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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. 

 

Vuonna 2015 henkilöstörakenteessa ei tapahtunut isompia organisaatiomuutoksia. Hallituksen suunnitelmat 

maamme sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen muodosta ja aikataulusta ovat jälleen kerran muuttuneet. 

Epävarmuus vaikuttaa kunnissa tehtävään kehittämistyöhön. 

 

Kunta on panostanut terveyttä ja liikuntaa edistäviin toimenpiteisiin. Uskomme, että hyvä kunto auttaa 

jaksamaan paremmin työelämässä. Uskomme myös, että kuntoilu ja liikkuminen lisäävät yhteenkuuluvuutta ja 

auttavat muodostamaan yhteyksiä eri toimintojen työntekijöiden välille.   

 

Kunnilla on myös ainutlaatuinen, kuntoutusviikoista koostuva kokonaisuus. Tarjoamme työntekijöillemme 

mahdollisuuden palkalliseen nk. Kuntoremontti-viikkoon, jossa työntekijät saavat neuvoja ja apua työkykynsä ja 

kuntonsa ylläpitämiseen. Puolen vuoden jälkeen osallistujille järjestetään kahden päivän seurantajakso. 54 ja 59 

vuotta täyttävät työtekijät kutsutaan puolestaan erilliseen viikon mittaiseen kuntoutusjaksoon, jolla pyritään 

edistämään työssä jaksamista pidempään.  

 

Työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat työ ja sen mielekkyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. 

Työhyvinvointia lisäävät muun muassa hyvä ja motivoiva johtaminen sekä työyhteisön ilmapiiri ja työntekijöiden 

ammattitaito. 

 

Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. 

 

Työnantajan on huolehdittava työympäristön turvallisuudesta, hyvästä johtamisesta ja työntekijöiden 

yhdenvertaisesta kohtelusta. Työntekijällä on kuitenkin suuri vastuu oman työkykynsä ja ammatillisen 

osaamisensa ylläpitämisestä. Itse kukin meistä voi vaikuttaa myös työpaikan myönteiseen ilmapiiriin. 

 

Kemiönsaari, 17.2.2016 

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 2015 henkilöstöä rekrytoitiin jälleen eniten sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Viime vuosina työntekijöiden 

rekrytointi puheterapeutin, röntgenhoitajan ja esimiestehtävien kaltaisiin hoitoalan erikoistehtäviin on ollut 

haastavaa. Myös hammaslääkäreitä, lääkäreitä ja sairaanhoitajia on edelleen ollut vaikea löytää. Kaavoittajaa on 

haettu useaan otteeseen viime vuosina. Lyhyempiä palkkauksia on tehty, mutta toistaiseksi ei ole onnistuttu 

saamaan aikaiseksi pysyvämpää ratkaisua.  

 

b) Johtajuus ja alaistaidot 

 

Vuonna 2015 kunnan esimiehet pitivät muutamia ns. esimiestapaamisia. Esimiestapaamisissa poliitikkojen ja 

operatiivisen johdon tieto ja työpaikoilta tuleva tieto kohtaavat. Vuonna 2015 esimiestapaamiset järjestettiin 
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pääosin kahden koulutuspäivän muodossa, joista toinen käsitteli muutosviestintää ja toinen viestintää ja 

vuoropuhelua asukkaiden ja käyttäjien kanssa.  

 

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. 

 

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

aikana järjestettiin kolme seminaaria, 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. Vuoden 2015 loppupuolella aloitettiin kunnan intranetin 

uudistaminen. Uudessa intranetissä on vuorovaikutusta ja osallistumista mahdollistavia toimintoja.  

 

c) Työterveys 

 

Kunta kilpailutti työterveydenhuollon vuonna 2014. Kunta on solminut työterveydenhuoltosopimuksen Dalmed 

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

 

Vuoden aikana laadittiin tasa-arvosuunnitelma. Lue lisää kohdista työsuojelun toimintasuunnitelma ja työkyvyn 

ylläpito. 

