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Yhteenveto Espoon kaupungin tärkeimmistä 

henkilöstötiedoista vuodelta 2020 (1/2)

• Koronapandemian vaikutti sekä henkilöstöä kuvaaviin tunnuslukuihin että henkilöstön 

toimintaan.

• Henkilöstömäärä jatkoi kasvuaan. Henkilöstökustannukset nousivat kuitenkin hillitysti ja 

vuokratyövoiman käyttö väheni selvästi johtuen kaupungin palvelujen osittaisesta kiinniolosta 

keväällä ja loppuvuodesta. Kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita ei pandemian vuoksi voitu 

palkata yhtä paljon kuin edellisinä vuosina.

• Henkilöstön sisäisiä siirtoja tukenut resurssipooli varmisti osaltaan kevään poikkeusoloissa, 

että kriittisissä palveluissa oli riittävästi henkilökuntaa. Yhteensä noin 350 työntekijää siirtyi 

väliaikaisesti toisiin tehtäviin resurssipoolin kautta. Kaupungin työntekijät siirtyivät mm. 

lähihoitajan tehtäviin, pesulatyöntekijöiksi, viheraluehoitajiksi, ruoan jakelijoiksi ja neuvoloihin 

aulavahtimestareiksi. 

• Osa henkilöstöstä siirtyi tekemään etätöitä ja omaksui uusia sähköisiä työkaluja hyödyntäviä 

työtapoja. Henkilöstön siirtyminen etätyöhön edellytti uutta myös johtamiselta. Myös 

henkilöstön koulutukset ja valmennukset toteutettiin pääosin sähköistesti. 4



Yhteenveto Espoon kaupungin tärkeimmistä 

henkilöstötiedoista vuodelta 2020 (2/2)

• Syksyllä 2020 toteutetun Kunta10-tutkimuksen tulosten mukaan Espoossa lähijohtaminen ja 

työyhteisöjen toimivuus olivat koronavuonnakin hyvällä tasolla. Henkilöstö koki myös työn 

imua ja aiempaa useampi vastanneista kaupungin työntekijöistä eli 80 prosenttia suosittelisi 

ystävilleen Espoota työnantajana. Toisaalta erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa koettiin 

kiireen ja kuormituksen lisääntyneen.

• Kokonaisuudessaan henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät. Selvästi aiempaa suurempi 

osuus henkilöstöstä ei ollut päivääkään poissa töistä terveydellisistä syistä. Myös henkilöstölle 

sattuneiden työ- ja työmatkatapaturmien määrä pieneni selvästi vuoden 2020 aikana.

• Henkilöstön keskimääräinen eläkkeelle jäämisikä nousi hieman. Iän perusteella eläkkeelle 

jääneiden osuus kaikista eläkkeelle jääneistä pysyi samalla tasolla kuin edellisvuonnakin.
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Henkilöstöä yhteensä 

14 951

• Henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2020 

aikana 325 työntekijällä (2,2 prosenttia).

• Vuoden takaiseen verrattuna vakinaisten 

määrä kasvoi 205:lla ja määräaikaisten 

määrä 120 henkilöllä. 

• Henkilöstömäärä kasvoi kaikilla 

toimialoilla, eniten sivistystoimessa ja 

sosiaali- ja terveystoimessa. 

• Kaupungin oman henkilöstön 

henkilötyövuosien määrä oli yhteensä 11 

701 (v. 2019: 11 464), henkilötyövuosien 

määrä kasvoi 2,1 prosenttia.
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Henkilömäärä 

toimialoittain

• Sosiaali- ja terveystoimessa työskenteli 

3983 työntekijää (v. 2019: 3844).

• Sivistystoimessa työskenteli 8363 

työntekijää (v. 2019: 8207).

• Teknisessä ja ympäristötoimessa 

työskenteli 1359 työntekijää (v. 2019: 

1351).

• Konsernihallinnossa työskenteli 633 

työntekijää (v. 2019: 619)

• Konsernipalveluissa (ml. Länsi-

Uudenmaan pelastuslaitos) työskenteli 

613 työntekijää (v. 2019: 605).
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Henkilöstörakenteen muutoksia 

• Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus kasvoi jonkin verran (6,4 prosenttia → 6,7 prosenttia). 

• Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus (7,2 %) kasvoi edelleen (v. 2019: 6,5 %)

• Äidinkielenään suomea puhui 85,4 prosenttia ja ruotsia 7,4 prosenttia henkilöstöstä.

• Eläkkeelle jäi vuoden aikana 214 henkilöä, mikä on viisi henkilöä edellisvuotta enemmän.

• Eläkkeelle jääneistä naisia oli 83,6 prosenttia ja miehiä 16,4 prosenttia.

• Keskimäärin eläkkeelle jäätiin 63,9-vuotiaana.

• Iän perusteella eläkkeelle jääneiden osuus pysyi ennallaan noin 88 prosentissa.
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Keskeiset tunnusluvut

• Vakinaisia työntekijöitä 80,5 prosenttia (v. 2019 80,9 %).

• Naisten osuus henkilöstöstä 79,5 prosenttia (v. 2019: 79,7 prosenttia).

• Koko henkilöstön keski-ikä 44,5 vuotta (v. 2019: 44,5 vuotta). 

• Naisten keski-ikä 44,5 vuotta (v. 2019: 44,5 vuotta). 

• Miesten keski-ikä 44,7 vuotta (v. 2019: 44,6 vuotta). 

• Vakinaisen henkilöstön keski-ikä 46,0 vuotta (v. 2019: 46,0 vuotta).  

• Henkilöstö on työskennellyt kaupungilla keskimäärin 9,8 vuotta (v. 2019 10,0 vuotta) 

• Naisten keskimääräinen työskentelyaika oli 9,6 vuotta (v. 2019: 9,8 vuotta) ja miesten 10,6 

vuotta (v. 2019: 10,7 vuotta).

• Henkilöstöstä ylempi korkeakoulutus on 30,1 prosentilla (v. 2019: 29,7 prosentilla). 

• Naisista ylempi korkeakoulututkinto on 30,4 prosentilla (v. 2019: 30,0 prosentilla) ja 

miehistä 28,6 prosentilla (v. 2019: 28,4 prosentilla). 
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Yleisimmät 

tehtävänimikkeet

• Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

• Varhaiskasvatuksen opettaja

• Luokanopettaja

• Lähihoitaja

• Peruskoulun lehtori

• Päätoiminen tuntiopettaja

• Sairaanhoitaja

• Koulunkäyntiavustaja

• Ohjaaja

• Erityisluokan opettaja
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Työvoiman saatavuus vuonna 

2020

12



Espoo kiinnostaa työpaikkana

• Kaupungin vetovoimaisuus pysyi lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna, 

vaikka haasteet työvoiman saatavuudesta osittain jopa syvenivät tietyillä aloilla. 

• Vakituisia ja pitkiä määräaikaisia työtehtäviä oli haettavana 4024. Keskimäärin yhtä 

avointa työpaikkaa haki kahdeksan hakijaa.

• Vakituisiin ja pitkiin määräaikaisuuksiin hakijoita oli yhteensä 30 934. Kaiken 

kaikkiaan työhakemuksia saapui kaupungille 41131.

• Laajensimme anonyymin rekrytoinnin käyttöä. Hakijan nimi, sukupuoli, ikä, osoite tai 

äidinkieli eivät käy ilmi työnhakuvaiheessa, mikä lisää yhdenvertaisuutta.

• Kaupungilla on haasteita rekrytoida työntekijöitä seuraaville aloille: 

• ruotsinkielinen varhaiskasvatus, opetus ja erityisopetus 

• suomenkielinen erityisopetus 

• suomenkielisen varhaiskasvatuksen opettajat ja erityisopettajat

• sosiaali- ja terveystoimessa lääkärit, sosiaalityöntekijät ja kotihoidon lähihoitajat 

sekä uusina ryhminä psykologit ja sairaanhoitajat. 13



Kesätyö- ja 

harjoittelupaikat

• Kesätöitä oli haussa 768 paikkaa, mutta 

koronapandemian aiheuttaman 

poikkeustilanteen vuoksi täytimme vain 

452 tehtävää. Kesätöiden 

vetovoimaisuus kasvoi edellisestä 

vuodesta, saimme 8934 hakemusta 

tehtäviin. 

• Kesätöitä jäi täyttämättä mm. 

vanhustenpalveluissa, 

varhaiskasvatuksessa ja kirjastoissa.

