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Henkilöstötilinpäätöksessä kerrotaan Kårkullan kun-
tayhtymän henkilöstöstä, sen määrästä, koostumuk-
sesta, vaihtuvuudesta ja poissaoloista vuoden 2019 
osalta. Raportti sisältää myös tiedot työterveyshuol-
losta, työsuojelusta, tyky-toiminnasta ja henkilöstön 
koulutuksesta. Henkilöstötilinpäätöksen pohjana 
olevat tilastot on koostettu 31.12.2019.

Henkilöstötilinpäätös tarjoaa tietoa tukemaan 
henkilöstön kehitystä ja siihen liittyviä päätöksen-
tekoprosesseja. Se voi toimia myös pohjana kes-
kusteluille, joihin osallistuvat luottamushenkilöt, 
virkamiesjohto, muut johtajat sekä henkilökunta.

Yksi henkilöstöstrategian tavoitteista on varmistaa 
henkilöstön ammattitaitoisuus, joka on myös tärkeä 
osa kuntayhtymän toimintaa ja päivittäisiä yhteyksiä 
asiakkaiden, heidän omaistensa ja kuntien kanssa. 
Henkilöstöhallinnon roolina ja tehtävänä on tuottaa 
organisaatiolle hyviä ja laadukkaita tukipalveluita.

Parainen, maaliskuu 2020
JEANETTE GRIPENBERG

Henkilöstöpäällikkö

AMMATTITAITOISTA HENKILÖSTÖÄ TARVITAAN 
PÄIVITTÄISISSÄ YHTEYKSISSÄ ASIAKKAIDEN, 
OMAISTEN JA KUNTIEN KANSSA
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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 varattu ammattiyhdistyksille, 
kolme työsuojeluvaltuutetuille ja kolme työnan-
tajaosapuolelle. Lisäksi konsultoidaan tarvittaes-
sa asiantuntijoita, useimmiten työterveyshoitaja 
Carola Jahnssonia. 

Yhteistyökomitea toimii yhteistyöelimenä kysy-
myksissä, jotka liittyvät lakiin työnantajan ja 
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnis-
sa sekä työsuojelukomissiota koskevaan lainsää-
däntöön ja asetuksiin.

Vuonna 2019 yhteistyökomitea kokoontui neljä 
kertaa ja käsitteli yhteensä 43 pöytäkirjaan mer-
kittyä asiaa. Suurimmaksi osaksi asiat koskivat 
henkilöstöön liittyvien kysymysten arviointeja 

ja näkökulmia, kuten budjettia ja taloussuun-
nitelmaa, työsuojelun toimintasuunnitelmaa ja 
työterveyshuoltoa, vuoden 2020 henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelmia, tapahtuneita onnetto-
muuksia ja vaaratilanteita, työsuojeluvaltuute-
tun toimintaa, työsuojeluohjelmaa sekä yksiköi-
den riskien arviointia.

Syksyllä 2017 valittiin vaaleilla uusi työsuojelu-
organisaatio kaudelle 2018–2021. Vaalit järjes-
tettiin sopuvaaleina työntekijöiden kesken. Hal-
litus nimesi työnantajan edustajat.

Yhteistyökomiteaa johti vuonna 2019 puheen-
johtaja Mikaela Othman.

TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN  
YHTEISTYÖ
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Henkilöstö sai tietoa kokousten, sähköpostin, intra-
netin, Info-tiedotteiden, Kårkullan Facebook-, Twitter- ja  
Instagram-sivujen sekä kuntayhtymän Omslaget-lehden 
kautta. Vuonna 2019 lehti ilmestyi neljä kertaa. 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. Johto-
ryhmän, yhteistyökomitean sekä sisältö- ja laatuasioiden 
yhteistyöelimen muistiot sekä johdon kirjeet ovat myös 
luettavissa intranetissä.

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

TIEDONKULKU  
HENKILÖSTÖLLE

Työntekijöiden edustajina ovat toimineet seuraavat:
Varsinainen: Varajäsen:
Carita Lindblom Hans Henriksson
Fanni Sundell Solveig Wilén
Mona Eriksson Marjo Lepistö-Grönroos
Petra Kock-Hautamäki Tiia-Maria Honkonen
Heidi Ehrnström Disa Malmberg
Mikaela Othman Mia Karlsson-Sabie 

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
Ann-Catrine Vuolle, Pohjois-Pohjanmaan Susanne Karlsson, Asiantuntija- ja  
aluepäällikkö kehittämiskeskuksen päällikkö
Eva Isaksson-Holmberg, työsuojelupäällikkö Carola Isaksson, hallinnon sihteeri
Jeanette Gripenberg, henkilöstöpäällikkö  Pernilla Backlund, henkilöstösihteeri
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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 2019 aikana on saavutettu seuraavia 
toimintaohjelman tavoitteita:

• Päivitetyt tehtäväkuvaukset

• Päivitetyt kelpoisuusvaatimukset

• Henkilöstöstrategia 2018–2020

• Palkkastrategia ja palkitsemisperiaatteet

• Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2020

• Työkyvyn aktiivisen tukemisen toimintasuunnitelma – varhaisen tuen malli

• Riskien arviointi WPro-järjestelmässä

• Kemikaaliturvallisuusohjeet

• Työsuojeluhenkilöstön valinta 2018–2021

Yksi vuoden 2018 suurista henkilöstöstrategiaan liittyvistä päätöksistä oli Numeron-työajan-
suunnittelujärjestelmän käyttöönotto kuntayhtymässä. Resurssisuunnittelijat ovat jo vuonna 
2018 laatineet Turunmaan ja Asiantuntija- ja kehittämiskeskuksen työaikasuunnitelmat. Muut 
kuntayhtymän toimijat ovat alkaneet käyttää Numeron-järjestelmää vuoden 2019 aikana.  
Yksiköitä on siirretty järjestelmään vaiheittain siten, että Uudellamaalla muutos toteutettiin ke-
väällä 2019 ja Pohjanmaalla syksyllä 2019. Loppuvuodesta 2019 koko kuntayhtymä oli siirtynyt 
uuteen järjestelmään, ja kaikkien yksiköiden työlistat suunnittelee keskitetysti neljän resurssi-
suunnittelijan tiimi yhteistyössä yksiköiden päälliköiden, sijaisten, palkkatoimiston ja muun 
henkilöstön kanssa. Keskushallinto on kuluneen vuoden aikana tiedottanut ja kouluttanut 
muita alueita uuden järjestelmän käytännön toiminnoista sekä resurssisuunnittelun tuomista 
muutoksista resurssiajatteluun.

HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA  
TOIMINTAOHJELMA

Kårkulla on  
hyvä työnantaja
•  Organisaatiokulttuuri

•  Työsuhde
•  Palkka- ja  

palkitsemiskäytännöt

Kårkullan  
henkilöstö on  

asiantuntevaa ja  
asiakkaat huomioivaa

•  Rekrytointi
•  Perehdytys

•  Asiantuntemuksen kehitys
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Asteikko 1 2 3 4 5

Kuinka mukavalta töihin tuleminen on  
tuntunut viime viikkoina?

4 13 28 41 14

Kuinka merkitykselliseksi koet työsi? 1 5 15 44 35

Pääasiallinen tehtäväni on minulle selvä 1 2 7 29 61

Koen saavani sopivasti vastuuta 2 6 16 36 40

Esimieheni kohtelee minua asiallisesti 3 6 11 30 50

Työtoverini kohtelevat minua asiallisesti 1 3 16 40 40

Lähiesimieheni tukee minua tarvittaessa 5 7 15 30 43

Koen saavani riittävästi koulutusta 4 11 28 35 22

Tunnen oloni turvalliseksi töissä 4 7 15 39 35

Voin keskustella avoimesti työhön liittyvistä haasteista 2 9 16 38 35

Löydän tarvitsemani tiedot 3 10 27 43 17

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 henki-
löstön näkökulmasta saadaksemme tietää, millaiseksi 
Kårkullan kuntayhtymän työelämän laatu koetaan.

Vuoden 2019 laadun mittaus koostui 15:stä henkilöstön 
kannalta olennaisesta kysymyksestä sekä kahdesta taus-
tatietokysymyksestä, jotka yhdessä muodostavat laatu-
tavoitteiden saavuttamista mittaavan laatukriteeristön. 
Laadun mittaus suoritetaan anonyymisti kerran vuodes-
sa, viimeistään 31.1. edellisen vuoden osalta. Tulokset 
huomioidaan yksikön toimintakertomuksessa ja talous-
suunnitelmassa. Vuoden 2019 laadun mittauksen kysy-
mykset oli muotoiltu uudelleen, jotta henkilökunnan nä-
kemykset saatiin paremmin esiin. Kyselyyn lisättiin avoin 
kysymys: Mikä on sinulle tärkeintä työssäsi Kårkullassa? 
Ylivoimaisesti suurin osa vastauksista liittyi asiakkaiden 
hyvinvointiin. Niistä kävi selväksi, että Kårkullan henki-
löstö haluaa suurelta osin tarjota parasta mahdollista 
hoivaa asiakkaille ja näiden omaisille. 

LAADUN MITTAUS HENKI-
LÖSTÖNÄKÖKULMASTA

Vuoden 2019 mittaukseen saatiin 654 vastausta eli sama 
määrä kuin edellisenä vuonna. Kysyttäessä, kuinka mu-
kavaksi töihin tuleminen oli koettu viimeisten viikkojen 
aikana, vastausten mediaaniarvo oli 4 asteikolla 1–5.

Henkilöstön vastaukset osaan kysymyksistä esitetään 
alla olevassa taulukossa. Taulukossa 1 vastaukset esi-
tetään prosenttiosuuksina. Taulukoissa 2 ja 3 esitetään 
yleiskuva tuloksista.

Taulukko 1.
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Me olemme töissä Kårkullalla

Kårkullan kuntayhtymän henkilöstön 
jakautuminen 31.12.2019 esitetään 
taulukossa 4. Alueiden luvut sisältävät 
vakinaiset ja määräaikaiset työsuhteet 
sekä oppisopimukset. Sijaisuuksia ja 
korkeintaan 12  päivän mittaisia työ-
suhteita ei ole laskettu mukaan. Mää-
rällisesti eniten työntekijöitä Kårkullan 
kuntayhtymällä on Pohjanmaalla ja 
Uudellamaalla. 

