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Henkilöstötilinpäätöksessä kerrotaan Kårkullan kun-
tayhtymän henkilöstöstä, sen määrästä, koostumuk-
sesta, vaihtuvuudesta ja poissaoloista vuonna 2020. 
Koska covid-19 ja sen vaikutukset kuntayhtymän 
henkilöstöön tekivät kuluneesta vuodesta poikke-
uksellisen, myös tätä aihetta käsitellään tilinpää-
töksessä lyhyesti. Mediassa paljon huomiota saanut 
Kårkullan kuntayhtymän luottamuskriisi vaikutti 
kuntayhtymän henkilöstöön eri tavoin ja aiheutti 
seurannaisvaikutuksia.  Henkilöstötilinpäätös sisäl-
tää myös tiedot työterveyshuollosta, työsuojelus-
ta, tyky-toiminnasta ja henkilöstön koulutuksesta. 
Henkilöstötilinpäätöksen tilastotiedot pohjautuvat 
31.12.2020 vallinneeseen tilanteeseen.

Henkilöstötilinpäätös tarjoaa tietoa henkilöstön ke-
hityksen ja henkilöstöön liittyvien päätösten tueksi. 
Se voi toimia myös pohjana keskusteluille, joihin 
osallistuvat luottamushenkilöt, virkamiesjohto, 
päälliköt ja henkilökunta. 

Yksi henkilöstöstrategian tavoitteista on varmistaa 
henkilöstön ammattitaitoisuus, jolla on suuri mer-
kitys kuntayhtymän toiminnassa ja päivittäisissä yh-
teyksissä palveluiden käyttäjien, heidän omaistensa 
sekä Kårkullan omistajakuntien kanssa. Henkilöstö-
hallinnon roolina ja tehtävänä on tuottaa organisaa-
tiolle hyviä ja laadukkaita tukipalveluita.

Parainen, maaliskuu 2021
Jeanette Gripenberg

Henkilöstöpäällikkö 

Poikkeuksellinen vuosi, jota leimasivat 
covid-19 ja kuntayhtymän luottamuskriisi
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Yhteistyökomitea toimii työpaikkademokratian 
yhteistyöelimenä. Kårkullan kuntayhtymässä 
yhteistyökomitea on yhtä kuin työsuojelutoi-
mikunta. Komiteassa oli 12 edustajaa, joilla jo-
kaisella oli henkilökohtainen varajäsen. Kuusi 
paikkaa oli varattu ammattiyhdistyksille, kolme 
työsuojeluvaltuutetuille ja kolme työnantaja-
osapuolelle. Lisäksi konsultoidaan tarvittaessa 
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 2020 yhteistyökomitea kokoontui neljä 
kertaa ja käsitteli yhteensä 30:tä 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 2021 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 2020 puheen-
johtaja Jeanette Gripenberg. 

TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN 
YHTEISTYÖ

Työntekijöiden edustajina toimineet henkilöt:
Varsinainen jäsen: 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 

Työsuojeluvaltuutetun edustajina toimineet henkilöt:  
Susanna Agge, Turunmaa 1. varajäsen, Disa Malmberg
 2. varajäsen Anne Järvinen

Anna-Lena Aspegren-Törnroos,  1. varajäsen, Lars Nybohm 
Pohjanmaa 2. varajäsen, tyhjä 

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

Työnantajan edustajina toimineet henkilöt:  
Sofia Ulfstedt,  kuntayhtymäjohtaja
Ann-Catrine Vuolle, Pohjois-Pohjanmaan aluepäällikkö
Eva Isaksson-Holmberg, työsuojelupäällikkö
Jeanette Gripenberg, henkilöstöpäällikkö
Minna Näsman, talousjohtaja 1.5.2020
Susanne Karlsson, Asiantuntija- ja kehittämiskeskuksen päällikkö
Nina Taxell-Ahlbäck, hallinnon sihteeri
Pernilla Backlund, henkilöstösihteeri

Vuoden mittaan myös työnantajan edustajat sekä JHL:n, Tehyn ja Akavan pää-
luottamusmiehet ovat järjestäneet säännöllisiä pääluottamusmiesten kokouksia. 
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Henkilöstö sai tietoa kokousten, sähköpostin, intranetin,  
Info-tiedotteiden, Kårkullan Facebook-, Twitter- ja  
Instagram-sivujen sekä kuntayhtymän Omslaget-lehden  
kautta. Vuonna 2020 Omslaget 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. Johtoryh-
män, yhteistyökomitean sekä sisältö- ja laatuasioiden 
yhteistyöelimen muistiot ja johdon kirjeet ovat myös 
luettavissa intranetissä.

Vuoden 2020 henkilöstökyselyssä henkilöstöltä tiedus-
teltiin, mitä tiedotuskanavia yhdeksästä eri vastausvaih-
toehdosta he pitivät tärkeinä. Lisäksi heillä oli mahdolli-
suus mainita tärkein ja vähiten tärkeä tiedostuskanava. 
Henkilöstökyselyyn vastanneista 66 prosenttia oli sitä 
mieltä, että heillä on käytettävissään töissään tarvitsema 
tieto, kun taas 34 prosentin mielestä näin ei ole. 

Tiedonkulku henkilöstölle

on esitetty tiettyjä tiedotuskanavia tärkeinä pitäneiden 
prosenttiosuudet henkilöstössä. 

Kårkullan kuntayhtymän henkilöstöhallinto perustuu 
henkilöstöstrategiaan ja toimintaohjelmaan. Useita toi-
mintaohjelmassa asetettuja tavoitteita onkin jo saavu-
tettu.

Tärkeimmät tiedotuskanavat ovat henkilöstökokoukset 
ja sähköpostitse tapahtuva tiedotus. Lähimmältä esimie-
heltä tuleva tieto (YJ = yksikön johtaja, KH = keskushal-
linto) on erittäin tärkeä kanava, samoin kuin intranetistä 
löytyvä tieto. Vähiten tärkeitä tiedotuskanavia henkilös-
tölle ovat sosiaalinen media, integrated management 
system (IMS) sekä Omslaget-lehti. Alla olevassa kuvassa 

Henkilöstökokoukset

Sähköpostitiedotus yksikön johtajalta

Sähköpostitiedotus keskushallinnolta

Sosiaalinen media

IMS

Intranet

Infolehtinen

Kårkullan oma Omslaget-lehti

Kårkullan verkkosivut

Tärkeät tiedotuskanavat
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70

45

17

4

62

34

14

45
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Asteikko 1 2 3 4 5

Kuinka houkutteleva Kårkulla on työnantajana? 
1= ei houkutteleva, 5= erittäin houkutteleva 

8% 25% 45% 19% 19%

Kohtelevatko seuraavat henkilöt sinua asiallisesti? 
1= en lainkaan, 5= viihdyn erittäin hyvin

2% 10% 25% 45% 18%

Kohtelevatko seuraavat henkilöt sinua asiallisesti? 
A. Päällikkösi 
B. Työtoverisi 
1= eri mieltä, 5= samaa mieltä

4% 
1%

9% 
3%

12% 
14%

35% 
46%

40% 
36%

Viihdytkö työtehtäviesi parissa? 
1= en viihdy, 5= viihdyn erittäin hyvin

1% 5% 22% 48% 24%

Koetko saavasi tarvitsemaasi tukea seuraavilta 
tahoilta? 
A. Päällikkösi 
B. Työtoverisi 
1= eri mieltä, 5= samaa mieltä

5% 
1%

13% 
4%

19% 
19%

30% 
39%

33% 
37%

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 vuosittain saadaksemme tietää, 
millaiseksi työelämän laatu Kårkullan kuntayhtymässä 
koetaan.

Vuoden 2020 laadun mittaus koostui 16:sta 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. tammikuuta edellisen vuoden osalta. 
Tulokset huomioidaan yksikön toimintakertomuksessa 
ja taloussuunnitelmassa. Uutta laadun mittauksessa 
vuonna 2020 oli, että kysymyksiä oli hieman muokattu 
aiempaa tarkemman käsityksen saamiseksi henkilöstön 
näkemyksistä. Kysymyksessä numero 4 henkilöstö sai 
kertoa lyhyesti lisää ajatuksistaan Kårkullasta työnan-
tajana. Koska keskitetty työajansuunnittelujärjestelmä  
Numeron on suhteellisen uusi työkalu myös kuntayh-
tymätasolla, sitäkin koskevia kysymyksiä on lisätty. 
Aiempina vuosina kuntayhtymän tulokset ovat olleet 
heikompia tiedon henkilöstölle jakamisen osalta. Siksi 
kysymyksissä 14–16 on tiedusteltu henkilöstölle tärkeitä 

Laadun mittaaminen henkilöstönäkökulmasta

tiedotuskanavia, jotta tiedon jakoa henkilöstön käyttä-
miä ja arvostamia kanavia pitkin voitaisiin kehittää.      

