut 
kokemus työnantajakuvan vahvistamiseksi sekä työsopimusten ja 
viranhoitomääräysten yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Rekrytointeja 

Tutkintotaso 2020 lkm 2019 lkm 2020 2019 (%) 

Perusaste 9 7 1,4 % 1,1 % 

Keskiaste 134 148 21,0 % 23,7 % 

Alin korkea-aste 98 97 15,4 % 15,5 % 

Alempi korkeakouluaste 153 145 24,0 % 23,2 % 

Ylempi korkeakouluaste 242 226 38,0 % 36,2 % 

Lisensiaatti (tutkijakoulutus) 1 1 0,2 % 0,2 % 

  637 624 100,0 % 100,0 % 
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tarkastellaan edelleen toiminnan- ja henkilöstösuunnittelun, talouden ja lain 
mukaisten työnantajavelvoitteiden täyttämisen näkökulmasta.  
 
Vuonna 2020 Salpauksessa valmisteltiin yhteensä 437 palkkauspäätöstä. 
Kokonaismäärää kasvattaa erityisesti loppuvuodesta toteutetut 
koronarahoituksella tehdyt palkkaukset. Muilta osin palkkauspäätösten määrä 
noudattaa normaalin vuoden mukaista tasoa. Palkkauspäätöksiä vakituisiin 
palvelussuhteisiin tehtiin kaikkiaan 103 kappaletta. Näistä 43 liittyi OVTES:n 
mukaiseen opetushenkilöstön palvelussuhdetta koskevien muutosten 
toteuttamiseen. 
 
Vastaavasti lyhyitä sijaisuuksia tai lyhytaikaisia palkkiosopimuksia erilaisten 
asiantuntijoiden palkkaamiseksi tehtiin noin 323. Sivutoimisia tuntiopettajia ja 
asiantuntijoita tarvitaan ennakoimattomien sijaisuuksien hoitamiseen sekä 
erityisosaamista vaativien, lyhytaikaisten palvelussuhteiden toteuttamiseen. 
 
Taulukko 6. Rekrytointien määrä vuonna 2020. 
 

  OVTES KVTES TS Toimeksiantosuhde  

  vakituinen määräaikainen vakituinen määräaikainen vakituinen määräaikainen palkkiosopimus  Yhteensä 

Yhteensä 85 175 16 56 2 0 103 437 

 
 

  

Henkilöstön kehittäminen ja osaamisen johtaminen 
 

 
Henkilöstön oppimisen tapoja ja osaamisen varmistamista kuvaava 70-20-10 -
osaamisen varmistamisen kokonaisuus on osoittanut vuoden 2020 aikana 
toimivuutensa ja merkityksensä paremmin kuin koskaan aiemmin. Koko 
Salpauksen henkilöstöltä on vaadittu uuden oppimista siirryttäessä 
koronapandemian myötä työskentelemään digitaalisissa ympäristöissä. Hieman 
kärjistäen voidaan todeta, että muutos toteutettiin vuorokauden aikana. Hyppy 
monin tavoin uudenlaiseen työrutiiniin osoitti työn kautta oppimisen 
merkittävyyden jouduttaessa rohkeasti ottamaan uusia välineitä haltuun. 
Vastaavasti vertaisoppiminen ja osaamisen jakaminen nousivat vuoden 2020 
aikana vertaansa vailla olevaan rooliin. Tietoa, osaamista ja vinkkejä on jaettu ja 
osattu kysyä. Koko henkilöstö on osoittanut oppimisen rohkeutta. Salpauksessa 
osaamisen varmistamisen mallina toimiva 70-20-10 jatkaa vahvasti henkilöstön 
kehittämisen perustana. 
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Kuva 1. Osaamisen johtamisen suunnittelua ohjaava 70-20-10 –malli. 
 

 
 
Mallin idea on se, ihminen omaksuu työelämässä 70 % oppimistaan asioista 
kokemuksen kautta: työssä oppimalla, tarttumalla uusiin haasteisiin ja 
ratkaisemalla ongelmia. 20 % oppimisesta tapahtuu toisilta henkilöiltä 
vuorovaikutuksen ja palautteen annon kautta sekä jakamalla kokemuksia tai 
seuraamalla esimiehen tai kollegan työtä. Vain 10 % oppimisesta tapahtuu 
muodollisen koulutuksen ja valmennuksen kautta. Mallin ovat alun perin 
kehittäneet Robert Eichinger ja Michael Lombardo 1990-luvulla Center for 
Creative Leadership -yksikössä. 
 

Osaamisen varmistaminen 
 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaprosessi on jatkuvasti uudistuva ja 
suunnitelmaa sekä sen toteutumista seurataan, arvioidaan ja suunnataan 
useamman kerran vuodessa. Henkilöstön määrällistä ja laadullista seurantaa 
toteutetaan kiinteänä osana johtamista ja esimiestyötä. Painopiste 
henkilöstösuunnittelussa on ollut talousarvion mukaisen henkilöstösuunnitelman 
toteuttaminen sekä ammatilliselle koulutukselle kohdennetun lisärahoituksen 
hallittu hyödyntäminen.  
 
Vuoden 2020 koronaviruksesta johtuneista poikkeuksista huolimatta varsinaisesti 
mitään osaamisen varmistamisen suunnitelmaa ei ole jäänyt toteuttamatta. 
Keväällä, kun koronapandemia alkoi, osa osaamisen varmistamisen 
suunnitelmista odotti hetken, mutta nopeasti toteutustavat muutettiin 
digitoteutuksiksi.  
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Vahva painopiste vuonna 2020 on ollut ydinprosessien osaamisen 
varmistaminen, jossa erityisesti opetushenkilöstöä sekä esimiehiä on tuettu 
laajasti. Painopisteenä ovat olleet henkilökohtaistaminen koko laajuudessaan 
sekä työelämässä tapahtuva oppiminen. Samalla opetushenkilöstöä on 
valmennettu tiimioppimisen alkuun ja esimiesten valmennusohjelma 
kytkeytyneenä strategian päivittämiseen ovat olleet vahvasti agendalla.  
 
