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Välmående på arbetsplatsen

YRKESKUNNIG PERSONAL
UTGÖR EN VIKTIG GRUNDSTEN
I SAMKOMMUNENS VERKSAMHET
Personalbokslutet redogör för Kårkulla samkommuns personal, personalmängd, sammansättning,
omsättning och frånvaro under 2018. I rapporten
ingår också uppgifter om företagshälsovården, arbetarskyddet, UUA-verksamheten och personalutbildningen. Den statistik personalbokslutet bygger
på utgår i huvudsak från läget den 31.12.2018.

Ett av personalstrategins mål är en yrkeskunnig personal, vilken är en viktig grundsten i samkommunens verksamhet och i den dagliga kontakten med
våra brukare. Personalförvaltningens roll och uppgift är att producera bra och kvalitativa stödtjänster
i organisationen.

Personalbokslutet ger information som stöder personalutvecklingen och beslutsfattandet. Personalbokslutet kan också fungera som ett underlag för
diskussioner mellan förtroendevalda, tjänstemannaledning, chefer och personal.

Pargas, mars 2019
JEANETTE GRIPENBERG
Personalchef
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SAMARBETET MELLAN ARBETSGIVAREN
OCH PERSONALEN
Det arbetsplatsdemokratiska samarbetsorganet
utgörs av samarbetskommittén. Samarbetskommittén och arbetarskyddskommissionen är densamma inom Kårkulla samkommun. Kommittén
bestod av 12 representanter med personliga ersättare fördelade enligt sex platser för fackföreningarna, tre platser för arbetarskyddsfullmäktige
samt tre platser för arbetsgivarparten. Dessutom
inkallas sakkunniga vid behov, i huvudsak företagshälsovårdare Carola Jahnsson.
Samarbetskommittén fungerar som samarbetsorgan i frågor som hänför sig till lagen om
samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare
samt som i lag och förordning avsedd arbetarskyddskommission.
Samarbetskommittén sammanträdde fyra gånger 2018 och behandlade totalt 40 paragrafärenden. Ärendena gällde främst utlåtanden till och
synpunkter på frågor vilka berör personalen.
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Bl.a. behandlades budgeten och ekonomiplanen, verksamhetsplanen för arbetarskyddet och
företagshälsovården, personal- och utbildningsplanen inför år 2019, rapporter om inträffade
olycksfall och tillbud, arbetarskyddsfullmäktiges verksamhet, arbetarskyddsprogrammet och
riskbedömningar på enheterna.
Under hösten 2017 arrangerades nyval av personal till arbetarskyddsorganisationen för mandatperioden 2018-2021. Valet arrangerades som
sämjoval bland arbetstagarna. Arbetsgivarens
representanter utses av styrelsen.
Samarbetskommittén har från hösten 2018 letts
av Mikaela Othman och vice ordförande Berit
Wahlman.

Välmående på arbetsplatsen

Fackföreningarna har representerats av:
Ordinarie:
Carita Lindblom
Fanni Sundell
Mona Eriksson
Petra Kock-Hautamäki
Heidi Ehrnström
Mikaela Othman

Ersättare:
Hans Henriksson
Solveig Wilén
Marjo Lepistö-Grönroos
Tiia-Maria Honkonen
Emma Peri
Berit Wahlman

Arbetarskyddsfullmäktigen har varit:
Susanna Agge, Åboland

I vice, Disa Malmberg
II vice, Anne Järvinen

Anna – Lena Aspegren–Törnroos,
mellersta och södra Österbotten

I vice Lars Nybohm,
II vice Nina Ekblad

Hans Rosenberg, mellersta Nyland

I vice Michaela Kokkola
II vice Richard Martin

Arbetsgivarens representanter har varit:
Sofia Ulfstedt, samkommunsdirektör
Miia Lindström, regionchef Åboland tom 1.8.18
Eva Isaksson-Holmberg, arbetarskyddschef
Jeanette Gripenberg, personalchef from 18.6.18

Martin Nordman, ekonomidirektör
Fredrika Abrahamsson, chef för EUC
Carola Isaksson, förvaltningssekreterare
Pernilla Backlund, personalsekreterare