Vuoden 2020 kyselyyn saatiin 565 vastausta, mikä oli 89 
vastausta vähemmän kuin vuonna 2019. Kysyttäessä, 
kuinka houkutteleva Kårkulla oli työnantajana vuonna 
2020, henkilöstön vastausten mediaaniarvo oli 3 astei-
kolla 1–5. Käynnissä oleva kuntayhtymän luottamuskrii-
si on voinut vaikuttaa henkilöstön käsityksiin Kårkullan 
houkuttelevuudesta työnantajana. Lisäksi henkilöstö-

Taulukko 2.

kyselyssä ilmeni, että 61 prosenttia vastaajista oli kut-
suttu kehityskeskusteluun vuonna 2020, kun taas 34 
prosentille ei tarjottu tätä mahdollisuutta. 5 prosenttia 
vastaajista oli niin uusia työntekijöitä, etteivät he olleet 
vielä ehtineet osallistua kehityskeskusteluun vuonna 
2020.  

Henkilöstön vastaukset osaan kysymyksistä esitetään 
alla olevassa taulukossa. Taulukon 2 vastaukset on esi-
tetty prosenttiosuuksina.
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Kuten taulukosta 3 selviää, 94 prosenttia kyselyyn vas-
tanneista tuntee tehtäväkuvauksensa ja 95 prosenttia on 
käynyt vähintään osittain läpi pandemiaryhmän ohjeet 
työtiimissään. 

Koko kuntayhtymässä viimeistään talvella 2019 käyttöön 
otetusta Numeron-työajansuunnittelujärjestelmästä on 
selvästi tarjottava lisää tietoa ja koulutusta. Myös tieto-
jen saatavuus on runsaasti käsitelty aihe. Uudet kotisi-
vut otettiin käyttöön vuonna 2021. On mielenkiintoista 
nähdä, tuleeko uudistetuista, helppokäyttöisemmistä ja 
nykyaikaisista kotisivuista käyttäjäystävällisempi vaiku-

telma. Vain 23 prosenttia vastaajista käyttää henkilöstö-
portaalia toiveiden esittämiseen ja vain 6 prosenttia ko-
kee keskitetyn työaikasuunnittelun hyödylliseksi. Katso 
taulukko 4. Vuoden 2021 aikana Numeron integroidaan 
uuteen Personec F -henkilöstöhallinto- ja palkanlasken-
taohjelmistoon.

Henkilöstökyselyn tulokset analysoidaan, ja yksikköjen 
suunnittelupäivässä tai henkilöstöpalaverissa suunnitel-
laan niiden perusteella laatua parantavia toimenpiteitä. 
Laatumittauksen henkilöstöä koskevia kokonaistuloksia 
hyödynnetään organisaation laadun parantamiseksi.

Henkilöstön vastauksen liittyen resurssisuunnitteluun 
Numeron-järjestelmässä prosentteina
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Taulukko 3. Taulukko 4.
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Me olemme töissä Kårkullalla

Kårkullan kuntayhtymällä oli 993 (993 vuonna 2019) 
työntekijää 31.12.2020, eli täsmälleen sama määrä kuin 
edellisvuonna, ks. taulukko 5. Lukuun eivät sisälly sijai-
suudet tai lyhytaikaiset alle 12 päivän työsuhteet. Virka 
tai toimi voi olla osa-aikaisten työsuhteiden vuoksi jaet-
tuna useammalle henkilölle. Näistä 993 henkilöstä 822 on 
vakinaisessa työsuhteessa, kuten taulukosta 11 ilmenee.

Kårkullan kuntayhtymän henkilöstöjakauma 31.12.2020 
esitetään taulukossa 5. Alueiden luvut sisältävät vakinai-
set ja määräaikaiset työsuhteet sekä oppisopimukset. 
Määrällisesti eniten työntekijöitä Kårkullan kuntayhty-
mällä on Pohjanmaalla ja Uudellamaalla. 

Vuonna 2020 Kårkullan kuntayhtymän henkilötyövuo-
sien määrä oli yhteensä 1 003,23, joka jakautui yhteensä 
2 048 henkilön kesken vuoden 2020 palkattomat poissa-
olot huomioon ottaen. Lukuun sisältyvät vakinaisissa ja 
määräaikaisissa työsuhteissa olleet henkilöt sekä sijai-
suudet, oppisopimukset ja palkkatuetut työsuhteet eli 
kaikki Kårkullan kuntayhtymässä tehty työ, joka esitetään 
taulukossa 5. Henkilöstöjakautuma alueittain on esitetty 
prosenttiosuuksina taulukossa 7.

Henkilöstön määrä alueittain Yhteensä 
2020

993 Yhteensä  
2019

993
Yhteensä  

2018

920

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 
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Hallinto Uusimaa Turunmaa Pohjan-
maa 

Taulukko 5.

Henkilöstön määrä alueittain 31.12.

400
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0

Taulukko 6.

Taulukko 7.

109

9
41

329

111

394

Henkilötyövuodet

Asian-
tuntija- ja 

kehittämis-
keskus

Kiinteistö-
palvelu 

Hallinto Uusimaa Turunmaa Pohjan-
maa 

115,1

8,5
40,5

350,2

122,1

366,6

Henkilöstöjakautuma alueittain 
prosenttiosuuksina

Kiinteistöpalvelu 
1 %

Hallinto 
4 %

Uusimaa 
33 %

Pohjanmaa 
40 %

Turunmaa 
11 %

Asiantuntija- ja 
kehittämiskeskus 
11 %
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Me olemme töissä Kårkullalla

Kuntayhtymän 993 työntekijästä 656 oli töissä kokoai-
kaisesti ja 337 osa-aikaisesti. Lukuja on vertailtu edel-
lisvuosiin taulukossa 8. Tämä tarkoittaa, että noin 34 
prosenttia Kårkullan henkilökunnasta oli vuonna 2020 
osa-aikaisessa työsuhteessa. 

Seuraavaksi suurin ryhmä työntekijöistä teki 70–79-pro-
senttista työaikaa. Muiden osa-aikaisten työsopimusten 
jakauma ilmenee taulukosta 9.

Koko- ja osa-aikaisten työntekijöiden määrä

Alue 30-39  
%

40-49  
%

50-59  
%

60-69  
%

70-79  
%

80-89  
%

90-99  
%

100  
% Yhteensä

Asiantuntija- ja 
kehittämiskeskus 2 2 2 2 11 5 3 82 109

Kiinteistöpalvelu 0 0 0 0 0 0 0 9 9

Hallinto 0 0 0 1 1 2 0 37 41

Uusimaa 0 7 13 2 33 8 10 256 329

Turunmaa 0 1 6 3 11 1 0 89 111

Pohjanmaa 0 8 24 10 128 22 19 183 394

Yhteensä 2 18 45 18 184 38 32 656 993

Taulukko 9.
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Koko- ja osa-aikaisten työntekijöiden määrät 
vuosina 2018–2020

Kokoaikaiset Osa-aikaiset Yhteensä

Taulukko 8.

Koko- ja osa-aikaisten työntekijöiden määrissä on alu-
eellista vaihtelua. Uudellamaalla työntekijöistä noin 78 
prosenttia on kokoaikaisia ja 22 prosenttia osa-aikaisia, 
Turunmaalla noin 80 prosenttia kokoaikaisia ja 20 pro-
senttia osa-aikaisia ja Pohjanmaalla noin 40 prosenttia 
kokoaikaisia ja 60 prosenttia osa-aikaisia. Pohjanmaalla 
merkittävää on, että osa-aikaista henkilöstöä on enem-
män kuin kokoaikaista. Tämä näkyy selvästi taulukossa 
10 alla.

