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1. Johdanto  

Henkilöstöraportin tarkoituksena on tehdä selkoa Kemiönsaaren kunnan henkilöstöresursseista tilastotietojen ja 

henkilöstökyselyssä saatujen tietojen perusteella. Tilastotiedot kuvaavat henkilöstövolyymiä, 

henkilöstörakennetta, henkilöstön poissaoloja ja henkilöstökustannuksia. 

 

Vuosi 2016 oli muutosten ja uudistusten vuosi. Hallituksen sote- ja maakuntauudistusta koskevat suunnitelmat 

ovat edenneet, ja muutos tulee olemaan yksi kaikkien aikojen suurimmista kuntarakenteen muutoksista. Monet 

asiat ovat vielä avoinna, ja kunnan henkilöstö joutuu elämään epätietoisuudessa pitkään.    

 

Samaan aikaan päivittäinen työ kunnassa jatkuu rinnakkain uudistustyön kanssa. Palveluja ja työskentelytapoja 

kehitetään, jotta voimme palvella kuntalaisia mahdollisimman hyvin. Myös taloudellinen kehitys on ollut hyvä. 

Kunnan tilinpäätös on ylijäämäinen jo kahdeksatta vuotta peräkkäin. Lämmin kiitos Kemiönsaaren kunnan koko 

henkilöstölle hyvästä tuloksesta. 

 

 

Kemiönsaari, 2.3.2017 

Erika Strandberg, hallintojohtaja 

 

 

2. Henkilöstöstrategia 

 

Kemiönsaaren kunta hyväksyi vuonna 2009 kunnan henkilöstöstrategian. Henkilöstöstrategiaa päivitettiin keväällä 

2013. Uusi henkilöstöstrategia on voimassa valtuuston toimikauden ajan.  

 

Nykyisen henkilöstöstrategian yhteinen arvopohja perustuu vastuuseen, kunnioitukseen, luotettavuuteen ja 

oikeudenmukaisuuteen. Henkilöstöstrategia keskittyy kuuteen osa-alueeseen: rekrytointiin, johtajuuteen ja 

alaistaitoihin, työterveyteen, palkkaukseen ja palkitsemiseen, osaamiseen ja ammattitaitoon sekä arviointiin ja 

kehittämiseen. 

 

Henkilöstöstrategian kuutta osa-aluetta arvioidaan seuraavassa lyhyesti: 

 

a) Rekrytointi 

 

Vuonna 2016 henkilöstöä rekrytoitiin jälleen eniten sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Viime vuosina työntekijöiden 

rekrytointi hoitoalan erikoistehtäviin on ollut haastavaa. Hammaslääkäreitä, lääkäreitä ja sairaanhoitajia on 

edelleen ollut vaikea löytää. Sen sijaan kuntaan saatiin vuonna 2016 palkattua kaavoittaja, jota on yritetty 

rekrytoida jo usean vuoden ajan. 

 

Vuodenvaihteessa 2016–2017 kunta päätti ottaa käyttöön kuntien yhteisen Kuntarekry-rekrytointipalvelun.  

   

b) Johtajuus ja alaistaidot 

 

Vuonna 2016 kunnan esimiehet pitivät muutamia ns. esimiestapaamisia. Esimiestapaamisissa poliitikkojen ja 

operatiivisen johdon tieto ja työpaikoilta tuleva tieto kohtaavat. 

 

Lokakuussa 2015 käynnistyi 1,5 vuoden mittainen koulutusohjelma kunnan esimiehille. Johtamisen 

erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuu 25 esimiestä. Koulutuksen tuottaa koulutusalan 

yritys Rastor, ja koulutus rahoitetaan oppisopimuskoulutuksena. Koulutusmoduuleissa on käsitelty mm. 

valmentavaa johtamista, työpaikan viestintää, työoikeutta, talousasioita ja konfliktien hallintaa. Kaikki osallistujat 

toteuttavat myös projektityön, joka on omaa työtä koskeva kehittämisprojekti.  
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Lähiopiskelupäivä Kasnäsissa.     Lähiopiskelupäivä Tammisaaressa. 

 

Poliitikot ovat saaneet koulutusta yhteisissä poliitikoille ja virkamiehille suunnatuissa seminaareissa. Vuoden aikana 

järjestettiin neljä seminaaria tai iltakoulua, joissa poliitikot ja virkamiehet keskustelivat yhdessä ajankohtaisista 

kysymyksistä. 