INFORMATIONEN
TILL PERSONALEN
Informationen till personalen har skötts via arbetsplatsmöten, e-post, intranätet, Info-bladet, Kårkullas Facebook-, Twitter- och Intragramsidor samt den egna tidningen Omslaget. Samkommunens tidning Omslaget
utkom med fyra nummer under året 2018. All personal
fick tidningen gratis.
Samkommunens Infoblad publicerades på intranätet
varannan vecka. Infobladet är samkommunens interna
informationskanal där aktuella utbildningar, personalärenden och övrig aktuell information publiceras.
På samkommunens intranät (Office 365) hade personalen tillgång till aktuell information, blanketter, handböcker, direktiv och anvisningar. Ledningsgruppens,
samarbetskommitténs och samarbetsorganet för substans- och kvalitetsfrågors PM samt ledningens cirkulär
finns tillgängliga för personalen på intranätet.

Representanter för arbetsgivaren och huvudförtroendemännen för JHL, Tehy och Akava har under året
hållit regelbundna huvudförtroendemannamöten.
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Kårkulla är
en god arbetsgivare
• Organisationskulturen
• Anställningsförhållandet
• Lön- och belöningspolitik

Kårkulla har
en yrkeskunnig
och brukarriktad
personal

Kårkulla har
en välmående
och välmotiverad
personal
• Arbetshälsa
• Ledarskap och medarbetarskap
• Kommunikation och
samarbete
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• Rekrytering
• Introduktion
• Kompetensutveckling

PERSONALSTRATEGI MED HANDLINGSPROGRAM FÖR KÅRKULLA SAMKOMMUN
Som grund för Kårkulla samkommuns personalförvaltning ligger personalstrategin och handlingsprogrammet. Flera av de målsättningar som handlingsprogrammet satt upp har uppfyllts.
Utöver de resultat som framgår av andra delar av detta bokslut har följande verksamhetsmål
för handlingsprogrammet uppnåtts under 2018:
• Uppdaterade uppgiftsbeskrivningar
• Uppdaterade behörighetskrav
• Personalstrategi 2018-2020
• Lönestrategi och belöningsprinciper
• Personal- och utbildningsplan 2019
• Handlingsplan för aktivt stöd av arbetsförmågan – modell för tidigt stöd
• Lokalt avtal om 12 timmars arbetspass
• Riskbedömning i WPro
• Kemikaliesäkerhetsanvisningar
• Val av arbetarskyddspersonal 2018-2021
En stor personalstrategisk förändring under året 2018 var beslutet att använda arbetstids
planeringssystemet Numeron i hela samkommunen för resursplanering. Resursplanerarna har
redan under 2018 skrivit arbetstidsplaneringen för Åboland och EUC. Centralförvaltningen har
under det gångna året informerat och utbildat övriga regioner i hur den nya systemet kommer
att ändra resurstänkandet.

Välmående på arbetsplatsen

KVALITETSMÄTNING UR
PERSONALPERSPEKTIV
Det finns ett samband mellan arbetslivskvalitet och resultat. Arbetslivskvaliteten är arbetstagarnas upplevda
flerdimensionella förhållande till det egna arbetet och
arbetsplatsen. Det talas om en fysisk, psykisk, social och
ekonomisk relation till arbetsorganisationen. För att få
reda på hur arbetslivskvalitet upplevs på Kårkulla samkommun utför vi kvalitetsmätning ur personalperspektiv.
Kvalitetsmätningen består av 11 frågor som är relevanta ur personalens perspektiv. Frågorna utgör ett mått
(kvalitetskriterium) på om kvalitetsmålen nåtts eller inte.
Kvalitetsmätning görs anonymt en gång per år, senast 31
januari för föregående år. Resultaten beaktas i enhetens
verksamhetsberättelse och ekonomiplanering. Nytt för
2018 års kvalitetsmätning var att frågorna har omarbetats en aning för att bättre fånga upp personalens åsikter
och en del tillades där personalen fick svara på hur de
anser att företagshälsovården har fungerat.
Mätningen för 2018 fick 654 svar, vilket är 106 flera svar
jämfört med år 2017. Median värdet på hur trevligt det
har varit att komma på arbete under de senaste veckorna var 4 på en skala 1-5.