Kårkullan kuntayhtymällä oli 993 (920 vuonna 2018) 
työntekijää 31.12.2019, ks. taulukko 4. Lukuun eivät si-
sälly sijaisuudet tai lyhytaikaiset työsuhteet. Tämä tar-
koittaa, että työntekijöiden määrä kasvoi 73 henkilöllä 
vuodesta 2018. Virka tai toimi voi olla osa-aikaisten työ-
suhteiden vuoksi jaettuna useammalle henkilölle.

Vuonna 2019 Kårkullan kuntayhtymässä kertyi yhteen-
sä 994,23 henkilötyövuotta, joita suorittamassa on ol-
lut yhteensä 2 089 henkilöä, vuoden 2019 palkattomat 
poissaolot huomioon ottaen. Lukuun sisältyvät vakinai-
sissa ja määräaikaisissa työsuhteissa olleet henkilöt sekä 
sijaisuudet, oppisopimukset ja palkkatuetut työsuhteet, 
eli kaikki Kårkullan kuntayhtymässä tehty työ, joka esite-
tään taulukossa 5.

NÄIN MONTA MEITÄ ON
MEITÄ ON 993.

Yhteensä  
2019

993

Taulukko 4.

Henkilöstön määrä 
alueittain 31.12.2019
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Kuntayhtymän 993  työntekijästä 647:llä on kokoaikainen 
työsuhde. Seuraavaksi suurin ryhmä työntekijöistä teki 
70–79-prosenttista työaikaa. Muiden osa-aikaisten työsopi-
musten jakauma ilmenee taulukosta 8.

Koko- ja osa-aikaisten työntekijöiden määrissä on alueellis-
ta vaihtelua. Uudellamaalla noin 74 % työntekijöistä on ko-
koaikaisia ja 26 % osa-aikaisia, Turunmaalla kokoaikaisia on 
noin 79 % ja osa-aikaisia 21 %, ja Pohjanmaalla noin 46 % 
koko- ja 54 % osa-aikaisia. Eniten kokoaikaista henkilöstöä 
on Uudellamaalla, Turunmaalla sekä Asiantuntija- ja kehittä-
miskeskuksessa ja hallinnossa. Pohjanmaan osalta merkit-
tävää on, että siellä osa-aikaista henkilöstöä on enemmän 
kuin kokoaikaista. Tämä näkyy selvästi taulukossa 9 alla.

65 PROSENTTIA TYÖNTEKI
JÖISTÄ ON KOKOAIKAISIA

Taulukko 8.
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Taulukko 9.
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Vuoden 2019 lopulla vakinaisten työntekijöiden mää-
rä oli 784 (778 vuonna 2018). Määräaikaisten työnteki-
jöiden määrä oli vuonna 2019 vähentynyt seitsemällä 
henkilöllä 100 työntekijään (107), ja oppisopimuksia oli 
yhteensä 35 (43), kuten taulukosta 10 ilmenee.

784 VAKINAISTA  
TYÖNTEKIJÄÄ

Taulukko 10.

Työsuhdemuotojen määrä 
31.12.2019

Oppisopimusten  
määrä on kasvanut  

29:stä (2017)  

35:een (2019)
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Yli 12  kalenteripäivää kestävien sijaisuuksien määrä oli 
vuoden loppuun mennessä 127 (183 vuonna 2018). Määrä 
väheni 56:lla. Sijaisuuksien määrän väheneminen selittyy 
osittain pidemmillä työsuhteilla ja osittain vuoden 2019 
vähentyneillä poissaolopäivillä. Sijaisuuksien määrä vaih-
telee sairaus- ja äitiyslomien sekä virka-, työ-, vuorottelu- 
ja opintovapaiden määrän mukaan. Yli 12 kalenteripäivää 
kestävissä sijaisuuksissa palkanmaksu tapahtuu kuukausi-
perusteisesti, kun taas lyhyemmissä sijaisuuksissa makse-
taan tuntiperusteista palkkaa. Sijaisuuksien jakautuminen 
kuntayhtymässä esitetään taulukossa 11.

Yli 12 kalenteripäivää kestäneiden  
sijaisuuksien määrä 31.12.2019

Taulukko 11.
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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 12.

HENKILÖSTÖRAKENNE 2019
SUKUPUOLIJAKAUMA

Taulukko 12.

Sukupuolijakauma 31.12.2019
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Kårkullan kuntayhtymän ikärakenne jakautuu melko tasaisesti ikäluokkiin 25–59. Alle 20-vuoti-
aita työntekijöitä oli ainoastaan neljä ja yli 65-vuotiaita kaksi, kuten taulukosta 13 ilmenee.

IKÄRAKENNE

Työntekijöiden ikärakenne 31.12.2019

Kårkullan kuntayhtymän palveluksessa 31.12.2019 olleiden henkilöiden keskimääräinen ikä oli 
44 vuotta. Keskimääräinen ikä on pysynyt samana vuodesta 2018, kuten taulukosta 14 ilmenee.