 

Kunnan tiedottaminen on pääasiassa hoidettu intranetin ja sähköpostin avulla. Intranet on kunnan pääasiallinen 

sisäinen tiedotuskanava. Suoran henkilöstöinformaation lisäksi intranetissä julkaistaan pienempiä uutisia kunnan 

eri tilaisuuksista, tapahtumista ja uutisista. Intraa uudistettiin vuosina 2015–2016, ja uusi intra otettiin käyttöön 

talvella 2016.  

 

c) Työterveys 

 

Kunta kilpailutti työterveydenhuoltopalvelut vuonna 2014. Kunta on solminut työterveydenhuoltosopimuksen 

Dalmed Ab Oy:n kanssa vuosille 2015–2017, ja lisäksi sopimukseen kuuluu yhden vuoden optio. Kunnanhallitus 

päätti syyskuussa 2016 ottaa käyttöön optiovuoden 2017.    

 

Työhyvinvointiin tähtäävät panostukset on kuvailtu kolmitasoisessa mallissa, joka on henkilöstöraportin liitteenä.  

 

d) Palkkaus ja palkitseminen 

 

Ajanjaksolle sovitut palkkatarkistukset olivat vuoden 2016 osalta seuraavat: 

 

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES)  

- Yleiskorotus 1.2.2016 lukien 

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 

1.2.2016 lukien yleiskorotuksella seuraavasti: 

o Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 0,47 prosentilla, jos tehtäväkohtakohtainen palkka on 

31.1.2016 vähintään 3 404,26 euroa. 

o Jos tehtäväkohtainen palkka 31.1.2016 on alle 3 404,26 euroa, tehtäväkohtaista palkkaa 

korotetaan 16,00 eurolla kuukaudessa. 

o Palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 0,47 prosentilla. 

 

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) 

 

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 

1.2.2016 lukien yleiskorotuksella seuraavasti: 

o Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 0,47 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on 31.1.2016 

vähintään 3 404,26 euroa. 

o Jos tehtäväkohtainen palkka on 31.1.2016 alle 3 404,26 euroa, tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 

16 eurolla kuukaudessa. 

o TS-14 12 §:n mukaista henkilökohtaista lisää ja 14 §:n mukaista erillislisää korotetaan 1.12.2016 

lukien 0,47 prosentilla. 

 

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES) 
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- Palkantarkistukset toteutetaan 0,4 prosentin yleiskorotuksena 1.1.2016.   

 

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS) 

 

- Terveyskeskuslääkärit 

 Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa ja kunnallisen lääkärien 

virkaehtosopimuksen liitteen 1 2 §:ssä tarkoitettua omalääkärin väestöosaa korotetaan 1.1.2016 lukien 

yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 0,4 prosenttia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista 

henkilökohtaista lisää korotetaan 0,4 prosenttia. 

Liitteen 1 paikallinen järjestelyerä 1.1.2016: Paikallinen järjestelyerä on 0,3 % liitteen 1 piirissä olevien 

palkkasummasta.  

- Terveyskeskusten hammaslääkärit 

Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.1.2016 

lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 0,6 prosenttia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista 

henkilökohtaista lisää korotetaan 0,6 prosenttia. 

 

e) Osaaminen ja ammattitaito 

 

Kunta on pyrkinyt järjestämään mahdollisuuksia opiskeluun omalla työpaikalla, toisaalta minimoidakseen 

matkakuluja ja toisaalta vahvistaakseen kunnan sisäistä yhteenkuuluvuutta ja verkostoa. Kohderyhmänä on kurssin 

aihepiiristä riippuen ollut kunnan koko henkilöstö tai tietty ryhmä. 

 

 

3. Työnantajan ja henkilöstön yhteistyö 

Tärkein yhteistyömuoto on yhteistyötoimikunta. Yhteistyötoimikunta kokoontui kolme kertaa vuonna 2016. 

Yhteistyötoimikuntaan kuului kuusi henkilöstön edustajaa ja kaksi työnantajan edustajaa. 

 

Varsinaiset jäsenet   Varajäsenet 

Madeleine Karlsson, puheenjohtaja   Tom Nylund 

(Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO)   

Marjut Kytölä (JUKO)   Ingela Mollgren-Gustafsson 

Ann-Marie Kinos (Kunta-alan unioni)  Pia Nyman 

Raili Törnqvist (Kunta-alan unioni) 

Kerstin Lindholm    Ulrika Storgård-Taipale 

(Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo)  

Anita Öling (KoHo)   Siv Asplund 

Anneli Pahta (työnantajan edustaja) 

Erika Strandberg (työnantajan edustaja) 

 

Työsuojelutoimikunta on kokoontunut pääsääntöisesti kerran kuukaudessa vuoden aikana. Ks. lisää kohdasta 9. 

