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Henkilöstökertomus 2016. Liikennevirasto, henkilöstö ja hallinto -osasto. Helsinki 2017. 28 
sivua ja 1 liite. ISBN 978-952-317-373-6. 
 
Avainsanat: henkilöstö, tilastot, raportointi 
 

Tiivistelmä  

Liikenneviraston vuoden 2016 henkilötyöpanos oli 647 henkilötyövuotta. Liikenne-
viraston palveluksessa oli vuoden lopussa 603 vakinaista ja 65 määräaikaista työn-
tekijää. Vuoden aikana rekrytoitiin 30 vakinaista henkilöä.  Vakinaisen henkilöstön 
määrä laski vuoden 2015 aikana 18 henkilöllä. Palveluksesta poistui 47 vakinaista 
henkilöä, joista 37 eläkkeelle. 10 irtisanoutui muusta syystä. Lähtövaihtuvuus oli 
1,6 %. Yleisesti 2–5 % lähtövaihtuvuutta pidetään terveen organisaation tunnus-
piirteenä. 
 
Henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2015 lopulla 48,1 vuotta. Suurin ikäryhmä oli 55–64-
vuotiaat (31 %). Naisten osuus henkilöstöstä oli 40 %, miesten osuus 60 %. 
 
Työtyytyväisyystutkimuksen vastausten keskiarvo oli 3,7. Sairauspoissaoloja oli kes-
kimäärin 6,0 työpäivää/ htv, joka on alle valtionhallinnon keskiarvon 8,6. 
 
Liikenneviraston henkilöstön koulutustasoindeksi oli 5,7, joka on yli valtionhallinnon 
keskiarvon 5,3. Suurin tutkintoryhmä virastossa oli ylemmän korkeakoulututkinnon 
suorittaneet 40%. Tutkijakoulutuksen saaneita oli 10 henkilöä (2 %) henkilöstöstä. 
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Esipuhe  

Liikenneviraston henkilöstökertomus 2016 on valmis. Henkilöstökertomus kuvaa, 
millainen Liikenneviraston henkilöstö on koostumukseltaan, kustannuksiltaan ja työ-
hyvinvoinniltaan.  Viraston omia tunnuslukuja on vertailtu valtionhallinnon keski-
määräiseen tasoon. Luvut perustuvat viraston omien kirjanpito- ja henkilöstö-
järjestelmien sekä valtionhallinnon TAHTI-henkilöstötietojärjestelmän tuottamiin 
tietoihin.  
 
Helsingissä maaliskuussa 2017 
 
Liikennevirasto 
 
Hannu Mäkikangas  
Hallintojohtaja 
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1  Henkilöstön määrä ja rakenne  

(Suluissa) esitetään vuoden 2015 vertailutieto. 
 

1.1  Määrät ja Htv 

Liikennevirastossa oli henkilöstöä 31.12.2016 603 (621) vakinaista ja 65 (64) määrä-
aikaista.  Prosentuaalisesti suhde oli 90 % / 10 % (91 % / 9 %).  Valtionhallinnossa 
vastaava suhde oli 87 % / 13 %.  Vakinaisista virkasuhteisia virastossa oli 513 (464) 
ja työsopimussuhteisia 90 (157). Vuoden aikana on työsopimussuhteisia siirtynyt 
omalla suostumuksella virkasuhteeseen, joka on valtion suosituslinjausten mukaista. 
Vakinaisten määrä laski 18 (-18) henkilöllä vuodesta 2015.  
 
 

 

 
Kuva 1.  Henkilömäärät 31.12.2016 toimialoittain. Liikenne ja tieto -toimiala si-

sältää Liikennekeskukset 133 (134) vakinaista ja 9 (6) määräaikaista 
henkilöä. 
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Kuva 2.  Vakinaisen henkilöstön muutos (hlö). 
 
 
Taulukko 1. Vakinainen henkilöstö työpaikkakunnittain ja toimialoittain 31.12.2016 

(hlö).  
 

Työpaikkakunta
Pääjohtajan alaiset 

toiminnot Toiminnan ohjaus
Suunnittelu ja 

hankkeet Väylänpito Liikenne ja tieto
Kaikki 

yhteensä
Helsinki           7 74 60 77 164 382
Inari              1 1
Jyväskylä           1 1 2
Kouvola             1 1 7 9
Kuopio              1 1
Lappeenranta        9 10 26 39 84
Oulu              4 6 10
Pieksämäki         1 1
Tampere             3 8 12 17 40
Turku              2 3 5 51 61
Vaasa               2 7 2 11
Ylivieska           1 1

Kaikki yhteensä 7 92 83 134 287 603
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Kuva 3.  Vakinaisen henkilöstön työpaikkakunnat 2016 
 
Liikenneviraston työpanoskertymä oli yhteensä 647 (652) henkilötyövuotta. Muutos 
vuodesta 2015 oli -0,7 % (-0,9 %). Työpanoksen lasku johtuu pääosin toteutuneiden 
eläke- ja muun poistuman kasvusta 47 (26) hlö, sekä sisäisen liikkuvuuden lisäänty-
misestä osana strategista henkilöstösuunnittelua.  
 
Harjoittelijoiden työpanos oli 13,7 (17,6) htv. Pääosan harjoittelijoiden laskusta 
(2,3 htv) selittyy yhteistyöjärjestelyllä, jossa aikaisemmin Liikenneviraston henkilö-
kuntaan kirjatut lisäharjoittelijat palkattiin vuonna 2016 ELY-L-vastuualueen henki-
löstöön. Liikennevirasto tuki tätä kautta infra-alan osaamisen kehittämistä, normaalia 
vuositasoa suuremmalla määrällä harjoittelijapaikkoja alan opiskelijoille. Lisätuki 
kohdistui alkuvaiheessa olevien 1.–3. vuosikurssin opiskelijoihin. 
 
