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 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2019–2020 

 

1.1.2014 on tullut voimaan laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä 

Lain tavoitteena on lisätä työntekijöiden, virkamiesten ja viranhaltijoiden osaamisen 

kehittämiseen liittyvää toimintaa ja tällä tavoin parantaa henkilöstön osaamisen tasoa vastaamaan 

työn muuttuvia vaatimuksia.  Osaamista tulee kehittää nykyisissä tai mahdollisesti uusissa 

tehtävissä vaadittavaa osaamista ennakoiden. Lähtökohtana ovat sekä työnantajan tarpeet että 

työntekijän pitkän aikavälin työllistymisen edistäminen. Perusteena ammatillisen osaamisen 

kehittämiseen ovat tuotannon tai palvelurakenteen muutokset tai tuottavuuden parantaminen ja 

työllistämisedellytysten vahvistaminen. 

Suunnitelmassa pitää vuosittain määritellä koulutustavoitteet työntekijöiden ammatillisen 

osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Lakiesityksen mukaan työnantajalla tulee olemaan 

oikeus koulutuskorvaukseen enintään kolmelta koulutuspäivältä vuodessa työntekijää kohden. 

Edellytyksenä korvauksen saamiseksi on voimassa oleva koulutussuunnitelma. Suunnitelman tulee 

sisältää tiedot kunnan henkilöstörakenteesta, arvio sen kehittymisestä ja periaatteet eri 

työsuhdemuotojen käytöstä (määräaikaiset ja osa-aikaiset palvelussuhteet). Erityisesti tulee 

huomioida ne työntekijäryhmät, jotka ovat jääneet vähemmälle koulutukselle. 

Suunnitelmassa pitää koulutustavoitteiden lisäksi erikseen huomioida 

 periaatteet, joilla säilytetään työttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden 

työkyky 

 periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä 
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lähde: KT yleiskirje kunnanhallituksille ja 

kuntayhtymille 11.9.2013 

 

 

Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostava työnantaja saa koulutuskorvaukseen 

oikeutetun korvauksen työttömyysvakuutusrahastolta työttömyysvakuutusmaksun perinnän 

yhteydessä. 
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Karvian kunnan henkilöstö- ja ikärakenne 

31.12.2017 henkilöstöä oli 79. Työntekijöiden määrä vaihtelee mm. sijaisten palkkauksen 

vaihtelun vuoksi. Vakituisia työntekijöitä oli 61. 

Henkilöstön määrä 31.12.2017 jaoteltuna toimialoittain palvelussuhteen luonteen mukaisesti 

ilmenee alla olevasta taulukosta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Määräaikaisista osa-aikaisia 7 ja työllistettyjä 1 

 

 

 

Henkilöstön määrään tai rakenteeseen ei ole odotettavissa lähivuosina suuria muutoksia. 

Eläköitymisten yhteydessä tulee aina tarkastella mahdollisuus tehtävien uudelleen järjestelyyn. 

 
 
 
  

Toimiala Vakinaiset Määrä- 

aikaiset 

Yhteensä 

 

Keskustoimisto 8 1 9 

Koulutoimi  39,50 10 49,50 

Vapaa-aikatoimi 2 2 4 

Tekninen toimi 10 6 16 

Yhteensä 2017 59,5 19 78,50 
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Erilaisten työsuhdemuotojen käyttö 

Määräaikaiset työntekijät 

Karvian kunnassa määräaikainen palvelussuhde voidaan solmia vain perustellusta syystä. 

Määräaikaiseen työsopimukseen/viranhoitomääräykseen kirjataan määräaikaisuuden peruste. 

Tällainen perusteltu syy on esim. sijaisuuden hoitaminen, koulutuksiin liittyvä harjoittelu, ulkoinen 

rahoitus silloin kun työllistäminen perustuu esim. palkkatukeen, projektiluonteinen tehtävä, 

kunnalle palkattavat kesätyöntekijät tai ruuhkatilanteen purkaminen. Määräaikaisten 

työntekijöiden määrä tullee pysymään suhteellisen saman tasoisena myös jatkossa. 