Työsuojelun toimintakertomus. 

 

Muodollisten kokousten lisäksi hallintojohtaja ja pääluottamusmiehet tapaavat säännöllisesti epämuodollisissa 

tapaamisissa. Ammattijärjestöillä on edustaja valtuuston iltakouluissa ja seminaareissa.  

  

4. Henkilöstömäärä 
 

Kemiönsaaren kunnalla oli 584 työntekijää 31.12.2016 (581 vuonna 2015), joista 443 (448 vuonna 2015) 

työskenteli toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa ja 141 (133 vuonna 2015) määräaikaisessa työsuhteessa 

sijaisena tai tilapäisenä lisätyövoimana. Tähän lukuun on laskettu mukaan kaikki työntekijät 31.12.2016, pois lukien 

aikuisopiston tuntiopettajat. Tämän lisäksi kunta työllisti 43 henkilöä (45 vuonna 2015). Toistaiseksi voimassa 

olevassa työsuhteessa olevien määrä vähentyi näin ollen viidellä edellisvuoteen verrattuna, samalla kun 

määräaikaisesti palkattujen määrä nousi kahdeksalla. 
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 Henkilöstömäärä 

 

 

 
 Henkilöstömäärä osastoittain 

 

Kunnan henkilöstöstä 75 prosentilla on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde ja 25 prosentilla määräaikainen 

työsuhde. Koko maan vastaavat luvut ovat 78,5 ja 20,4 prosenttia. Työllistettyjä on 1,1 prosenttia. Kemiönsaaren 

lukuihin vaikuttavat vaikeudet palkata pätevää henkilöstöä tietyillä toimialoilla.  

 

 

 
 Toistaiseksi voimassa olevat ja määräaikaiset 

 

 

 

 

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 31.12.

Hallinto Kehitys Sivistys Peruspalv. YjaT Yhteensä

2009 35  216 261 88 600

2010 19 17 209 250 85 580

2011 18 11 212 245 95 581

2012 18 10 202 255 93 578

2013 19 9 199 265 91 583

2014 16 10 204 279 86 595

2015 17 10 194 274 86 581

2016 18 9 204 271 82 584

TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAT JA MÄÄRÄAIKAISET TYÖSUHTEET 31.12.2016

Hallinto Kehitys Sivistys Peruspalvelu YjaT Yhteensä

Toistaiseksi  15 83 % 8 89 % 164 81 % 187 68 % 69 84 % 443 76 %

Määräaikaiset 3 17 % 1 11 % 38 19 % 86 32 % 13 16 % 141 24 %

18 9 202 273 82 584
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                 Henkilötyövuodet 

Henkilöstö voidaan mitata myös henkilötyövuosissa. Henkilötyövuosissa mitattuna kunnan henkilöstö on ollut 

jonkin verran budjetoitua pienempi, 495 talousarviossa 2016 ja 477 tilinpäätöksessä 2016. Henkilötyövuodet ovat 

vähentyneet yhteensä kolmella vuoden 2015 tilinpäätöksestä.  

 

5. Henkilöstön rakenne 

 

 
  Naiset ja miehet 

 

Kunta on naisvaltainen työpaikka. 31.12.2016 työntekijöistä 87 % oli naisia ja 13 % miehiä. 
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 Kokoaikaiset ja osa-aikaiset työntekijät 

 

 

Kunnan työntekijöistä 85 % työskenteli kokoaikaisesti 31.12.2016 (85 % vuonna 2015) ja 15 % osa-aikaisesti (15 

% vuonna 2015). Osa-aikaisuuden syynä voi olla esim. osittainen hoitovapaa, osa-aikaeläke tai työn osa-aikaisuus. 

 

 

 
 

 Ikäjakauma 

Kunnan työntekijöiden ikäjakauma on aika laaja. Henkilöstön keski-ikä on 45 vuotta 8 kuukautta 26 päivää (vuonna 

2015: 45 vuotta 11 kuukautta 26 päivää), joten keski-ikä on laskenut kolmella kuukaudella. Kuntatyöntekijöiden 

keski-ikä koko maassa on 45 vuotta ja 9 kuukautta (vuonna 2015). 