• Harjoittelijoita työskenteli vuoden aikana 

noin 1 500 eli hieman vähemmän kuin 

edellisvuosina.
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Henkilöstötalous vuonna 2020
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Henkilöstökustannusten 

kasvu tasaantui

• Henkilöstökustannukset olivat 688,0 

miljoonaa euroa ja ne nousivat vuonna 

2020 yhteensä  2,3 prosenttia.

• Vuokratyövoimakustannukset olivat 29,3 

miljoonaa euroa ja ne laskivat 

edellisvuodesta 15,6 prosenttia. Seure 

Henkilöstöpalvelut Oy:n osuus 

vuokratyövoiman käytöstä oli 82,5 

prosenttia (24,1 miljoonaa euroa).

• Yhteensä henkilöstö- ja 

vuokratyövoimakustannukset 

kasvoivat1,4 prosenttia vuoden 2020 

aikana edellisvuoteen verrattuna.
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Ylitöiden teko

• Kaupungin työyksiköissä lisä- ja ylityönä 

tehtyjen töiden määrä kasvoi hieman 

vuoden 2020 aikana. 

• Lisä- ja ylityötunteja tehtiin yhteensä 106 

148 tuntia. Edellisvuotena vastaava 

määrä oli 105 315 tuntia. 

• Ylityökorvauksia maksettiin vuonna 2020 

yhteensä 3,10 miljoonaa euroa (3,07 

miljoonaa euroa vuonna 2019). 
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Henkilöstö työehtosopimusaloittain 2020

Henkilöstön työehtosopimusalueet %

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 62,6

Muusikot 0,3

Perhepäivähoitajat 0,2

Opetusala 24,2

Teknisten sopimus 9,4

Tuntipalkkaiset 1,0

Lääkärisopimus 2,3
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Palkitseminen ja henkilöstöedut 

vuonna 2020
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Palkitseminen ja henkilöstöedut

• Espoo-tarinan toimeenpanoa vauhditettiin kertapalkkioilla. Palkitsemiseen varattu rahasumma 

oli 0,4 prosenttia koko vuoden palkkasummasta eli yhteensä 2,188 miljoonaa euroa ja siitä 

käytettiin 97 prosenttia.

• Kaikilla toimialoilla henkilöstöä palkittiin kertapalkkiolla tasapuolisesti.

• Koronapandemia vaikutti myös henkilöstöetujen käyttötapoihin ja -mahdollisuuksiin.

• Henkilöstölle tarjottiin sadan euron liikunta- ja kulttuuriedun sekä lounasedun lisäksi ilmaisia 

uimahallikäyntejä sekä maksuttomia ja osittain tuettuja liikuntaryhmiä, joita jatkettiin osittain 

verkossa. 

• Lisäksi tuettiin henkilöstön harrastuskerhoja, tarjottiin mobiililaitteilla käytettävä 

taukoliikuntasovellus ja 120 euron työmatkaetu. 

• Furuholmin virkistysalue  mökkeineen tarjosi henkilöstölle kovasti kaivattua maisemanvaihtoa.

• Henkilöstön muistamisessa ja huomioinnissa on siirrytty kokonaan palvelulahjoihin.
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Henkilöstön ja johtamisen 

kehittäminen vuonna 2020
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Osaamisen kehittäminen

• Koronapandemian ja poikkeuksellisten olojen vuoksi digitaaliset työtavat levisivät nopeasti 

sekä kaupungin palveluissa että hallinnon työssä. Sähköisten työkalujen taidot korostuivat 

koulutuksissa vuoden alkupuolella, kun suuri määrä henkilöstöä siirtyi etätöihin.

• Kaupunkitasoiset koulutukset siirrettiin lähes kokonaan verkkoon. 

• Koulutussuunnitelman mukaan toteutetut koulutukset ja ns. digiluotsitoiminta tavoittivat kaiken 

kaikkiaan vajaat 3000 osallistujaa. 

• Esimerkiksi ammatillisesti orientoituneeseen suomen kielen koulutukseen osallistui 76 

työntekijää ja kaupungin yhteisiin perehdytysvalmennuksiin yhteensä 89 uutta työntekijää.

• Henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus osallistua myös asiantuntijaluennoille, joiden teemoja 

olivat muun muassa itsensä johtaminen, hyvinvointi, luova ajattelu sekä kaupungin rooli 

kestävässä kehityksessä. 