Osa-aikaisessa työssä oli 21 (33) henkilöä, joka on 3 % henkilöstöstä. Heistä 11 (21) 
henkilöä oli osa-aikaeläkeläisiä. Osa-aikaisten määrä lasku selittyy kasvaneella elä-
kepoistumalla, jonka mukana moni osa-aikaeläkeläinen siirtyi vanhuuseläkkeelle pois 
palveluksesta. Keskimääräinen vanhuuseläkkeelle siirtymisikä oli vuonna 2016 64,7 
(65,2) vuotta. Vaikka laskua on nähtävissä, tätä voidaan edelleen pitää organisaatiolle 
korkeana lukuna.  
 
LVM:n hallinnonalalla työpanos oli vuonna 2016 yhteensä 2 190 htv, vähennystä 
-2,7 % (2 250 htv -2,4 %). Valtionhallinnossa oli 2015 kokonaisuudessaan 72 025 htv, 
laskua -1,5 % (73 123 htv -7,0 %). 
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Kuva 4.  Työpanoksen kehitys virastossa (htv); 2017–2020 voimassa oleva 

tavoitetaso. 
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Kuva 5.  Laskennallinen eläke-ennuste 65 v. mukaan.  
 
 

1.2  Sukupuoli ja ikärakenne 

Miesten ja naisten määräsuhde oli 60 % / 40 %. Liikennevirastossa miesten suurem-
pi määrä selittyy osittain viraston tehtävien teknisellä luonteella. Määräaikaisten 
naisten osuus kaikista naisista oli 10 % (10 %).  
 
Miesten määrä on pysynyt samana (-1,3) % ja naisten määrä on vähentynyt -6,6 
(-1,1) %. Naisten vähentyminen johtuu pääosin rekrytoinneissa tarjolla olleiden 
asiantuntijatehtävien luonteesta, sekä hakijoiden miespainotteisesta sukupuoli-
jakaumasta. Rekrytointijärjestelmän tilaston mukaan Liikenneviraston julkisten haku-
ilmoitusten 2016 hakijoista 71% oli miehiä ja 29% naisia. Lisäksi ELY-L vastuualueen 
ja Liikenneviraston välisten Valtti-siirtojen sukupuolijakauma oli miesvoittoinen 
(1 hlö nainen ja 8 hlö mies).  Valtionhallinnossa suhde oli 51 % / 49 %. Valtiolla 
miesten määrä on vähentynyt -1,1 % ja naisten -0,8 %.   
 
Henkilöstön keski-ikä oli 48,1 (48,3) vuotta. Vähintään 45-vuotiaiden osuus oli 65% 
(61 %). Suurin ikäluokka oli 55–64 vuotiaat, osuus 31 % (33 %). LVM:n hallinnonalal-
la keski-ikä oli 46,0 (46,1) vuotta. Valtionhallinnossa keski-ikä oli 46,3 (46,4) vuotta. 
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Kuva 6.  Sukupuoli ja ikäryhmät 2016 
 
 

1.3  Vaihtuvuus 

 Vuoden aikana toteutui 30 (8) vakinaista rekrytointia, sisältäen määräaikaisten vaki-
naistamiset. Yhteensä 47 (26) henkilöä poistui vuoden aikana. Eläkkeille siirtyneitä 
oli 37 (22). Eläkkeelle siirtyneistä 3 (2) kpl oli työkyvyttömyyseläkkeitä. Muita kuin 
eläköitymisen kautta lähteneitä oli 10 (4) henkilöä. Tästä ryhmästä valtaosa siirtyi 
yksityisten organisaatioiden palvelukseen.  Lähtövaihtuvuus oli 1,6 % (0,6 %).  
 
 



12  

 
 
 

 
 
Kuva 7.  Toteutuneet vakinaiset rekrytoinnit ja lähdöt 2010–2016 
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1.4  Koulutusrakenne 

Koulutustasoindeksi oli Liikennevirastossa 5,7 (5,7), joka on yli valtion keskiarvon 5,3 
(5,1). Viraston indeksin muutos oli -0,1 (-0,3) %, kun taas valtiolla muutosta oli +3,5 
(-2,5) %. Virastossa miesten indeksiosuus oli 5,7 (5,8), muutosta -0,8 % ja naisten 
5,6 (5,5), muutosta +0,8 %. Nämä luvut kuvaavat viraston asiantuntijaluonnetta. 
LVM:n hallinnonalan koulutusindeksi 2016 laski -0,2 % ollen 5,9, miehet 6,0 (6,0) 
naiset 5,8 (5,8).  Valtiolla keskimääräiset indeksiosuudet ovat miehillä 5,2 ja naisilla 
5,4. Valtiolla naisten indeksi on noussut +3,6 % ja miesten +2,5 %. 
 
Suurin tutkintoryhmä virastossa oli ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet, joita 
oli 40 % (38 %) henkilöstöstä. Korkeasti koulutettujen kasvanut osuus selittyy uu-
sien rekrytointien kohdistumisena suhteellisesti enemmän korkeaan koulutustaus-
taan liittyviin asiantuntijatehtäviin, kun taas eläkepoistumassa on ollut kaiken koulu-
tustason omaavia henkilöitä. Tutkijakoulutuksen oli saanut 10 (10) henkilöä eli 2 % 
henkilöstöstä. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 24 % (25 %).  
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Taulukko 2.  Koulutustasojen indeksikertoimet 
 

 
 
 
Taulukko 3.  Tutkintorakenne. 
 

2016 koulutusaste LIVI
LVM 

hallinnonala Valtio
Perusaste 2 % 2 % 1 %
Keskiaste 17 % 15 % 27 %
Alin korkea-aste 13 % 10 % 21 %
Alempi korkeakouluaste 24 % 18 % 15 %
Ylempi korkeakouluaste 40 % 43 % 28 %
Tutkijakoulutusaste 2 % 9 % 4 %
Muu tai Koulutusaste 
tuntematon 3 % 3 % 3 %

 
 
Taulukko 4.  Koulutusala. Palvelualojen koulutustausta kohdistuu pääosin liikenne-

keskuksen henkilöstöön ja sisältää liikenne-, turvallisuus- ja merenkulun 
koulutuksia kuten hätäkeskuspäivystäjä, perämies, yliperämies ja meri-
kapteeni. 

 

2016 koulutusala LIVI
LVM 

hallinnonala Valtio
Yleissivistävä koulutus 8 % 9 % 7 %
Kasvatustieteellinen ja 
opettajankoulutus 0 % 1 % 1 %
Humanistinen ja taidealan 
koulutus 2 % 3 % 4 %

Kaupallinen ja 
yhteiskuntatieteellinen koulutus 23 % 28 % 38 %

Luonnontieteellinen koulutus 5 % 19 % 5 %

Tekniikan koulutus 43 % 29 % 13 %

Maa- ja metsätalousalan koulutus 1 % 1 % 3 %

Terveys- ja sosiaalialan koulutus 1 % 1 % 5 %

Palvelualojen koulutus 15 % 7 % 22 %

Muu tai tuntematon koulutusala 3 % 3 % 3 %
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1.5  Alueellistaminen 

Liikenne- ja viestintäministeriön alueellistamispäätöksen mukaan Liikenneviraston 
tulee alueellistaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisille paikkakunnille vuoden 2017 lop-
puun mennessä yhteensä 130 htv:ta.  Näistä 90 htv:ta tulee alueellistaa Lappeenran-
taan ja muut 40 htv:ta virasto voi alueellistaa toiminnallisin perustein myös Ouluun, 
Vaasaan, Turkuun ja Tampereelle.  
 
Alueellistamista toteutetaan Liikennevirastossa vapaaehtoisten siirtyjien ja rekrytoin-
tien kautta. Alueellistamisvelvoitteen vuoksi kaikki rekrytoinnit tulisi toteuttaa vuo-
den 2017 loppuun saakka Liikenneviraston alueellistamispaikkakunnille, joista Lap-
peenrannan tulisi olla ensisijainen vaihtoehto. Poikkeuksina ovat vain liikennekeskus-
ten vakinaiset korvausrekrytoinnit ja tietynlaisia turvatiloja vaativat tehtävät. 
 
Taulukko 5.  Alueellistamisen tilanne 31.12.2016. 
 

Paikkakunta Toteutuma 31.12.2016 (htv) Velvoite 31.12.2017 (htv) 

Lappeenranta 66 90 
Tampere 25  
Turku 4  
Vaasa 2  
Oulu 1  
Tampere, Turku, Vaasa 
ja Oulu yhteensä 

32 40 

Yhteensä 98 130 
 
 
Vuoden 2016 loppuun mennessä Liikennevirasto oli alueellistanut yhteensä 98 htv:ta, 
joista 66 htv:ta Lappeenrantaan ja yhteensä 32 htv:ta Tampereelle, Turkuun, Vaasaan 
ja Ouluun. Alueellistamisvelvoitteeseen pääsemiseksi Liikenneviraston pitäisi saada 
alueellistettua vuoden 2017 aikana yhteensä 32 htv:ta, joista 24 htv:ta Lappeenran-
taan ja 8 htv:ta Tampereelle, Turkuun, Vaasaan tai Ouluun. 
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1.6  Henkilöstösuunnittelu ja osaamisen 
kehittäminen 

Liikennevirasto jatkoi vuonna 2016 strategista HR –työtä ja strategisen henkilöstö-
suunnitelman laatimista. Tavoitteena on, että virasto pystyy mukauttamaan osaamis-
taan ennakoiden tarpeiden mukaan ja toimintaa priorisoiden. Henkilöstösuunnittelu 
on jatkuva prosessi ja ohjaa viraston osaamisen kehittämistä sekä rekrytointeja.  
 
Koulutuksiin investointiin suoraan rahallisesti 0,59 (0,62) miljoonaa euroa. Tämä te-
kee keskimäärin 909 (945) €/htv. Rahasumman laskuun vaikuttaa osaltaan keskitet-
tyjen koulutusohjelmien toteutusaikataulu. Määrää voidaan pitää keskimääräisenä 
asiantuntijaorganisaation lukuna. Koulutusajan palkkakustannukset olivat keskimää-
rin 0,639 (0,638) M€. Työaikaa koulutukseen osallistumiseen käytettiin 4,5 (4,5) päi-
vää/htv,  
 
Liikenneviraston osaamisen kehittäminen kohdistuu paitsi omaan virastoon ja henki-
löstöön, myös koko liikennealaan ja sen toimijoihin. Henkilöstölle tarjotaan koulutus-
ta ja valmennusta sekä johtamis- että substanssitehtäviin kurssien, valmennusten ja 
seminaarien muodossa. Osaan koulutuksiin voivat osallistua myös sidosryhmien ja 
kumppaneiden henkilöstöä esimerkiksi ELY-keskuksista. Koulutus ostetaan pääosin 
markkinoilla toimivilta koulutuslaitoksilta, mutta myös omaa sisäistä koulutusta jär-
jestetään.  
 