PLOCK UR KVALITETSMÄTNINGEN
Svarsalternativen har indelats enligt följande och anges
i %, se figur 1.
(Jämförelsetalen från år 2017 finns inom parentes)

Helt eller delvis
av annan åsikt

Helt eller delvis
av samma åsikt

Vet ej

Jag har klart fört mig vilken huvuduppgiften är

94 (96)

1 (0)

5 (4)

Jag anser att jag får ta lagom stort ansvar

86 (86)

3 (1)

11 (13)

Mina åsikter blir beaktade

81 (81)

4 (4)

15 (15)

Jag får tillräckligt med fortbildning

77 (77)

6 (6)

17 (17)

Jag känner mig trygg i arbetet

85 (85)

2 (2)

13 (13)

Jag kan diskutera öppet olika problem i arbetet

81 (81)

3 (3)

16 (16)

Jag hittar den information jag behöver i arbetet

67 (67)

5 (5)

28 (28)

Jag har blivit erbjuden att delta i utvecklingssamtal
med min chef under de senaste 12 månaderna

Ja:
75 (67)

Nej:
19 (26)

Jag är nyanställd
6

Figur 1.

Resultaten analyseras och används som underlag på enhetens planeringsdag/personalmöte
för kvalitetsförbättrande åtgärder. De sammanlagda kvalitetsmätningsresultaten ur personalperspektiv används som underlag för kvalitetsförbättring inom organisationen.
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SÅ HÄR MÅNGA ÄR VI
VI ÄR 920 STYCKEN
Den 31.12.2018 hade Kårkulla samkommun 920 personer anställda. I antalet ingår inte vikarier eller anställda i
kortvariga anställningsförhållanden. Det betyder att antalet anställda ökade något jämfört med 2017 (915 personer) och också i jämförelse med 2015 (880 personer).
En befattning eller tjänst kan vara delad på flera personer på grund av deltidsanställningar.
Uträknat i årsverken utgör arbetsinsatsen 2018 på Kårkulla samkommun 1063, fördelat på 2103 personer.
Siffran innefattar tillsvidareanställda, inhoppare och anställda på visstid samt anställda med läroavtal och med
lönesubvention.

Antalet anställda
regionvis 31.12.2018
Fördelningen av Kårkulla samkommuns personal per 31.12.2018. I respektive region ingår även tillsvidareanställda, visstidsanställda och anställda
med läroavtal. Vikarier och kortvariga
arbetsförhållanden på upp till 12 dagar
ingår inte. Som figuren visar har Kårkulla samkommun flest anställda i Österbotten och Nyland.
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66 PROCENT JOBBAR HELTID
Av samkommunens 920 anställda arbetade 608 (623 år 2017)
heltid och 312 (292) deltid, se figur 5. Det ger vid handen att
ca 34 % av Kårkullas personal hade en deltidsanställning.
Av samkommunens 920 anställda arbetar 608 i 100 % anställningsförhållande. Den näst största gruppen av anställningsprocent i deltidsarbetstid är 70-79% av heltid. Hur de
andra deltidsanställningarna delar sig kan ses i figur 6.
Sett ur regionperspektiv finns det skillnader i antalet heltids- och deltidsanställd personal i regionerna. I Nyland
arbetar ca 77 % heltid och 23 % deltid, i Åboland ca 79 %
heltid och 21 % deltid samt i Österbotten ca 47 % heltid och
53 % deltid. I Åboland och Nyland är skillnaderna rätt små,
medan Österbotten skiljer sig betydligt. Se figur 7 vilket visar antalet anställda i heltid/deltid i de olika områdena.

Antal heltids- och deltidsanställda åren
2016–2018
2016

2017

2018

1000

911 915 920

800
622 623 608

600

400
312
289 292

200

0

heltid

deltid

totalt

Figur 5.

Fördelning heltids- och deltidsanställda 31.12.2018

Hel- och deltidsanställda 31.12.2018

2 7 2
18

Deltid
49

11

anställda 0–19 %

Heltid

250

anställda 20–29 %
anställda 30–39 %
175

anställda 40–49 %
anställda 50–59 %
anställda 60–69 %
anställda 70–79 %

608
31
12

anställda 80–89 %
anställda 90–99 %
anställda 100 %

Figur 6.
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Figur 7.
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778 PERSONER HAR
TILLSVIDAREANSTÄLLNING
Vid utgången av 2018 var antalet tillsvidareanställda 778
personer (770 år 2017). De tidsbundet anställda hade
2018 minskat med 9 personer till 107 (116), medan de
som var anställda på läroavtal utgjorde 43 (29) personer,
vilket också kan ses i figur 8.

Anslällningsform i antal
31.12.2018
800

714

600

Antalet
läroavtal har stigit

400

29 (2017)
till 43 (2018)

från
200

0

8
Tjänsteinnehavare,
obehörig

43

64

Anställd på
läroavtal

Tjänsteinnehavare

Figur 8.
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99
Befattnings- Befattningsinnehavare, innehavare
obehörig
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Antalet vikarier med en anställning på över 12 kalenderdagar uppgick 31.12.2018 till 183 (136 år 2017) personer,
figur 9. Vikariaten beror på sjuk-, moderskaps-, tjänst-, arbets-, alternerings- och studieledigheter. För ett vikariat
på över 12 kalenderdagar utbetalas lön utgående från
månadslön, medan kortare vikariat ersätts i form av timlön.

Antalet vikarier över
12 kalenderdagar den 31.12.2018
100

82

80

69

60

40

20

0

15

16

Åboland

EUC

1
Förvaltning

Nyland

Österbotten

Figur 9.
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PERSONALSTRUKTUREN 2018
KÖNSFÖRDELNINGEN
Könsfördelningen bland personalen inom samkommunen är liksom social- och hälsovårdssektorn i övrigt väldigt skev med en andel kvinnor på nästan 84 %. Fördelningen mellan kvinnor
och män har dock hållit sig så gott som oförändrad de senaste åren. Könsfördelningen inom
olika regioner, verksamhetsområden är illustrerad i figur 10.

Könsfördelning 31.12.2018
Kvinna

Man

350
300
250
200
150
100
50
0

EUC

Fastighetsservice

Förvaltning

Figur 10.
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Nyland Åboland

Österbotten
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ÅLDERSTRUKTUREN
Kårkulla samkommuns ålderstruktur är relativt jämt fördelat i ålderskategorierna mellan 25-59
år. Bland 20- åringar hade Kårkulla endast 4 personer anställda och bland över 65 åringar 2
stycken vilket kan konstateras från figur 11.
Åldersfördelningen bland de anställda 31.12.2018

Region

<20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

>65

Totalt
122

EUC

2

3

22

19

18

11

10

17

112

8

0

Fastighetsse

0

0

0

2

1

0

3

0

0

1

0

7

Förvaltning

0

0

1

5

6

3

4

1

4

2

0

26

Nyland

1

16

34

44

42

41

42

31

38

16

1

307

Åboland

0

4

10

12

13

11

11

14

15

9

1

100

Österbotten

1

19

39

39

49

49

52

44

39

28

0

359

Totalt

4

42

106

120

129

115

122

107

108

65

2

920

Figur 11.

Medelåldern bland personalen som var anställda 31.12.2018 vid Kårkulla samkommun var 43 år.
Medelåldern har alltså hållits stabil sedan 2017 vilket kan konstateras från figur 12.

Personalens medelålder regionvis 2018

Män

Kvinnor

Totalt

EUC

32

43

37,5

Fastighetsservice

43

-

43

Förvaltning

48

45

46,5

Nyland

46

42

44

Åboland

38

45

41,5

Österbotten

44

44

44

Totalt 2018

42

44

43

Totalt 2017

44

44

44

Figur 12.
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PERSONALOMSÄTTNINGEN INOM KÅRKULLA
Personalomsättningen har ökat något jämfört med tidigare år vilket kan ses i figur 13. Eftersom
Kårkulla samkommun under år 2018 haft fler rekryteringar än avgångar kan vi konstatera att
en viss expansion i personalstyrkan har skett.
Under året 2018 har 22 personer gått i pension. Hur dessa pensioneringar har fördelats i samkommunen kan ses i figur 14. Antalet pensioneringar är så gott som samma år 2018 som år
2017 då 23 personer gick i pension.

Personalomsättningen bland
de tillsvidare anställda 2016–2018
120

10

112

107

100

92

87

80

Antalet pensioneringar
regionsvis 2018

75

71

9

10

8

6

60
4
40
2

20
0

Påbörjade
anställningar
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Avslutade
anställningar

0

1
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2
Åboland

Nyland

Österbotten
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FRÅNVARODAGARNA HAR MINSKAT
UNDER DE SENASTE ÅREN
Antalet frånvarodagar per anställd på grund av
egen sjukdom, arbetsolycksfall, olycksfall under arbetsresa och yrkessjukdom har avstannat under de
senaste åren. I medeltal var alla anställda 2018 frånvarande på grund av sjukdom eller arbetsolycksfall
21,45 kalenderdagar. Detta samt jämförelsen till föregående åren kan ses i figur 15.
Enligt Kommunarbetsgivarnas rekommendation
kan sjukfrånvarodagarna räknas, förutom i antalet
anställda per 31 december, också i antalet årsverken
under kalenderåret. Ett årsverke beskriver personalstyrkan under året bättre än antalet anställda per 31

december. Detta eftersom ett årsverke beaktar
variationer i antalet anställda under året samt arbetsförhållanden som bara varat en del av året eller
varit i form av deltid.
Uträknat som årsverke utgör sjukfrånvaron 2018 på
Kårkulla samkommun 20,25 årsverken fördelat på
2103 personer, figur 16. Siffran innefattar tillsvidare
anställda och visstidsanställda samt anställda på
läroavtal och med lönesubvention. Kort- och långvariga vikarier innefattas i årsverkesberäkningen till
den del som de används till vakanta befattningar.
Dock är årsverkena nu fler än tidigare, vilket inverkar
på denna jämförelse.

2017

Då siffrorna jämförs med andra organisationers gäller det att minnas att social- och hälsovårdssektorn
oftast har en högre sjukfrånvaro än genomsnittet
inom den kommunala sektorn. Likaså drabbas specialomsorgen i regel av högre sjukfrånvaro än medeltalet för social- och hälsovården som helhet.

Totalt
2018

Antal sjukfrånvarodagar per anställd
30

Samtidigt bör man beakta att några långtidsjukskrivningar, som kan omfatta hela året, mycket
snabbt förvränger statistiken. Detta kan ses i tabell
Personalens sjukfrånvarodagar under kalenderåret
där det finns upptaget en statistik över längre sjukfrånvarodagar.

21,45

2018

dagar

25

Totalt
2017

20,25

20

dagar

15
10
5
0

EUC

Fastighetsservice

Förvaltning

Nyland

Åboland

Österbotten
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50-59-ÅRINGARNA HAR
DEN HÖGSTA FRÅNVARON
Personalens sjukfrånvarodagar under kalenderåret

Av totalt 19751 (18519 år 2017) frånvarodagar är det
personalen i åldersspannet 50-59 år som har den högsta
frånvaron i antal dagar. Från figuren 18 kan avläsas att
detta ålderspann har 5190 dagar (5566 år 2017) d.v.s. ca
26 % (30 % år 2017) av den totala sjukfrånvaron. Åldersspannet 30 – 39 år har ca 5000 dagar (6141 år 2017) vilket betyder att sjukfrånvarodagar har minskat påtagligt
hela 18,5% (figur 18).

500

Antal personer

EUC

164

Fastigh

544

413

1

4

423

173

300

personer

200
0
Figur 19.

311

503

Dagar
4–29

Dagar
1–3

118

13

Dagar
30–60

60

61

62

63

99

82

26

4

Dagar
61–90

>64

Dagar
91–180

Totalt
2871

13

31

1

0

3

109

37

120

13

3

18

6

3

Nyland

44

365

1047

751

1007

1050

552

869

1037

302

308

26

57

28

7443

Åboland

2

147

71

597

122

167

259

271

242

49

12

1

47

45

2032

313

Österb

27

278

546

583

954

770

1028

962

1167

112

97

393

106

37

7061

Totalt

85

954

2213

2457

2543

2279

2176

2608

2582

575

499

452

217

110

19751
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923

personer

Förvalt

Figur 18.

Totalt
2017

942

300

<20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
11

Totalt
2018

2018

400

I figur 19 framkommer längden på sjukfrånvaron, där vi
kan se att antalet sjukdagar i gruppen 30-60 dagar har
ökat med ca 28 % men antalet personer har också ökat
med ca 27 %.
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Genom en analys över sjukfrånvarodagar framkommer
att det under år 2018 fanns 31 (33) personer med 91–180
dagars sjukfrånvaro med sammanlagt 3914 (4140) sjukfrånvarodagar vilket betyder ett medeltal på ca 126 (125)
dagar per person. Angående sjukfrånvaro över 180 dagar hade 14 (14) anställda 3291 (3493) dagar vilket betyder ett medeltal på ca 235 (250) dagar per person vilket
innebär att sjukfrånvaron har minskat med 15 arbetsdagar det vill säga 3 veckor som medeltal år 2018. När
dessa två intervall räknas ihop blir det 7205 (7633) sjukfrånvarodagar på 45 (47) personer, vilket ger ca 36,5% av
totala sjukfrånvarodagar 19751 (18519 st.)

HJÄLP ERBJUDS
ANSTÄLLDA I GOD TID
För att i ett tidigare skede stöda anställda med högt antal
sjukfrånvarogånger har samkommunen beslutat att anställda, som under ett kalenderår har ett frånvaroantal på
minst fem gånger eller 30 dagar ska kallas till konsultation av företagshälsovården. Avsikten är att kunna hjälpa
den anställda i god tid. Enhetscheferna uppmanas att
noggrannare följa med sjukfrånvaron och vara aktivare i
kontakt med företagshälsovården. För att stöda chefernas arbete har år 2017 utarbetats närmare anvisningar
Handlingsplan för aktivt stöd av arbetsförmågan, som
under året 2018 har använts som stöd i trepartssamtalen
mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.
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Vi jobbar på Kårkulla

FRÅNVARODAGAR PÅ
GRUND AV SJUKT BARN
Antalet frånvarodagar på grund av vård av sjukt
barn under 12 år ökade med 30 dagar från året
innan, vilket kan ses i figur 22. En tjänsteinnehavare/arbetstagare har rätt till tillfällig vårdledighet med lön för tre kalenderdagar för att ordna
vården för eller sköta ett barn, som inte fyllt 12
år och som plötsligt insjuknar och som varaktigt bor i den anställdas hushåll. En fjärde ledig

dag utan lön beviljas vid behov. Samma rätt har
även en förälder som inte bor i samma hushåll
som barnet. Målsättningen är också att denna
tillfälliga vårdledighet ska fördelas jämt mellan
föräldrarna. Eftersom Kårkulla samkommun har
kvinnodominerad personal finns det en stor risk
för att Kårkulla står för en oproportionerligt stor
del av denna frånvaro.
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Nyland
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Österbotten
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DRYGA 34
MILJONER I LÖN
Belöning är ett ledningsredskap som stöder organisationens strategi och uppnåendet av målen. Belöning
förmedlar ett budskap om önskad verksamhet och kan
vara både immateriell och materiell som lön. De flesta av
de anställda inom Kårkulla samkommun har en lön som
baserar sig på det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Övriga kollektivavtal som styr samkommunens löner är Läkta, Tim-Aka och TS.

Totalt
2018

34 696 470
euro

Uppföljning av löneutgifterna sker månadsvis för att
hålla koll på utgiftsutvecklingen. Den utbetalda beskattningsbara summan löner och arvoden 2018 var 34 696
469,65 €. Totalt utbetalades 26 262 löner under 2018, vilket i medeltal betyder ca 2 188 st per månad.

Totalt
2017

32 711 473
euro
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Hälsa och välbefinnande

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Ansvarig för företagshälsovården var personalchefen. Samkommunen har en egen företagshälsovårdare som till 75 % skött uppgifter i
anslutning till företagshälsovården. Företagshälsovårdaren har också fortbildat personal inom
ramen för den interna utbildningen. Kårkulla
samkommun upprätthöll under år 2018 en egen
företagshälsovårdsstation vid Kårkulla i Pargas.
Den betjänade Kårkulla vårdhem, centralförvaltningen, omsorgsbyrån i Pargas, samt Pargas
arbetscenter, Pargas boendeenheter. För personalen vid öppenvårdsenheterna på andra håll
än i Pargas köptes lagstadgad företagshälsovård
samt sjukvård på allmänläkarnivå av den lokala
hälsovårdscentralen eller av privata aktörer.
Avtal gällande företagshälsovården har ingåtts
med Suomen Terveystalo, Pihlajalinna, Vantaan
työterveys, Työplus, Kungsvägens arbetshälsa,
Folkhälsan Syd ab, Kristina Medi, Mehiläinen samt
hälsovårdscentralerna i Kimitoön, från och med
1.12 Dalmed, Malax-Korsnäs, Korsholm, Hangö
och Vasa. Avtalen är likartade inom alla verksamhetsenheter oberoende av om producenten är
en hälsovårdscentral eller en privat producent.
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Avtalen är i kraft tillsvidare. Personal i datorarbete (VnP 1405/1993) bereddes möjlighet att
anskaffa glasögon avsedda för datorarbete. Lagstadgade och åldersrelaterade hälsogranskningar samt arbetsplatsbesök har gjorts. Personalens
arbete och arbetsförmåga har varit i fokus. Personalen inom samkommunen hade möjlighet enligt verksamhetsställe att få vaccin mot hepatit
A och B, säsonginfluensavaccin och enligt lagen
om smittsamma sjukdomar 1227/2016 § 48 även
mot mässling och vattkoppor.
Samkommunens företagshälsovård är spridd på
olika serviceproducenter. För att få en bild över
servicen fanns det i 2018 års kvalitetsmätning för
personalen frågor om företagshälsovården. 75 %
av de som svarade hade besökt företagshälsovården under året. Överlag ansåg personalen att
de hade lätt att få tider till företagshälsovården
samt att de hade blivit bra bemötta. Medelvärdena låg på 4,48- 4,89 (1= mycket svårt 5 = mycket
lätt). I frågan: Jag fick använda mitt modersmål
gav det sämsta resultaten där medelvärde totalt
var 1,64 (i en skala från 1-3).

Hälsa och välbefinnande

Beslut om ”Rökfri arbetsplats” har tagits inom samkommunen 2008. Inom
samkommunen önskar man stöda personalen som velat sluta röka. Personalen har haft möjlighet att kunna ansöka om ersättning för nikotinpreparat eller receptbelagda läkemedel för ändamålet till värde av ca 100 €.
Enligt bokslutet för år 2018 var de totala kostnaderna för företagshälsovården 353 505 €. Utvecklingen under de senaste åren framgår av tabellen nedan. Arbetsgivaren får ersättning av FPA för nödvändiga och skäliga
kostnader för företagshälsovården. Ersättningen indelas i ersättningsklass
I, som innefattar kostnader för den preventiva företagshälsovården, och
ersättningsklass II, som innefattar kostnader för sjukvård på allmänläkarnivå. Ersättningen för klass I är 60 % och för klass II 50 %.

Kostnader för företagshälsovården 2015–2018
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Hälsa och välbefinnande

UTVECKLANDE OCH UPPRÄTTHÅLLANDE AV ARBETSFÖRMÅGAN
UUA står för Utvecklande och Upprätthållande av Arbetsförmågan. Kårkulla samkommun har en grupp bestående av personalchefen, företagshälsovårdaren, arbetarskyddschefen och personalsekreteraren som ansvarar för
programmet för UUA-verksamheten.

UUA-VERKSAMHETENS ÅRSKLOCKA 2018
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Inom ramen för UUA-verksamheten ordnades på våren
en motionskampanj och på hösten för andra gången
en kampanj som gick under namnet ”Arbetsglädje!”.
”Arbetsglädje!”-kampanjen gick ut på att personalen i ett
foto skulle fånga upp det som är det bästa med arbetsplatsen. Målet var att bidra till att upprätthålla de psykiska och sociala resurserna samt stärka sammanhållningen i arbetsgemenskapen. För att få de anställda att må
bättre på arbetet är det viktigt att fokusera och lyfta fram
arbetsglädje – det gör både att de anställda mår och presterar bättre. Fotografierna och berättelserna används
efter tävlingen i rekryteringssyfte på samkommunens
webbsidor och i sociala medier.

R
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För UUA-verksamheten fanns 2018 anslaget 50 000 euro.
Anslagen användes till största delen för ePassiförmån till
personalen, en subvention för både kulturella och fysiska aktiviteter på fritiden.
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Arbetarskyddet

ARBETARSKYDDET
Hälsa, säkerhet och välbefinnande ska förverkligas på
varje arbetsplats och på alla nivåer i organisationen. Arbetarskyddet strävar efter att förbättra hälsoförhållandena på arbetsplatsen och även öka de anställdas trivsel i
arbetet. Ett gott arbetarskydd främjar arbetstagarnas fysiska och psykiska hälsa, rättvisa och ökar trivseln, samarbetet och välbefinnandet på arbetsplatsen.
Innehållet och målsättningen för arbetarskyddsverksamheten finns formulerade i dokumentet arbetarskyddsprogram för Kårkulla samkommun. Programmet delas
i två delar. Första delen av arbetarskyddsprogrammet
granskas och godkänns årligen av ledningen. Den andra
delen av programmet granskas vart fjärde år av den nya
arbetarskyddskommissionen och godkänns av styrelsen.
Målsättningen för Kårkulla samkommun är att vara en
attraktiv och modern arbetsplats. Personalstrategins
2018-2020 tyngdpunktsområden är;
Begriplighet: kommunikation, gott bemötande och
trygghet,
Hanterbarhet: ledarskap och kompetensutveckling och
Meningsfullhet: trivsel, stöd och respekt.
Målsättningarna och värdegrunden styr även arbetarskyddsveksamheten.

ARBETARSKYDDSKOMMISSIONEN OCH
ARBETARSKYDDSSAMARBETE
Mandatperioden för arbetarskyddsorganisationen är
fyra år. I varje region (Åboland, Nyland och Österbotten)
finns arbetarskyddsfullmäktige som valts av personalen.
Tidsanvändningen för arbetarskyddsfullmäktiges uppgifter per region är 10 h/vecka. Grundprincipen är den att arbetarskyddsfullmäktige i en region använder en arbetstid
om 6 h/vecka, medan två vice arbetarskyddsfullmäktige
per region har 2 h/vecka var för att sköta arbetarskyddsuppgifter. Inom Kårkulla samkommun har man valt att ge
arbetstid även till vice arbetarskyddsfullmäktige för att
kunna få in ett bredare kunnande i arbetarskyddet.
Arbetarskyddsfullmäktige och arbetarskyddschefen
har mötts regelbundet under året för att diskutera aktuella frågor. Arbetarskyddsverksamheten har ett eget
kostadställe i budgeten (1059). Arbetarskyddspersonalen besökte olika enheter inom samkommunen. Besöken
på enheterna gjordes både på initiativ av arbetarskyddspersonalen och av enheterna själva. Konsultation gavs
angående olika byggnadsprojekt inom samkommunen.
Personerna i arbetarskyddsorganisationen deltog i och
utförde utredningar kring anmälningar av osakligt bemötande och mobbning på arbetsplatsen.
Arbetarskyddschefen fungerade som utbildare enligt
utbildningspaketen i Kårkulla utbildar 2018. Arbetarskyddschefen är även medlem i certifieringsgruppen
och fungerar som intern auditerare.
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Arbetarskyddet

FÄRRE ARBETSOLYCKOR
ÄN UNDER 2017
Totalt rapporterades 18 arbetsolyckor till försäkringsbolaget vilka ledde till sjukfrånvaro under 2018. Dessa arbetsolycksfall har orsakat 278 sjukfrånvarodagar. Totalt
38 anmälningar om skada gjordes till försäkringsbolaget. Antalet arbetsolycksfall har sjunkit markant vilket
kan observeras i figur 24. Via HaiPro rapporterades 1771
arbetsolycksfall och 325 nära-på-situationer, av dessa är
88 % förknippade med våld eller hot om våld i arbete.

Arbetsolycksfal 2012–2018 anmälda till försäkringsbolaget
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En utbildad personal

PERSONALUTBILDNING
Det övergripande ansvaret för samordning av personalutbildning handhades av personalchefen och det regionala utbildningsansvaret av regionchefen tillsammans med
enhetscheferna. Utbildningsprogrammet 2018 planerades så att åsikter inhämtades bl.a. från samarbetsorganet
för substans- och kvalitetsfrågor, personalen via enhetscheferna och regionchefen samt samarbetskommittén.
I den årliga kvalitetsmätningen ur personalperspektiv
ansåg 77 % (77 % år 2017) av personalen att de fått tillräckligt med fortbildning av arbetsgivaren. Siffran motsvarar tidigare års mätresultat.

I MEDELTAL 2,4 UTBILDNINGSDAGAR
PER ANSTÄLLD
Statistikföringen i figur 25 baserar sig på Kommunala
arbetsmarknadsverkets krav på årlig rapportering av utbildningsstatistik för alla kommuner och samkommuner.
Under året deltog samkommunens anställda i 2214 utbildningsdagar. Detta betyder ca 2,4 utbildningsdagar/
anställd (antalet anställda uppgick per 31.12 2018 till 920
personer).
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KÅRKULLA
SAMKOMMUN
Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala
Tlf 0247 431 222
(växel öppen vardagar kl. 9–15)
fornamn.efternamn@karkulla.fi
info@karkulla.fi

kårkulla.fi
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