Henkilöstön keskimääräinen ikä alueittain 2019

 Miehet Naiset Yhteensä
Asiantuntija- ja kehittämiskeskus 33 42 37,5
Kiinteistöpalvelu 42 - 42
Hallinto 47 43 45
Uusimaa 46 42 44
Turunmaa 38 44 41,5
Pohjanmaa 42 46 44
Yhteensä 2018 41 43 42
Yhteensä 2018 42 44 43

Taulukko 14.

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

3 1 14 18 13 14 9 15 12 10 0 109

Kiinteistö- 
palvelu 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 6

Hallinto 0 0 5 2 6 6 4 2 4 2 0 31

Uusimaa 2 21 38 47 45 45 51 42 22 12 1 341

Turunmaa 0 7 12 13 17 14 8 15 17 7 0 112

Pohjanmaa 3 22 41 47 62 52 54 44 38 21 0 394

Yhteensä 8 51 110 128 144 132 128 120 93 49 1 993

Taulukko 13.
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Henkilökunnan vaihtuvuus on lisääntynyt jonkin verran aiemmista vuosista, kuten taulukko 15 
osoittaa. Kårkullan kuntayhtymä on vuonna 2019 rekrytoinut enemmän kuin henkilöstöä on 
poistunut, joten voidaan olettaa, että henkilöstön määrässä on tapahtunut kasvua.

Vuoden 2019 aikana eläkkeelle jäi 12 henkilöä. Eläköitymisten jakauma kuntayhtymän sisällä 
ilmenee taulukosta 16. Eläkkeelle jääneiden määrä väheni 10 henkilöllä vuoteen 2018 verrat-
tuna (22 eläkkeelle jäänyttä).

HENKILÖKUNNAN VAIHTUVUUS 
KUNTAYHTYMÄSSÄ

Eläkkeelle jääneet 
kuntayhtymässä 2019

Vakinaisten työntekijöiden  
vaihtuvuus 2017–2019
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Asiantuntija- 
ja kehittä- 
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Omasta sairaudesta, työtapaturmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvien 
poissaolopäivien määrä on pysynyt ennallaan viime vuodet. Keskimäärin kukin työntekijä oli 
vuonna 2019 poissa töistä sairauden tai työtapaturman takia 19,05 kalenteripäivää.

Kuntatyönantajien suosituksen mukaan sairauspoissaolopäivien määrä voidaan laskea kohdis-
tettuna paitsi vuoden viimeisenä päivänä työsuhteessa olevien määrään, myös kalenterivuo-
den henkilötyövuosien määrään. Henkilötyövuosi kuvaa henkilöstön määrää vuoden aika na 
paremmin kuin työntekijöiden määrä vuoden viimeisenä päivänä, sillä henkilötyövuosi huo-
mioi muutokset työntekijöiden määrässä vuoden aikana sekä osa-aikaiset ja määräaikaiset 
työsuhteet. 

SAIRAUSPOISSAOLOT VÄHENIVÄT  
2 204 PÄIVÄLLÄ VUONNA 2019

Sairauspoissaolopäivien määrä työntekijää kohden

Yhteensä  
2018

21,45
päivää

Yhteensä  
2019

19,05
päivää

Vertailtaessa lukuja muihin organisaatioihin on muis-
tettava, että sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla on usein 
enemmän sairauspoissaoloja kuin kunnallisella alalla 
keskimäärin. Samoin erityishuollossa on usein enemmän 
sairauspoissaoloja kuin sosiaali- ja terveydenhoitoalalla 
keskimäärin.

Kårkullan kuntayhtymän työntekijät saavat olla sairau-
den takia poissa kolme kalenteripäivää ilman lääkärin- 
tai terveydenhoitajantodistusta. 4–5 päivän sairauspois-
saoloihin riittää terveydenhoitajan kirjoittama todistus, 
ja yli viiden päivän poissaoloihin vaaditaan lääkärin-
todistus.

ERITYISHUOLLOSSA  
ON USEIN ENEMMÄN  
POISSAOLOJA
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PITKÄAIKAISET SAIRAUSPOISSAOLOT JOHTUVAT  
USEIN MIELENTERVEYDELLISISTÄ SYISTÄ TAI TUKI JA 
LIIKUNTAELINONGELMISTA

Ikäryhmä <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-63 >64 Yhteensä

Asiantuntija- 
ja kehittämis-
keskus

12 83 406 391 183 216 102 239 177 107  0 1916

Kiinteistö- 
palvelu 

 0  0 0 2  5  0 0  0  0 0  0 7

Hallinto 5 5 19 34 14 21 39 3 14  18  2 174

Uusimaa 45 374 826 645 743 1061 684 993 438 627 177 6613

Turunmaa 0 103 178 266 410 267 135 273 146 61 0 1839

Pohjanmaa 52 481 578 1074 1348 698 690 673 852 449 103 6998

Yhteensä 114 1046 2007 2412 2703 2263 1650 2181 1627 1262 282 17547

Suurin osa poissaoloista oli 4–60 päivän mittaisia. Pitkä-
aikaiset sairauspoissaolot johtuvat useimmiten tuki- ja 
liikuntaelinongelmista ja psyykkisistä syistä. Aiemmin 
mainitut syyt aiheuttivat yhteensä 64 prosenttia kaikista 
sairauspoissaoloista.