Määräaikaisten työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämisen toimenpiteet riippuvat 

määräaikaisen työsuhteen pituudesta. Lyhytaikaisille sijaisille ei laadita henkilökohtaista 

kehittämis- ja oppimissuunnitelmaa, mutta pitempiaikaisten sijaisten kanssa tulee käydä 

kehittämis- ja osaamiskeskustelu ja varmistaa myös määräaikaisille työntekijöille hoidettavan 

tehtävän kannalta tarpeellinen kouluttautuminen. 

Pääsääntönä on, että yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset koulutus- ja osaamisen kehittämisen 

mahdollisuudet koskevat kaikkia Karvian kunnan työntekijöitä. Tavoitteena on, että Karvian kunta 

on työnantaja, jonka palveluksessa kukin työntekijä täyttää omat ja työnantajansa tavoitteet ja 

kehittää osaamistaan sekä omien urasuunnitelmiensa että työpaikan tuottamien palveluiden 

tuottamisen edellyttämällä tavalla. Eri-ikäisten työntekijöiden johtamisessa huomioidaan 

mahdollisimman pitkälle työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet.   

 

Osa-aikaiset työntekijät 

Karvian kunnassa käytetään osa-aikaisia työntekijöitä silloin, kun se on työn järjestämiseksi 

perusteltua. Esimerkiksi koulunkäyntiavustajien työaika muotoutuu koulun työpäivän mukaan. 

Työntekijän itse toivoessa osa-aikaista työsuhdetta sellainen pyritään järjestämään, mikäli 

mahdollista työn toteuttamisen kannalta. Työnantaja pyrkii mahdollistamaan työn ja perhe-

elämän yhteensovittamisen. Osa-aikaiseen sairauspäivärahaan sekä osa-työkyvyttömyys 

eläkkeeseen sekä osa-aikaiseen eläkkeeseen suhtaudutaan positiivisesti. 

 

Etätyö 

Etätyöstä ei ole laadittu periaatteita, eikä se ole ollut juuri käytössä.  

 Työntekijän toimintakyvystä huolehtiminen 
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Kaikkien Karvian kunnan työntekijöiden työkykyä tuetaan vuosittain laadittavan työterveyshuollon 

toimintasuunnitelman mukaisesti. Kaikille uusille työntekijöille tehdään terveystarkastus. Lisäksi 

tehdään määräaikaistarkastukset erikseen työterveyshuollossa sovitulla tavalla.  

Työpaikkaselvityksissä ja sitä edeltävissä vaarojen ja haittojen arviointiselvityksessä kartoitetaan 

työpaikkojen vaara- ja riskitekijät ja arvioidaan ennaltaehkäisevästä näkökulmasta henkilöstöä 

kuormittavat tekijät. Työpaikkaselvityksiä tehdään n. viiden vuoden välein tai olosuhteiden 

olennaisesti muuttuessa. 

Työsuojeluhenkilöstö tekee työpaikkakäyntejä sekä yksin että yhdessä työterveyshuollon kanssa.  

Näillä työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyössä toteutetuilla ehkäisevillä toimenpiteillä 

vaikutetaan työntekijöiden jaksamiseen työuran kaikissa vaiheissa sekä tuetaan työssä jaksamista 

nykyistä pidempään.  

Työterveyshuollossa seurataan ja edistetään osatyökuntoisen työntekijän terveydentilaa ja työssä 

selviytymistä. Karvian kunnalla on varhaisen tuen toimintamalli, jonka tavoitteena on havaita ja 

ottaa puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mahdolliset työ- ja toimintakyvyn ja 

osaamisen ongelmat.  

 Esimiehen rooli osaamisen kehittämisessä 

Karvian kunnalla ei ole tällä hetkellä keskitettyä tietoa tämänhetkisestä osaamisen tasosta, aloista 

tai koulutustaustasta. 

Esimies on avainasemassa sekä nykyisen osaamisen kuin myös tulevan osaamistarpeen 

kartoittamisessa. 

Vuosittain jokaisen työntekijän kanssa käytävässä kehityskeskustelussa käydään läpi perustehtävä, 

tavoitteet, mahdolliset toiminnalliset tai työn organisoinnin muutokset ja niihin liittyvä osaamisen 

kehittäminen ja koulutustarpeet. Esimiehen tulee kannustaa koulutukseen erityisesti niitä 

työntekijöitä, jotka eivät itse aktiivisesti koulutuksiin hakeudu. 

Osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan koulutuksen lisäksi kaikkea työssä, työyhteisössä ja 

yhteistyöverkostoissa tapahtuvaa oppimista ja toimintatapojen uudistamista. 

 

 Kuinka tiedot toteutuneista koulutuksista kerätään? 

Tiedot toteutuneista koulutuksista kerätään työyhteisöittäin esim. Excel-taulukkoon kirjattuna 

vuoden lopussa. 

Omaehtoinen opiskelu on opiskelua, joka liittyy työhön, mutta tapahtuu työajan ulkopuolella. 
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 Osaamisen kehittäminen ja koulutusalat/tavoitteet vuosina 2019–2020 

Kukin toimiala vastaa itse omien työntekijöiden koulutussuunnitelmasta. Työntekijän ammatillisen 

osaamisen muutostarpeet arvioidaan ammattialakohtaisesti. 

Vuosille 2019–2020 ei määritellä kuntatasoista koulutuspäivien lukumäärää. Koulutuksiin 

osallistutaan tarpeen ja määrärahojen puitteissa. Painopiste tulee olemaan ammattialakohtaisissa 

ammatillisissa koulutuksissa. 

Karvian kunnan henkilökunnan vuosien 2019–2020 koulutusteemoja ovat: 

 ammatillinen koulutus (vaihtelee ammattialoittain) 

 isot hallinnolliset muutokset 

 asiahallinto (mm. arkistonmuodostus) 

 asiakaspalvelu 

 eläketietous 

 hankinnat 

 henkilöstöhallinto 

 johtaminen ja esimiestyö 

 lainsäädäntö 

 projektinhallinta- ja prosessit 

 talousosaaminen 

 tietoturva- ja riskienhallinta 

 tietojärjestelmät ja tietotekniikka 

 työhyvinvointi, turvallisuus ja työsuojelu 

 työyhteisön kehittäminen 

 viestintä 

 

 Seuranta 

Esimiehet seuraavat koulutussuunnitelmien toteutumista. 

Koulutuksien toteutumista raportoidaan vuoden 2021 koulutussuunnitelman yhteydessä. 
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KARVIAN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUSSUUNNITELMA 2019-

2020 

 

EFFICA 

Pääkäyttäjäkoulutus ja käyttäjäkoulutus päivähoidon ohjaajalle ja lastentarhan opettajalle. 

 

PIKI-koulutus 

Koulutuksen pohjana on Mun ja Sun juttu- ohjaajan materiaali ja PIKI- kuvakirja. Koulutus antaa 

varhaiskasvattajalle valmiuksia havainnoida, tunnistaa ja ehkäistä kiusaamista vertaisryhmässä. 

PIKI-toimintamalli vahvistaa lapsen tarvitsemia itsesäätely,- tunne- ja vuorovaikutustaitoja. 

 

ENSIAPU 

Varhaiskasvatuksen henkilökunnalle toteutetaan ensiaputaitoja ylläpitävää koulutusta. 

  

 

Keskushallinnon koulutussuunnitelma vuosille 2019–2020 

 

Keskushallinnon henkilökunta on ammattitaitoista ja osaavaa. Täydennyskoulutuksen 

tarve on kuitenkin jatkuvaa lainsäädännön tuomien muutosten ja muiden valtion taholta 

annettujen muuttuvien määräysten noudattamiseksi ja toteuttamiseksi. 

 

Keskushallinnon henkilökunta osallistuu ammatilliseen täydennyskoulutukseen 

talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa esimiehen kanssa sopien siten, että 

koulutusteemat vuonna 2019 ja 2020 ovat seuraavat: 

 

 

Kunnanjohtaja/keskustoimisto/ kunnansihteeri 

 

Ajankohtaisasiat 

kuntaa koskevat lakimuutokset 

Valtion hallinnon muutokset ja rakennemuutokset 

Vuonna 2019 erityisesti maakuntauudistus 

Vaalikoulutus 
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Palkanlaskenta 

 

2 versiokoulutuspäivää 

2 työ- ja virkaehtosopimuksiin liittyvää koulutuspäivää 

1 ennakkoperintäpäivä 

1 eläkeasiamiesten koulutuspäivä 

Pegasos käyttäjäpäivät 

muut palkanlaskentaa koskevat ajankohtaisasiat ja muutokset tarpeen mukaisesti 

 