 

Keski-ikä osastoittain: 

   vuonna 2016 vuonna 2015   

   

 Hallinto ja kehitysosasto 48 v 3 kk 47 v 10 kk   

 Sivistysosasto  46 v 10 kk 46 v 6 kk  

Peruspalveluosasto 44 v 3 kk 45 v 1 kk   

 Ympäristö- ja tekniikkaosasto 47 v 11 kk 48 v 9 kk  
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6. Poissaolot 

 

Vuonna 2016 sairauspäiviä oli yhteensä 10 130 (vuonna 2015: 8 919).  Henkilöä kohden sairauspoissaolot vuonna 

2016 olivat 17,3 kalenteripäivää (vuonna 2015: 15,4 kalenteripäivää). 

 

 
Sairauspäivät 

 

 

Osastokohtaisten sairauspoissaolojen jakautuminen henkilöä kohden (hallinto- ja kehitysosaston vuoden 2016 

lukuihin sisältyy työllistämistoiminta): 

 

 
 Sairauspäivät työntekijää kohden, osastoittain 

 

 

Sairauspäivät sairauspoissaolon pituuden mukaan jaoteltuina 

 

Päiviä yhteensä 10 130 

Pitkäaikaiset / samaa diagnoosia 

Vuosi 30–59 päivää 60–89 päivää 90– yhteensä henkilöä 

2016 881 264 4 781 5 926 48 

 

4 108 päivää on yksittäisiä päiviä, eli alle 30 päivän pituisia. 

 

 

Sairauspäivät työntekijää kohden osastoittain 2015/2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 +/- %

Hallinto ja kehitys 7,4 3,9 9,5 3,7 2,8 3,4 18,2 434 %

Peruspalvelu 17,9 15,5 15,4 16,2 15,1 16,9 20,1 19 %

Sivistys 6,5 9,0 8,4 11,1 10,8 12,6 11,3 -11 %

Ympäristö ja tekniikka 16,8 12,0 20,0 25,0 24,7 20,4 23,1 13 %

Yhteensä 13,0 12,0 13,4 15,2 14,5 15,4 17,3 13 %



 
10 Henkilöstöraportti 

 
 Sairauspäivät osastoittain 

 

 

Sairauspäivien määrä on lisääntynyt 14 prosentilla eli 1 211 päivällä. Lisäys on merkittävä vuoteen 2015 verrattuna. 

Sairauspoissaoloista 60 prosenttia on 30 tai useamman päivän pitkäaikaisia sairauspoissaoloja. Eniten ovat 

lisääntyneet tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, 32 prosenttia eli 1 000 päivää. Sen sijaan mielenterveyshäiriöt ovat 

vähentyneet 50 prosenttia. Hallinto-osaston ja kehitysosaston sairauspoissaolot ovat lisääntyneet huomattavasti, 

mikä johtuu siitä, että työllistämistoiminta sisältyy vuoden 2016 lukuihin.  

 

Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ehkäisyyn panostetaan paljon, mutta työ on hyvin pitkäjänteistä eikä tuloksia 

saada nopeasti.  

 

Vuonna 2016 vanhustenhuollossa järjestettiin ergonomiakoulutuksia, jotta henkilöstö käyttäisi oikeaa tekniikkaa 

potilassiirroissa ja muissa vastaavissa tilanteissa. Koulutus jatkuu vuonna 2017, ja se laajennetaan koskemaan koko 

hoitohenkilöstöä. Vanhustenhuollolle on myös järjestetty nk. ASLAK-kuntoutuskurssi. ASLAK-kuntoutus on 

tarkoitettu eri ammatti- ja työntekijäryhmille, jotka altistuvat työssään suurelle fyysiselle, psyykkiselle ja 

sosiaaliselle kuormitukselle, mikä johtaa helposti terveysongelmien kasautumiseen ja heikentyneeseen työkykyyn.  

 

Vuodesta 2017 alkaen terveystarkastuksia uudistetaan siten, että hoitohenkilöstön ja keittiö- ja siivoushenkilöstön 

terveystarkastuksiin sisältyy fyysisen toimintakyvyn testaus. Tällä tavoin mahdolliset ongelmat havaitaan aiemmin 

ja pystytään ehkäisemään paremmin.  

 

Kaikilla työpaikoilla tehdään ergonomian tarkistus työpaikkakäyntien yhteydessä. Muut fyysistä ja psyykkistä 

terveyttä tukevat toimenpiteet on kuvailtu henkilöstöraportin liitteessä ”Työkyvyn ylläpito Kemiönsaaren 

kunnassa”. 
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Sairauspäivät diagnoosiryhmittäin 

 

 

 

7. Eläkkeelle jääminen 

 

Vuonna 2016 vanhuuseläkkeelle jäi 22 henkilöä ja osa-aikaeläkkeelle kaksi henkilöä. Neljä henkilöä jäi täydelle 

työkyvyttömyyseläkkeelle ja neljä jäi osittaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle. Keskimääräinen eläkeikä kunnassa oli 

62,8 vuotta vuonna 2016 (62,2 vuotta vuonna 2015).  

 

 

Päiviä 2014 Päiviä 2015 Päiviä 2016

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 2944 3381 4472 32 %

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 1664 1911 931 -51 %

Hengityselinten sairaudet 932 1153 1453 26 %

Verenkiertoelinten sairaudet 694 132 118 -11 %

Vammat, myrkytykset, muut ulkoiset syyt 632 736 556 -24 %

Tartunta- ja loistaudit 259 279 359 29 %

Ruuansulatuselinten sairaudet 288 132 174 32 %

Muut 1215 1195 2067 73 %

8628 8919 10130 14 %
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Eläkkeelle jääviä Inger Wretdalia ja Christina Engblom-Pietikäistä juhlistettiin kakkukahveilla. 
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Eläköitymisennuste 2016–2035 

8. Työterveyshuolto 

 

Työterveyshuolto ostettiin Dalmed Oy:ltä hintaan 598 €/työntekijä (netto n. 300 €, Kela ilmoittaa tarkan 

korvausmäärän vasta toukokuussa 2016) ja palvelut käsittivät lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi 

terveydenhoitaja- ja yleislääkäritasoisen sairaanhoidon, laboratoriotutkimukset ja röntgenin sekä fysioterapian ja 

erikoislääkärikonsultoinnit. Työterveyshuolto on tärkeä yhteistyökumppani mm. työsuojelussa ja työyhteisön 

kehittämisessä. 
 

 

9. Työsuojelun toimintakertomus 
 

Työsuojelutoimikuntaan on kuulunut työsuojelupäällikkö, kolme työsuojeluvaltuutettua sekä työterveyshuollon 

edustajat; työterveyshoitaja, työterveysfysioterapeutti sekä työterveyslääkäri. 
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Vuonna 2016 kunnassa on toiminut vt. työsuojelupäällikkö, joka hoitaa työsuojelutehtäviä 25 % työajastaan. 

Työsuojelupäällikön tehtäviin kuuluvat mm. kunnan henkilöstön työsuojelutoiminnan kehittäminen, 

työsuojelutoimikunnan kokousten valmistelu ja työsuojeluasioissa opastaminen. 

 

Työsuojelutoimikunta on kokoontunut kerran kuukaudessa, jolloin se on käsitellyt mm. seuraavat asiat: 

- Riskiarvioinnit:  

Riskiarviointien tarkoituksena on huomioida työhön vaikuttavia riskejä ja ennakoida työstä aiheutuvia 

vaaroja. Tavoitteena on ollut saada käsittelyyn jokaisen yksikön riskikartoitukset/-arvioinnit. Kaikki 

yksiköt eivät kuitenkaan ole pystyneet hahmottamaan työssä esiintyviä riskejä, eivätkä siten myöskään 

täyttämään lomakkeita. Yksiköitä on tuettu riskiarvioinnin tekemisessä siten, että työsuojelutoimikunnan 

edustaja on käynyt läpi kartoitusta esimiesten kanssa.  

 

- Vuonna 2015 otettiin käyttöön sähköinen HaiPro-raportointijärjestelmä. Järjestelmän kautta tapaturmat 

ja vaaratilanteet raportoidaan toiminnan turvallisuusriskien ja -puutteiden esiintuomiseksi. Ilmoitus 

menee esimiehelle, joka käy läpi tapahtuneen sekä ehdottaa tai ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla 

estetään tapahtuman uusiutuminen. HaiProta on tarkoitus käyttää myös riskien arviointien kirjaamiseen. 

Ilmoittaminen HaiPron kautta on toiminut hyvin kunnan eri yksiköissä. 

 

- Teknisen osaston kanssa on keskusteltu ja kartoitettu suojavarustusta. 

 

- Riskiarviointeja on läpikäyty työpaikkaselvitysten yhteydessä. 

 

- Syyskuussa kunnanhallitus hyväksyi tasa-arvosuunnitelman. Suunnitelman laati työryhmä, jonka 

puheenjohtajana toimi työsuojelupäällikkö.   