250

200

150

100

50

0

300

350

Asiantuntija-  
ja kehittämis-

keskus

Kiinteistö- 
palvelu

Hallinto Uusimaa Turunmaa Pohjanmaa

82

27

109

9 0 9

37

4

41

256

73

329

89

22

111

183

211

349

Koko- ja osa-aikaisten työntekijöiden määrät 31.12.2020

Taulukko 10.

Kokoaikaiset Osa-aikaiset Yhteensä
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Me olemme töissä Kårkullalla
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Henkilöstö työsuhteen muodon 
mukaan jaoteltuna

Vuoden 2020 lopussa vakituisten työntekijöiden määrä 
oli 822 henkilöä, mistä seuraa, että kuntayhtymällä oli 
171 määräaikaista työntekijää 31.12.2020. Oppisopimus-
koulutuksessa oli 23 työntekijää, ja muiden henkilöiden 
työsuhteen muoto ilmenee taulukosta 12. 

Taulukko 11.

Työsuhdemuotojen määrät vuonna 2020
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Yli 12 kalenteripäivää kestävien sijaisuuksien määrä oli 
vuoden loppuun mennessä 135 (127 vuonna 2019 ja 
183 vuonna 2018), eli määrä kasvoi kahdeksalla. Osa si-
jaisuuksien määrän kasvusta selittyy käynnissä olevalla 
covid-19-pandemialla sekä henkilöstön karanteenitapa-
usten suurella määrällä. Muutoin sijaisuuksien määrä vaih-
telee sairaus- ja äitiyslomien sekä virka-, työ-, vuorottelu- 
ja opintovapaiden määrän mukaan. Yli 12 kalenteripäivää 
kestävissä sijaisuuksissa palkanmaksu tapahtuu kuukau-
siperusteisesti ja sitä lyhyemmissä sijaisuuksissa tuntipe-
rusteisesti. Sijaisuuksien jakautuminen kuntayhtymässä 
esitetään taulukossa 12.

Yli 12 päivää kestäneiden sijaisuuksien 
määrä 31.12.2020

Taulukko 12.
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Kuten yleensäkin sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla, kuntayhtymän henkilöstön sukupuoli-
jakauma on erittäin jyrkkä: naisia on lähes 84,5 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että miespuolisten 
työntekijöiden määrä kasvoi 0,8 % prosenttiyksikköä vuonna 2020. Naisten (839) ja miesten 
(154) prosentuaalinen osuus on kuitenkin pysyneet käytännössä ennallaan viime vuosien aikana.  
Uudellamaalla ja Pohjanmaalla, missä Kårkullalla on eniten työntekijöitä, myös miesten osuus 
henkilöstöstä on suurin. Toiminta-aluekohtainen sukupuolijakauma esitetään taulukossa 13.

Sukupuolijakauma 

Taulukko 13.

Sukupuolijakauma 31.12.2020

Naisia Miehiä

HENKILÖSTÖRAKENNE 



KÅRKULLA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2020  13

Me olemme töissä Kårkullalla

Kårkullan kuntayhtymän ikärakenne jakautuu melko tasaisesti ikäluokkiin 25–64. Alle 20-vuo-
tiaita työntekijöitä Kårkullalla oli vain seitsemän ja yli 65-vuotiaita kuusi verrattuna kahteen 
henkilöön vuonna 2019. Ikäjakauma alueittain ilmenee taulukosta 14.  

Ikärakenne

Työntekijöiden ikärakenne 31.12.2020

Kårkullan kuntayhtymän henkilöstön keski-ikä 31.12.2020 oli 43 vuotta (42 vuotta vuonna 2019).  
Keski-ikä on pysynyt melko samana vuodesta 2019. Miesten ja naisten keski-ikä eri  alueilla  
ilmenee taulukosta 15.

Henkilöstön keski-ikä vuonna 2020

 Miehet Naiset Yhteensä
Asiantuntija- ja kehittämiskeskus 34 45 39,5
Kiinteistöpalvelu 45 - 45
Hallinto 46 47 46,5
Uusimaa 45 41 43
Turunmaa 37 44 40,5
Pohjanmaa 44 45 44,5
Yhteensä 42 44 43

Taulukko 14.

Taulukko 15.

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

Asiantuntija- 
ja kehittä- 
miskeskus

1 6 11 19 13 10 9 18 8 14 0 109

Kiinteistö- 
palvelu 0 0 0 1 2 1 2 1 2 0 0 9

Hallinto 0 1 2 5 7 6 5 8 5 2 0 41
Uusimaa 2 24 40 51 40 39 40 43 25 22 3 329
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
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Taulukko 16.

Henkilöstön vaihtuvuus on ylimalkaan vähentynyt, kuten ilmenee taulukosta 16. Se voi joh-
tua jossain määrin pandemiasta ja epävarmuuden lisääntymisestä työmarkkinoilla, joilla  
Kårkullan kuntayhtymä näyttäytynee turvallisena työnantajana. Koska Kårkullan kuntayhty-
män henkilöstömäärä vuonna 2020 oli täsmälleen sama kuin vuonna 2019, henkilöstövahvuus 
ei ole kasvanut. Taulukosta 16 käy ilmi, että vuonna 2020 päättyneiden työsuhteiden määrä oli 
kutakuinkin sama kuin vuonna 2019. Työsuhteen päättymisen syyt on esitetty taulukossa 17. 

Vakinaisten työntekijöiden vaihtuvuus

HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS 

Vakinaisten työntekijöiden  
vaihtuvuus 2018–2020
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Vuonna 2020 eläkkeelle jäi 15 henkilöä. Eläköitymisten jakauma kuntayhtymän sisällä ilme-
nee taulukosta 18. Eläkkeelle jääneiden määrä lisääntyi kolmella henkilöllä verrattuna vuoteen 
2019, jolloin kuntayhtymästä jäi eläkkeelle 12 henkilöä. 

Eläkkeelle jääminen 

Eläkkeelle jääneiden määrät 2020

Taulukko 18.
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Sairauspoissaolot työntekijää kohden 

SAIRAUSPOISSAOLOT 

Omasta sairaudesta, työtapaturmista, työmatkatapatur-
mista ja ammattitaudeista johtuvien poissaolopäivien 
määrä kasvoi voimakkaasti vuonna 2020. Uutta vuoden 
2020 tilastossa on myös työnantajan tai tartuntatautilää-
kärin määräämä covid-19-karanteeni. Sairauspoissaolo-
jen määrä kuntayhtymässä kasvoi yhteensä 4 372 päi-
vällä. Keskimäärin työntekijät olivat vuonna 2020 poissa 
sairauden, työtapaturman tai karanteenin vuoksi 22 
päivää, kun vuonna 2019 vastaava luku oli 19 kalenteri-
päivää. Luvut ja niiden vertailu edellisvuoteen esitetään 
taulukossa 19.

Kuntatyönantajien suosituksen mukaan sairauspoissa-
olopäivien määrä voidaan ilmoittaa joko vuoden viimei-
senä päivänä työsuhteessa olevien henkilöiden määrän 
perusteella tai suhteessa henkilötyövuosiin kalenteri-
vuonna. Henkilötyövuosi kuvaa henkilöstön määrää 
vuoden aikana paremmin kuin työntekijöiden määrä 
vuoden viimeisenä päivänä, sillä siinä otetaan huomioon 
muutokset työntekijöiden määrässä vuoden aikana sekä 
osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet. 

Henkilötyövuosien mukaan laskettuna Kårkullan kun-
tayhtymässä oli vuonna 2020 sairauspoissaoloja 22,05 
henkilötyövuotta, mikä jakautui 2 048 henkilölle, kuten 
ilmenee taulukosta 20. Lukuun sisältyvät vakinaiset ja 
määräaikaiset työntekijät sekä oppisopimukset ja palk-
katuetut työsuhteet. Lyhyt- ja pitkäaikaiset sijaisuudet 
sisältyvät henkilötyövuosilaskentaan siltä osin kuin niitä 
on käytetty vapaisiin vakansseihin. Henkilötyövuosien 
määrä on nyt toki kasvanut, mikä vaikuttaa vertailuun.
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Vertailtaessa lukuja muihin organisaatioihin on muis-
tettava, että sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla on usein 
enemmän sairauspoissaoloja kuin kunta-alalla keski-
määrin. Samoin erityishuollossa on usein enemmän 
sairauspoissaoloja kuin sosiaali- ja terveydenhoitoalalla 
keskimäärin. 