Vuoden 2019 yhteensä 17  547 poissaolopäivästä 
(19  751 vuonna 2018) eniten sairauspoissaoloja oli 
30–39-vuotiailla. Edellisenä vuonna eniten poissaolo-
päiviä oli 50–59-vuotiailla. 30–39-vuotiaiden ikäryhmän 
poissaolopäivät kasvoivat 115 päivällä vuonna 2019 
edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi voidaan todeta, 
että 24-vuotiailla ja sitä nuoremmilla työntekijöillä oli 

121 sairauspoissaolopäivää enemmän vuonna 2019 
kuin vuonna 2018 (1  039 poissaolopäivää), eli ikäryh-
män poissaolot kasvoivat 10,4 prosentilla. Sitä vastoin 
50–59-vuotiaiden sairauspoissaolot vähenivät 1  382 
päivällä vuonna 2019, eli poissaolot laskivat 26,6 pro-
senttia. Kokonaisuudessaan Kårkullan kuntayhtymän 
sairauspoissaolot vähenivät 2 204 päivällä eli keskimää-
rin 2,2 päivällä työntekijää kohti. Tämä tarkoittaa, että 
kuntayhtymän sairauspoissaolot ovat vähentyneet jopa 
11 prosentilla, ks. taulukko 20.

Taulukossa 21 esitetään sairauspoissaolojen kestot. 
Edellisenä vuonna todettiin, että 30–60-vuotiaiden 
ikäryhmän sairauspoissaolopäivät olivat kasvaneet 28 
prosentilla. Nyt voidaan kuitenkin todeta, että kyseisen 
ikäryhmän sairauspoissaolopäivät ovat vähentyneet 14 
prosentilla. Ehdottomasti suurin muutos sairauspois-
saoloissa on yli 180 poissaolopäivän ryhmässä, jossa 
poissaolot vähentyivät 35 prosentilla. Lisäksi voidaan 
huomata, että 91–180 päivän sairauspoissaolot ovat 
vähentyneet 11 prosentilla. Pitkien sairauslomien vähe-
neminen voi selittyä sillä, että kuntayhtymä pyrkii mah-
dollisuuksien mukaan sijoittamaan työntekijöitä muihin 
tehtäviin sairauspoissaolojen yhteydessä, kolmikanta-
keskustelujen ja työterveyshuollon toimintaohjeiden 
mukaisesti. Lyhyiden sairauspoissaolojen määrä ei ole 
muuttunut lainkaan. Ne johtuvat usein flunssasta.

PITKIEN SAIRAUS 
POISSAOLOJEN MÄÄRÄ 
LASKI

Taulukko 20.
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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 päälliköitä kehotetaan seuraamaan sairaus-
poissaoloja tarkemmin ja pitämään aktiivisemmin yh-
teyttä työterveyshuoltoon. Johtajien työn tukemiseksi 
vuonna 2017 on kehitetty myös tarkemmat ohjeet työ-

KÅRKULLAN TYÖNTEKIJÄT 
SAAVAT APUA AJOISSA

Henkilöstön sairauspoissaolopäivät kalenterivuoden aikana

1–3 
päivää

 4–29 
päivää

30–60 
päivää

61–90 
päivää

91–180 
päivää

>180 
päivää

2018

2019

500

400

300

300

200

0

H
enkilöä

Yhteensä  
2018

942
henkilöä

Yhteensä  
2019

940
henkilöä

kyvyn varhaiseen tukemiseen, Handlingsplan för aktivt 
stöd av arbetsförmågan. Vuoden 2019 aikana ohjeita on 
hyödynnetty tukena työntekijän ja työnantajan välisissä 
kolmikantakeskusteluissa. Tämän lisäksi työterveyshuol-
to on luennoinut varhaisen tuen tärkeydestä työkyvyt-
tömyyden ehkäisemisessä. Tämä panostus on osittain 
voinut vaikuttaa kuntayhtymän hienoihin tuloksiin 
sairauspoissaolojen vähentämisessä: sairauspoissaolot  
vähenivät 2 204 päivällä vuonna 2019.
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Lapsen sairastumisesta aiheutuneiden 
poissaolopäivien määrä vuonna 2019

2018 2019

Sairastuneen alle 12-vuotiaan lapsen hoidos-
ta johtuvien poissaolopäivien määrä lisääntyi 
edellisvuodesta 30  päivällä, kuten taulukosta 
24 ilmenee. Viranhaltijalla tai työntekijällä on 
oikeus saada kolme kalenteripäivää tilapäistä 
hoitovapaata sairastuneen alle 12-vuotiaan ja 
työntekijän taloudessa vakituisesti asuvan lap-
sen hoitamiseksi tai hoidon järjestämiseksi, kun 
lapsi sairastuu yhtäkkiä. Neljäs vapaapäivä voi-

daan myöntää tarvittaessa palkattomana. Sama 
oikeus koskee myös vanhempia, jotka eivät asu 
vakituisesti lapsen kanssa samassa taloudessa. 
Tavoitteena on myös tilapäisten hoitovapaiden 
jakautuminen vanhempien kesken tasapuolises-
ti. Kårkullan kuntayhtymän henkilöstön naispai-
notteisuudesta johtuen kuntayhtymällä on suuri 
riski joutua vastaamaan suhteettoman suuresta 
osasta tällaisia poissaoloja.