Koko liikennealan kannalta keskeistä osaamisen kehittämistä on myös yhteistyö mui-
den infra- ja liikennealan toimijoiden kanssa. Sen tavoitteena on saada aikaan ja edis-
tää yhteistä näkemystä koko liikennealan osaamisen tilasta ja osaamisen kehittämi-
sen tarpeista. Keskeisinä toimenpiteinä jatkettiin suunnitelmallista LIKE-foorumin 
(liikennealan osaamisen kehittämisfoorumi) yhteistyötä sekä oppilaitosyhteistyötä 
oppilaitosten kanssa (esim. Aalto, LUT, TTY).  
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Koulutusten lisäksi osaamista kehitetään laajasti työn ohessa. Tärkeimpinä keinoina 
ovat projektit, hankkeet ja muu vastaava sidosryhmäyhteistyö sekä yhteishankkeet ja 
seminaarit. Myös henkilöstön omaehtoista opiskelua tuettiin.  
 
Vuoden 2016 aikana panostettiin erityisesti sisäisen liikkuvuuden edistämiseen tar-
joamalla tehtäviä pääsääntöisesti aina ensin omalle henkilöstölle uudistetun työtorin 
kautta. Työtorin avulla sisäinen liikkuvuus kasvoi viraston sisällä ja osaamista hyö-
dynnettiin entistä enemmän yli toimiala- ja osastorajojen.  
 
Henkilöstön liikkuvuuden muotona on pidetty myös tehtäväkiertoa, joka perustuu 
osapuolten siitä tehtyyn sopimukseen. Vuonna 2016 tehtäväkiertosopimuksen mukai-
sissa tehtävissä työskenteli virastossa ja viraston ulkopuolella yhteensä 12 henkilöä. 
Tehtäväkierrot kestivät pituudeltaan kolmesta kuukaudesta kahteen vuoteen ja osa 
tehtäväkierroista päättyi henkilön vakinaiseen siirtymiseen uusiin tehtäviin.  
 
Huomioimisen arvoista on, että tehtäväkierron soveltamistapoja viraston käytännön 
mukaan ovat myös sijaistehtävissä, projektitehtävissä ja erilaisissa työryhmissä toi-
miminen, ei ainoastaan tehtäväkiertosopimuksen mukainen kiertoon lähteminen. 
Näin tarkasteltuna tehtäväkierto on varsin laajamittainen osaamisen kehittämistapa 
Liikennevirastossa. 
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2  Henkilöstön hyvinvointi 

2.1  Työhyvinvoinnin johtaminen 

Valtiokonttori myönsi keväällä 2016 Liikenneviraston Paras työpaikka -kehittämis-
hankkeelle kunniamaininnan Kaiku-teko 2016 -kilpailussa. Valtiokonttorin peruste-
luissa kiiteltiin Paras työpaikka -kehittämishankkeen poikkeuksellisen ketteriä mene-
telmiä ja kokeilukulttuuria, jonka hengessä on edistetty työhyvinvointia ja työnantaja-
toimintaa. Perusteluissa todettiin, että Liikennevirasto on kokeillut ja ideoinut roh-
keasti ja innovatiivisesti joustavia työskentelytapoja. 
 
Liikenneviraston Paras työpaikka -kehittämishanke käynnistettiin keväällä 2014 ja 
siihen kuului monia tekoja. Hankkeessa syntyi muun muassa ajankohtainen joustavan 
etätyön malli, HR:n uusi jalkautuva toimintatapa, työhyvinvointisuunnitelma sekä 
työhyvinvointiryhmä. Työhyvinvoinnin kehittämiseksi laaditussa työhyvinvointisuun-
nitelmassa on viisi painopistealuetta, joista jokaiselle on asetettu tavoite ja kehittä-
mistoimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi. Painopistealueet ovat johtaminen ja 
esimiestyö, terveys ja työkyky, osaaminen, työ ja työolot sekä työyhteisön toimivuus. 
Työhyvinvointiryhmä (Tyhis) seuraa ja kehittää toimenpiteitä säännöllisesti. 
 
Uudesta etätyömallista kerättiin kokemuksia henkilöstökyselyllä helmikuussa 2016. 
Henkilöstökysely perustui tutkimuspohjaiseen ja laajasti käytettyyn The Utrecht Work 
Engagement Scale -mittariin, joka mittaa työn imua. Keskeisimpinä tuloksina nousi 
esiin, että asiantuntijan mahdollisuus päättää oman työnsä tekemisestä – kuten mis-
sä ja milloin työtä tehdään – on yksi tärkeistä työn voimavaroista Liikennevirastossa. 
Mahdollisuus päättää oman työnsä tekemisestä nostaa työn imua ja sen myötä koet-
tua työn tuloksellisuutta sekä työhyvinvointia Liikennevirastossa. Yli 90 prosenttia 
kyselyyn vastanneista koki joustavan etätyön hyväksi muutokseksi omalle työlleen.  
 

2.2  Työtyytyväisyys 

Viraston työtyytyväisyystutkimus toteutettiin loka-marraskuussa 2016. Tutkimukseen 
vastasi 551 henkilöä. Kyselyn vastausaste oli 82 % eli se nousi hieman viime vuoden 
tasosta (80 %).  Viraston kokonaisindeksi nousi tasolle 3,7 3,6) ja ylitti valtionhallin-
non keskiarvon 3,6. 
 