Kårkullan kuntayhtymän työntekijät saavat määräysten 
mukaan olla sairauden takia poissa kolme kalenteripäi-
vää ilman lääkärin tai terveydenhoitajan antamaa todis-
tusta. Neljän tai viiden päivän sairauspoissaoloihin riit-
tää terveydenhoitajan kirjoittama todistus, ja yli viiden  

päivän poissaoloihin vaaditaan lääkärintodistus. Covid- 
19-pandemian alussa työnantaja hyväksyi enintään seit-
semän päivän poissaolot ilman lääkärintodistusta, kos-
ka lääkäriaikoja oli vaikea saada covid-19-pandemian 
vuoksi. Poissaolijoiden piti kuitenkin olla päivittäin yh-
teydessä lähiesihenkilöönsä. Lähiesihenkilöllä oli myös 
mahdollisuus vaatia sairaustodistusta ensimmäisestä 
sairauspoissaolopäivästä lukien, jos oli aihetta epäillä 
työkyvyttömyysilmoitukseen liittyvää väärinkäytöstä.  

Sairauslomapäivien jakautuminen sairausloman keston 
mukaan ilmenee taulukosta 21. Yleisin sairausloman 

kesto kuntayhtymän henkilöstöllä oli 4–29 päivää. Tämä 
selittyy muun muassa sillä, että useimmat epäillyn tai 
todetun covid-19-tartunnan takia karanteeniin asetetut 
henkilöt on tilastoitu tähän sarakkeeseen. Myös Kårkul-
lan kuntayhtymän luottamuskriisi on vaikuttanut sai-
rauslomapäivien määrään. 

Suurin osa poissaoloista oli 4–29 päivän mittaisia. Pitkä-
aikaiset sairauspoissaolot johtuivat useimmiten tuki- ja 
liikuntaelinongelmista ja psyykkisistä syistä. Lyhyiden, 
1–3 päivän sairauslomien syynä olivat useimmiten erilai-
set flunssat.

Taulukko 21.

Päiviä 1–3 4–29 30–60 61–90 91–180 Määrä
Asiantuntija- ja  
kehittämiskeskus

420 1229 424 - 211 2284

Kiinteistöpalvelu 2 139 - - - 141

Hallinto 56 265 148 59 - 528

Uusimaa 1276 4105 1616 350 111 7458

Turunmaa 458 1560 209 71 - 2298

Pohjanmaa 1496 5565 1271 731 147 9210

Yhteensä 3708 12 863 3668 1211 469 21 919
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Taulukko 22.

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

6 314 141 308 212 213 271 223 410 153  33 2284

Kiinteistöpalvelu  0  0 0 0  9  21 5 98 8 0  0 141

Hallinto 1 4 27 13 73 64 85 89 14 147 0 528

Uusimaa 54 554 609 1079 1228 710 663 865 531 1061 104 7458

Turunmaa 14 222 236 394 404 191 101 143 434 105 54 2298

Pohjanmaa 55 648 656 1391 1566 707 1205 618 1518 808 38 9210

Yhteensä 130 1753 1669 3185 3492 1906 2330 2036 2915 2274 229 21919

Sairauspoissaolot ikäryhmittäin 

Henkilöstön yhteensä 21 919 poissaolopäivästä (17 547 
vuonna 2019) sairauspoissaololukemat ovat suurimmat 
30–39-vuotiaiden ikäryhmällä. Sairauspoissaolot lisään-
tyivät 30–39-vuotiaiden ikäryhmässä  5 115 päivästä 
vuonna 2019 siten, että niitä vuonna 2020 oli 6 677. 
Tämän ikäryhmän sairauspoissaolopäivien lukumäärä 
kasvoi siis 1 562:lla. Toinen ikäryhmä, jossa sairauspois-
saolojen määrä kasvoi merkittävästi, olivat 55–59-vuoti-
aat, joiden lukema kasvoi vuoden 2019 yhteensä 1627 

sairauspoissaolopäivästä 2 915 päivään vuonna 2020. 
Kasvua oli 55–59-vuotiaiden ikäryhmässä siis 1 288 sai-
rauspäivää. Sen sijaan 25–29-vuotiaiden sairauspois-
saolot vähenivät 338 päivällä ja 40–44-vuotiaiden 357 
päivällä. Näiden ikäryhmien myönteisestä muutoksesta 
huolimatta kuntayhtymän sairauspoissaolot kasvoivat 
noin 25 prosenttia. Tämä selittyy osin covid-19:ään liitty-
villä syillä. Sairauspoissaolopäivien määrä ikäryhmittäin 
ilmenee taulukosta 22.
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Sairauspoissaolot kalenterikuukautta 
kohden
Taulukossa 23 on esitetty tarkemmin sairauspoissaolo-
päivien vaihtelu kalenterikuukausittain. Sairauspois-
saolopäivien määrä oli suurin maaliskuussa ja pienin 
kesä- ja heinäkuussa. Kesän jälkeen sairauspoissaolot 
lisääntyivät huomattavasti syys- ja lokakuussa, joiden 
sairauspoissaolopäivien määrä vastasi 19 prosenttia 

koko vuoden sairauspoissaoloista. Lokakuussa Keski- ja 
Etelä-Pohjanmaalla oli runsaasti covid-19-tartuntoja, 
mikä näkyy myös sairauspoissaolojen määrän kasvuna 
kyseisellä ajanjaksolla. Huomattavaa on myös, että huh-
ti- ja toukokuussa sairauspoissaolopäiviä oli suhteellisen 
vähän verrattuna maaliskuuhun sekä syys–joulukuuhun. 
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Sairauspoissaolot kuukausittain vuonna 2020
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Taulukosta 24 ilmenee, että eniten sairauspäiviä oli 
Pohjanmaalla ja Uudellamaalla. Tämä selittyy sillä, että 
henkilöstön määrä on kyseisillä alueilla suurin ja että  
covid-19-tilanne oli maantieteellisesti katsoen vaikein 
Uudellamaalla ja Pohjanmaalla. 

Jotta työntekijöille, joilla on paljon sairauspoissaoloker-
toja, voitaisiin tarjota varhaista tukea, kuntayhtymä on 
päättänyt kutsua työterveyshuollon konsultaatiokeskus-
teluun kaikki työntekijät, jotka ovat olleet poissa töistä 
kalenterivuoden aikana vähintään viisi kertaa tai 30 
päivää. Tavoitteena on pystyä auttamaan työntekijöitä 
ajoissa.  Yksiköiden päälliköitä kehotetaan seuraamaan 
sairauspoissaoloja entistä tarkemmin ja pitämään ak-
tiivisemmin yhteyttä työterveyshuoltoon.  Päälliköiden 
työn tukemiseksi laadittiin vuonna 2017 työkyvyn var-
haista tukemista koskeva ohje nimeltä Handlingsplan för 

aktivt stöd av arbetsförmågan, jota hyödynnettiin myös 
vuonna 2020 tukena työntekijän ja työnantajan välisis-
sä kolmikantakeskusteluissa. Lisäksi työterveyshoitaja 
luennoi aseptiikan ja hygienian tärkeydestä yksiköiden 
covid-19-tartuntojen torjunnassa. Yleisesti Kårkullan 
kuntayhtymä on kehottanut henkilöstöä jäämään kotiin 
ja ilmoittautumaan sairaaksi vähäisinkin oirein, mikä on 
lisännyt merkittävästi sairauspoissaolopäivien määrää. 
Henkilöstöhallinto tietää, että henkilöstö on aiempina 
vuosina tehnyt töitä vilustumisoireista huolimatta. Tämä 
oli vuonna 2020 ehdottomasti kiellettyä, sillä fluns-
san tai allergian oireita ei ole voinut mitenkään erottaa  
covid-19-tartunnasta. Vuoden 2020 alussa kesti myös 
kauan ennen kuin henkilöstö sai aikoja covid-19-testei-
hin, minkä jälkeen piti vielä odottaa useita päiviä tulos-
ten saapumista. 