POISSAOLOPÄIVÄT LAPSEN 
SAIRASTUMISEN VUOKSI

Yhteensä  
2018

902
päivää

Yhteensä  
2010

1000
päivää
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Suurimmalla osalla Kårkullan kuntayhtymän työnteki-
jöistä on yleiseen kunnalliseen työehtosopimukseen  
perustuva palkka. Muita kuntayhtymän palkkoihin vai-
kuttavia työehtosopimuksia ovat LS, TTES ja TS.

Palkkamenoja seurataan kuukausittain menojen kehi-
tyksen seuraamiseksi. Palkkoina ja palkkioina maksettu 
verotettava summa vuonna 2019 oli 36  839  000  €. Yh-
teensä vuonna 2019 maksettiin 27  832 palkkaa, mikä 
tarkoittaa keskimäärin noin 2 319 palkkaa kuukaudessa.

LÄHES 37 MILJOONAA 
PALKKOIHIN

Yhteensä  
2019

36 839 000
euroa

Yhteensä  
2018

34 696 470
euroa
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Henkilöstöpäällikkö vastaa henkilöstön työter-
veyshuollosta. Kuntayhtymällä on oma työter-
veyshoitaja, joka on 75-prosenttisesti varattu 
työterveyshuoltoon ja 25-prosenttisesti Asian-
tuntija- ja kehittämiskeskukselle. Työterveys-
hoitaja on tarjonnut henkilökunnalle myös 
sisäisenä koulutuksena järjestettyä jatkokou-
lutusta. Samoin kuin aiemmin, myös vuonna 
2019 Kårkullan kuntayhtymä ylläpiti Paraisilla 
työterveyshuollon yksikköä. Yksikkö palveli Kår-
kullan hoitokotia, keskushallintoa, Paraisten eri-
tyisneuvolaa, Paraisten työkeskusta ja Paraisten 
asumisyksiköitä. Avohoidon yksiköiden henki-
lökunnille muualla kuin Paraisilla lakisääteinen 
työterveyshuolto ja yleislääkäritasoinen sairaan-
hoito on ostettu joko paikalliselta terveyskes-
kukselta tai yksityisiltä toimijoilta sen mukaan, 
mikä toimija on pystynyt tarjoamaan palvelun. 
Työterveyshuollon sopimuksia on solmittu Suo-
men Terveystalon, Pihlajalinnan, Aino työtervey-
den, Työplussan, Kuninkaantien työterveyden, 
Folkhälsan Sydin, KristinaMedin, Mehiläisen, 
DalMedin, sekä 1.3.2019 alkaen Pihlajalinnan ja 
Maalahden-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. Lakisääteiset terveystarkas-
tukset ja vapaaehtoiset ikäluokittaiset terve-
ystarkastukset sekä työpaikkakäynnit on tehty 
työterveyshuollon toimintasuunnitelman mu-
kaisesti. Henkilöstöllä on mahdollisuus käydä 
työterveyshuollon lähetteellä työfysioterapeu-
tilla tai -psykologilla saadakseen neuvontaa ja 
ohjausta. Keskiössä ovat olleet henkilökunnan 
työskentely, työkyky ja hyvinvointi. Kuntayhty-
män työntekijöillä on toimipaikan mukaan (ks. 
Kårkullan kuntayhtymän työterveyshuollon toi-
mintasuunnitelma) mahdollisuus saada rokot-
teet hepatiitti A:ta ja B:tä sekä kausi-influenssaa 
vastaan sekä Tartuntatautilain (1227/2016) §48:n 
mukaisesti myös tuhka- ja vesirokkoa vastaan.

Kuntayhtymä on tehnyt päätöksen savuttomas-
ta työajasta. Kuntayhtymä myös tukee henkilös-
töään tupakoinnin lopettamisessa tarjoamalla 
nikotiinivalmisteita tai tupakoinnin lopettami-
seen tarkoitettuja reseptilääkkeitä noin 100  € 
arvosta. Vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan 
työterveyshuollon kokonaiskustannukset olivat 
378 274,63 €. Kehitys verrattuna aiempiin vuo-
siin käy ilmi seuraavasta taulukosta. Työnantaja 

TERVEYS JA HYVINVOINTI
TYÖTERVEYSHUOLTO
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saa Kelalta korvausta työterveyshuollon välttämättömistä ja kohtuullisis-
ta kustannuksista. Korvaus jaetaan korvausluokka I:een, joka sisältää eh-
käisevän työterveyshuollon kustannukset, ja korvausluokka II:een, johon 
kuuluvat yleislääkäritasoiset sairaanhoitokustannukset. Luokan I korvaus-
aste on 60 % ja luokan II korvausaste on 50 %.