 

10.2.2016 Mary-Anne Fröberg, vt. työsuojelupäällikkö 

 

 

10. Sisäilmaryhmän toimintakertomus 
 

Kunnan sisäilmaryhmä, joka koostuu työterveyshuollon, työsuojelun, hallinnon sekä teknisen osaston edustajista, 

on vuoden 2016 aikana kokoontunut kaksi kertaa keskustellakseen sisäilmaongelmista kahdessa kunnan 

kiinteistössä. 

 

Ryhmän tehtäviin kuuluu: 

- toimii asiantuntijaryhmänä sisäilma-asioissa 

- tekee tarvittaessa tarkastuksia kiinteistöihin ja tekee suunnitelman suoritettavista toimenpiteistä 

- tiedottaa suunnitelmista yksiköiden henkilökunnalle 

- kutsuu tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita sisäilmaongelmien ratkaisemiseen 

- laatii yhteenvedon ongelmista ja niiden ratkaisuista sekä tiedottaa niistä yksiköissä 

- antaa tarvittaessa toimenpidesuosituksia sisäilman laadun parantamiseksi 

- laatii vuosittain yhteenvedon vuoden aikana käsitellyistä asioista 

- ottaa kantaa tehtyihin kuntoarvioihin ja antaa oman ehdotuksensa priorisointijärjestykseksi tulevien 

korjaustarpeiden osalta 

 

11. Työkyvyn ylläpito 

 

Kunta tarjoaa työntekijöilleen Smartumin kulttuuri- ja liikuntaseteleitä. Smartum-setelin arvo on 5 euroa, ja se 

toimii maanlaajuisesti käteismaksun tavoin kuntosaleissa, teattereissa, konserteissa ja elokuvateattereissa. Vuonna 

2016 kaikki työntekijät, joiden työsuhde oli kestänyt yli kolme kuukautta, saivat lunastaa 20 seteliä maksamalla 

2,50 euron omavastuuosuuden seteliä kohden. Työntekijöillä on ollut mahdollisuus käydä maksutta Taalintehtaan 

kuntosalilla kerran viikossa. 

 



 
15 Henkilöstöraportti 

Vuodesta 2017 alkaen Smartum-setelit korvataan sähköisellä ePassilla. Uuden järjestelmän myötä kaikki 

työntekijät saavat 60 euron liikunta- tai kulttuuriedun. 

 

Viimeisen kahden vuoden aikana kunnassa on ollut käytössä uudenlainen tyky-toiminnan muoto. Työyhteisöt 

saavat ”liikuntamiljoonan” puitteissa anoa rahaa liikuntakomitealta toivomilleen liikuntamuodoille. Työyhteisöt 

huolehtivat itse kaikista käytännön järjestelyistä ja tarjoavat liikuntamuotoaan kaikille työntekijöille intranetissä.  

 

Vuoden aikana liikuntamiljoonan puitteissa järjestettiin muun muassa seuraavaa: 

- Jooga 

- Kalliokiipeily 

- Maastopyöräily 

- Melonta 

- Kahvakuula 

- Kuntonyrkkeily 

- Mindfulness 

- Purjehdus 

- Vesijumppa 

 

 
 

Useat työntekijät ovat myös osallistuneet tapahtumiin, kuten Helsinki City Runiin, Naisten Kuntoviitoselle, STH 

Marathoniin ja Dragsfjärdenin ympäripyöräilyyn. Työntekijöillä oli myös mahdollisuus testata kuntonsa 

kävelytestin avulla.  

 
Amosparkens skolan opettajat osallistuivat yhdessä Turun Kuntoviitoselle. 

Elokuussa järjestettiin leikkimielinen lentopalloturnaus Amospuistossa. Eri toiminnot osallistuivat omilla 

joukkueillaan, ja turnauksen voittajaksi kruunattiin vapaa-ajanosaston joukkue.  
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Rantalentopalloa Amospuistossa.   Amosparkens skolan työntekijöitä piknikillä. 

 

 
Vapaa-ajanyksikkö vei lentopalloturnauksen voiton syksyllä 2016. 

 

Työhyvinvoinnin edistämiseksi kunta tarjosi 25 €/työntekijä työntekijöiden yhdessä tekemiseen. Työpaikat saavat 

vapaasti valita oman ohjelmansa, ja viime vuonna työyhteisöt kävivät muun muassa vaeltamassa Örössä, 

kokeilemassa Real Life Room Escape -peliä sekä syömässä yhdessä.  

 

 

 
Toimistotyöntekijät Tyky-retkellä Örössä. Ohjelmaan kuului mm. piknikkiä ja tietovisailua. 
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           Dalsbruks skolan henkilöstö Söderlångvikissä. Kirjaston henkilöstö Örössä.  