Edellisten vuosien tapaan miesten ja naisten työtyytyväisyydessä ei ollut juurikaan 
eroa ja tulokset pysyivät viime vuoden tasolla: miesten keskiarvo oli 3,7 ja naisten 3,6.  
Henkilöstöryhmänä johto ja esimiehet olivat tyytyväisempiä kuin muu henkilöstö. 
Johdon ja esimiesten keskiarvo oli 4,0, kun taas muun henkilöstön keskiarvo oli 3,6.  
Ikäryhmistä alle 30-vuotiaat olivat tyytyväisempiä kuin muu henkilöstö indeksillä 3,8. 
30-39-vuotiaiden ja 40–49-vuotiaiden työtyytyväisyys oli tasolla 3,6 ja 50–59-
vuotiaiden ja yli 60 vuotiaiden työtyytyväisyyden indeksi oli 3,7. 
 
Uusina summaindekseinä kyselyssä laskettiin viraston johtajuusindeksiksi 3,5, inno-
vointikyvykkyysindeksiksi 3,8 ja työyhteisöindeksiksi 4,0. 
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Viraston vahvuuksina pysyivät sukupuolten tasa-arvon toteutuminen indeksillä 4,3, 
oikeudenmukainen kohtelu työtovereiden ja esimiehen taholta indeksillä 4,2 sekä 
työn mielenkiintoisuus ja haastavuus indeksillä 4,1. Uusiksi vahvuuksiksi nousivat 
myös työn tavoitteiden tietäminen indeksillä 4,3 ja työnantajan tavoitteisiin sitoutu-
minen indeksillä 4,1.  
 
Kehittämiskohteeksi nousi palkkauksen muuttuminen työsuorituksen muuttumisen 
myötä indeksillä 2,6, joka laski viime vuoden indeksistä (3,0). Lisäksi kehittämiskoh-
teiksi muodostuivat ylimmän johdon toimiminen esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä 
indeksillä 3,0, johdon onnistuminen työyhteisön töiden organisoinnissa indeksillä 3,1 
sekä kehityskeskustelut työn tekemisen ja osaamisen kehittämisen tukena indeksillä 
3,1. 
 
Epäasialliseen kohteluun puuttuminen ja sen ennaltaehkäisy nousivat edelleen tärke-
äksi teemaksi. Kyselyyn vastanneista 30 henkilöä kertoi kokeneensa epäasiallista 
kohtelua kuluneen vuoden aikana ja 46 henkilöä kertoi havainneensa epäasiallista 
kohtelua ympärillänsä. 
 

2.3  Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot 

Työterveyshuollon valtakunnallisessa toimintasuunnitelmassa työterveysyhteistyön 
painopisteenä oli ennakoiva ote työympäristön kehittämisen ja uusien toiminta-
tapojen ja muutoksissa tukeminen.  
 
Sairauspoissaolot pyrittiin pitämään nykyisellä hyvällä tasolla. Jatkettiin säännöllistä 
työterveysyhteistyötä sairauspoissaolojen hallinnassa. 
 
Esimiesvalmennus aloitettiin työhyvinvoinninjohtamisen moduulilla työterveyspsyko-
login johdolla, jossa aiheena varhaisen tuen malli ja siinä tukeminen. Henkilöstölle 
järjestettiin erilaisia teemaryhmiä mm. mindfulness-ryhmä. 
 
Yli 50 matkapäivää/vuosi tekeville tehtiin suunnattu terveystarkastus ja -selvitys. 
 
Hallinnon alan virastojen kesken aloitettiin yhteistyö Terveystalon vetämänä. Tavoit-
teena on tehdä yhteisiä toimintatapoja ja yhdistää erilaisia työterveyshuollon tekemi-
siä yhteiseksi. 
 
Taulukko 6.   Työterveyshuollon bruttomenot. 
 

Vuosi Milj. € htv € / htv
2016 0,622 647 962
2015 0,661 652 1015
2014 0,609 657 927
2013 0,633 650 975

2012 0,630 655 961
2011 0,566 657 861

2010 0,509 687 741
 

 
 



20  

Sairauspoissaolojen keskiarvo oli laskenut. Vuosimuutos -12 % (+20 %), jolloin kes-
kiarvo oli 6,0 (6,8) päivää/ htv. Tämä on alle valtionhallinnon keskimääräisen tason, 
joka oli 8,5 (8,6) päivää/ htv. LVM:n hallinnonalalla poissaoloja oli 5,9 (6,4) päivää/ 
htv. Sairauspoissaoloihin johtaneiden tapausten määrä nousi 1018 (919) kpl. Sai-
rauspoissaoloja oli 3 876 (4 444) työpäivää ja poissaolojen keskimääräinen pituus 
tapausta kohden oli 3,8 (4,8) päivää. Lyhyet 1-2 pv. sairaustapaukset ja keskipitkät 
11–45 pv. kasvoivat. Toisaalta 3.pv ja pitkät poissaolot yli 66 pv. vähenivät. Pitkien 
poissaolojen tapauskohtainen merkitys päivien määrässä on suurempi kuin lyhyiden, 
joka pääosin selittää keskimääräisen sairauspoissaolopäivien keskiarvon laskun.  
 
Lyhyiden eli 1–3 päivän pituisten sairauspoissaolojen osuus oli noussut hieman, ollen 
78 % (77 %).  LVM:n hallinnonalalla lyhyitä poissaoloja oli keskimäärin 84 % (81 %), 
valtionhallinnossa 78 % (76 %). Terveysprosentti eli ilman sairauspoissaoloja olleen 
henkilöstön osuus oli noussut 51 % (44 %). LVM:n hallinnonalalla laskenut luku oli 
keskimäärin 42 % (51 %) ja valtionhallinnossa 42 % (40 %).    
 