Kuten taulukosta 26 voi nähdä, työterveyshuollon kokonaiskustannukset 
kasvoivat 24 768,60 eurolla vuonna 2019. Tämä johtuu siitä, että kuntien 
terveyskeskukset irtisanoivat työterveyshuoltosopimuksensa Kårkullan 
kuntayhtymän kanssa, ja meidän oli ostettava vastaavat mutta kalliimmat 
palvelut yksityisiltä toimijoilta. Kuntayhtymän henkilöstön määrä on myös 
kasvanut. Kustannukset työntekijää kohti ovat siis laskeneet hieman, mikä 
on seurausta Kårkullan kuntayhtymän vuonna 2019 merkittävästi vähen-
tyneistä sairauspoissaoloista, kuten aiemmassa osiossa on esitetty.
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TYÖKYVYN YLLÄPITO JA KEHITTÄMINEN

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 2019 tyky-toimintaan oli varattu 60 000 euroa. 
Suurin osa varauksesta käytettiin henkilökunnan ePassi- 
etuun, joka tukee vapaa-ajan kulttuuri- ja liikuntatoi-
mintaa. 

Tyky-toiminnan puitteissa järjestettiin vuonna 2019 
kaksi liikuntakampanjaa. Ensimmäinen, 100 päivää lii-
kuntaa  -kampanja, järjestettiin keväällä 1.2.–11.5.2019, 
ja toinen kampanja järjestettiin talvella marraskuusta 
2019 tammikuuhun 2020. Liikuntakampanjat ovat olleet 
erittäin suosittuja, ja tällä kertaa myös palkittiin ryhmä, 
joka sai mukaan eniten osallistujia. Tämän lisäksi syksyl-
lä pidettiin työnilokampanja, jonka teemana oli Kårkulla 
60 vuotta. Tähänkin kampanjaan osallistuttiin hienosti. 
Myös asiakkailla oli mahdollisuus osallistua tähän kam-
panjaan yhdessä henkilöstön kanssa. Työniloon keskitty-
minen ja sen esitteleminen on tärkeää työhyvinvoinnin 
parantamiseksi, sillä se parantaa sekä työntekijöiden 
vointia että suoritusta. 

Vuonna 2019 uusi elementti oli, että yksiköiden päälliköi-
den ja aluepäälliköiden koulutukseen työhyvinvointiin 
liittyvissä asioissa panostettiin, sillä tämän henkilöstö-
ryhmän katsottiin olevan avainasemassa työhyvinvoin-

nin ylläpitämisessä ja levittämisessä yksiköissä. Dosentti 
Marja-Liisa Manka luennoi yhden iltapäivän ajan hyvän 
työyhteisön rakentamisesta ja johtamisesta. Aamupäiväl-
lä työterveyshuolto luennoi varhaisen tuen tärkeydestä  

sairauslomatapauksessa, ja työsuojelupäällikkö luennoi 
siitä, miten työn riskit voidaan kääntää mahdollisuuk-
siksi.
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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 työssä viihtymistä. Toimiva työsuojelu-
järjestelmä edistää työntekijöiden fyysistä ja psyykkistä 
terveyttä ja oikeudenmukaisuutta sekä parantaa työpai-
kan viihtyvyyttä, yhteistyötä ja hyvinvointia.

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.  

Tavoitteet ja arvopohja ovat ohjanneet myös työsuojelu-
toimintaa. 

TYÖSUOJELUKOMISSIO JA YHTEISTYÖ
Työsuojeluorganisaation toimikausi on nelivuotinen 
(2018–2021). Kullakin alueella (Turunmaa, Uusimaa ja 
Pohjanmaa) on henkilöstön valitsema työsuojeluvaltuu-
tettu, jonka tehtäviin on varattu kullakin alueella 10 viik-
kotuntia. Perusperiaatteena on, että alueen työsuoje-
luvaltuutettu käyttää työsuojeluun liittyviin tehtäviin 
6 viikkotuntia, ja kaksi varavaltuutettua kullakin alueella 
käyttää 2  viikkotuntia kumpikin. Kårkullan kuntayhty-
mässä on päätetty myöntää työaikaa myös varatyösuoje-
luvaltuutetuille työsuojelun osaamiskentän laajentami-
seksi. Työsuojeluvaltuutettu ja -päällikkö ovat tavanneet 
ja keskustelleet ajankohtaisista aiheista vuoden mittaan 
säännöllisesti. Työsuojeluhenkilöstö vieraili useissa kun-
tayhtymän yksiköissä. Aloitteen vierailuihin teki joskus 
työsuojeluhenkilöstö, joskus yksiköt itse. Kuntayhtymän 
erilaisiin rakennushankkeisiin tarjottiin konsultaatiota. 
Työsuojeluorganisaatioon kuuluvat henkilöt osallistui-
vat selvityksiin ja laativat omia selvityksiään työpaikoilla 
tapahtuvasta epäasiallisesta kohtelusta ja kiusaamisesta.  

Työsuojelupäällikkö toimi luennoitsijana Kårkulla kou-
luttaa 2019  -koulutuspaketin mukaisesti, minkä lisäksi 
hän kuuluu sertifiointiryhmään ja toimii sisäisenä audi-
toijana.

TYÖSUOJELU
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Vuoden 2019 aikana ilmoitettiin vakuutusyhtiölle yhteensä 
24 sairauspoissaoloihin johtanutta työtapaturmaa. Nämä 
työtapaturmat korvattiin 220 sairauspoissaolopäivällä. Työ-
tapaturmien määrä kasvoi 6:lla, kuten taulukossa 29 näkyy.