Pandemia muutti lähes kaikkien työn digivälinein toteutettavaksi. Muutoksessa 
toteutui oppimisen 70-20 malli erittäin vahvasti. Muutos Salpauksen henkilöstön 
osaamisessa kehittyi todella nopeasti ja digitaalisesta työtavasta on tullun uusi 
normaali. Voidaan todeta, että vanhaan ei ole paluuta eikä halua palata. 
 
Vuoden alussa oli pelkona etääntyä työyhteisönä toinen toisistamme. Jälkikäteen 
tarkasteltuna voidaan todeta kuitenkin, että digitaaliset työtavat ovat tuoneet 
koko henkilöstön paremmin saavutettavaksi ja yhteistä toimintaa on useammin ja 
laajemmin. 2020 aikana on käynnistetty muun muassa verkossa toteutetut 
pedagogiset iltapäivät, joiden teemat tukevat laajasti henkilöstön arkea. 
Osallistujamäärät ovat suuria ja palaute hyvää. Osaamisen varmistamisen 
digitoteutukset ovat nopeita, helppoja ja tehokkaita.  Olemme oppineet 
yhteisöllisen työskentelyn digivälineillä. 

 
Osaamisen varmistamisen käytännöt 
 

Osaamisen varmistamisen haasteita ovat nopea uuden oppimisen tarve ja pois 
oppiminen sekä se, miten eri työssä oppimisen muotoja voidaan paremmin 
tunnistaa ja hyödyntää osaamisen varmistamisessa. Osaamisen varmistamisen 
näkökulmasta uudistunut ammatillinen koulutus edellyttää aiempaa 
voimakkaammin yhdessä toteutettua toiminnan suunnittelua sekä opetuksen ja 
koulutuksen toteuttamista.  

 
Vuoden 2019 puolella käynnistettiin luotsiopettajatoiminta, jonka tukee 
Salpauksen ydinprosessien osaamisen varmistamista. Luotsiopettajatoiminta 
käynnistettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä strategiarahoituksella, 
jossa painopisteet ovat työelämässä oppimisen osaamisessa ja käytänteissä sekä 
opiskelijoiden henkilökohtaistamisen osaamisessa. Luotsiopettajan työnkuvassa 
tavoitteena on tukea opetushenkilöstön työtä antamalla heille ohjausta, 
neuvontaa ja osaamisen varmistamista mm. HOKS-osaamisessa. Vuonna 2020 
luotsitoiminta vakiinnutettiin osaksi Salpauksen osaamisen varmistamisen 
käytäntöjä.  
 
Vuonna 2020 Salpauksessa toimi yhdeksän luotsiopettajaa (Johanna Tuliainen, 
Jenica Apell, Ritva Kareketo, Leena Lahtinen, Raimo Mäkitalo, Taisto Uutela, Satu 
Lehtonen, Tuuli Leskinen sekä Aino-Maija Aarnikoivu 31.7.2020 saakka). 
Luotsiopettajat muodostavat oppimistiimin, jota koordinoi, kehittää ja valmentaa 
kehittämiskoordinaattori Katja Arasola.  
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Kuva 2. Salpauksen Luotsit. 
 

 
 
Luotsiopettajat ohjasivat, auttoivat ja kannustivat kollegoitaan arjen haasteissa ja 
muutostilanteissa monin eri tavoin: henkilökohtaisesti, sähköisesti ja 
yhteisöllisesti. Vuonna 2020 keskiössä oli HOKS-osaamisen varmistaminen. 
Luotsiopettajat tarkastelivat 4300 HOKS:ia ja antoivat henkilökohtaista palautetta 
kullekin vastuuohjaajalle sekä järjestivät osaamisen varmistamisen työpajoja 
kaikille koulutusaloille. Luotsiopettajilla on myös vahva rooli uuden opetus- ja 
ohjaushenkilöstön perehdytyksessä. Luotsiopettajien toiminta on vakiintunut, 
luotsiopettajat tunnetaan, heidän palvelujaan osataan hyödyntää ja ennen 
kaikkea heidän antama ohjaus on saanut paljon kiitosta opettajilta.  
 
Tärkeä vaihe henkilöstön osaamisen varmistamisessa tapahtuu ihan 
palvelussuhteen alussa. Onnistunut perehdytys luo henkilölle pohjan suoriutua 
työtehtävissään onnistuneesti, sitouttaa hänet organisaatioon ja työyhteisöön 
sekä niiden yhteisiin tavoitteisiin.  
 
Vuonna 2020 yhtenäistettiin perehdytysmenetelmiä tavoitteena lisätä 
perehdytysohjelman laatua ja vaikuttavuutta rakentamalla henkilöstölle yhteinen 
perehdytysohjelma aiemmin käytössä olleiden muistilistojen ohelle. Uusi 
työntekijä saa käydä Salpauksen Moodle oppimisympäristö Elsassa Tervetuloa 
Salpaukseen verkkokurssin, jonne on koottu oleellista tietoa uudelle 
salpauslaiselle. Kurssi toimii myös pitkään poissaolleille kertauksena ja on avoin 
koko henkilöstölle. Opettajana Salpauksessa -kurssi on kohdennettu 
opetushenkilöstön perehdyttämiseen. Uusia rekrytointeja on ollut paljon, joten 
verkkokurssien lisäksi on tarjottu perehdytystilaisuuksia, joissa käsitellään 
teemoittain uudelle opetus- ja ohjaushenkilöstölle tärkeitä asioita. Osallistujia on 
ollut tilaisuuksissa runsaasti ja ne ovat saaneet hyvää palautetta.  
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Perehdytyskokonaisuudessa on tunnistettu kehittämisen kohteita mm. muun 
henkilöstön perehdyttämisessä ja Elsa-kurssien kohentamisessa, joten 
kehittämistyö jatkuu vuonna 2021. 
 
Ammatillisen koulutuksen osaamistarpeen laajenevat entisestään myös 
kansainväliseen toimintaan, mikä on huomioitava myös henkilöstön osaamisen 
varmistamisessa. Yhtenä mielenkiintoisena kansainvälisten kumppanien kanssa 
toteutettavana henkilöstön kehittämishankkeena toimii Erasmus + Ka2, Exchange 
of Good Practices rahoittamana New Skills for VET teachers – hanke. New skills 
for VET teachers etsii kokemuksia, vertailee hyviä käytäntöjä ja oppii yhdessä 
uutta opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeista ja 
menetelmistä. Hanke järjestää kolme työpajaa, yhden Suomessa (03/2020), 
yhden Hollannissa ja yhden Pohjois-Irlannissa. 
 