 
 
Kuva 8.  Sairauspoissaolotapauksien pituus työpäivää/kpl.   
 
Työtapaturmista johtuvia poissaolojen määrä oli 0,2 (0,1) päivää/ htv. Keskimääräi-
nen pituus oli 9 (2) päivää/tapaus. Työtapaturmia oli yhteensä 29 (10) kpl, ja näistä 
sairauspoissaoloihin johtaneita tapauksia oli 13 (2) kpl. Työtapaturmatilastoille on 
tyypillistä vuosittaiset muutokset, johtuen tapausten yksilöllisyydestä ja vähäisistä 
määristä. Vuosittaiset ulko-olosuhteet vaikuttavat myös olennaisesti työmatkan ai-
kaisten tapaturmien määrään.  
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2.4  Virkistystoiminta  

Liikennevirasto käytti 0,258 M€ eli 398 € / htv liikunta- ja virkistystoiminnan menoi-
hin.   
 
Taulukko 7.  Virkistys- ja liikuntatoiminnan menot.  
 

Vuosi Milj. € htv € / htv
2016 0,258 647 398

2015 0,271 652 416
2014 0,280 657 426

2013 0,126 650 194

2012 0,118 655 180

2011 0,124 657 189

2010 0,133 687 193
 

 
Viraston liikunta- ja virkistystoimintaa koordinoi Vili-verkosto, jossa on edustajia eri 
toimialoilta ja harrastusryhmistä. Verkosto suunnittelee ja toteuttaa virkistys- ja lii-
kunta-asioita ja varmistaa, että toteutettavat tapahtumat ovat yhdessä sovittujen pe-
riaatteiden mukaisia sekä tukevat henkilöstön hyvinvointia viraston eri toimipisteissä.  
 
Omaehtoiseen harrastamiseen oli mahdollista saada Smartumin liikunta- ja kulttuuri-
saldoa maksimissaan 400 euron arvosta. Henkilöstöllä oli mahdollisuus saada osit-
tain tuettua hierontaa 7 kertaa vuoden aikana. Hieronnan tukemisen perusteena on 
ennaltaehkäisevän työterveyden tukeminen. Liikennevirasto tuki myös TieLoman Tuki 
Ry:n majaa Saariselällä, jota kaikilla liikennevirastolaisilla oli mahdollisuus vuokrata. 
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Virkistys- ja liikuntatoiminnan tavoitteena oli myös yhteisöllisyyden lisääminen ja 
tukeminen. Tätä toteutettiin eri toimipisteissä virkistyspäivien, liikuntatilaisuuksien 
ja -tapahtumien sekä ulkoilupäivien muodossa. Lisäksi virastossa pyöri harrastus-
vuoroja joihin osallistuttiin viraston tukemana omalla ajalla (mm. salibandy ja kauka-
lopallo).  
 

 
Kuvia virkistys- ja liikuntapäivistä 2016. 
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2.5  Yhteistoiminta 

Liikennevirasto toteuttaa aktiivista yhteistoimintaa henkilöstöjärjestöjen kanssa. Vi-
raston yhteistoimintasopimuksen mukaisesti pääsopijajärjestöillä (JUKO, Pardia ja 
JHL) on edustajansa viraston yhteistoimintaelimissä. Keskeisin elin on viraston yh-
teistyötoimikunta, joka kokoontui vuoden 2016 aikaan 8 kertaa. Toimialoilla yhteis-
toimintamenettelyä toteutetaan toimialojen yhteistyötoimikunnissa sekä toimiala-
infoissa, jotka kokoontuvat harvemmin.  
 
Yhteistyötoimikunnissa käsitellään yhteistoimintasopimuksen mukaisia erityisesti 
henkilöstöön liittyviä asioita. Keskeisiä asioita koko henkilöstön kannalta vuonna 
2016 olivat muun muassa virastoa ja hallinnonalaa koskevat uudistushankkeet, orga-
nisaatio-esiselvitysten tilannekatsaukset ja etenemiset sekä toimitila-asiat. Lisäksi 
käsiteltiin perinteisesti mm. työterveyteen, työhyvinvointiin sekä työsuojeluun liitty-
viä tehtäviä ja asioita. 
 

2.6   Työsuojelu 

Liikenneviraston johdon ja henkilöstöjärjestöjen keskinäisen sopimuksen mukaisesti 
työsuojelutoimikunnan tehtäviä Liikennevirastossa hoitaa viraston yhteistyötoimi-
kunta. Myös toimialojen yhteistyötoimikuntien kokouksissa työsuojeluasiat ovat 
omana kohtanaan asialistalla. Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu/valtuute-
tut ovat kutsuttuina viraston ja toimialojen yhteistoimintakokouksiin. Työsuojelun 
edustajat osallistuvat myös työterveyshuollon valtakunnallisen ja paikallisen toimin-
nan suunnittelukokouksiin. 
 
Liikenneviraston työsuojelun työpaikat ovat: 

• Säännöllistä työaikaa tekevät Liikenneviraston eri toimipisteissä 
• Liikennekeskusten muodostama työpaikka 

 
Liikenneviraston työsuojeluorganisaation toimikausi päättyi vuoden 2016 loppuun. 
Työsuojeluvaalit pidettiin marras-joulukuussa ja niissä valittiin kummallekin työsuo-
jelun työpaikalle työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Uuden työsuojelu-
organisaation toimikausi on 2017–2020. 
 