 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä
Asiantuntija ja 
kehittämiskeskus 213 165 165 160 162 170 239 252 164 224 189 181 2284

Kiinteistöpalvelu t0 26 5 25 31 30 12 0 4 0 8 0 141

Hallinto 23 20 23 33 10 67 36 47 73 69 62 65 528

Uusimaa 656 589 934 691 564 462 436 527 619 671 585 724 7458

Turunmaa 183 219 306 191 160 160 159 170 224 147 179 200 2298

Pohjanmaa 574 583 803 599 804 698 645 817 882 1108 915 782 9210

Yhteensä 1649 1602 2236 1699 1731 1587 1527 1813 1966 2219 1938 1952 21919

Taulukko 24.
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Tilapäinen hoitovapaa alueittain  

Sairastuneen alle 12-vuotiaan lapsen hoidosta johtu-
vien poissaolopäivien määrä väheni edellisvuodesta 
40 päivällä, kuten taulukosta 25 ilmenee. Viranhaltijalla 
tai työntekijällä on oikeus saada kolme kalenteripäivää 
tilapäistä hoitovapaata sairastuneen alle 12-vuotiaan, 
työntekijän taloudessa vakituisesti asuvan lapsen hoi-
tamiseksi tai hoidon järjestämiseksi, kun lapsi sairastuu 
yhtäkkiä. Neljäs vapaapäivä voidaan myöntää tarvittaes-

sa palkattomana. Sama oikeus koskee myös vanhempia, 
jotka eivät asu vakituisesti lapsen kanssa samassa ta-
loudessa. Tavoitteena on myös tilapäisten hoitovapai-
den jakautuminen vanhempien kesken tasapuolisesti. 
Kårkullan kuntayhtymän henkilöstön naisvaltaisuuden 
vuoksi kuntayhtymällä on suuri riski joutua vastaamaan 
suhteettoman suuresta osasta tällaisia poissaoloja. 
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Pandemialla on ollut suuri vaikutus Kårkullan 
kuntayhtymän henkilöstöön niin fyysisesti, 
psyykkisesti kuin psykososiaalisestikin. Hen-
kilöstön voinnin selvittämiseksi henkilöstölle 
lähetettiin 10.9.2020 kyselylomake pandemian 
vaikutuksista Kårkullan kuntayhtymässä. Kyse-
lyyn vastasi 571 henkilöä, ja aktiivisimmin siihen 
vastattiin Pohjanmaalla. Kyselyyn vastanneista 
96 prosenttia oli lukenut pandemiaryhmän oh-
jeet, 3,5 prosenttia oli lukenut ne osaksi ja 0,5 
prosenttia ei ollenkaan.

Ohjeet lukeneista 82 % koki ymmärtäneensä 
ohjeet täysin, 17 % osittain ja 1 % ei ollenkaan. 
Kyselyn tuottamasta palautteesta kävi muun 
muassa ilmi, että ohjeet olisivat voineet olla ly-
hyemmät ja selkeämmät, ja lisäksi haluttiin ku-
vauksia ohjeiden toteuttamisesta käytännössä 
sekä enemmän alueellisia mukautuksia ohjeisiin. 
Selkeästi ilmeni myös, että ohjeiden jatkuvan 
muuttumisen takia ajan tasalla pysymistä pidet-
tiin aikaa vievänä. 

Kysymykseen siitä, noudattiko vastaaja pande-
miaryhmän ohjeita, 88,5 % vastasi myöntävästi, 
11 % sanoi noudattavansa ohjeita osittain ja 0,5 
% vastasi kieltävästi. Ohjeiden noudattamatto-

muuden perusteluista kävi ilmi, että maskeissa 
ja suojavarustuksessa työskentely on raskasta, 
etäisyyden pitäminen lounaalla ja kahvitauoilla 
on vaikeaa ja että tilaa on liian niukalti. Tuli esiin 
myös, ettei maskin tai visiirin käyttö onnistu 
kontaktissa joidenkin asiakkaiden kanssa ja ettei 
Kårkulla voi työnantajana estää henkilöstöä mat-
kustamasta tai viettämästä aikaa ihmisjoukoissa 
vapaa-ajallaan, vaan osa henkilöstöstä aikoo 
elää normaalia elämää pandemiaryhmän suosi-
tuksista huolimatta. 

Useimmat eli 75 prosenttia kokivat saavansa 
riittävästi tietoa voidakseen suorittaa työnsä. 
Puolet vastaajista koki, että pandemian aikana 
on löydetty uusia ratkaisuja ja työtapoja, joita 
voidaan hyödyntää jatkossakin. Asumispalve-
lujen ja päivätoiminnan välinen yhteistyö oli 
vahvistunut 26 prosentin mukaan. Pandemia on 
tuonut mukanaan uusia työtehtäviä, ja siivouk-
seen on kulunut normaalia enemmän aikaa. 
Suojavarustuksen käyttö ja yksikönvaihdot ovat 
olleet haastavia. Lisäksi tuotiin esiin myönteise-
nä seikkana, että ymmärrys hyvästä käsihygie-
niasta ja aseptisista työtavoista oli kohentunut 
yleisesti, mikä vähensi myös kausi-influenssaa 
yksiköissä. Henkilöstön mukaan osa asiakkaista 

on voinut paremmin arjen rauhoittumisen, siirtymien 
vähentymisen ja aikataulujen löyhentymisen myötä. 
Henkilöstö arvosti työtovereidensa joustavuutta ja tais-
telutahtoa, jonka avulla tilanteesta ollaan saatu irti pa-
ras mahdollinen ja asiakkaisiin keskittyvä yhteistyö on 
voinut jatkua. Yleisesti toivottiin avointa keskustelua ja 
lisätietoa vallitsevasta tilanteesta,  esimerkiksi kuntayh-
tymän covid-19-tapausten määrästä. Viimeksi mainitun 
palautteen vuoksi pandemiaryhmä alkoi lähettää tiedot-
tajan välityksellä viikkoraportteja, joista henkilöstö saat-
toi seurata henkilöstön ja asiakkaiden sairaustapausten 
määrää alueittain. 

Päälliköt ja hallintohenkilöstö on suureksi osaksi voi-
nut tehdä etätöitä 1–2 päivää viikossa. Etätyöaikana on 
kaivattu ennen kaikkea fyysisiä sosiaalisia kontakteja ja 
spontaaneja kohtaamisia. Vastaajista 35 prosenttia sa-
noi työskennelleensä etätöissä entistä paremmin ja 35 
prosenttia yhtä hyvin kuin aiemmin. Ennen pandemiaa 
päälliköillä oli ollut vain vähän sähköisiä kokouksia, kun 
taas pandemian aikana yli puolet kokouksista järjestet-
tiin sähköisesti. Pandemian jälkeen 92 prosenttia vastaa-
jista haluaisi jatkaa kokouksien pitämistä suureksi osaksi 
sähköisessä muodossa. Päälliköistä 93 prosenttia oli sitä 
mieltä, että on syntynyt uusia oivalluksia, joita voidaan 
käyttää työssä jatkossakin. 

PANDEMIAN VAIKUTUKSET HENKILÖSTÖÖN
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Pandemian alussa oli vaikeaa muodostaa käsitys  
covid-19-viruksen vaikutuksista kuntayhtymään ja  
Kårkullan henkilöstöön. Osa henkilöstöstä oli asetettu 
karanteeniin jo viikkojen 8 ja 9 jälkeen, jolloin monet 
palasivat kotiin ulkomaanlomiltaan. Henkilöstöpäällikkö 
pyysi kuntayhtymän johtajalta 5.3.2020 pandemiaryh-
män muodostamista. Pandemiaryhmän tarkoituksena 
oli kehittää kuntayhtymän prosesseja ja ohjeistusta. 
Pandemiaryhmään nimitettiin ylilääkäri, henkilöstöpääl-
likkö, toiminnanjohtaja, työterveyshoitaja ja osaston-
hoitaja. Myöhemmin kävi selväksi, että pandemiaryhmä 
tarvitsi myös sihteerin ohjeiden pitämiseen ajan tasalla. 
Tehtävää on hoitanut pääosin henkilöstösihteeri. Lisäksi 
myöhemmin syksyllä perjantaikokouksiin kutsuttiin asi-
antuntijana mukaan tiedottaja, kun pandemiakyselylo-
makkeesta oli käynyt ilmi asianmukaisen, oikea-aikaisen 
ja oikeita kanavia pitkin tapahtuvan tiedonjaon tärkeys. 
Pandemiaryhmä on jakanut tietoa myös Kårkullan omis-
tajakunnille. 