HaiPron kautta ilmoitettiin 1  463  työtapaturmaa ja 331  lä-
heltä piti tilannetta, joista 88,06 prosenttia liittyi väkivaltaan 
tai sen uhkaan työn yhteydessä. 

YHTEENSÄ 24  
TYÖTAPATURMAA ILMOITETTU 
VAKUUTUSYHTIÖLLE

Vakuutusyhtiölle 2013–2019 ilmoitetut työtapaturmat
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KESKIMÄÄRIN 2,55 KOULUTUSPÄIVÄÄ TYÖNTEKI
JÄÄ KOHDEN

Pääasiallinen vastuu henkilöstön koulutuksen koordi-
noinnista oli henkilöstöpäälliköllä, ja alueellinen kou-
lutusvastuu oli aluepäälliköillä yhdessä yksiköiden 
päälliköiden kanssa. Vuoden 2019 koulutusohjelmaa 
suunniteltaessa mielipiteitä pyydettiin mm. sisältö- ja 
laatuasioiden yhteistyöelimeltä, yksiköiden päälliköiden 
ja aluepäälliköiden kautta henkilöstöltä sekä yhteistyö-
komitealta.

Vuosittaisessa henkilöstöä koskevassa laatumittauksessa 
15,5 % henkilöstöstä koki, etteivät he saa riittävästi kou-
lutusta. Henkilöstö osallistui yhteensä 2  537 koulutus-
päivään, mikä vastaa keskimäärin 2,55 koulutuspäivää 
henkilöä kohti. Vuonna 2019 panostettiin koulutukseen 
henkilöstön lääkeosaamisen lisäämiseksi ja järjestettiin 
hallinnollisia koulutuksia, joiden aiheena on Nume-
ron-työaikasuunnitteluohjelma. Useiden koulutusten 
haasteena on sijaisten saaminen, kun vakinaisen henki-
löstön pitäisi päästä osaamista lisäävään koulutukseen.

HENKILÖSTÖN KOULUTUS
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KUNTAYHTYMÄN REKRYTOINTI

VUODEN AIKANA JULKAISTIIN YHTEENSÄ 317 
TYÖPAIKKAILMOITUSTA

Vuonna 2019 julkaistiin yhteensä 317 työpaikkailmoi-
tusta ja vastaanotettiin 1 119 hakemusta LAURA-järjes-
telmän kautta. Yhtä työpaikkailmoitusta kohti saatiin 
keskimäärin 3,5 hakemusta. Avoimia hakemuksia vas-
taanotettiin 206 kappaletta vuonna 2019.

Kårkullan kuntayhtymä rekrytoi eniten hoitajia (197 hen-
kilöä), ohjaajia (31 henkilöä) ja sairaanhoitajia (22 henki-
löä). Hakijat olivat aktiivisimpia tammikuussa (254 hake-
musta) ja vähiten aktiivisia kesäkuussa (44 hakemusta).

Pohjois- 
Pohjanmaa

Keski- 
Pohjanmaa

Etelä- 
Pohjanmaa

Turunmaa &  
Asiantuntija- ja 
kehittämiskeskus

Länsi- 
Uusimaa

Keski- 
Uusimaa

Itä- 
Uusimaa

Julkaistuja ilmoituksia 36 47 19 79 47 60 25

Hakemuksia 239 227 45 240 169 124 68

Hakemuksia ilmoitusta kohti 6,6 4,8 2,4 3,0 3,6 2,1 2,7

Ilmoituksia, joihin ei saatu  
hakemuksia 4 8 6 18 8 11 4

%-osuus ilmoitusten  
kokonaismäärästä 11 % 17 % 32 % 23 % 17 % 18 % 16 %

LAURA-rekrytointijärjestelmän tilastojen mukaan eniten 
hakemuksia vastaanotettiin Pohjois-Pohjanmaalla. Eni-
ten hakemuksia poikinut yksittäinen ilmoitus sai 21 ha-
kemusta. Tämä ennätyksellinen työpaikkailmoitus johti 
kahteen hoitajan toimeen Intek-palveluyksikössä. Eniten 
avoimia hakemuksia vastaanotettiin Keski-Pohjanmaalla.

Etelä-Pohjanmaalla oli prosentuaalisesti eniten sellaisia 
ilmoituksia, joihin ei saatu ainuttakaan hakemusta. Kai-
kista kuntayhtymän ilmoituksista 25 prosenttia oli Turun-
maalta. Tilastoissa näkyy myös suuri ero Länsi-Uuden-
maan yksiköiden hakemusmäärissä. Hakemusten määrä 
ilmoitusta kohti laski vähiten Keski-Uudellamaalla. Tämä 

ei yllätä, sillä Helsingin alueella on kovaa kilpailua päte-
västä ja osaavasta henkilöstöstä. Huomattavaa on myös, 
kuinka vaikeaa sairaanhoitajien rekrytoiminen on ollut 
Sipoossa Itä-Uudellamaalla, jossa ilmoitus oli nähtävissä 
108 päivän ajan ennen kuin rekrytointi onnistui.
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