Hankkeen ensimmäinen työpaja pidettiin Lahdessa ja verkossa maaliskuussa 
2020. Keskustelimme hollantilaisten, skotlantilaisten, pohjoisirlantilaisten ja 
suomalaisten ammattioppilaitosten henkilöstön osaamisen kehittämisen 
malleista sekä tulevaisuuden tarpeista ja mahdollisuuksista. 
 

 
Onnistumiskeskustelut  

 
Useamman vuoden ajan Salpauksessa on käyty onnistumiskeskustelut 
ensisijaisesti ryhmäkeskusteluina, sillä tavoite on ollut vahvistaa yhdessä 
tekemiseen perustuvaa toimintakulttuuria. Näin ollen myös 2020 vuonna käytiin 
ryhmäonnistumiskeskusteluita. Lisäksi kaikilla oli mahdollisuus käydä 
henkilökohtainen onnistumiskeskustelu.  
 
Ryhmäonnistumiskeskusteluissa keskustellaan yhteisistä tavoitteista, yhteisestä 
tekemisen tavasta, millainen työnjako toimii parhaiten, mitä osaamista tarvitaan 
nyt ja tulevaisuudessa ja miten osaamista ryhmän kesken on paras hyödyntää ja 
jakaa. 
 
Yhteisillä keskusteluilla vahvistetaan yhteistä vastuuta eli jokaisen aktiivista roolia 
toiminnan suunnittelussa, toteutuksissa sekä osaamisen varmistamisessa. 
Yhteisten keskustelujen avulla henkilöstön yhteinen ymmärrys ja osaaminen 
pedagogiikasta, ohjauksesta ja osaamisperusteisuudesta lisääntyy. 
 
Yhteiset keskustelut toimivat myös vertaistuen foorumeina, kun tiimi/ryhmä 
yhdessä pohtii tavoitteitaan, osaamisiaan ja roolejaan mm. opetus- ja 
ohjaushenkilöstön tehtävänkuvien muutoksessa, itsenäisestä opetuksen 
suunnittelusta yhteiseen opetuksen toteutuksen suunnitteluun. 
 
Ryhmän onnistumiskeskustelumallilla on haluttu kokonaisuudessaan kannustaa 
jatkuvan keskustelun kulttuuriin, jolloin tavoitteista, osaamisesta ja toiminnasta 
keskustellaan useita kertoja vuoden aikana. Jatkuvan keskustelun kulttuurin 
vahvistamista on tehty myös mm. opettajatiimien toiminnan kehittämisellä. 
Opettajatiimit kokoontuvat säännönmukaisesti huomioiden alakohtaiset 
yksityispiirteet. Näin arkeen syntyy enemmän ja säännönmukaisia 
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mahdollisuuksia yhteiselle keskustelulle arjen juoksevista asioista, mutta myös 
pitkän tähtäimen suunnittelulle ja alan kehittämiselle.  
 
Vuonna 2020 onnistumiskeskustelut käytiin ensisijaisesti ryhmäkeskusteluina, 
jolloin jokainen henkilöstön jäsen osallistui hänelle parhaiten sopivan ryhmän 
keskusteluun. Esimies huolehti henkilöstönsä osallistumisen ryhmän 
keskusteluun.  
 
Nykyistä keskustelumallia on arvioitu vuosittain ja täsmennetty ohjeistusta 
tarpeen mukaan. Myös keskusteluajankohtaa on muutettu niin, että se soveltuu 
paremmin vuosisuunnittelun rytmiin, kun lukuvuosisuunnittelusta on siirrytty 
kalenterivuosipohjaiseen suunnitteluun. Keskustelumallin kehitystä jatketaan 
kohti kokonaisvaltaisempia tavoitteellisia toiminnan suunnittelu- ja 
seurantakeskusteluita.  
 

 
Henkilöstön koulutuspäivät 

 
Henkilöstön osaamisen varmistamista toteutetaan arjessa 70-20-10-mallilla. Malli 
on kokonaisuudessaan otettu Salpauksessa laajasti käyttöön ja osaamisen 
kehittymistä osataan tunnistaa arjen eri tilanteissa. Henkilöstön koulutuspäiviä 
raportoidaan Työttömyysvakuutusrahastolle (TVR), josta haetaan myös 
koulutuskorvausta. Korvauksen tarkoituksena on parantaa työnantajan 
mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen ammatillista osaamista kehittävää 
koulutusta.  
 
Haasteelliseksi koulutuspäivien toteutumisen seurannan tekee se, että 
henkilöstön osallistumisinto niin sanottuihin formaaleihin koulutustilanteisiin on 
laskenut vuosi vuodelta, eikä trendi näytä muuttuneen. Tarjottuja 
koulutustilaisuuksia on ollut haasteellista saada täyttymään, sillä osaamista 
osataan hakea nopeammin ja monipuolisemmin muilla osaamisen varmistamisen 
tavoilla. Voikin siis sanoa, että 70-20-10 malli toteutuu Salpauksessa melko lailla 
kirjaimellisesti.  

 
Kuviossa 5 on esitetty henkilöstön koulutuspäivät vuosina 2019–2020. 
Koulutuspäiviä henkilöä kohden oli 0,6 joka on sama määrä, kuin vuonna 2019.  
Koulutuspäivien lukumäärä ei kerro henkilöstön osaamisen kehittämisen 
kokonaisuudesta, sillä vain pieni osa osaamisen varmistamisen toimenpiteistä 
kirjautuu tietojärjestelmiin raportoitavaksi. 70-20-10-mallin mukaisesti valtaosa 
osaamisen kehittymisestä ja oppimisesta tapahtuu työn lomassa. Salpauksessa 
järjestetään paljon sisäisiä koulutuksia ja työpajoja, jotka ovat tiiviitä paketteja, 
kestoltaan noin 1-2 tuntia. Näitä alle 3 tunnin koulutuksia ei raportoida, joten 
koulutuspäivien lukumäärä ei vastaa todellista tietoa osaamisen kehittämiseen 
käytetystä työajasta.  Vuodelle 2020 erityisesti opetushenkilöstölle varattiin 
vähintään 5 työpäivää koulutuksia varten. 
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Kuvio 5. Henkilöstön koulutuspäivät vuosina 2019-2020. 
 