Pandemiaryhmä kokoontuu lähtökohtaisesti kolme 
kertaa viikossa, mutta akuuteimmissa ja kriittisimmissä 
tilanteissa kokouksia on ollut jopa viisi viikossa. Pande-
miaryhmän ohjeissa todettiin, että toiminnanjohtajalle 
voi soittaa mihin tahansa vuorokaudenaikaan, jos kyse 

Pandemiaryhmä henkilöstön tukena   

on asiakkaan covid-19-tartunnasta tai covid-19-pan-
demiaan liittyvästä toiminnasta. Henkilöstöpäällikön 
puolestaan sanottiin olevan tavoitettavissa samaan ta-
paan, jos kyse on Kårkullan kuntayhtymän työntekijän 
covid-19-tartunnasta ja avuntarpeesta alueellisen infek-
tiontorjuntaryhmän tavoittamisessa tai yksikön muiden 
työntekijöiden suojaamiseksi vaadittavien karanteenien 
kartoittamisessa.

Joulun ja vuodenvaihteen pyhinä pandemiaryhmä päi-
vysti, ja päivystysvuoroluettelo jaettiin kuntayhtymän 
koko henkilöstölle. Myös omaiset ottivat yhteyttä pan-
demiaryhmään varsinkin pandemian alussa. Pandemia-
ryhmälle luotiinkin välittömästi oma sähköpostiosoite, 
jonka kautta se vastasi parhaansa mukaan niin henkilös-
tön, asiakkaiden kuin omaistenkin kysymyksiin. 

Pandemiaryhmän ensisijainen tehtävä on ollut proses-
sien ja ohjeiden kehittämisen sekä erilaisiin kysymyksiin 
vastaamisen lisäksi jatkuvasti päivittyvien viranomai-
sohjeiden seuranta. Varsinkin työterveyshoitaja on seu-
rannut erilaisia sairaanhoitopiirin ohjeita sekä THL:n1, 
STM:n2 ja valtioneuvoston kanslian tiedotusta. Myös 
suojavarustuksen käytettävyyttä ja tilauksia on hoidettu 
työterveyshoitajan välityksellä kuntayhtymän laajuisesti.     

  1THL = Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  2STM = Sosiaali- ja terveysministeriö
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Pandemialla on ollut laajoja taloudellisia seurauksia pait-
si Kårkullan kuntayhtymälle myös omistajakunnille ylei-
sesti. Keväällä 2020 osa päivätoiminnan palveluista oli 
kiinni, ja päivätoimintaa tarjottiin asumisen yhteydessä, 
jotteivät asiakkaat altistuisi tartunnoille käydessään toi-
minnassa julkisilla liikennevälineillä. Osa henkilöstöstä 
voitiin siirtää KVTES:n sääntöjen mukaisesti enintään 
8 viikon ajaksi toisiin yksikköihin ja työtehtäviin. Myös 
neuvola- ja hallintohenkilöstö teki etätöitä.

Kårkullan kuntayhtymän budjetoidut henkilöstökulut 
vuonna 2020 olivat 47,6 miljoonaa euroa. Koska vuoden 
2020 ensimmäisen neljänneksen jälkeen oli selvää, että 
toimintatuotot jäävät covid-19 pandemian vuoksi alle 
budjetoidun tason, kuntayhtymän kuluihin kohdistui 
suuria säästövaatimuksia. 

Henkilöstökulut muodostavat noin 80 % kaikista kunta-
yhtymän kuluista. Kulujen vähentämiseksi tehtiin useita  

Pandemian taloudelliset seuraukset henkilöstölle

rajuja toimenpiteitä. Kaikki uudet rekrytoinnit piti pe-
rustella henkilöstöpäällikölle ja toiminnanjohtajalle 
rekrytointiluvan saamiseksi. Nettobudjetointi jäädytet-
tiin käytännössä kokonaan. Koulutukset keskeytettiin 
toiminnan kannalta kaikkein olennaisimpia lukuun ot-
tamatta. KVTES:n mahdollistamia yötyön aikahyvityksiä 
alettiin soveltaa, eli työnantaja saattoi yötyökorvausten 
sijaan antaa henkilöstölle vapaata toiminnan niin sal-
liessa. Työnantaja irtisanoi yksipuolisesti sopimuksen 
korotetusta 40 euron hätätyökorvauksesta,  ja alettiin 
soveltaa KVTES:n mukaista 7,61 euron hätätyökorva-
usta. Sijaisuuskulujen välttämiseksi sovellettiin koko  
KVTES:n mukaista lomakautta toukokuusta syyskuu-
hun. Resurssisuunnittelijat yrittivät myös suunnitella 
työajat niin taloudellisesti kuin teknisesti mahdollista. 
Nämä toimenpiteet eivät olleet henkilöstön mieleen, 
mutta kuntayhtymä säästi henkilöstökuluissa 1,9 mil-
joonaa euroa, ja tosiasialliset henkilöstökulut olivat 45,7 
miljoonaa euroa. 
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HENKILÖSTÖKULUT 

Kuukausi Palkkojen määrä 2020 Määrä 2020 Määrä 2019

Tammikuu 2357 3 331 000 3 347 000

Helmikuu 2191 2 895 000 2 737 000

Huhtikuu 2371 3 163 000 2 758 000

Maaliskuu 2159 2898 000 3 013 000

Toukokuu 2090 3 185 000 3 025 000

Kesäkuu 2355 3 103 000 3 498 000

Heinäkuu 1969 2 947 000 3 022 000

Elokuu 2400 4 660 000 4 093 000

Syyskuu 2401 2 913 000 2 826 000

Lokakuu 2343 3101 000 2 984 000

Marraskuu 2103 2 768 000 2 718 000

Joulukuu 2320 3 219 000 2 782 000

Yhteensä 27 059 38 183 000 36 839 000Taulukko 26.

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 palkka perustuu 
yleiseen kunnalliseen työehtosopimukseen. Muita kun-
tayhtymän palkkoihin vaikuttavia työehtosopimuksia 
ovat LS, TTES ja TS.

Palkkamenoja seurataan kuukausittain menojen kehi-
tyksen seuraamiseksi. Palkkoina ja palkkioina maksettu 
verotettava summa vuonna 2020 oli 38 183 000 euroa, 
kun vuonna  2019 vastaava luku oli 36 839 000 euroa. 
Yhteensä maksettiin 27 059 palkkaa, kun vuonna 2019 
vastaava luku oli 27 832. Vaikka palkkojen lukumäärä 
vuonna 2020 väheni vuoteen 2019 verrattuna 773:lla, 
palkkakustannukset nousivat 1 344 000 eurolla. Tämä 
selittyy sillä, että kilpailukykysopimuksen mukainen työ-
ajan pidennys päättyi 30.8.2020 ja että viranhaltijoiden 
ja työntekijöiden tehtäväkohtaisia palkkoja ja vastaavia 
kuukausipalkkoja korotettiin 1.8.2020 KVTES:n mukaisen 
yleiskorotuksen myötä 1,22 prosentilla. Myös palkkoja 
koskevan luvun 11 §:n mukainen henkilökohtainen lisä 
nousi 1,22 prosentilla. 

Nämä KVTES:iin perustuvat palkankorotukset ja niin 
kutsutun kiky-sopimuksen päättyminen tapahtuivat 
molemmat elokuussa 2020. Se näkyy taulukossa 26, jos-
sa palkkakulut olivat korkeimmillaan elokuussa. Lisäksi 
henkilöstön lomapalkat maksettiin elokuussa. Vaikka 
vuoden 2020 palkkakulut olivat suuremmat kuin vuoden 
2019, Kårkullan kuntayhtymä sai erilaisin toimin säästet-
tyä palkkakuluissa 1,9 miljoonaa euroa budjettiin verrat-
tuna, kuten edellisessä luvussa kuvattiin.