26 yksikköä eli yhteensä noin 361 henkilöä tai 62 prosenttia työntekijöistä osallistui yksiköiden omaan ohjelmaan. 

Siuntiossa järjestettävään Kuntoremontti-kuntoutukseen osallistui 10 ja Sundia-kuntoutukseen 10 työntekijää 

vuoden aikana. 

 

 
         Kuntoremonttiryhmä Siuntion kylpylän kuntosalilla. 

 

Marraskuussa järjestettiin perinteinen joulujuhla, tänä vuonna ilman avecia. Noin 190 kunnan työntekijää osallistui 

joulujuhlaan, joka tänä vuonna järjestettiin Kemiön koulukeskuksen liikuntahallissa.   

 

Joulujuhlan yhteydessä järjestettiin cocktail-tilaisuus työntekijöille, jotka ovat olleet kunnan palveluksessa 20, 30 

tai 40 vuotta. Tilaisuus järjestettiin Villa Landessa ennen joulujuhlaa. 
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Kunnan pitkäaikaiset työntekijät kutsuttiin cocktail-tilaisuuteen. 

 

Kunta muistaa 50 ja 60 vuotta täyttäviä kukilla tai lahjalla. Lisäksi työntekijöillä on tapana muistaa tasavuosia 

täyttäviä työkavereitaan yhteisellä lahjalla. 

 

       
Greger Lindholmin 60-vuotispäiviä juhlittiin huhtikuussa.                 Työkaverit tarjosivat Viola Teleniukselle 

syntymäpäivälahjaksi osallistumisen 

Siltajuoksuun. 
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Rehtorit Britt-Mari Norrbacka ja Ben Johansson onnittelevat lehtori Anders Nikanderia tasavuosien kunniaksi. 

 
 

 

12. Henkilöstökysely 

 

Keväällä 2016 kunnassa toteutettiin KivaQ-henkilöstökysely. KivaQ on lyhyt, mutta silti kattava työhyvinvointia 

kartoittava kysely. Kemiönsaaren kunta sai keväällä 2016 ensimmäisenä kuntana Suomessa mahdollisuuden 

yhteistyössä KivaQ OyAb:n kanssa toteuttaa ainutlaatuisen avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen perustuvan 

työhyvinvointikyselyn. Ainutlaatuista tässä kyselyssä on, että kaikilla työntekijöillä oli mahdollisuus seurata kyselyn 

etenemistä sekä analysoida sen tuloksia. 
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KivaQ-indeksi muodostuu kyselyn seitsemän vakiokysymyksen keskiarvosta. Vuonna 2016 Kemiönsaaren 

kunnan indeksi oli 7,95 (vertailukuntien indeksien keskiarvo oli 7,86). Kemiönsaaren kunnassa toteutettiin 

vastaavanlainen kysely vuosina 2009, 2010 ja 2011. 

 

 

 

Vuoden aikana toteutettiin lisäksi sijaisille suunnattu kysely. Kunta osallistui myös Kuntaliiton koko maan 

kattavaan ARTTU2-tutkimuskokonaisuuteen, johon kuuluu yhtenä osana henkilöstökysely. Kyseisen osion 

tulokset esitellään huhtikuussa 2017. 

 

 

7,79
7,94

7,80

7,95

2009 2010 2011 2016
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13. Tunnusluvut 

 

 

HENKILÖSTÖ 

 

(1 000 €) 

 

Vakituinen henkilöstö  443 

Määräaikainen henkilöstö  141 

 

Henkilöstökustannukset  23 912 

 

Palkat   18 343 

 

Sivukulut   5 569 

 

 

HENKILÖSTÖRAKENNE 

 

Henkilöstön keski-ikä  45 v 8 kk 26 p 

 

Vanhuuseläkkeelle jäämiset  22 

 

Osa-aikaeläkkeet  2 

 

Sairauspoissaolot  17,3 kalenteripäivää/työntekijä 

 

 

HENKILÖSTÖINVESTOINTI €/vakituinen  €/koko henkilöstö 

 

Työterveyshuolto, brutto  598  598 

 

Työterveyshuolto, netto  n. 300  n. 300 

 

Koulutus   296  228 

 

TYKY-toiminta   58  45 
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HENKILÖSTÖRAPORTIN LIITE 

 

Työkyvyn ylläpito

Kemiönsaaren kunnassa
Kemiönsaaren kunnan työntekijöiden terveyden ja työkyvyn ylläpito ja edistäminen