Kirjanpito 

 

tilinpäätöspäivä 

kirjanpitäjien neuvottelupäivä 

Kirjanpidon ja laskentatoimen ajankohtaiskoulutuspäivät syksyllä 

ProEconomica Premium täydennyskoulutuspäivät 

ProEconomica Premium-asiakaspäivät 

muut kirjanpitoa koskevat ajankohtaisasiat ja muutokset tarpeen mukaisesti 

 

Neuvonta 

 

Asiakaspalvelukoulutus 

Asiakirjahallinnon koulutus 

 

Arkistonhoito 

 

asiakirjahallinnon ja arkistotoimen koulutus 1-2 pv 

 

 

Koulutoimen koulutussuunnitelma vuosille 2019–2020 

 

Koulutoimen henkilökunta osallistuu ammatilliseen täydennyskoulutukseen talousarvioon 

varattujen määrärahojen puitteissa esimiehen kanssa sopien. Koulutoimen henkilöstö on 

erittäin ammattitaitoista ja osaavaa, mutta jatkuvat suuret toiminnalliset muutokset, kuten 

uusi opetussuunnitelma, digiloikka ja uusi yhtenäiskoulu aiheuttavat tarpeen päivittää 

henkilökunnan osaamista. 

 

 

Koulutusteemat vuonna 2019 ja 2020 ovat seuraavat: 

 



9 
 

Osallistuminen vuosina 2018 - 2019 Turun yliopiston organisoiman hankkeen ”oppilaan 

hyvinvointi ja tukeminen esi- ja perusopetuksessa” yhteydessä järjestettäviin koulutuksiin 

ja etätehtävien tekoon. Lopputuotteena projektista mm. Karvian kunnan oppilashuollon 

käsikirjan päivitys.  

 

Uuden opetussuunnitelman 2016 omaksumiseen liittyvät koulutukset. Digiloikkaan liittyvät 

koulutukset ja vertaismentorointi, opettajien ict-taitojen vahvistaminen. 

 

Uuden yhtenäiskoulun toimintakulttuurin luomiseen ja vahvistamiseen liittyvät koulutukset, 

työnohjaukset tms.  

 

Rehtori mm. osallistuu vuosien 2018 - 2019 aikana järjestettävään SURE:n organisoimaan 

muutosjohtamiskoulutukseen. 

 

Primuksen lisäominaisuuksien käyttöönottoon liittyvät koulutukset. 

 

Muut opettajan/ avustajan/ keittäjän/ keittäjä-siivoojan ammatillista osaamista täydentävät 

koulutukset esimiehen kanssa sovitusti. Koulutustarpeita ja kiinnostuksenkohteita 

kartoitetaan vuosittain kehityskeskusketuissa. 

 

KIRJASTO 

 

Satakirjastoja koskevaa kirjastoalan täydennyskoulutusta järjestävät mm. AVI, Turun 

kaupunginkirjasto (joka vastaa 1.1.2018 alkaen Satakunnan kirjastojen alueellisesta 

kehittämistehtävästä) ja Porin kaupunginkirjasto. Satakirjastojen koulutukset järjestetään 

yleensä Porissa tai niihin on mahdollista osallistua etänä. Koulutukset ovat yleensä 

maksuttomia. Lisäksi tarjolla on erilaisia webinaareja. 

 

Kirjaston henkilökunta tai osa siitä osallistuu syksyn 2018 aikana todennäköisesti ainakin 

seuraaviin koulutuksiin:  

14.11. Marika Helovuo Porissa. Kirjallisuuden sisältökoulutus. Järj. Turun 

kaupunginkirjasto ja AVI 

11.12. Mediakasvatuspäivä, etälähetys Turusta. Järj. Turun kaupunginkirjasto 

 

Muu koulutustarjonta tarkentuu myöhemmin. 