Yhteensä 
2020

38 183 000
euroa

Verotettavat palkat
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Henkilöstöpäällikkö vastaa henkilöstön työ-
terveyshuollosta. Kuntayhtymällä on oma työ-
terveyshoitaja, jonka työajasta 75 prosenttia 
on kohdennettu työterveyshuoltoon/henki-
löstöhallintoon ja 25 prosenttia asiantuntija- ja 
kehittämiskeskukselle. Vuonna 2020 Kårkullan 
kuntayhtymällä oli Paraisilla työterveyshuollon 
yksikkö. Yksikkö palveli asiantuntija- ja kehittä-
miskeskusta, keskushallintoa, Paraisten erityis-
neuvolaa, Paraisten työkeskusta ja Paraisten 
asumisyksiköitä. Työterveyshoitaja on tarjonnut 
henkilökunnalle myös sisäistä jatkokoulutusta 
eritoten lääkejakeluun liittyen sekä antanut neu-
vontaa ja ohjausta kuntayhtymässä työkykyyn ja 
työterveyteen liittyvissä asioissa.

Kuluneena vuonna 2020 kävi erityisen selvästi 
ilmi, kuinka tärkeä asia oma työterveyshoitaja 
on osana Kårkullan kuntayhtymän tukitoiminto-
ja. Tavanomaisten työtehtäviensä ohessa hän on 
toiminut pandemiaryhmän jäsenenä ja laatinut 
pandemiaryhmän ohjeita sekä seurannut viran-
omaisten vaatimuksia ja ohjeita ja välittänyt ne 
pandemiaryhmälle. Lisäksi työterveyshoitaja on 
koordinoinut kuntayhtymän tasolla suojavarus-
tetilauksia ja laatinut tarjouspyyntöjä siten, että 
Kårkulla on saanut mm. maskeja, suojavaatteita 

ja käsidesiä jatkuvasti parhaaseen hintaan. Työ-
terveyshoitaja on myös osallistunut aktiivisesti 
tiedottamiseen ja koordinointiin sekä tukenut 
yksikköjä covid-19-tartuntatapauksissa yhdessä 
asiantuntija- ja kehittämiskeskuksen osaston-
hoitajan kanssa. Lisäksi he ovat laatineet useita 
lomakkeita ja viranomaisten vaatimusten mu-
kaisen toiminnan omavalvontasuunnitelman.

Avohoidon yksiköiden henkilöstölle muualla 
kuin Paraisilla lakisääteinen työterveyshuolto ja 
työterveyspainotteinen sairaanhoito on ostettu 
paikalliselta terveyskeskukselta tai yksityisiltä toi-
mijoilta. Työterveyshuollon sopimuksia on tehty 
Suomen Terveystalon, Pihlajalinnan, Aino työter-
veyden, Työplussan, Kuninkaantien työtervey-
den, Folkhälsan Sydin, KristinaMedin, Mehiläisen, 
Maalahden-Korsnäsin ja Hangon terveyskeskus-
ten sekä Vaasan työterveyden kanssa. Kaikkien 
toimintayksiköiden sopimukset ovat samanlaisia 
riippumatta siitä, tuottaako palvelun terveyskes-
kus vai yksityinen tarjoaja. Sopimukset ovat voi-
massa toistaiseksi. 

Työterveyshuollon painopiste on ollut ennalta-
ehkäisevässä työssä. Keskiössä ovat olleet hen-
kilöstön työskentely, työkyky ja työhyvinvointi.  

TYÖTERVEYSHUOLTO 
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Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus saada neu-
vontaa ja ohjausta työfysioterapeutilta fyysistä 
kuormitusta koskevissa kysymyksissä ja työpsy-
kologilta psyykkistä kuormitusta koskevissa kysy-
myksissä. Työtä ja työkykyä koskevissa kysymyk-
sissä henkilöstö on voinut saada erikoislääkärin 
konsultointia työterveyslääkärin lähetteellä. Laki-
sääteiset terveystarkastukset ja vapaaehtoiset 
ikäluokittaiset terveystarkastukset sekä työpaik-
kakäynnit on tehty työterveyshuollon toiminta-
suunnitelman mukaisesti.

Kuntayhtymä on tehnyt päätöksen savuttomas-
ta työajasta. Kuntayhtymä myös tukee henkilös-
töään tupakoinnin lopettamisessa tarjoamalla ni-
kotiinivalmisteita tai tupakoinnin lopettamiseen 
tarkoitettuja reseptilääkkeitä 100 euron arvosta. 
Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan työterveys-
huollon kokonaiskustannukset olivat 355 107,79 
euroa. Kehitys verrattuna aiempiin vuosiin käy 
ilmi seuraavasta taulukosta. Työnantaja saa Kelal-
ta korvausta työterveyshuollon välttämättömistä 
ja kohtuullisista kustannuksista. Korvaus jaetaan 
korvausluokka I:een, joka sisältää ehkäisevän 
työterveyshuollon kustannukset, ja korvaus-
luokka II:een, johon kuuluvat yleislääkäritasoiset 
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sairaanhoitokustannukset. Luokan I korvausaste 
on 60 prosenttia ja luokan II korvausaste 50 pro-
senttia.

Kuten taulukosta 27 ilmenee, työterveyshuollon 
kokonaiskustannukset vähenivät 23 166,84 eu-
rolla vuonna 2020, ja ne olivat pienimmät neljään 
vuoteen. Sen sijaan suojainten, kuten maskien, 
visiirien, suojavaatteiden ja käsineiden, kustan-
nukset kasvoivat vuoden aikana selvästi, koska 
kuntayhtymä panosti voimakkaasti saatavilla ol-
leen suojavarustuksen saattamiseen henkilöstön 
käytettäväksi. Kårkullan kuntayhtymä osti hoito-
tarvikkeita keskitetysti 294 799,10 eurolla.  

Taulukko 27.

165 299,7

165 471,7

164 589,7

188 916,4

175 392,8

202 881,8
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200 909,2
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Tyky-toiminta

Tyky tarkoittaa Työkyvyn Ylläpitoa ja Kehittämistä. Kårkul-
lan kuntayhtymällä on henkilöstöpäälliköstä, työterveys-
hoitajasta, työsuojelupäälliköstä ja henkilöstösihteeristä 
koostuva työryhmä, joka vastaa tyky-toiminnan suunnit-
telusta.
 
Vuonna 2020 tyky-toimintaan oli varattu 60 000 euroa. 
Suurin osa varauksesta käytettiin henkilökunnan ePassi- 
etuun, jolla tuetaan vapaa-ajan kulttuuri- ja liikuntatoi-
mintaa. Tyky-toiminnan puitteissa järjestettiin vuonna 
2020 kaksi liikuntakampanjaa.
 
Kevään liikuntakampanja 2020 järjestettiin 2.4.–31.5, ja 
sen aiheena oli Kårkulla 60 vuotta. Kaikkien osallistujien 
kesken arvottiin kampanjan jälkeen neljä lahjakorttia Sta-
diumiin.

Syksyllä henkilöstö kisaili johtoryhmän kanssa Tyky-ryh-
män järjestämän Gå bort Corona -haasteen puitteissa. 
Kilpailun tarkoituksena oli nähdä, onnistuuko henkilöstö 
ottamaan useampia askelia kuin johtoryhmä. Porkkana-
na molemmille ryhmille oli lupaus, että jos johtoryhmä 
häviää, kuntayhtymän määräaikainen johtaja käy avan-
nossa ja ottaa siitä todisteeksi videon, kuten kävikin. 

Haaste oli ehdottomasti yksi kuntayhtymän innostavim-
mista liikuntatempauksista. Johtoryhmän ponnisteluista 
huolimatta Pännäisten palveluyksikkö sai kokoon suurim-
man askelmäärän henkilöä kohti, ja toiseksi tuli Fyrväpp-
lingenin palveluyksikkö. Yhteensä 12 henkilöstöryhmää 
päihitti johtoryhmän keskimääräisessä askelmäärässä. 
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Pääasiallinen vastuu henkilöstön koulutuksen koordi-
noinnista oli henkilöstöpäälliköllä, ja alueellinen kou-
lutusvastuu oli aluepäälliköillä yhdessä yksiköiden 
päälliköiden kanssa. Vuoden 2020 koulutusohjelmaa 
suunniteltaessa mielipiteitä pyydettiin muun muassa 
sisältö- ja laatuasioiden yhteistyöelimeltä, yksiköiden 
päälliköiden ja aluepäälliköiden kautta henkilöstöltä 
sekä yhteistyökomitealta. Vuosittain julkaistaan sisäisistä 
koulutuksista kertova koulutusesite, ja ulkoista koulutus-
ta voi hakea lähiesihenkilön kautta. Kaikki kuntayhtymän 
koulutukset hyväksytään ja suunnitellaan toiminnan tar-
peiden perusteella. 