• 349 työntekijän omaehtoista koulutusta tuettiin stipendikukkarolla myönnettävällä rahalla. 
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Espoolaisen johtamisen kulmakivet täydentyivät 

verkostojohtamisen kulmakivellä

• Kaupungissa luotiin vuorovaikutteisella prosessilla verkostojohtamisen käsikirja ja uusi 

johtamisen kulmakivi ”Vaikuttavat kumppanuudet ja verkostot”. Verkostomainen 

yhteistyö voi parantaa organisaation oppimiskykyä ja joustavuutta ja vähentää 

haavoittuvuutta. 

• Koronapandemia toi esimiestyössä esille uusia tilanteita, jotka liittyivät toisaalta 

etätyöhön ja etäjohtamiseen mutta myös kriisijohtamiseen ja nopeassa muutoksessa 

johtamiseen. 

• Espoolainen johtaminen omaksi -valmennukseen osallistui 81 esimiestä. Ylimmän 

johdon Espoo Executive Master of Business Administration -ohjelmaan osallistui 

vuoden aikana 50 henkilöä, joista 25 valmistui marraskuussa.

• Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon sekä Lähiesimiestyön 

ammattitutkintoon johtavaan koulutukseen osallistui yhteensä 66 esimiestä ja tutkinnon 

suoritti yhteensä 30 esimiestä.

• Kaupungin esimiesten työtä tuettiin mm. coachingilla , työnohjauksella, fasilitoinnilla ja 

konsultoinnilla sekä sparraamalla mm. johtotiimejä. Esimiehille järjestettiin myös mm. 

etäjohtamisen koulutusta.
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Työhyvinvointi vuonna 2020
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Kunta10-tutkimus Espoossa

• Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimus toteutettiin syksyllä 2020. Sillä kartoitettiin kunta-alan 

henkilöstön työtä ja työssä tapahtuvia muutoksia sekä työelämän vaikutuksia henkilöstön 

terveyteen ja hyvinvointiin.

• Kunta10-tutkimukseen vastasi 73 prosenttia Espoon kaupungin henkilöstöstä. Tutkimuksen 

tulosten mukaan Espoossa lähijohtaminen ja työyhteisöjen toimivuus olivat hyvällä tasolla. 

Henkilöstö koki myös työn imua ja aiempaa useampi vastanneista kaupungin työntekijöistä eli 

80 prosenttia suosittelisi ystävilleen Espoota työnantajana. Lisäksi henkilöstö koki 

vaikutusmahdollisuutensa muutoksiin parempina kuin aiemmin.

• Koronapandemia vaikutti keväästä lähtien kaupungin henkilöstön työhön. Kunta10-

tutkimuksen tulosten mukaan esimerkiksi etätyö koettiin pääasiassa myönteiseksi, mutta 

huomioitavaa on, että suuri osa henkilöstöstä teki läsnätyötä myös korona-aikana. 

Koronapandemiaan liittyen kiire työssä ja kuormitus lisääntyivät erityisesti sosiaali- ja 

terveystoimen tehtävissä.
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Sairauspoissaolot 

vähenivät

• Sairauspoissaolot vähenivät edellisvuoteen 
verrattuna. Tähän vaikutti mahdollisesti 
koronapandemia.

• Kuntoutustukien määrä nousi jonkin verran. 
Osaselityksenä voi olla, että korona-aika on 
vähentänyt ammatillisen kuntoutuksen 
mahdollisuuksia.

• Lähes kolmannes henkilöstöstä ei 
sairastanut päivääkään. 

• Sairauspoissaolot mielenterveyden 
häiriöiden vuoksi lisääntyivät 
kaupunkitasolla. Sairauspoissaoloista 29 
prosenttia (26 prosenttia v. 2019) oli 
mielenterveyden häiriöiden vuoksi ja 26 
prosenttia (28 prosenttia v. 2019) tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien vuoksi. 
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Työkyvyn edistämiseen liittyvät projektit ja 

toimenpiteet 

• Esimiehiä ohjattiin vahvemmin työkyvyn johtamisen mallin mukaisesti ennakoivaan ja 

reagoivaan työkyvyn tukeen yhteistyössä henkilöstökehittämisen ja työterveyden kanssa.

• Työkyvyn edistämiseen tähtäävää ennakoivaa toimintaa kehitettiin ja uusi työkykymalli 

muotoiltiin selkeämmäksi ja vaikuttavammaksi yhteistyössä verkostojen ja kumppaneiden 

kanssa.