 
 

 
Ajankohtainen Salpauksen sisäinen koulutus- ja työpajatarjonta oli koottuna 
intranetin etusivulla olevassa tapahtumakalenterissa. Osaan koulutuksista ja 
työpajoista ilmoittauduttiin Osaamisen johtamisen ohjelmisto OJO:n 
koulutuskalenterin kautta, mutta osassa koulutuksissa ilmoittautuminen 
järjestettiin toisin. Nopeisiin täsmäkoulutuksiin, työpajoihin ja perehdytyksiin 
haluttiin madaltaa osallistumisen kynnystä niin, ettei etukäteisilmoittautumista 
vaadittu, vaan tilaisuuteen saattoi osallistua helposti Teams-linkin kautta.  
 
Sisäisiä koulutuksia, työpajoja ja valmennuksia järjestettiin runsaasti niin 
Salpauksen tukihenkilöstön toimesta, kuin myös hankkeiden kautta. Vuonna 2020 
OJO:n koulutuskalenterissa julkaistiin 21 sisäistä koulutusta. Koulutusten teemoja 
ovat olleet mm. turvallisuusosaaminen ja alkusammutus, Elsa ja Teams-
koulutukset, opiskelijoiden neurologisten pulmien tunnistaminen ja ratkominen, 
saavutettavuus ja uraohjaus.  
 
 

Hanketoiminnalla toteutetaan Salpauksen strategiaa 
 
Koulutuskeskus Salpauksen kulloinkin voimassa olevan strategian toteuttamista 
sekä toiminnan kehittämistä toteutetaan laajalla ulkoisesti rahoitetulla 
hanketoiminnalla. Kaikki haettavat hankkeet toteuttavat strategian tavoitteita. 
Kehittämistarpeet nostetaan Salpauksen voimassa olevasta strategiasta sekä 
arjen toiminnasta ja tarpeista. Strategiakytkös hanketoimintaan on vahva, sillä 
strategian kehittämisohjelmat toimivat hankkeiden sisäisinä ohjausryhminä 
antaen hanketyölle tavoitteita ja seuraa toteutumista. Samalla ohjauksen 
tavoitteena on edistää hanketyön tulosten ja kehitettyjen toimintojen 
vakiinnuttamista Salpaukseen. Usein ulkoisesti rahoitetut hankkeet kytkeytyvät 
kehittämistarpeisiin, joiden tarve on tunnistettu ja tarvittava työ toteutettaisiin 
myös ilman erillistä rahoitusta. Rahoitus tuo tähän paremman mahdollisuuden.  
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Salpauksen ulkoisesti rahoitetun hanketoiminnan merkittävyyttä sekä 
vaikuttavuutta kuvastaa osaltaan vuotoinen hankerahoituksen kokonaisbudjetti. 
Hankkeiden määrä vaihtelee tarkasteluajankohdan mukaan. Vuoden 2020 
lopussa Salpauksessa oli käynnissä olevia hankkeita kaikkiaan 43 kappaletta. 
Kokonaisbudjetti käynnissä olevien hankkeiden osalta on noin 4,43 miljoona 
euroa. Kyse on siis merkittävästä kehittämistyöhön käytettävissä olevasta 
resurssista.  
 
Vuoden 2020 osalta ulkoisesti rahoitettuihin hankkeisiin kohdistuneet 
henkilöstön palkkakulut olivat noin 950 000 euroa kohdistuen 130 eri henkilön 
työhön. Opetushenkilöstön osuus kokonaisuudesta on noin 600 000 euroa, eli 
noin 63 prosenttia. Tämä osaltaan kertoo ulkoisesti rahoitetun hanketoiminnan 
vaikuttavuudesta erityiseesti opetus- ja koulutustoiminnan kehittämiseen. 
 
Taulukko 7. Salpauksen hankekokonaisuus 2020. 
 

Rahoitus  käynnissä  haussa  budjetti  

Kansalliset (Oph, OKM, AVI, Lahden 
kaupunki)  18  2  3,05 M€  

EU-projektit (ESR, EAKR, 
Maaseutuohjelma, AMIF)  5  2  0,68 M€  

Kv-kehittämishankkeet  4  2    

Erasmus+ KA2, KA 3,         

Adult Education        

Kv-liikkuvuushankkeet  13    0,7 M€  

Erasmus+ Ka1 ja Oph      (arvio)   

Yhteensä   40  6  4,43 M€  

Yhteistyökumppanuuksia omalla 
rahoituksella  3      

Yhteensä kaikki   43  6   

 
 
 
 

Työyhteisön hyvinvointi 
 
Henkilöstön ja työyhteisön hyvinvointia on jouduttu tarkastelemaan vuoden 2020 
aikana hyvin poikkeuksellisella tavalla. Koronapandemia toi mukanaan 
merkittäviä poikkeamia työyhteisöjen sekä kunkin henkilöstön jäsenen 
toimintatapoihin. Tämä on edellyttänyt ennen näkemättömän tarpeen uudistaa 
normaaleja työskentely- ja vuorovaikutustapoja. Vastaavasti koronapandemia on 
aiheuttanut aiheellisesti huolta terveyden ja turvallisuuden osalta. Myös tämä on 
haastanut laasti koko työyhteisöä. Vuoden 2020 aikana merkittäväksi 
hyvinvointia tukevaksi tekijäksi pandemiasta johtuen on muodostunut 
ajantasainen, riittävän yksityiskohtainen sekä oikea-aikainen viestintä ja 
tiedottaminen.  
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Työyhteisön hyvinvointi rakentuu monesta eri tekijästä, joista yksi osa-alue on 
henkilöstön motivointi ja kannustaminen. Vuoden 2018 alusta Koulutuskeskus 
Salpauksessa käyttöön otettua ePassi flex henkilöstöetua korotettiin vuodelle 
2020 tuplaamalla käytettävissä oleva tuki 300 euroon vuodessa henkilöä kohden. 
Tuen kasvattaminen oli kiitos koko Salpauksen henkilöstölle hyvin sujuneesta 
vuodesta 2019. Palvelun myötä henkilöstölle on voitu tarjota laaja valikoima 
kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointipalveluja.  
 
Henkilöstöedun käyttöönotto on saanut vuosittain erittäin hyvää palautetta 
henkilöstöltä, ja palvelu on löytänyt käyttäjiä hyvin. Palvelua käytti vuoden 2020 
aikana kaikkiaan 558 eri henkilöä, mikä on noin 87,5 prosenttia Salpauksen 
henkilöstöstä. Taso on vastaava edelliseen vuoteen verrattuna. Työnantajan 
myöntämästä edusta käytettiin vuonna 2020 kokonaisuudessaan noin 69 
prosenttia. ePassin käyttökohteet jakautuivat tasaisesti erilaisten palvelujen 
osalta, mutta laajimmin käyttöä oli kulttuuripalveluihin.  
 

Terveyden ja työkyvyn edistäminen 
 
Sairauspoissaolojen määrä Koulutuskeskus Salpauksessa vuonna 2020 oli noin 
10,9 kalenteripäivää henkilöä kohden. Vuonna 2019 luku oli 10,6 kalenteripäivää. 
Edellisvuoteen verrattuna luku on pysynyt lähes ennallaan. Hienoista nousua 
sairauspoissaolopäivissä kuitenkin tapahtui, mikä kuitenkin vastaa Salpauksen 
normaalin vuoden tasoa. Vuoden 2020 sairauspoissaolojen osalta on kuitenkin 
otettava huomioon, että koronapandemiasta johtuen poissaoloherkkyys 
sairaustapauksissa on ollut erityisen matala. 
 
Tarkasteltaessa sairauspoissaoloja virka- ja työehtosopimuksittain voidaan 
todeta, että sairauspoissaolojen jakaumassa on noin 3 kalenteripäivän ero 
henkilöstöryhmien välillä kohden. Ero on vastaava edellisvuoteen verrattuna. 
Kuvio 7 osoittaa, että sairauspoissaolopäiviä on KVTES sekä TS – sopimukseen 
kuuluvilla on kertynyt 12,7 päivää henkilöä kohti ja OVTES:n piiriin kuuluvilla 9,5 
kalenteripäivää. Eroa selittää osin sopimusten piirissä olevan henkilöstöä 
tehtävänkuvien eroavaisuus. 
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Kuvio 6. Henkilöstön sairauspoissaolot kalenteripäivinä 2018–2020. 
 

 
 
 
Kuvio 7. Henkilöstön sairauspoissaolot kalenteripäivinä henkilöä kohti vuosina 
2018–2020. 
 

 
 
 
Henkilöitä, joilla kertyi sairauspoissaoloja 60 kalenteripäivää tai enemmän oli 
noin 7,9 prosenttia kaikista sairastaneista. Näistä muodostui 49,3 prosenttia 
kaikista sairauspoissaoloista. Vuonna 2019 vastaavat luvut olivat 7 ja 48 
prosenttia, joten yksittäisten pitkien poissaolojen osuus kaikista poissaoloista on 
merkittävä. Huomionarvoista on, että edelleen noin 70 prosenttia sairastaneista 
muodostavat vain noin 19 prosenttia, kaikista sairauspoissaoloista.  
 
Merkittävä osuus pitkien sairauspoissaolojen osalta muodostuu syistä, joihin 
työnantajalla ei ole vaikutusmahdollisuuksia. Syinä näissä ovat olleet muun 
muassa vakavat sairaudet ja vapaa-ajan tapaturmat. Myös näissä tapauksissa 
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tehdään suunnittelua yhdessä työterveyshuollon kanssa työkyvyn tai työhön 
palaamisen tuesta. 
 
Jo muutaman vuoden aikana pitkien sairauspoissaolojen suhteelliseen 
vähenemiseen on vaikuttanut muun muassa vakiintunut 
työterveysneuvottelumalli sekä 30–60–90 mallin käyttöönotto. Pitkiin 
poissaoloihin reagoimisen malli on tullut tutummaksi erityisesti lähiesimiehille, 
jotka poissaolojen seurannassa ja henkilöstön työkyvyn tukemisessa ovat 
avainasemassa. Keskittymällä erityisesti siihen ryhmään, joissa sairauspoissaolot 
kohdistuvat 15–59 kalenteripäivän haarukkaan, voidaan tehokkaasti löytää 
ennaltaehkäiseviä toimia ja välttää pitkittyviä poissaolojaksoja. 

 
 
Kuvio 8. Sairauspoissaoloilla olleet yhteiskeston ja osuuden mukaan 2020. 
  

 
 
Sairauspoissaolojen seurannassa on eroteltu lyhyet ja pitkät poissaolot. Vuonna 
2020 noin 88 prosenttia sairauspoissaoloista muodostui pitkistä (2019 noin 79%), 
yli 3 kalenteripäivää kestäneistä poissaoloista. Lyhyitä, alle 3 päivän mittaisia 
poissaoloja oli noin 12 prosenttia sairauspoissaoloista. Lyhyiden, alle 3 
kalenteripäivän poissaolojen osuus nousi edellisvuodesta 544 kalenteripäivällä. 
Vuoteen 2019 verrattuna on sairauspoissaolopäivien määrä kokonaisuudessaan 
hieman kasvanut. Syynä tähän on henkilöstön määrän kasvu sekä osaltaan 
koronapandemian aiheuttaman poikkeusaika. 
 
Sairauspoissaolon keskimääräinen kesto on laskenut aiempiin vuosiin verrattuna. 
Vuonna 2019 keskimääräinen sairauspoissaolopäivän kesto oli 10,61 
kalenteripäivää henkilöä kohti kun 2020 luku oli 8,6.  
 
Lakisääteisen seurantarajan, 30 sairauspoissaolopäivää, ylitti 56 henkilöä, joista 
yli 60 sairauspoissaolopäivää kertyi 30 henkilölle. 30 sairauspoissaolopäivää 
ylittäneet poissaolokertymät ovat vuonna 2020 muodostaneet yli puolet  
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sairauspoissaoloista. Osuuden määrä on kokonaisuudesta merkittävä. 
 
Vuonna 2020 henkilöstöstä 306 henkilöllä, eli 48 prosentilla ei ollut 
sairauspoissaoloja lainkaan. Edellisen vuoden vastaava prosenttiosuus oli 
vastaava.  
 
Taulukko 8. Sairauspoissaolot kalenteri- ja työpäivinä 2020 
 

 
  
 
 

 
 
Taulukko 9. Sairauspoissaolot kalenteripäivinä sairausloman pituuden mukaan 
jaoteltuna 
 

 2020 2019 

1-3 pv 1 340 796 

yli 3 pv 5 283 6 129 

yht. hlö 6 623 6 925 

 
 

Taulukko 10. Henkilöiden määrä, joilla ei vuosien 2017–2020 aikana ole ollut 
sairauspoissaoloja  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Työterveyshuollon palvelut  
Koulutuskeskus Salpaus hankkii työterveyshuoltopalvelut Työterveys Wellamo 
Oy:stä. Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon ja 
yleislääkäritasoisen työterveyshuoltopainotteisen sairaanhoidon. Painopiste 
palveluissa on ennaltaehkäisevässä työterveyshuoltopalvelussa. 
 
Työterveyshuollon toimintaa ohjaa työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka 
päivitetään vuosittain. Toimintasuunnitelma sisältää työterveyshuollon yleiset 
tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niiden pohjalta 
suunniteltavat kehittämistoimenpiteet. 
 
Työterveyshuollon toiminnan painopiste on ensisijaisesti ennaltaehkäisevässä 
toiminnassa (lakisääteinen työterveyshuolto). Tähän sisältyvät mm. 
työpaikkakäynnit, terveystarkastukset, työ- ja toimintakyvyn arviointi, työkykyä 
ylläpitävä toiminta, työsuojeluyhteistyö, päihdetyö, vajaakuntoisen työntekijän 

  kalenteripäivinä työpäivinä kalenteripv/hlö 

OVTES 3 458 2 617 9,47 

KVTES+TS 3 467 2 619 12,75 

Yhteensä 6 925 5 236 10,58 

Vuosi Henkilömäärä % henkilöstöstä 

2017 374 57 

2018 227 37 

2019 233 37 

2020 306 48 
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seuranta sekä työkyvyn edistäminen sekä osallistuminen ensiapuvalmiuden 
järjestämiseen. Ennaltaehkäisevää toimintaa halutaan edelleen vahvistaa 
suunnitelmallisesti ja sen osuutta työterveyshuollolta hankituista palveluista 
kasvattaa. 
 
Työterveyshuollon vuosisuunnitelmassa vuonna 2020 kehittämisen painopisteet 
muodostuivat seuraavasti: 
 
Yksilön ja työyhteisön hyvinvoinnin tukeminen   

• Yksilön, työyhteisön ja ryhmän tukimuotojen käyttäminen  

• Kognitiivisen ja fyysisen ergonomian alustus- ja ryhmäkeskustelukäynnit 

• Kognitiivisen ja fyysisen ergonomian arviointikäynnit 

• Moniammatillinen työkykyvastaanotto  
  
Ennakoiva työhyvinvoinnin vahvistaminen 

• Työterveyshuolto osallistuu seuraavien toimintamallien kehittämiseen: 
Varhaisen tuen toimintamallin aktiivinen käyttö 

• Työterveyshuollon ryhmätoiminnan vuosikellon ryhmiin osallistuminen 

• Kohdennetun ääniergonomia- ja esimiesten työkykyryhmän 
järjestäminen 

• Työterveysneuvottelun kokonaisuuden kehittäminen osana varhaisen 
tuen mallia 

• Toimintakyky-mallin luominen yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa. 

• Sisäilmaan liittyvät työhyvinvointiasioiden käsittely varhaisen tuen 
toimintamallin mukaisesti huomioiden työyhteisötiedottaminen     

 
Työterveyshuollon kokonaiskustannukset Koulutuskeskus Salpauksessa pysyivät 
jokseenkin samalla tasolla vuoteen 2019 verrattuna. Kustannukset vuonna 2018 
olivat kokonaisuudessaan noin 350.000 euroa kun vuonna 2019 ne vastaavasti 
olivat noin 340.000 euroa. Tästä muodostui noin 549 euroa henkilöä kohden. 
Kustannukset henkilöä kohden ovat pysyneet edellisvuoteen verrattuna 
vastaavana. Salpauksen työterveyshuoltokustannukset ovat korkeampia 
verrattuna moneen toiseen kunnalliseen toimijaan. Syy tähän on siinä, että 
Salpaus on tietoisesti halunnut järjestää henkilöstölleen lakisääteisen 
työterveyshuoltopalvelun lisäksi myös sairaanhoidon palvelut. Moni kunnallinen 
toimija on luopunut tästä. 
 
Kokonaiskustannukset jakautuvat kahteen eri luokkaan (korvausIuokat I ja II), 
joista haetaan vuosittain Kelalta korvauksia. Korvausluokka I sisältää 
työterveyshuollon ennaltaehkäisevän toiminnan kustannukset (työpaikkakäynnit, 
neuvonta, ohjaus) ja korvausluokka II sisältää sairaanhoidon kustannukset. 
Tavoitteena on, että työterveyshuollon palvelut ja siten kustannukset kohdistuvat 
pääosin ennaltaehkäisevään palveluun. 
 
Kokonaiskustannuksista tehtävien Kelan korvausvähennysten jälkeen vuoden 
2020 kustannukset henkilöä kohti ovat arviolta noin 240 euroa/henkilö. Taso on 
aivan vastaava edelliseen vuoteen verrattuna. Kelan korvausten jälkeinen 
kustannus henkilöä kohti tasoittuu vertailussa, sillä Kela huomioi korvausluokka 
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II:n kustannuksia asetettuun ylärajaan saakka. Korvausluokka I:n kustannukset 
puolestaan huomioidaan kokonaisuudessaan. 
 
Kustannukset painottuivat noin 70 prosenttisesti (vuonna 2019 noin 63,7 
prosenttia) ennaltaehkäisevään lakisääteiseen työterveyshuoltoon ja 30 
prosenttia (vuonna 2018 noin 36,3 prosenttia) yleislääkäritasoiseen työterveys-
huoltopainotteiseen sairaanhoitoon. Taso on edelliseen vuoteen verrattuna 
jatkanut hienoista kasvua I korvausluokan osalta ja kehittynyt oikeaan sekä 
tavoiteltuun suuntaan painopisteen ollessa ennaltaehkäisevässä 
työterveyshuollossa.  
 
Kuvio 9. Sairauspoissaolopäivien kehittyminen ja työterveyshuollon kustannukset 
2018–2020. 

 
 
Työterveyspalveluja tuottava Työterveys Wellamo on kehittänyt palvelujaan 
aktiivisesti myös vuoden 2020 aikana. Seuraavia toimintamalleja on kehitetty ja 
otettu käyttöön edellisvuoden aikana: 
 

• Etävastaanotot ja sähköinen asiointi 

• Terveystarkastukset, neuvottelut ja konsultaatiot videovälitteisesti tai 
puhelinvastaanottona 

• Lääkärin vastaanotto etänä asiakkaan kotoa käsin asiakkaan koneelta ns. 
kotisohvapalveluna 

• eWellamo-sähköisen asiointi 
 

Työterveys Wellamo on ollut vahvasti tukemassa Salpausta myös 
koronapandemian aiheuttamien terveysturvallisuusarviointien toteuttamisessa. 
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Työsuojelu ja turvallisuus 
Turvallisuuden ylläpito ja kehittämistyö on jatkuvaa ja kiinteä osa Salpauksen 
toimintaa ja vuoden 2020 aikana Salpauksen turvallisuusryhmät ovat jatkaneet 
toimintaansa. Turvallisuuden ylläpitoon liittyvää organisoitumista sekä 
turvallisuuden hallinnan yhdenmukaistamista on jatkettu ottamalla käyttöön 
uusia sähköisiä työkaluja. Vuonna 2016 käyttöönotettu Pelsu- 
pelastussuunnitelmajärjestelmä sai loppuvuodesta 2018 jatkoa, kun 
turvallisuusauditoitien toteuttamiseen ja dokumentointiin tarkoitettu Audits – 
järjestelmä sekä turvallisuushavaintojen ilmoittamiseen tarkoitettu Incy – 
järjestelmä hankittiin. Audits – järjestelmää ehdittiin jo loppuvuodesta testata, 
mutta varsinaista käyttöönottoa jatkettiin kummankin järjestelmän osalta 
keväällä 2019. Vuoden 2020 syksyllä Salpauksen esimiehiä perehdytettiin 
työturvallisuusriskien arviointien toteuttamiseen ja riskienarviointeja ryhdyttiin 
päivittämään eri toimipisteiden osalta.  
 
Vuoden 2020 aikana myös Salpauksen kriisiryhmä on kehittänyt toimintaansa 
kehittämällä toimintaohjeitaan sekä täsmentämällä eri toimijoiden rooleja. 
Vuoden 2020 aikana on käynnistetty myös turvallisuus- ja 
kriisiviestintäjärjestelmän uusiminen tutustumalla eri toimijoiden tuottamiin 
ratkaisuihin sekä käynnistämällä hankintamenettely. Hankinta toteutetaan 
vuoden 2021 kevään aikana.  

 
Henkilöstölle sattuneiden tapaturmien lukumäärissä ei ole edellisvuoden aikana 
tapahtunut suurta vaihtelua. Vuonna 2020 tapaturmia on 12.2.2020 tilanteen 
mukaan sattunut henkilöstölle yhteensä 27 ilmoitettua tapaturmaa. Vaihteluväli 
on vuosittain ollut noin 30–45 tapaturmaa vuosittain.  
 
Vuonna 2020 sattuneista tapaturmista 18 sattui työssä ja 8 työmatkoilla. 
Edellisvuoteen verrattuna tapaturmien suhde ja sattumistyyppi on pysynyt 
jokseenkin vastaavana. Suurin osa Salpauksessa henkilöstölle sattuneista 
tapaturmista muodostuu kaatumisista ja liukastumisista. Maksettuja korvauksia 
tapaturmista kertyi kaikkiaan noin 24.000 euroa. 

 
 
 
Sisäympäristöasioiden hallinta 

 
Koulutuskeskus Salpauksessa on käytössä toimintamalli sisäilma-asioiden 
selvittämisessä. Selvittämistyötä koordinoi sisäilmatyöryhmä. Salpauksen 
sisäilmatyöryhmä käsittelee kaikki sisäilmaan liittyvät olosuhdehaittailmoitukset 
sisäilmatyöryhmän toimintamallin mukaisesti. Sisäilman laadunhallintaa on 
edelleen kehitetty useilla osa-alueilla. Salpauksessa on 2019 hyväksytty 
sisäilmatyöryhmän laatimat irtaimisto-ohjeet puhtaan sisäympäristön 
varmistamiseksi osana sisäilman laadun kokonaisvaltaista kehittämistä. Syksyllä 
2019 ensimmäisten koulutuskuntayhtymien joukossa Suomessa on 
kuntayhtymässä otettu käyttöön erityisesti olosuhdehaittailmoitusten käsittelyyn 
suunniteltu ohjelmisto, jossa seurataan näihin ilmoituksiin liittyviä toimenpiteitä 
ja niiden valmistumista. Sisäilmatyöryhmän toiminnassa on viime aikoina myös 
panostettu opiskelijaterveydenhuollon ja sisäilmatyöryhmän keskinäiseen 
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yhteistyöhön viestinnän näkökulmasta, ja samoin uudistettu sähköisen 
olosuhdehaittailmoituksen sisältöä tavoitteena ohjata olosuhdehaitan takia 
terveydellisesti oireilevia henkilöitä ohjautumaan mahdollisemman aikaisessa 
vaiheessa terveydenhuollon piiriin terveydentilan arviointia varten.  
 
Vuoden 2020 aikana henkilöstöä koskevia sisäympäristöhaittailmoituksia tuli 
kaikkiaan 10 kappaletta. Edellisvuonna vastaava luku oli 18. Vuoden 2020 
ilmoituksista valtaosa liittyi koettuun sisäilman tunkkaisuuteen.  
 
 

Työsuojelun yhteistoiminta 
 
Työsuojelun nykyinen yhteistoiminakausi jatkuu aina vuoteen 2021 saakka. 
Työsuojeluvaltuutettuna koko Salpauksen henkilöstöä edustaen toimii lehtori 
Armi Lehtinen. Työsuojelutoimikunta muodostuu seuraavista jäsenistä: Paula 
Tervamäki, Lassi Suominen, Päivi Mihailow, Risto Salmela sekä Jarmo Kröger. 
Työsuojelutoimikunnassa on tapahtunut jäsenien poistumaa vuoden 2020 aikana 
ja uusien jäsenten saaminen mukaan on osoittautunut haasteelliseksi. 
 
Työsuojelutoimikunta käsittelee kokouksissaan laajakantoisia ja työpaikkaa 
yleisesti koskevia työsuojeluasioita. Käsiteltävät asiat ovat mm. 
 

• työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavat asiat ja 
niitä koskevat muutokset 

• periaatteet ja tapa, joiden mukaan työpaikan vaarat ja haitat selvitetään 
sekä edellä tarkoitetussa selvityksessä ja työterveyshuollon tekemässä 
työpaikkaselvityksessä esille tulleet työntekijöiden turvallisuuteen ja 
terveyteen yleisesti vaikuttavat seikat 

• työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät ja muut työntekijöiden 
turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat kehittämistavoitteet ja –
ohjelmat 

• työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavat työn 
järjestelyyn ja mitoitukseen sekä niiden olennaisiin muutoksiin liittyvät 
asiat 

• työsuojeluviranomaisen valvontaan kuuluvassa laissa tarkoitetun 
työtekijöille annettavan opetuksen, ohjauksen ja perehdyttämisentarve 
ja järjestelyt 

• työhön, työympäristöön ja työyhteisöntilaan liittyvät, työn turvallisuutta 
ja terveellisyyttä kuvaavat tilasto- ja muut seurantatiedot 

• edellä mainittujen asioiden toteutumisen ja vaikutusten seuranta 
 
Työsuojelutoimikunnan asioiden käsittelyä rytmittää alla esitetty vuosikello. 
Toimikunta kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa. 
 
Työsuojelun näkökulmasta koronapandemia on ollut vuoden 2020 osalta 
keskeinen ja eniten terveyteen ja turvallisuuteen huolta aiheuttanut tekijä. 
Salpauksen Korona –seurantaryhmänä on toiminut johtoryhmä, joka 
säännöllisesti arvioi vallitsevan tilanteen vaikutuksia toiminnan järjestämiseen, 
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seuraa viranomaisten antamia ohjeita ja ohjeistaa sekä tiedottaa tämän 
perusteella henkilöstöä.  
 
 

  
Taloudelliset henkilöstöresurssit 

 
Salpauksen henkilöstökulut vuodelta 2020 olivat yhteensä 35 151 387 euroa. 
Palkkojen ja palkkioiden osuus oli 27 831 426 euroa ja henkilöstösivukulut olivat 
yhteensä 7 319 961euroa. Henkilöstökulujen toteuma suhteessa talousarvioon jäi 
pienemmäksi.  
 
Henkilöstökulujen osuus toimintatuotoista oli 55,2 prosenttia ollen 0,5 
prosenttiyksikköä matalampi talousarvioon nähden. Vastaava tunnusluku 
(henkilöstökulujen osuus toimintatuotoista) vuonna 2018 oli 53,6 prosenttia.   
 
Vuoden 2020 aikana saatua yhteensä 5 miljoonan euron lisärahoitusta ryhdytään 
käyttämään varsinaisesti vasta vuonna 2021. Rahoitus tuo lisäresursseja 
opetukseen ja mahdollistaa opetuksen henkilöstöresurssien kasvattamisen 
talousarvion 2021 tasosta. 
 
Haasteelliseksi myönnetyn lisärahoituksen käyttäminen muodostuu rahoituksen 
määräaikaisuudesta johtuen. Henkilöstösuunnittelu on tärkeässä roolissa 
tavoiteltaessa vaikuttavaa lisäresurssien kohdennusta. Tavoitteena on, että 
saadut voimavarat voidaan ottaa käyttöön siten, että rahoituksen määräajan 
päätyttyä volyymi voidaan ajaa alas ennakoitujen henkilöstömuutosten avulla. 
Rahoitus ei tule jatkumaan tällä tasolla tulevina vuosina. Tuleville vuosille 
tarvitaan kuitenkin vakaata ja riittävää rahoitusta, joten hallitusohjelman 
mukaisista ammatillisen koulutuksen 80 miljoonan euron 
tulevaisuusinvestoinneista tulisi pitää kiinni ja muuttaa ne pysyviksi edes osittain. 
 
Tavoitteen mukaisesti vuoden 2020 aikana henkilöstöresurssien kohdentamista 
on tehty erityisesti opetus- ja ohjaushenkilöstöön kohdistuen. Opettajien 
palvelussuhteita on tavoitteellisesti vakioitu muodostamalla valtaosasta 
opettajien palvelussuhteita lehtorin kokoaikaisia virkoja. Henkilöstöresurssien ja 
–kulujen kehittämistä on seurattu säännöllisesti koko vuoden ajan. Tehdyt 
panostukset eivät ole vuoden aikana näkyneet henkilötyövuosikertymässä tai 
henkilöstökuluissa niin voimakkaana kasvuna, mitä tehdyt panostukset olisivat 
voineet ennustaa. Syytä maltilliseen kehitykseen on henkilöstörakenteesta 
johtuva luontainen vaihtuvuus. Eläköityneiden tai muusta syystä pois lähteneiden 
työtekijöidentilalle ei ole aina palkattu uusia henkilöitä. 
 
Siirtyminen opettajien vuosityöaikaan on tuonut ennustettavuutta 
opetushenkilöstön palkkakulujen suunnitteluun. Toiminnallisesti opettajien 
vuosityöaikaa kyetään toteuttamaan suunnitellun mukaisesti, eikä ylityksiä 
työajan osalta tarvita, ellei ylitystarve ole tietoista ja harkittua.  
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Kuvio 10. Henkilöstökulut (%) toimintatuotoista vuosina 2017–2020 
  

 
 
Kuvio 11. Henkilöstökulut Salpauksessa vuosina 2016–2020 

  
 
 
 
 
 
 
 

 