Vuodesta 2020 tuli poikkeuksellinen monella tapaa, ja 
covid-19-pandemia vaikutti suuresti myös henkilöstön 
koulutukseen. Koulutuspäivien määrään vaikuttivat sekä 
taloudelliset että tuotannolliset tekijät. Vuonna 2020 
henkilöstöllä oli 816 koulutuspäivää, kun vuonna 2019 
niitä oli 2 537. Osasyy oli, että kuntayhtymä hyväksyi 
koulutuksia vain toiminnan kannalta ehdottoman tar-
peellisissa tapauksissa. Tämä oli eräs kuluneen vuoden 
säästötoimista. Toinen merkittävä syy taloudellisten vai-
kutusten lisäksi olivat rajoitukset, jotka estivät muut kuin 
etäyhteyksien välityksellä tarjottavat koulutukset. 

Henkilöstön koulutus 
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Kuntayhtymän rekrytointi

Vuonna 2020 julkaistiin yhteensä 280 työpaikkailmoi-
tusta (317 vuonna 2019), ja kuntayhtymän sähköiseen 
LAURA-rekrytointiohjelmaan jätettiin 1 051 hakemusta 
(1 119 vuonna 2019). Vuosittain pieni määrä hakemuksia 
saapuu edelleen perinteisenä kirjeenä; vuonna 2020 näi-
tä oli 15 kappaletta.

Näin ollen keskimääräinen hakemusten määrä vuonna 
2020 LAURAssa oli 3,8 hakemusta työpaikkailmoitusta 
kohti (3,5 vuonna 2019). Avointen hakemusten mää-
rä vuonna 2020 oli 277 kappaletta (206 vuonna 2019). 
Kårkullan kuntayhtymän vuoden aikana julkaisemista 
työpaikkailmoituksista suurin osa oli kohdistettu hoita-
jille (194 kappaletta), sairaanhoitajille (24 kappaletta) ja 
ohjaajille (21 kappaletta). 

Pohjois- 
Pohjan-
maa

Keski- 
Pohjan-
maa

Etelä- 
Pohjan-
maa

Turunmaa /  
asiantuntija- ja 
kehittämiskeskus

Länsi- 
Uusimaa

Keski- 
Uusimaa

Itä- 
Uusimaa

Yhteensä

Ilmoituksia 37 54 10 70 14 70 25 280

Hakemuksia 160 178 27 163 75 112 59 774

Avoimia hakemuksia 38 67 12 66 18 32 44 277

Määrä yhteensä  
prosentteina 13,2 19,3 3,6 25,0 5,0 25,0 8,9 100,0

Avoimia paikkoja koskevia ilmoituksia julkaistiin vuonna 
2020 keskimäärin 22 kappaletta kuukaudessa. Kårkulla 
vastaanotti eniten hakemuksia maaliskuussa ja vähiten 
toukokuussa. Kesän sijaisuuksien ja nuorten kesätyö-
paikkojen hakuaika päättyi maaliskuussa. Yhteensä Kå-
rkullalla oli maaliskuussa avoinna 52 työpaikkaa, joihin 
tuli hakemuksia 234 kappaletta. Toukokuussa vapautui 
haettavaksi vain seitsemän työpaikkaa, mikä selittää ha-
kemusten määrän (16).

LAURA-rekrytointiohjelman tilastojen mukaan hake-
musmäärät olivat suurimpia Keski-Pohjanmaalla, Poh-
jois-Pohjanmaalla ja Turunmaalla, kuten ilmenee tau-
lukosta 28. Vuoden suurin hakemusmäärä yksittäiseen 
työpaikkaan oli 34 kappaletta. Kyseessä oli kuljettajan 

paikka Dagtek-palveluyksikössä Tammisaaressa. Parais-
ten asiantuntija- ja kehittämiskeskuskin sai 18 hakemus-
ta kuljettajan paikkaa tarjottuaan. Mainittakoon myös, 
että Pietarsaaren Intek-palveluyksikön hoitajia ja ohjaa-
jia hakeviin ilmoituksiin vastattiin 13 hakemuksella, mikä 
teki niistä vuoden suosituimmat hoitaja- ja ohjaajahaut. 
Kårkullan kesäsijaisuuksia haettiin vuonna 2020 yhteen-
sä 50 hakemuksella ja nuorten kesätyöpaikkoja yhteensä 
81 hakemuksella.

Hakemuksia ei tullut 45 työpaikkailmoitukseen vuonna 
2020. Ilmoituksista 22 kappaletta julkaistiin Keski-Uudel-
lamaalla ja 14 Turunmaalla. Eniten ilmoituksia Kårkulla 
julkaisi Keski-Uudellamaalla ja Turunmaalla, kuten taulu-
kosta 28 näkyy. Hakijamäärät julkaistua työpaikkailmoi-
tusta kohti olivat suurimmat Länsi-Uudellamaalla (5,3) ja 
Pohjois-Pohjanmaalla (4,3) ja pienimmät Keski-Uudella-
maalla (1,6). Keski-Uudellamaalla (pääkaupunkiseudulla) 
kilpailu pätevästä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan hen-
kilöstöstä on kovaa. Kårkulla ei esimerkiksi onnistunut 
rekrytoimaan sairaanhoitajaa Kirkkonummen seniorita-
loon, vaikka ilmoitus julkaistiin vuoden mittaan useita 
kertoja. Niin ikään rekrytoimatta jäi puheterapeutti Pa-
raisten asiantuntija- ja kehittämiskeskukseen. Ilmoitus 
oli julkaistuna yhteensä 103 päivää, mutta hakijoita ei 
ilmaantunut. Ringvägarnan palveluyksikössä oli hoitajan 
paikka auki 113 päivää ennen rekrytoinnin onnistumis-
ta, ja hoitajan sijaisuus Pännäisten palveluyksikössä oli 
haettavissa 101 päivää ennen paikan täyttymistä.

Taulukko 28.
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Työsuojelutoiminnan perustana ovat henkilöstöstrate-
gian ja toimintaohjelman tavoitteet ja arvopohja. Ter-
veyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia tavoitellaan kaikilla 
työpaikoilla ja organisaation tasoilla. Työsuojelun tavoit-
teena on parantaa työpaikan terveysolosuhteita ja lisätä 
työssä viihtymistä. Toimiva työsuojelujärjestelmä edistää 
työntekijöiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja oikeu-
denmukaisuutta sekä parantaa työpaikan viihtyvyyttä, 
yhteistyötä ja hyvinvointia. 

Työsuojeluorganisaation toimikausi on nelivuotinen 
(2018–2021). Jokaisella alueella (Turunmaa, Uusimaa ja 
Pohjanmaa) on henkilöstön valitsema työsuojeluvaltuu-
tettu, jonka tehtäviin on varattu kullakin alueella 10 viik-
kotuntia. Perusperiaatteena on, että alueen työsuojelu-
valtuutettu käyttää työsuojeluun liittyviin tehtäviin kuusi 
viikkotuntia ja kukin kahdesta varavaltuutetusta kullakin 
alueella kaksi viikkotuntia. Kårkullan kuntayhtymässä on 
päätetty myöntää työaikaa myös varatyösuojeluvaltuu-
tetuille työsuojelun osaamiskentän laajentamiseksi. 

Työsuojeluvaltuutettu ja -päällikkö tapasivat ja keskus-
telivat ajankohtaisista aiheista vuoden mittaan säännöl-
lisesti. Vuotta leimasi covid-19-pandemia. Kaikki vuoro-
vaikutus yksiköiden kanssa toteutettiin etänä. Kattavan 
riskienarvioinnin täydennykseksi yksiköissä suoritettiin 
covid-19-epidemian huomioiva työympäristön riski-
enarviointi.

Aluehallintovirasto suoritti tarkastuksen Turunmaan työ-
paikoille. Vallitsevan covid-19-tilanteen vuoksi tarkastus 
suoritettiin kokonaan Teamsin välityksellä. Myös tarkas-
tuskierros työpaikoilla toteutettiin virtuaalisesti.

Työsuojelu ja työsuojelukomissio vuonna 2020 
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