 

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

 

d) Palkkaus ja palkitseminen 

 

Ajanjaksolle sovitut palkkatarkistukset olivat vuoden 2015 osalta seuraavat: 

 

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES)  

 

- Palkantarkistus 1.7.2015 

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sopijaosapuolet pääsivät yksimielisyyteen kesän 2015 

sopimuskorotuserän käytöstä, joka kokonaisuudessaan käytettiin: 

o työaikaluvun jaksotyöaikamääräysten uudistamiseen 

o palkkahinnoitteluliitteiden (liitteet 1,2, 7 ja 8) uudistamiseen 

o eräiden palkkahinnoittelukohtien peruspalkkojen korottamiseen palkkahinnoitteluliitteissä 4 ja 5 

o omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehtojen muutokseen 

(KVTES 2014–2016 liite 12). 

 

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) 

- Teknisten sopimuksessa toteutetaan 1.7.2015 paikallinen järjestelyerä, jonka suuruus on 0,29 

prosenttia TS:n palkkasummasta. Korotus jaettiin TS:n paikalliseen, henkilökohtaiseen työsuoritukseen 

perustuvan arviointijärjestelmän mukaan. 

 

 

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES) 

 

- Viranhaltijan ja työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa 

korotettiin 1.7.2015 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 0,4 prosenttia. 

  

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS) 

 

- Terveyskeskuslääkärit 

Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotettiin 1.1.2015 

lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 0,3 prosenttia. 

- Terveyskeskusten hammaslääkärit 
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Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotettiin 1.1.2015 

lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 0,81 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. 

 

Vuoden aikana järjestettiin mm. pakolaisten vastaanottoon, IT:hen ja uuteen sosiaalihuoltolakiin liittyviä 

koulutuksia. 

 
 

IT-päivä tarjoaa lyhyitä luentoja ajankohtaisista IT-asioista. 

  

3. Työnantajan ja henkilöstön yhteistyö 

Tärkein yhteistyömuoto on yhteistyötoimikunta. Yhteistyötoimikunta kokoontui kolme kertaa vuonna 2015. 

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) 
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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. Henkilöstön määrä 
 

Kemiönsaaren kunnalla oli 581 työntekijää 31.12.2015 (595 vuonna 2014), joista 448 (444 vuonna 2014) 

työskenteli toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa ja 133 (151 vuonna 2014) määräaikaisessa työsuhteessa 

sijaisena tai tilapäisenä lisätyövoimana. Tähän lukuun on laskettu mukaan kaikki työntekijät 31.12.2015, pois 

lukien aikuisopiston tuntiopettajat. Tämän lisäksi kunta työllisti noin 45 henkilöä. Toistaiseksi voimassa olevassa 

työsuhteessa olevien määrä lisääntyi näin ollen neljällä edellisvuoteen verrattuna, samalla kun määräaikaisesti 

palkattujen määrä laski 18:lla. 

 

 
 Henkilökunnan määrä 

 

 
 Henkilökunnan määrä osastoittain 

 

77 prosentilla kunnan henkilöstöstä on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde ja 23 prosentilla määräaikainen 

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

lukuihin vaikuttavat vaikeudet palkata pätevää henkilöstöä tietyillä toimialoilla.  
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Henkilökunnan määrä 2009-2015

HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ 31.12.

Hallinto Kehitys Sivistys PeruspalveluYjaT 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
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Viime vuosina kunta on panostanut mahdollisimman pitkälti henkilöstön palkkaamiseen toistaiseksi voimassa 

oleviin työsuhteisiin, mikä näkyy myös toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteessa olevien määrän kasvuna 71 

prosentista (v. 2011) 77 prosenttiin (v. 2015). 

 

 
 Toistaiseksi voimassa olevat ja määräaikaiset 

 

 

 

 

 
                 Henkilötyövuodet 

Henkilökunta voidaan mitata myös henkilötyövuosissa. