
HENKILÖSTÖKERTOMUS

2018



HYVINVOINTI TYÖPAIKALLA

Ammattitaitoinen henkilöstö on kuntayhtymän  
toiminnan kulmakivi .................................................................................3
Työnantajan ja henkilöstön yhteistyö ................................................. 4
Tiedonkulku henkilöstölle ....................................................................... 5
Kårkullan kuntayhtymän henkilöstö strategia  
ja toimintaohjelma ....................................................................................6
Laadun mittaus henkilöstönäkökulmasta ......................................... 7

ME OLEMME TÖISSÄ KÅRKULLALLA

Näin monta meitä on ................................................................................8
Henkilöstörakenne 2018 ........................................................................12
Henkilökunnan vaihtuvuus Kårkullassa ...........................................14
Poissaolopäivien määrä on vähentynyt viime vuosina ..............15
Yli 34 miljoonaa palkkoihin ..................................................................19

TERVEYS JA HYVINVOINTI

Työterveyshuolto ......................................................................................20
Työkyvyn ylläpito ja kehittäminen .....................................................22

TYÖSUOJELU

Työsuojelu ...................................................................................................23
Vähemmän työtapaturmia kuin vuonna 2017 ...............................24

KOULUTETTU HENKILÖKUNTA

Henkilöstön koulutus ..............................................................................25

SISÄLLYS

4041 0955
Painotuote

YMPÄRISTÖMERKKI

MILJÖMÄRKT



Hyvinvointi työpaikalla

KÅRKULLA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2018  3

Henkilöstötilinpäätöksessä kerrotaan Kårkullan kun-
tayhtymän henkilöstöstä, sen määrästä, koostumuk-
sesta, vaihtuvuudesta ja poissaoloista vuoden 2018 
osalta. Raportti kattaa myös tiedot työterveyshuol-
losta, työsuojelusta, Tyky-toiminnasta ja henkilöstön 
koulutuksesta. Henkilöstötilinpäätöksen tilastotie-
dot pohjautuvat pääosin 31.12.2018 vallinneeseen 
tilanteeseen.

Henkilöstötilinpäätös tarjoaa tietoa tukemaan hen-
kilöstön kehitystä ja henkilöstöön liittyvien pää-
tösten tekemistä. Se voi toimia myös pohjana kes-
kusteluille, joihin osallistuvat luottamushenkilöt, 
virkamiesjohto, muut esimiehet sekä henkilökunta. 

Yksi henkilöstöstrategian tavoitteista on varmistaa 
henkilöstön ammattitaitoisuus, joka on myös tärkeä 
osa kuntayhtymän toimintaa ja päivittäisiä yhteyk-
siä palveluiden käyttäjien kanssa. Henkilöstöhallin-
non roolina ja tehtävänä on tuottaa organisaatiolle 
hyviä ja laadukkaita tukipalveluita.

Parainen, maaliskuu 2019
JEANETTE GRIPENBERG

Henkilöstöpäällikkö

AMMATTITAITOINEN HENKILÖSTÖ  
ON KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN  
KULMAKIVI
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Yhteistyökomitea muodostaa työpaikkademo-
kraattisen yhteistyöelimen. Kårkullan kuntayhty-
mässä yhteistyökomitea on sama kuin työsuoje-
lutoimikunta. Komitea koostuu 12 edustajasta, 
joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. 
Kuusi paikkaa on ammattiyhdistyksille, kolme 
työsuojeluvaltuutetuille ja kolme työnantaja-
osapuolelle. Lisäksi konsultoidaan tarvittaessa 
asiantuntijoita, useimmiten työterveyshoitaja 
Carola Jahnssonia. 

Yhteistyökomitea toimii yhteistyöelimenä lakiin 
työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoi-
minnasta kunnissa (449/2007) sekä työsuojelu-
komissiota koskevaan lainsäädäntöön ja asetuk-
siin liittyvissä kysymyksissä.

Vuonna 2018 yhteistyökomitea kokoontui nel-
jä kertaa ja käsitteli yhteensä 40 pöytäkirjaan  

merkittyä asiaa. Suurimmaksi osaksi asiat koski-
vat henkilöstöön liittyvien kysymysten arviointe-
ja ja näkökulmia, kuten budjettia ja taloussuun-
nitelmaa, työsuojelun toimintasuunnitelmaa ja 
työterveyshuoltoa, vuoden 2019 henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelmia, tapahtuneita onnetto-
muuksia ja vaaratilanteita, työsuojeluvaltuute-
tun toimintaa, työsuojeluohjelmaa sekä yksiköi-
den riskienarviointia.

Syksyn 2017 aikana valittiin vaaleilla uusi työ-
suojeluorganisaatio kaudelle 2018–2021. Vaalit 
järjestettiin sopuvaaleina työntekijöiden kesken. 
Hallitus nimesi työnantajan edustajat.

Syksystä 2018 lähtien yhteistyökomitean pu-
heenjohtajana on ollut Mikaela Othman ja vara-
puheenjohtajana Berit Wahlman.

TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN  
YHTEISTYÖ
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Vuoden mittaan myös työnantajan edustajat sekä JHL:n, Tehyn ja Akavan pääluottamusmiehet ovat 
järjestäneet säännöllisiä pääluottamusmiesten kokouksia.

Ammattijärjestöjen edustajia ovat olleet seuraavat:
Varsinainen: Varajäsen:
Carita Lindblom Hans Henriksson
Fanni Sundell Solveig Wilén
Mona Eriksson Marjo Lepistö-Grönroos
Petra Kock-Hautamäki Tiia-Maria Honkonen
Heidi Ehrnström Emma Peri
Mikaela Othman Berit Wahlman 

Työsuojeluvaltuutettuina ovat toimineet seuraavat: 
Susanna Agge, Turunmaa 1. varajäsen Disa Malmberg
 2. varajäsen Anne Järvinen

Anna-Lena Aspegren-Törnroos,  1. varajäsen Lars Nybohm 
Keski- ja Etelä-Pohjanmaa 2. varajäsen Nina Ekblad

Hans Rosenberg, Keski-Uusimaa  1. varajäsen Michaela Kokkola
 2. varajäsen Richard Martin

Työnantajan edustajina ovat toimineet seuraavat:
Sofia Ulfstedt, kuntayhtymäjohtaja Martin Nordman, talousjohtaja
Miia Lindström, Turunmaan aluepäällikkö Fredrika Abrahamsson, Asiantuntija- ja
1.8.18 saakka kehittämiskeskuksen päällikkö
Eva Isaksson-Holmberg, työsuojelupäällikkö Carola Isaksson, hallinnon sihteeri
Jeanette Gripenberg, henkilöstöpäällikkö 
18.6.18 alkaen Pernilla Backlund, henkilöstösihteeri

Henkilöstö on saanut tietoja kokousten, sähköpostin, int-
ranetin, Info-tiedotteiden, Kårkullan Facebook-, Twitter-  
ja Instagram-sivujen sekä ruotsinkielisen Omslaget- 
lehden kautta.  Kuntayhtymän ruotsiksi julkaistava leh-
ti Omslaget ilmestyi neljä kertaa vuoden 2018 aikana.  
Lehti on henkilöstölle ilmainen.

Kuntayhtymän Info-tiedote julkaistiin intranetissä joka 
toinen viikko. Info-tiedote on kuntayhtymän sisäinen 
tiedotuskanava, jossa on tietoa ajankohtaisista koulu-
tuksista ja henkilöstöasioista sekä muista ajankohtaisista 
asioista.

Henkilöstöllä oli kuntayhtymän intranetin (Office 365) 
kautta pääsy ajankohtaisiin tietoihin, lomakkeisiin, käsi-
kirjoihin, toimintaohjeisiin ja muihin ohjeisiin. Johtoryh-
män, yhteistyökomitean sekä sisältö- ja laatuasioiden 
yhteistyöelimen muistiot sekä johdon kirjeet ovat myös 
luettavissa intranetissä.

TIEDONKULKU  
HENKILÖSTÖLLE
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Kårkullan  
henkilöstö voi  

hyvin ja on  
motivoitunutta

•  Työterveys
•  Johtajuus ja työtoveruus

•  Viestintä ja yhteistyö

Kårkullan kuntayhtymän henkilöstöhallinto perustuu henkilöstöstrategiaan ja toimintaohjel-
maan. Useita toimintaohjelmassa asetettuja tavoitteita onkin jo saavutettu. Tämän tilinpäätök-
sen muista osista ilmi käyvien tulosten lisäksi vuoden 2018 aikana on saavutettu seuraavia 
toimintaohjelman tavoitteita:

• Päivitetyt tehtäväkuvaukset

• Päivitetyt kelpoisuusvaatimukset

• Henkilöstöstrategia 2018–2020

• Palkkastrategia ja palkkausperiaatteet

• Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2019

• Työkyvyn aktiivisen tukemisen toimintasuunnitelma – varhaisen tuen malli

• Paikalliset sopimukset 12 tunnin työvuoroista

• Riskienarviointi WPro-järjestelmässä

• Kemikaaliturvallisuusohjeet

• Työsuojeluhenkilöstön valinta 2018–2021

Yksi vuoden 2018 suurista henkilöstöstrategiaan liittyvistä muutoksista oli hyödyntää Numeron- 
työajansuunnittelujärjestelmää koko kuntayhtymän resurssienkäytön suunnittelussa. Resurssi-
suunnittelijat ovat jo vuonna 2018 laatineet Turunmaan ja Asiantuntija- ja kehittämiskeskuksen 
työaikasuunnitelmat. Keskushallinto on kuluneen vuoden aikana tiedottanut ja kouluttanut 
muita alueita uuden järjestelmän mukanaan tuomista muutoksista resurssiajatteluun.

Kårkulla on  
hyvä työnantaja
•  Organisaatiokulttuuri

•  Työsuhde
•  Palkka- ja palkkauskäytännöt

Kårkullan  
henkilöstö on  

asiantuntevaa ja  
käyttäjät huomioivaa

•  Rekrytointi
•  Perehdytys

•  Asiantuntemuksen kehitys

KÅRKULLAN KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ
STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA
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Työelämän laatu on sidoksissa tulokseen. Työelämän laa-
tu tarkoittaa työntekijöiden kokemusta moniulotteises-
ta suhteesta omaan työhön ja työpaikkaan. Kyseessä on 
fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja taloudellinen suhde 
työorganisaatioon. Mittaamme työelämän laatua hen-
kilöstön näkökulmasta saadaksemme tietää, millaiseksi 
Kårkullan kuntayhtymän työelämän laatu koetaan.

Laadun mittaus kattaa 11 henkilöstön kannalta olen-
naista kysymystä, jotka yhdessä muodostavat laatuta-
voitteiden saavuttamista mittaavan laatukriteeristön. 
Laadun mittaus suoritetaan anonyymisti kerran vuodes-
sa, viimeistään 31.1. edellistä vuotta koskien. Tulokset 
huomioidaan yksikön toimintakertomuksessa ja talous-
suunnitelmassa. Vuoden 2018 laadun mittauksen kysy-
mykset oli muotoiltu uudelleen, jotta henkilökunnan 
näkemykset saatiin paremmin esiin. Uusia kysymyksiä 
oli myös lisätty selvittämään henkilökunnan näkemyksiä 
työterveyshuollon toiminnasta. 

Vuoden 2018 kyselyyn saatiin 654  vastausta, mikä oli 
106 vastausta enemmän kuin vuonna 2017. Kysyttäes-
sä, kuinka mukavaksi töihin tuleminen oli koettu vii-
meisten viikkojen aikana, vastausten mediaaniarvo oli 
4 asteikolla 1–5.

LAADUN MITTAUS HENKI
LÖSTÖNÄKÖKULMASTA

POIMINTOJA LAADUN MITTAUKSESTA
Vastausvaihtoehdot on lueteltu alla ja tulokset esitetään 
prosentteina taulukon 1 mukaisesti. 
(Vertailuluvut vuodelta 2017 suluissa)

Tulokset analysoidaan ja yksikön suunnittelupäivässä tai henkilöstöpalaverissa suunnitellaan 
niiden perusteella laatua parantavia toimenpiteitä. Laatumittauksen henkilöstöä koskevia ko-
konaistuloksia hyödynnetään organisaation laadun parantamiseksi.

Täysin tai 
osittain  

samaa mieltä

En osaa 
sanoa

Täysin tai osittain 
eri mieltä

Pääasialliset tehtäväni ovat minulle selkeät 94 (96) 1 (0) 5 (4)

Koen saavani sopivasti vastuuta 86 (86) 3 (1) 11 (13)

Mielipiteeni otetaan huomioon 81 (81) 4 (4) 15 (15)

Saan riittävästi koulutusta 77 (77) 6 (6) 17 (17)

Tunnen oloni turvalliseksi töissä 85 (85) 2 (2) 13 (13)

Voin puhua erilaisista ongelmista töissä avoimesti 81 (81) 3 (3) 16 (16)

Löydän työssä tarvitsemani tiedot 67 (67) 5 (5) 28 (28)

Minut on kutsuttu osallistumaan kehityskeskusteluun 
esimieheni kanssa viimeisten 12 kuukauden aikana

Kyllä:  
75 (67)

Ei:  
19 (26)

Olen uusi työntekijä 
6

Taulukko 1.
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Me olemme töissä Kårkullalla

Vuoden 2018 viimeisenä päivänä Kårkullan kuntayhty-
mä työllisti 920 henkilöä. Lukuun eivät sisälly sijaisuu-
det tai lyhytaikaiset työsuhteet. Tämä tarkoittaa, että 
henkilöstön määrä on kasvanut hieman vuodesta 2017 
(915 työntekijää) ja merkittävämmin vuodesta 2015 (880 
työntekijää). Virka tai toimi voi olla osa-aikaisten työsuh-
teiden vuoksi jaettuna useammalle henkilölle.

Vuonna 2018 Kårkullan kuntayhtymässä kertyi yhteensä 
1 063 henkilötyövuotta, joita suorittamassa on ollut yh-
teensä 2 103 henkilöä. Lukuun sisältyvät vakinaisissa ja 
määräaikaisissa työsuhteissa olleet henkilöt sekä sijaiset, 
oppisopimukset ja palkkatuetut työsuhteet.

NÄIN MONTA MEITÄ ON
MEITÄ ON 920.
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Työntekijöiden määrä 
alueittain 31.12.2018

7 26

122 100

307
358

Kårkullan kuntayhtymän henkilöstön 
jakautuminen 31.12.2018. Alueiden 
luvut sisältävät vakinaiset ja määräaika-
iset työsuhteet sekä oppisopimukset. 
Sijaisuuksia ja korkeintaan 12  päivän 
mittaisia työsuhteita ei ole laskettu mu-
kaan. Määrällisesti eniten työntekijöitä 
Kårkullan kuntayhtymällä on Pohjan-
maalla ja Uudellamaalla.

Kiinteistö- 
palvelu

Hallinto Asiantuntija-  
ja kehittämis- 

keskus

Turunmaa Uusimaa Pohjanmaa

Yhteensä  
2017

915

Yhteensä  
2018

920
Yhteensä  

2016

911
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Me olemme töissä Kårkullalla

Kuntayhtymän 920 työntekijästä 608 (623 vuonna 2017) oli 
kokopäiväisiä ja 312 (292) osapäiväisiä, katso taulukko 5. 
Toisin sanoen noin 34 prosenttia Kårkullan henkilökunnas-
ta oli osa-aikaisessa työsuhteessa. 

Kuntayhtymän 920 työntekijästä 608:lla on kokopäiväinen 
työsuhde. Seuraavaksi suurin ryhmä työntekijöistä teki 
70–79-prosenttista työaikaa. Muiden osa-aikaisten työsopi-
musten jakauma ilmenee taulukosta 6.

Koko- ja osa-aikaisten työntekijöiden määrissä on alueellis-
ta vaihtelua. Uudellamaalla noin 77 % työntekijöistä on ko-
koaikaisia ja 23 % osa-aikaisia, Turunmaalla kokoaikaisia on 
noin 79 % ja osa-aikaisia 21 %, ja Pohjanmaalla noin 47 % 
koko- ja 53 % osa-aikaisia. Turunmaan ja Uudenmaan erot 
ovat pienet, mutta Pohjanmaa erottuu muista huomatta-
vasti. Taulukossa 7 esitetään koko- ja osa-aikaisten työnte-
kijöiden määrät eri alueilla. 

66 PROSENTTIA TYÖNTEKI
JÖISTÄ ON KOKOAIKAISIA

Taulukko 6. Taulukko 7.

Taulukko 5.
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400
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0
kokoaikaiset osa-aikaiset yhteensä

Koko- ja osa-aikaisten työntekijöiden määrät 
vuosina 2016–2018

2016 2017 2018

622 623 608

289 292 312

911 915 920

Työntekijät 0–19 %

Työntekijät 20–29 %

Työntekijät 30–39 %

Työntekijät 40–49 %

Työntekijät 50–59 %

Työntekijät 60–69 %

Työntekijät 70–79 %

Työntekijät 80–89 %

Työntekijät 90–99 %

Työntekijät 100 %

Koko- ja osa-aikaisten työntekijöiden jakauma 31.12.2018
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Koko- ja osa-aikaiset työntekjät 31.12.2018

Asiantuntija- 
ja kehittä- 
miskeskus

Kiin- 
teistö- 
palvelu

Hallinto Uusimaa Turunmaa Pohjan-
maa

Osa-aikaiset Kokoaikaiset
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Me olemme töissä Kårkullalla

Vuoden 2018 lopulla vakinaisten työntekijöiden mää-
rä oli 778 (770 vuonna 2017). Määräaikaisten työnte-
kijöiden määrä oli vähentynyt yhdeksällä henkilöllä 
107  työntekijään (116), ja oppisopimuksia oli yhteensä 
43 (29), kuten taulukosta 8 ilmenee.

778 VAKINAISTA  
TYÖNTEKIJÄÄ

Taulukko 8.

Työsuhdemuotojen määrä 
31.12.2018
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epäpätevät 
viranhaltijat

Oppisopi-
muksella 

työllistetyt

Viranhaltijat Muodollisesti 
epäpätevät 

toimenhaltijat

Toimen- 
haltijat

Oppisopimusten 
määrä on kasvanut  

29:stä (2017)  

43:een (2018)



KÅRKULLA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2018  11

Me olemme töissä Kårkullalla

Yli 12  kalenteripäivää kestävien sijaisuuksien määrä oli 
vuoden loppuun mennessä 183 (136 vuonna 2017), kat-
so taulukko 9. Sijaisuuksien määrä vaihtelee sairaus- ja 
äitiyslomien sekä virka-, työ-, vuorottelu- ja opintovapai-
den määrän mukaan. Yli 12  kalenteripäivää kestävissä 
sijaisuuksissa palkanmaksu tapahtuu kuukausiperus-
teisesti, kun taas lyhyemmissä sijaisuuksissa maksetaan 
tunti perusteista palkkaa.

Yli 12 kalenteripäivää kestäneiden  
sijaisuuksien määrä 31.12.2018

Taulukko 9.
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Me olemme töissä Kårkullalla

Kuten yleensäkin sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla, kuntayhtymän henkilöstön sukupuoli-
jakauma on erittäin jyrkkä: naisia on lähes 84 %. Naisten ja miesten prosentuaaliset määrät ovat 
pysyneet käytännössä ennallaan viime vuosien aikana. Toiminta-aluekohtainen sukupuoli-
jakauma esitetään taulukossa 10.

HENKILÖSTÖRAKENNE 2018
SUKUPUOLIJAKAUMA

Taulukko 10.
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Me olemme töissä Kårkullalla

Kårkullan kuntayhtymän ikärakenne jakautuu melko tasaisesti ikäluokkiin 25–59. Alle 20-vuo-
tiaita työntekijöitä oli ainoastaan neljä ja yli 65-vuotiaita kaksi, kuten taulukosta 11 ilmenee.

IKÄRAKENNE

Alue <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >65 Yhteensä
Asiantuntija- 
ja kehittamis-
keskus

2 3 22 19 18 11 10 17 112 8 0 122

Kiinteistö- 
palvelu 0 0 0 2 1 0 3 0 0 1 0 7

Hallinto 0 0 1 5 6 3 4 1 4 2 0 26

Uusimaa 1 16 34 44 42 41 42 31 38 16 1 307

Turunmaa 0 4 10 12 13 11 11 14 15 9 1 100

Pohjanmaa 1 19 39 39 49 49 52 44 39 28 0 359

Yhteensä 4 42 106 120 129 115 122 107 108 65 2 920

Työntekijöiden ikärakenne 31.12.2018

Kårkullan kuntayhtymän palveluksessa 31.12.2018 olleiden henkilöiden keskimääräinen ikä oli 
43 vuotta. Keskimääräinen ikä on pysynyt samana vuodesta 2017, kuten taulukosta 12 ilmenee.

Henkilöstön keskimääräinen ikä alueittain 2018

 Miehet Naiset Yhteensä
Asiantuntija- ja kehittämiskeskus 32 43 37,5

Kiinteistöpalvelu 43 - 43

Hallinto 48 45 46,5

Uusimaa 46 42 44

Turunmaa 38 45 41,5

Pohjanmaa 44 44 44

Yhteensä 2018 42 44 43
Yhteensä 2017 44 44 44

Taulukko 11.

Taulukko 12.
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Me olemme töissä Kårkullalla

Henkilökunnan vaihtuvuus on lisääntynyt jonkin verran aiemmista vuosista, kuten taulukko 13 
osoittaa. Kårkullan kuntayhtymä on vuonna 2018 rekrytoinut enemmän kuin henkilöstöä on 
poistunut, joten voidaan olettaa että henkilöstön määrässä on tapahtunut kasvua.

Vuoden 2018 aikana eläkkeelle jäi 22 henkilöä. Eläköitymisten jakauma kuntayhtymän sisällä 
ilmenee taulukosta 14. Eläkkeelle jääneiden määrä vuonna 2018 pysyi käytännössä samana 
kuin vuonna 2017, jolloin eläköitymisiä tapahtui 23.

HENKILÖKUNNAN VAIHTUVUUS KÅRKULLASSA

Eläkkeelle jääneiden määrät 
alueittain 2018
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Me olemme töissä Kårkullalla

Omasta sairaudesta, työtapaturmista, työmatkata-
paturmista ja ammattitaudeista johtuvien poissa-
olopäivien määrä on pysynyt ennallaan viime vuo-
det. Keskimäärin kukin työntekijä oli vuonna 2018 
poissa töistä sairauden tai työtapaturman takia 
21,45 kalenteripäivää. Vertailu aikaisempiin vuosiin 
esitetään taulukossa 15.

Kuntatyönantajien suosituksen mukaan sairauspois-
saolopäivien määrä voidaan laskea kohdistettuna pait-
si vuoden viimeisenä päivänä työsuhteessa olevien 
määrään, myös kalenterivuoden henkilötyövuosien 
määrään. Henkilötyövuosi kuvaa henkilöstön määrää 
vuoden aikana paremmin kuin työntekijöiden mää-

rä vuoden viimeisenä päivänä, sillä henkilötyövuosi 
huomioi muutokset työntekijöiden määrässä vuoden 
aikana sekä osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet.

Henkilötyövuosien mukaan laskettuna vuoden 
2018 sairauspoissaoloja Kårkullan kuntayhtymässä 
oli 20,25  henkilötyövuoden verran, mikä jakautui 
2 103 henkilölle, kuten ilmenee taulukosta 16. Lukuun 
sisältyvät vakinaiset ja määräaikaiset työntekijät sekä 
oppisopimukset ja palkkatuetut työsuhteet. Lyhyt- ja 
pitkäaikaiset sijaisuudet sisältyvät henkilötyövuosi-
laskentaan siltä osin kuin niitä on käytetty vapaisiin 
vakansseihin. Henkilötyövuosia on toki nyt enemmän 
kuin ennen, mikä vaikuttaa vertailuun.

Samanaikaisesti on huomioitava, että muutamat 
pitkäaikaiset sairauspoissaolot, jotka voivat kattaa 
koko vuoden, muuttavat tilastoja helposti. Tämä nä-
kyy myös taulukossa Henkilöstön sairauspoissaolot 
kalenterivuoden aikana, jossa on eritelty pidemmät 
sairauspoissaolot.

Vertailtaessa lukuja muihin organisaatioihin on 
muistettava, että sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla 
on usein enemmän sairauspoissaoloja kuin kunnal-
lisella alalla keskimäärin. Samoin erityishuollossa on 
usein enemmän sairauspoissaoloja kuin sosiaali- ja 
terveydenhoitoalalla keskimäärin.

POISSAOLOPÄIVIEN MÄÄRÄ ON  
VÄHENTYNYT VIIME VUOSINA
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50–59-vuotiaiden ikäryhmä vastasi suurimmasta osasta 
poissaolopäiviä, kun poissaolopäiviä oli yhteensä 19 751 
(18 519 vuonna 2017). Taulukosta 18 käy ilmi, että tämä 
ikäryhmä vastaa 5 190 poissaolopäivästä (5 566 vuonna 
2017) eli noin 26  % kaikista sairauspoissaoloista (30  % 
vuonna 2017). 30–39-vuotiaiden ikäryhmällä poissaolo-
päiviä oli noin 5 000 (6 141 vuonna 2017), eli ikäryhmän 
poissaolopäivät ovat vähentyneet jopa 18,5 %.

Taulukossa 19 on esitetty sairauspoissaolojen kestot. Siitä 
käy ilmi, että 30–60 päivän mittaisten sairauspoissaolojen 
määrä on kasvanut noin 28  prosenttia samaan aikaan, 
kun henkilöstön määrä on kasvanut noin 27 prosenttia.

ENITEN POISSAOLOJA 50–59 
VUOTIAIDEN RYHMÄSSÄ
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Uusimaa 44 365 1047 751 1007 1050 552 869 1037 302 308 26 57 28 7443
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Pohjanmaa 27 278 546 583 954 770 1028 962 1167 112 97 393 106 37 7061

Yhteensä 85 954 2213 2457 2543 2279 2176 2608 2582 575 499 452 217 110 19751
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Sairauspoissaolopäiviä analysoimalla käy ilmi, että vuon-
na 2018 yhteensä 31 henkilöllä (33) oli 91–180 sairaus-
poissaolopäivää, ja näiden poissaolopäivien yhteenlas-
kettu määrä oli 4 140 (3 914), mikä tarkoittaa keskimäärin 
noin 126 päivää (125) henkilöä kohden. 14 henkilöllä (14) 
oli yli 180 sairauspoissaolopäivää, yhteensä 3 291 päivää 
(3  493), eli keskimäärin noin 235  päivää henkilöä koh-
den (250). Tämä tarkoittaa, että sairauspoissaolot ovat 
vähentyneet keskimäärin 15 työpäivällä eli kolmella vii-
kolla vuonna 2018. Kun nämä lasketaan yhteen, saadaan 
45 henkilölle (47) yhteensä 7 205 sairauspoissaolopäivää 
(7  633), eli noin 36,5  % sairauspoissaolojen kokonais-
määrästä (19 751, vrt. 18 519).

Jotta työntekijöitä, joilla on paljon sairauspoissaoloker-
toja, voitaisiin tukea aiemmin, kuntayhtymä on päättä-
nyt kutsua työterveyshuollon konsultaatiokeskusteluun 
kaikki sellaiset työntekijät, jotka ovat olleet kalenterivuo-
den aikana vähintään viisi kertaa tai 30  päivää poissa. 
Tavoitteena on pystyä auttamaan työntekijöitä ajoissa.  
Yksiköiden esimiehiä kehotetaan seuraamaan sairaus-
poissaoloja tarkemmin ja pitämään aktiivisemmin yh-
teyttä työterveyshuoltoon. Esimiesten työn tukemiseksi 
vuonna 2017 on kehitetty myös tarkemmat ohjeet työ-
kyvyn varhaiseen tukemiseen, Handlingsplan för aktivt 
stöd av arbetsförmågan. Vuoden 2018 aikana ohjeita on 
hyödynnetty tukena työntekijän ja työnantajan välisissä 
kolmikantakeskusteluissa.

APUA TARJOTAAN AJOISSA
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Sairastuneen alle 12-vuotiaan lapsen hoidosta 
johtuvien poissaolopäivien määrä lisääntyi edel-
lisvuodesta 30 päivällä, kuten taulukosta 22 ilme-
nee. Viranhaltijalla tai työntekijällä on oikeus saa-
da kolme kalenteripäivää tilapäistä hoitovapaata 
sairastuneen alle 12-vuotiaan ja työntekijän talo-
udessa vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi 
tai hoidon järjestämiseksi, kun lapsi sairastuu 
yhtäkkiä. Neljäs vapaapäivä voidaan myöntää 

tarvittaessa palkattomana. Sama oikeus koskee 
myös vanhempia, jotka eivät asu vakituisesti lap-
sen kanssa samassa taloudessa. Tavoitteena on 
myös tilapäisten hoitovapaiden jakautuminen 
vanhempien kesken tasapuolisesti. Kårkullan 
kuntayhtymän henkilöstön naispainotteisuudes-
ta johtuen kuntayhtymällä on suuri riski joutua 
vastaamaan suhteettoman suuresta osasta tällai-
sia poissaoloja. 

POISSAOLOPÄIVÄT LAPSEN 
SAIRASTUMISEN VUOKSI
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Palkkaus on organisaation strategiaa ja tavoitteiden 
saavuttamista tukeva johtamisen väline. Palkkaus vä-
littää viestin toivotusta toiminnasta ja voi sisältää sekä 
aineetonta että aineellista palkkaa. Suurimmalla osalla 
Kårkullan kuntayhtymän työntekijöistä on yleiseen kun-
nalliseen työehtosopimukseen perustuva palkka. Muita 
kuntayhtymän palkkoihin vaikuttavia työehtosopimuk-
sia ovat LS, TTES ja TS.

Palkkamenoja seurataan kuukausittain menojen kehi-
tyksen seuraamiseksi. Palkkoina ja palkkioina maksettu 
verotettava summa vuonna 2018 oli 34  696  469,65  €. 
Yhteensä vuonna 2018 maksettiin 26 262 palkkaa, mikä 
tarkoittaa keskimäärin noin 2 188 palkkaa kuukaudessa.

YLI 34 MILJOONAA 
PALKKOIHIN

Yhteensä  
2018

34 696 470
euroa

Yhteensä  
2017

32 711 473
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Henkilöstöpäällikkö vastasi työterveyshuollosta. 
Kuntayhtymällä on oma työterveyshoitaja, joka 
on 75-prosenttisesti varattu työterveyshuoltoon 
liittyviin tehtäviin. Työterveyshoitaja on tarjon-
nut henkilökunnalle myös sisäisenä koulutuk-
sena järjestetyn jatkokoulutuksen. Kårkullan 
kuntayhtymä ylläpiti vuonna 2018 omaa työter-
veyshuollon yksikköään Paraisilla. Yksikkö palveli 
Kårkullan hoitokotia, keskushallintoa, Paraisten 
erityisneuvolaa, Paraisten työkeskusta ja Parais-
ten asumisyksiköitä. Avohoidon yksiköiden hen-
kilökunnille muualla kuin Paraisilla lakisääteinen 
työterveyshuolto ja yleislääkäritasoinen sairaan-
hoito on ostettu paikalliselta terveyskeskukselta 
tai yksityisiltä toimijoilta.

Työterveyshuollon sopimuksia on solmittu Suo-
men Terveystalon, Pihlajalinnan, Vantaan työter-
veyden, Työplussan, Kuninkaantien työtervey-
den, Folkhälsan Sydin, KristinaMedin, Mehiläisen 
sekä Kemiönsaaren, 1.12. alkaen DalMedin, Maa-
lahden-Korsnäsin, Mustasaaren, Hangon ja 
Vaasan terveyskeskusten kanssa. Kaikkien toi-
mintayksiköiden sopimukset ovat samanlaisia 
riippumatta siitä, tuottaako palvelun terveys-
keskus vai yksityinen tarjoaja. Sopimukset ovat  

voimassa toistaiseksi. Tietokoneilla työskentele-
ville työntekijöille (VnP 1405/1993) on varattu 
mahdollisuus hankkia näyttöpäätetyöhön tar-
koitetut silmälasit. Lakisääteisiä ja ikäluokittai-
sia terveystarkastuksia ja työpaikkakäyntejä on 
toteutettu. Keskiössä ovat olleet henkilökunnan 
työskentely ja työkyky. Kuntayhtymän työnte-
kijöillä on toimipaikasta riippuen mahdollisuus 
saada rokotteet hepatiitti A:ta ja B:tä sekä kau-
si-influenssaa vastaan sekä Tartuntatautilain 
(1227/2016) §48:n mukaisesti myös tuhka- ja 
vesi rokkoa vastaan.

Kuntayhtymän työterveyshuolto on järjestetty 
useiden palveluntuottajien avulla. Vuonna 2018 
henkilökunta vastasi työterveyshuollon laadun 
mittaukseen, jonka avulla luodaan katsaus pal-
veluihin. Vastaajista 75  prosenttia oli käynyt 
työterveyshuollossa vuoden aikana. Yleisesti 
henkilökunnan mielestä työterveyshuoltoon oli 
helppo saada aikoja ja sieltä sai hyvän vastaan-
oton. Keskiarvot vaihtelivat välillä 4,48–4,89 (1 
= erittäin vaikeaa, 5 = erittäin helppoa). Kysy-
mykseen siitä, saiko työntekijä käyttää omaa 
äidinkieltään, vastausten keskiarvo oli huonoin, 
yhteensä 1,64 asteikolla 1–3.

TERVEYS JA HYVINVOINTI
TYÖTERVEYSHUOLTO
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Kuntayhtymä on tehnyt päätöksen savuttomasta työpaikasta vuonna 
2008. Kuntayhtymä toivoo, että tupakoinnin lopettamista haluavia työn-
tekijöitä tuetaan. Henkilökunta on voinut hakea korvausta nikotiinivalmis-
teista tai tupakoinnin lopettamiseen tarkoitetuista reseptilääkkeistä noin 
sadan euron arvosta.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan työterveyshuollon kokonaiskustan-
nukset olivat 353 505 €. Kehitys verrattuna aiempiin vuosiin käy ilmi seu-
raavasta taulukosta. Työnantaja saa Kelalta korvausta työterveyshuollon 
välttämättömistä ja kohtuullisista kustannuksista. Korvaus jaetaan korvaus-
luokka I:een, joka sisältää ehkäisevän työterveyshuollon kustannukset, ja 
korvausluokka II:een, johon kuuluvat yleislääkäritasoiset sairaanhoitokus-
tannukset. Luokan I korvausaste on 60 % ja luokan II korvausaste on 50 %.
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Tyky tarkoittaa työkyvyn ylläpitoa ja kehittämistä. Kår-
kullan kuntayhtymällä on henkilöstöpäälliköstä, työter-
veyshoitajasta, työsuojelupäälliköstä ja henkilöstösih-
teeristä koostuva työryhmä, joka vastaa tyky-toiminnan 
ohjelmasta. 

Vuonna 2018 tyky-toimintaan oli varattu 50  000  eu-
roa. Suurin osa varauksesta käytettiin henkilökunnan  
ePassi-etuun, joka tukee vapaa-ajan kulttuuri- ja liikun-
tatoimintaa.

Tyky-toiminnan puitteissa järjestettiin keväällä liikunta-
kampanja ja syksyllä järjestettiin jo toista kertaa Arbetsg-
lädje!-nimellä (Työnilo!) kulkeva kampanja. Kampanjan 
ideana oli, että henkilökunta vangitsisi valokuvaan sen, 
mikä heidän mielestään on työpaikassa parasta. Tavoit-
teena oli tukea psyykkisten ja sosiaalisten resurssien 
ylläpitämistä sekä vahvistaa työyhteisön yhteenkuulu-
vuuden tunnetta. Työniloon keskittyminen ja sen esitte-
leminen on tärkeää työhyvinvoinnin parantamiseksi, sillä 
se parantaa sekä työntekijöiden vointia että suoritusta. 
Valokuvia ja kertomuksia käytettiin kampanjan jälkeen 
kuntayhtymän verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa 
rekrytointitarkoitukseen.

TYÖKYVYN YLLÄPITO JA KEHITTÄMINEN

TYKYTOIMINNAN VUOSIKELLO 2018:
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 • EPASSI > TIETOA  
  TILAAMISESTA

TYKYRYHMÄN KOKOUS

 • LIIKUNTAKAMPANJA

TYKYRYHMÄN KOKOUS

 • VUODEN TOIMINTOJEN 
  KOOSTE JA ARVIOINTI

TYKYRYHMÄN KOKOUS

 • TYÖNILOKAMPANJA
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Terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin tähdätään 
kaikilla työpaikoilla ja kaikilla organisaation tasoilla. Työ-
suojelun tavoitteena on parantaa työpaikan terveysolo-
suhteita ja lisätä työssäviihtymistä. Toimiva työsuojelu-
järjestelmä edistää työntekijöiden fyysistä ja psyykkistä 
terveyttä ja oikeudenmukaisuutta sekä parantaa työpai-
kan viihtyvyyttä, yhteistyötä ja hyvinvointia.