 

 

Vapaa-aikatoimen koulutussuunnitelma vuodelle 2019-2020 
 
Liikuntasihteeri-raittiussihteeri 
Alueviraston (AVI = Luova) ajankohtaiset koulutukset 1-4 kertaa vuodessa 
* liikuntapaikkarakentaminen, liikuntalakimuutokset, viranhaltijapäivät  
* vapaa-aikatoimen hallintoa ja sen tukimuotoja koskevat koulutukset  
 
Satakuntaliitto/Lounais-Suomen liikunta- ja urheilu 
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Pohjois-Satakunnan kuntien reitti- ja ideapäivät 2 kertaa vuodessa 
Metsähallitus/ Matkailun edistäminen, markkinointi ja luontoliikuntakoulutukset   
 
Aluehallintovirasto/ THL 
Raittiustoimi/ Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöiden koulutukset 
* valtakunnalliset päihdepäivät ja (AVI = Luova) omat mm. PAKKA koulutus  
 
Liikuntaneuvoja 
Liikunnanohjauksen ja/tai erityisryhmien ohjaajakoulutus  
Satakunnan sairaanhoitopiiri/alueelliset Posa:n terveys- ja liikuntaneuvontakoulutukset  
 
 
Nuorisosihteeri  
osallistuu nuorisotoimen vastuualueelta Nuori 2019 koulutustilaisuuteen Turussa, lisäksi 
osallistutaan nuorisotyöntekijöiden eri teemapäiville mahdollisuuksien 
mukaan.Kulttuuritoimen puolelta Satakuntaliiton koulutustapahtumiin ja 
aluehallintoviraston ytai kolmannen sektorin kulttuuritoimijoiden järjestämään 
kulttuuritoimen koulutuspäiviin. 
Museotoiminnan puolelta kahteen museotoimen ja kotiseutuarkistotyön koulutuspäivään. 
 

Teknisen toimen koulutussuunnitelma vuosille 2019 - 2020 

 

Teknisen toimen henkilökunta osallistuu ammatilliseen täydennyskoulutukseen 

talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa esimiehen kanssa sopien siten, että 

koulutusteemat vuosille 2019-2020 ovat seuraavat: 

 

Siivous: 

 1-4 pv Ammattiosaamista edistävät koulutukset (esim. siivousaineet, -välineet,                 
-tekniikat jne.) 

 1-2 pv Työturvallisuutta edistävät kurssit (esim. työturvallisuus-, hätäensiapukurssi 
jne.) 

 

Kiinteistö-/rakennustoimi: 

 1-4 pv Ammattiosaamista edistävät koulutukset (esim. syventävät koulutukset 
LVISA-laitteiden ylläpitämisestä ja säätämisestä, viheralueiden hoito, ennakoiva 
kiinteistönhoitotyö) 

 1-2 pv Työturvallisuutta edistävät kurssit (esim. työturvallisuus-, tulityö-, tieturva-, 
hätäensiapukurssi jne.) 

 

Vesihuolto: 

 1-4 pv Ammattiosaamista edistävät koulutukset (esim. VVY:n vesihuoltopäivät, 
vesityökorttikoulutus, muoviputkihitsaus koulutus, talousvesijärjestelmän desinfiointi 
jne.) 

 1-2 pv Työturvallisuutta edistävät kurssit (esim. työturvallisuus-, tulityö-, tieturva-, 
hätäensiapukurssi jne.) 
 

Hallinto/toimistotyö: 
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 1-4 pv Ammattiosaamista edistävät koulutukset (esim. VRK:n rakennuskanta 
järjestelmän ylläpito, toimistotyön kehittäminen, lainsäädäntöuudistuksiin liittyvät 
koulutukset, ATK-ohjelmistoihin liittyvät koulutukset jne.) 

 

Hallinto/esimiestyö: 

  1-4 pv Ammattiosaamista edistävät koulutukset (energiatehokkuus kiinteistöissä, 
rakennushankkeen valmistelu, kiinteistönhoidon ennakoiva suunnittelu, 
rakennusfysiikan syventävät koulutukset, lainsäädäntöuudistuksiin liittyvät 
koulutukset jne.) 

 1-2 pv Työturvallisuutta edistävät kurssit (esim. työturvallisuus-, tulityö-, 
tieturvakurssi jne.) 
 

 

 

Hallinto/rakennusvalvonta: 

 Ammattiosaamista edistävät koulutukset: 
o 4-6 pv Rakennusvalvonnan peruskurssitukset rakennustarkastajalle 
o 1-2 pv Palolainsäädäntö 
o 1-2 pv Kaavoituksen ja maakäytön perusteet 

 1-2 pv Työturvallisuutta edistävät kurssit (esim. työturvallisuus-, tulityö-, 
tieturvakurssi jne.) 

 