Taso1

Kohderyhmä: Koko kunnan henkilöstö

Sisältö: Työterveyshuolto, liikunta- ja virkistystoiminta, työsuojelu
Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

 Työntekijöiden terveys sekä työ- ja toimintakyky työelämän eri vaiheissa

 Terveys ja turvallisuus työssä ja työympäristössä

 Työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

 Työntekijöiden psyykkisen hyvinvoinnin ja työyhteisön tukeminen

 Työhöntulotarkastukset, tarkastukset erityisen vaaran, kuten yötyön, 
yhteydessä sekä iän perusteella tehtävät tarkastukset 

 Työterveyslääkäri, terveydenhoitaja, fysioterapeutti

 Ergonomia ja työvälineet

 Osallistuminen fyysisen työympäristön suunnitteluun

Liikunta- ja virkistystoiminta

 Smartum-setelit

 Yksikön oma ohjelma, 25 €/henkilö

 Liikuntamiljoona

 Joulujuhla/vuosijuhla

 Ruukkihallin kuntosali ja ratsastus Pegasus-tallilla

 Kuntoremontti (palkallinen!) 35–50-vuotiaille

 Sundia (palkallinen!) 54- ja 59-vuotiaille

 Tempaukset ja tapahtumat (Kanuunakymppi, juoksukoulut, hiihtopäivä 
jne.) 

Työsuojelu

 Savuton kunta

 Kaikkien vastuu vaaratekijöiden huomioimisessa ja työympäristön 
puutteiden ilmoittamisessa esimiehelle tai työsuojeluun

 Kaikki saavat koulutusta työn ja työympäristön vaarojen tunnistamiseksi 
ja ehkäisemiseksi 

 Läheltä piti -tilanteiden ja tapaturmien raportointi HaiPro-ohjelman
kautta esimiehelle ja työsuojeluun

 

  



 
23 Henkilöstöraportti 

Työkyvyn ylläpito

Kemiönsaaren kunnassa

Taso 2

Kohderyhmä: Työntekijät, joiden työkyky on vaarassa 
heikentyä 

Sisältö: Työterveyshuolto, tukitoimet
Tukitoimet

 Varhaisen tuen toimintasuunnitelma

 Työterveysneuvottelut – työntekijän ja esimiehen välinen 
neuvottelu tai työntekijän, esimiehen ja työterveyslääkärin, 
työterveyshoitajan ja työfysioterapeutin välinen neuvottelu. 
Luottamusmies tai muu henkilö voi osallistua jonkun tahon 
toivomuksesta.

 Työnohjausta yksittäin tai ryhmässä

Työterveyshuolto

 Yleislääkäritaso

 Erikoislääkärin konsultaatio, työterveyslääkärin lähete 
diagnoosia varten 

 Terveydenhoitajan palvelut
 KIILA-kuntoutus on tarkoitettu eri ammatti- ja työntekijäryhmille, jotka 

altistuvat työssään suurelle fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle 
kuormitukselle,.  KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja tukea 
työntekijän työkykyä sekä edistää hänen pysymistään työelämässä.

 Fysioterapia työterveyslääkärin lähetteellä

 Ergonomiatarkastukset ja välineet 

 Työn mukauttaminen työkyvyn mukaan
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Työkyvyn ylläpito

Kemiönsaaren kunnassa

Taso 3

Kohderyhmä: Henkilöt, joilla on heikentynyt työkyky 

Sisältö: Työterveyshuolto, tukitoimet

Tukitoimet

 Varhaisen tuen toimintasuunnitelma

 Työnohjausta yksittäin tai ryhmässä 

 Uudelleensijoitustiimi, johon kuuluvat työnjohto, työsuojelu, 
työterveyshuolto, luottamusmies ja hallintojohtaja

 Diagnoosikeskeiset kuntoutuskurssit, KIILA-kuntoutus
(tarkoitettu työkyvyn ylläpitoon ja edistämiseen, kun 
työpaikan tai työterveyshuollon toimenpiteet eivät riitä 
työkyvyn ylläpitämiseen), suunnitellaan yhdessä työnantajan 
ja työterveyshuollon kanssa. Myönnetään palkallisena, jos 
aloite kuntoutukseen tulee DalMedin kautta. 

 Mahdollisuus työkokeiluun ja osa-aikaiseen sairauslomaan 
selvitetään yhdessä työterveyshuollon kanssa, osa-aikaiset 
eläkeratkaisut ja eläke yhdessä Kelan ja Kevan kanssa.

 Työterveysneuvottelut

 Työterveyslääkärin, -hoitajan ja -fysioterapeutin palvelut

 