Työsuojelutoiminnan sisältö ja tavoitteet on kirjattu Kår-
kullan kuntayhtymän työsuojelutoiminnan toiminta-
ohjelmaan (arbetarskyddsprogram för Kårkulla samkom-
mun), joka on jaettu kahteen osaan. Kuntayhtymän johto 
tarkastaa ja hyväksyy ensimmäisen osan vuosittain. Uusi 
työsuojelukomitea tarkastaa toisen osan joka neljäs vuo-
si aina valintansa jälkeen, ja sen hyväksyy hallitus.

Kårkullan kuntayhtymän tavoitteena on olla houkuttele-
va ja nykyaikainen työpaikka. Vuosien 2018–2020 henki-
löstöstrategian painopistealueita ovat: 
Ymmärrettävyys: viestintä, hyvä suhtautuminen ja tur-
vallisuus, 
Käsiteltävyys: johtajuus ja asiantuntemuksen kehitys, 
sekä 
Mielekkyys: viihtyvyys, tuki ja kunnioitus. 
Nämä tavoitteet ja arvopohja ohjailevat myös työsuoje-
lutoimintaa.

TYÖSUOJELUKOMISSIO JA YHTEISTYÖ
Työsuojeluorganisaation toimikausi on nelivuotinen. 
Kullakin alueella (Turunmaa, Uusimaa ja Pohjanmaa) 
on henkilöstön valitsema työsuojeluvaltuutettu, jonka 
tehtäviin on varattu kullakin alueella 10  viikkotuntia.  
Perusperiaatteena on, että alueen työsuojeluvaltuutettu 
käyttää työsuojeluun liittyviin tehtäviin 6 viikkotuntia, ja 
kaksi varavaltuutettua kullakin alueella käyttää 2 viikko-
tuntia kumpikin. Kårkullan kuntayhtymässä on päätetty 
myöntää työaikaa myös varatyösuojeluvaltuutetuille 
työsuojelun osaamiskentän laajentamiseksi.

Työsuojeluvaltuutettu ja -päällikkö ovat tavanneet ja 
keskustelleet ajankohtaisista aiheista vuoden mittaan 
säännöllisesti. Työsuojelutoiminnalle on budjetissa mää-
ritetty oma kustannuspaikka (1059). Työsuojeluhenki-
löstö vieraili useissa kuntayhtymän yksiköissä. Aloitteen 
vierailuihin teki joskus työsuojeluhenkilöstö, joskus yk-
siköt itse. Kuntayhtymän erilaisiin rakennushankkeisiin 
tarjottiin konsultaatiota. Työsuojeluorganisaatioon kuu-
luvat henkilöt osallistuivat selvityksiin ja laativat omia 
selvityksiään työpaikoilla tapahtuvasta epäasiallisesta 
kohtelusta ja kiusaamisesta.

Työsuojelupäällikkö toimi kouluttajana Kårkulla utbildar 
2018 -koulutuspaketin ohjeiden mukaisesti. Työsuojelu-
päällikkö kuuluu myös sertifiointiryhmään ja toimii sisäi-
senä auditoijana.

TYÖSUOJELU
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Vuoden 2018 aikana ilmoitettiin vakuutusyhtiölle yh-
teensä 18 sairauspoissaoloihin johtanutta työtapatur-
maa. Nämä työtapaturmat aiheuttivat yhteensä 278 sai-
rauspoissaolopäivää. Vakuutusyhtiölle tehtiin yhteensä 
38  vahinkoilmoitusta. Työtapaturmien määrä on laske-
nut huomattavasti, kuten taulukosta 24 käy ilmi. HaiPron 
kautta ilmoitettiin 1  771  työtapaturmaa ja 325  läheltä 
piti -tilannetta, joista 88 prosenttia liittyi väkivaltaan tai 
sen uhkaan työn yhteydessä.

VÄHEMMÄN TYÖTAPATURMIA  
KUIN VUONNA 2017

Vakuutusyhtiöön ilmoitetut työtapaturmat 2012–2018
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Pääasiallinen vastuu henkilöstön koulutuksen koordi-
noinnista oli henkilöstöpäälliköllä, ja alueellinen kou-
lutusvastuu oli aluepäälliköillä yhdessä yksiköiden 
päälliköiden kanssa. Vuoden 2018 koulutusohjelmaa 
suunniteltaessa mielipiteitä pyydettiin mm. sisältö- ja 
laatuasioiden yhteistyöelimeltä, yksiköiden päälliköiden 
ja aluepäälliköiden kautta henkilöstöltä sekä yhteistyö-
komitealta.

Vuosittaisessa henkilöstöä koskevassa laatumittaukses-
sa 77 % henkilöstöstä (77 % vuonna 2017) koki saavansa 
riittävästi koulutusta työnantajalta. Tämä vastaa edellis-
vuosien tuloksia.

HENKILÖSTÖN KOULUTUS

KESKIMÄÄRIN 2,4 KOULUTUSPÄIVÄÄ  
TYÖNTEKIJÄÄ KOHDEN 

Taulukossa 25 esitetty tilasto pohjautuu kunnallisen työ-
markkinalaitoksen esittämään vaatimukseen vuosittai-
sesta kuntien ja kuntayhtymien koulutustietojen rapor-
toinnista. Vuoden aikana kuntayhtymän työntekijöitä 
osallistui 2  214  koulutuspäivään. Tämä tarkoittaa noin 
2,4 koulutuspäivää kullekin työntekijälle (työntekijöiden 
määrä nousi 31.12.2018 mennessä 920 henkilöön).
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