Työsuojelu on vaikuttavimmillaan, kun se on ennakoivaa. Työpaikan työsuojelu on 
jokapäiväistä, kokonaisvaltaista, pitkäjänteistä ja järjestelmällistä. Tämä edellyttää, 
että työsuojelulle on asetettu tavoitteita ja niihin sitoudutaan. Liikennevirastossa työ-
suojelutoiminnan painopistealueita ja kehittämistarpeita vuonna 2016 olivat: 
 

• tarvittavien perustyöpaikkaselvitysten toteuttaminen (Lappeenranta, pää-
kaupunkiseudun liikenteenhallintakeskus) ja niissä esiin tulleiden toimen-
pide-ehdotusten seuranta 

• työsuojelutietoisuuden parantaminen, turvallisuuskulttuurin merkityksen 
esiin nostaminen ja perehdyttäminen sekä henkilöstön koulutus 

• henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen (työajan seuranta, epäasiallisen 
kohtelun ja kiusaamisen ehkäiseminen, jaksaminen, ergonomia, uudet työn 
tekemisen mallit) 

• toimitiloihin liittyvät toimenpiteet (muutot, sisäilma, toimitilaturvallisuus) – 
toimitilahankkeet 
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• työmatka- matkatyöturvallisuuden selvittäminen ja edistäminen – suunnattu 
työpaikkaselvitys paljon matkustaville henkilöille 

• yhteisen työpaikan velvoitteiden tunnistaminen ja niistä huolehtiminen – 
muiden työnantajien työntekijät Liikenneviraston tiloissa 

• turvallisuusohjeistusten kehittäminen 
• työtyytyväisyyskyselyn aiheuttamat toimenpiteet (epäasiallisen kohtelun sel-

vittäminen) 
 
Työsuojelutoiminnan painopistealueet ja kehittämistarpeet on kirjattu Liikenneviras-
ton työsuojelun toimintaohjelmaan. Näiden mukaan työsuojelutoiminta linjautuu Lii-
kennevirastossa. Toimintaohjelma päivitetään vuosittain ja se hyväksytään ja sitä 
seurataan viraston yhteistoimintaelimissä.  
 
Vuosi 2016 oli työtapaturmien osalta surullinen. Työtapaturmia sattui vuonna 2016 
kaikkiaan 29 (10) ja niistä aiheutui 249 poissaolopäivää. Tapaturmista 24 (7) oli työ-
matkatapaturmia. 
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3  Palkkaus ja palkitseminen  

3.1  Palkkausmenot 

Henkilöstön palkkauskulut olivat yhteensä 49,3 (49,9) Milj.€. Yhden henkilötyö-
vuoden palkkauksen ja palkitsemisen hinnaksi muodostui virastossa keskimäärin 
76.136 (76.646) € sisältäen työnantajamaksut. Työnantajamaksujen maksuprosentit 
laskivat ollen 19,061 % (21,535) %. Kokonaispalkkasumman lasku johtuu pääosin 
työantajamaksujen laskusta, sopimuskorotusten nollalinjasta sekä lomarahojen vaih-
doista ja henkilötyövuosimäärän vähenemisestä. Työantajamaksujen laskemiseen on 
osittain vaikuttanut takautuvasti työkyvyttömyyseläkkeiden vähentynyt määrä kahte-
na edellisenä vuotena. 
 
Liikennevirastossa käytössä oleva palkkausjärjestelmä on Alexander Pay Manage-
ment Oy:n (nykyisin Innova Palvelut Oy:n) kehittämä Palkkavaaka, joka on edustavas-
ti käytössä valtionhallinnossa.  
 
Palkkaus muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkan-
osasta ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta pal-
kanosasta. Tehtävät on jaoteltu 15 eri vaativuusryhmään. Vaativuuden arviointitekijät 
ovat tehtävään liittyvä osaaminen ja vuorovaikutus, ohjaus ja päätöksenteko sekä 
vastuu ja rooli. 
 

 
 
Kuva 9.  Palkkausjärjestelmän henkilömäärät vaativuustasoittain.  
 
Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointitekijät ovat osaaja ja tuloksentekijä, työyh-
teisön jäsen ja eteenpäin katsoja. Henkilökohtaisesta työsuorituksesta voi saada 5–21 
suorituspistettä, jotka vastaavat henkilökohtaisen palkanosan prosenteissa osuuksia 
0–50 %. Henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvan henkilökohtaisen palkanosan 
keskiarvo oli 22 %. 
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Taulukko 8.  Palkat ja palkkiot.   
 
Liikenneviraston tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely 

  2016 2015 

      

Henkilöstökulut 41 503 066,20 41 110 867,61 
    Palkat ja palkkiot 39 934 322,46 39 652 364,92 
    Tulosperusteiset erät 1 418 443,64 1 386 431,58 
    Lomapalkkavelan muutos 150 300,10 72 071,11 

Henkilösivukulut 7 765 370,46 8 824 020,05 
     Eläkekulut 6 742 131,79 7 699 508,79 

     Muut henkilösivukulut 1 023 238,67 1 124 511,26 

Yhteensä 49 268 436,66 49 934 887,66 

Johdon palkat ja palkkiot, josta 685 865,80 768 400,43 
     - tulosperusteiset erät 17 253,70 22 334,25 
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 46 408,57 45 046,00 
     Johto 1 020,00 1 300,00 
    Muu henkilöstö 45 388,57 43 746,00 
 
 

3.2  Tulospalkkiot 

Liikennevirastossa oli käytössä tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkio on tulos-
sopimusten toteutumisesta tai asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta makset-
tava, muusta palkkauksesta erillinen bonus. Tulossopimusten toteutumista ja tulos-
tavoitteiden saavuttamista mitataan tunnusluvuilla tai arvioinneilla. 
 
Vuonna 2016 käyttöön otettiin yhteiset tulostavoitteet ja pisteytys, aikaisemman tu-
losyksikkö (toimiala) kohtaisen sijaan. Vuoden 2016 tulospalkkion maksuprosentiksi 
muodostui kaikille yhteinen 3,6 %, joka on samalla tasolla kuin vuoden 2015 tulos-
yksiköiden mediaaniarvo 3,6%.  
 
Tulospalkkio voidaan maksaa henkilölle, joka ko. vuonna on ollut viraston palveluk-
sessa yli kuusi kuukautta ja on edelleen palveluksessa vuoden lopussa ja henkilölle, 
joka on siirtynyt tulosyksiköstä eläkkeelle palveltuaan ko. vuonna vähintään kuusi 
kuukautta. Tulospalkkion enimmäismäärä oli 5 % tulospalkkion piiriin kuuluvien hen-
kilöiden ko. vuoden bruttopalkkasummasta.  
 
Pikatulospalkkioiden määrä hieman nousi ollen 118 kpl, yhteissummaltaan 27.300 € 
(89 kpl 19.550 €). Pikatulospalkkion edellytyksenä on erittäin hyvä työsuoritus, ja se 
on kertaluontoinen bonuspalkkio. Palkkion suuruus voi olla tilanteesta riippuen 150, 
200 tai 250 € brutto. 
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3.3  Matkustus 

Matkustusmenot olivat yhteensä 2,24 M€ (2,29 M€). Muutos vuoteen 2015 oli -2,5 % 
(-4,8). Maksetut päivärahat nousivat 3,4 % (-1,9), kilometrikorvaukset nousivat 8,2 % 
(-2,4) ja matkustuspalveluiden menot vähenivät -6,3 % (-6,2). Yhden henkilötyövuo-
den matkustuskustannukset olivat keskimäärin 3 458 (3 520) €.  Kotimaan matkapäi-
vien määrä muuttui +5 % (+1) %, Pohjoismaiden matkapäivät +10 % (-7) ja muiden 
maiden matkapäivät -6 % (0) %. Matkapäivien kokonaismäärä nousi 4 % (-1). 
 
Liikennevirastossa käytetään valtiolle keskitetysti kilpailutettuja palveluntuottajia 
mm. reittilennoissa, hotellivarauksissa ja autovuokrauspalveluissa sekä matkavakuu-
tuksissa, matkanhallintajärjestelmässä ja matkatoimistopalveluissa. 
 

 
 

 
 
Kuva 10.  Matkakustannusten jakaantuminen 2016; sis. kaikki talousarviotilit. 
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Kuva 11.  Matkakustannusten kehitys 2010–2016; sis. kaikki talousarviotilit. 
 
 

 
 
Kuva 12.  Matkapäivien määrän kehitys 2014–2016; sis. kaikki talousarvio-

tilit. 



Liite 1  

Henkilöstötunnusluvut yhteenveto  

 
Tunnusluvut 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Henkilöstömäärät 31.12.        
• vakinaisia 661 656 650 633 639 621 603 
• määräaikaisia 41 34 34 57 45 64 65 
• Henkilöstömäärät yhteensä 702 690 684 690 684 685 668 
        
Henkilötyövuodet kaikki (htv)  687 657 655 650 657 652 647 
• Vakinaiset htv 636,6 622,9 621,0 602,7 609,3 595,7 585,2 
• Määräaikaiset htv 50,7 34,2 34,2 46,9 48,1 56,0 61,7 
        
Osa-aikaeläkkeellä 27 19 26 26 22 21 11 
        
Vakinaisen henkilöstön muutos – 34 – 5 – 6 – 17 +6 – 18 – 18 
Poistuma 50 51 43 51 27 26 47 
Uusrekrytoinnit  16 46 36 34 34 8 30 
Palkat ja palkkiot yhteensä Milj.€ 47,0 46,0 47,6 48,0 50,3 49,9 49,3 
Palkkakustannukset € / htv 67 700 70 023 72 613 73.812 76.512 76.646 76.136 
Keski-ikä 49,5 48,9 48,8 48,2 48,3 48,3 48,1 
        
Koulutusrakenne (%-osuus) % % % % % % % 
Perusaste 4 3 3 3 3 2 2  
Keskiaste 21 22 20 21 19 20 17 
Alin korkea-aste 14 14 14 14 13 13 13 
Alempi korkeakoulu 23 22 23 24 25 25 24 
Ylempi korkeakoulu 34 35 38 36 38 38 40 
Tutkijakoulutus 2 2 2 2 2 2 2 
Koulutusaste tuntematon 2 1 0 0 0 0 3 
Koulutustasoindeksi 5,3 5,5 5,6 5,6 5,7 5,7 5,7 
        

Sairauspoissaolot pv / htv 8,1 8,5 8,1 8,0 5,7 6,8 6,0 
        
Työtyytyväisyysindeksi 3,2 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 3,7 
Työterveyshuolto € / htv 741 861 961 975 927 1015 962 
        
Virkistys- ja liikuntatoiminta € / htv 193 189 180 194 426 416 398 
        
Koulutuspalvelut € / htv 997 

 
1177 1301 1296 1327 945 909 
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