• Tehostettu terveystarkastus muutettiin jatkuvaksi toiminnaksi, jotta palvelu olisi 

mahdollisimman oikea-aikaista.

• Työkyvyn ja -turvallisuuden seurannan ja kehittämisen osalta parannettiin yhteistyötä 

henkilöstökehittämisen, työterveyden ja työsuojelun välillä.

• Uuden järjestelmän kautta esimiehet saavat toimenpiteisiin ohjaavan herätteen, kun 

työntekijän sairauspoissaolot tai -kerrat ylittävät raja-arvot. 

• Mukautetun työn osuus on laskenut hieman. Vuonna 2019 mukautettua työtä tehtiin 0,08 

prosenttia ja vuonna 2020 puolestaan 0,06 prosenttia tehdyistä palvelussuhdepäivistä.

• Vahvistamalla edelleen hyvää espoolaista johtamista luomme yhä terveempiä työyhteisöjä, 

joissa työ on tavoitteellista ja merkityksellistä, ja joissa työn mielekkyys kasvaa.
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Työsuojelu ja 

työterveystoiminta Espoossa 

vuonna 2020
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Työsuojelutoiminta Espoossa vuonna 2020

• Työsuojelussa kiinnitettiin huomiota mm. psykososiaalisin tekijöihin. Jotta työsuojelun 

asiantuntijoilla on osaamista ja keinoja tukea työpaikkoja, työsuojelun asiantuntijoiden 

osaamista vahvistettiin psykososiaalisen kuormituksen koulutuksella ja työsuojeluvaltuutetut 

osallistuivat coaching-taitovalmennukseen.

• Työsuojeluasiamiehille järjestettiin kaksi asiamiesfoorumia.

• Vuoden aikana laadittiin Läpikäyntikeskustelumateriaali, jonka avulla esimies 

pystyy antamaan henkistä ensi- ja keskusteluapua vaikeisiin tilanteisiin, joita työntekijä on 

kohdannut työssään. 

• Turvallisuus työssä -teemaan liittyen vuonna 2020 toteutettiin kaksi Turvavarttia. Kevään 

aiheena oli Läpikäyntikeskustelu ja syksyn aiheena hyvää työkäyttäytymistä ja 

psykososiaalista hyvinvointia tukeva #Espoo kaikille - Stop vihapuheelle. 

• Laurean opiskelijoiden kanssa toteutettiin kaksi kehittämishanketta. Palvelumuotoilun 

opiskelijat antoivat työturvallisuutta edistäviä kehittämisehdotuksia kolmen asiointipisteen 

toimintaan. Turvallisuusalan opiskelijat tutustuivat neljän erilaisen työyhteisön 

turvallisuuskäytäntöihin ja antoivat niihin liittyen kehittämisehdotuksia.

• Väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyyn liittyen järjestettiin kaksi koulutusta henkilöstölle. 
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Työtapatumat vähenivät

• Tapaturmissa tapahtui hyvää kehitystä kaikilla osa-alueilla: työ- ja työmatkatapaturmien 

määrät, niistä aiheutuneet sairauspoissaolot sekä maksetut korvaukset pienenivät.

• Etätyön myötä työssäolo ja työmatkat vähentyivät. Talvella ei myöskään ollut liukkaita kelejä.

• Vakuutusyhtiöön tehtyjen väkivaltailmoitusten määrä väheni. Myös kaupungin sisäiseen 

järjestelmään tehtyjen väkivalta- ja uhkatilanneilmoitusten määrä väheni erityisesti 

sivistystoimessa.

• Koronapandemian vuoksi vuonna 2020 tehtiin aiempaa enemmän ammattitauti-ilmoituksia. 

• Vakavia yli 20 päivän poissaoloon johtaneita vahinkoja sattui 68 kpl vuonna 2020 aiheuttaen 

n. 67 prosenttia kaikista poissaoloista ja n. 57 prosenttia kaikista kustannuksista.

• Vuonna 2020 menetettiin vahingoista aiheutuneiden ja korvattujen työkyvyttömyyspäivien 

osalta lähes 25 henkilötyövuotta, mikä on 15 vähemmän kuin edellisvuotena.

• Lähes 80 prosenttia vahingoista aiheutti enintään kolmen päivän poissaolon. 

30


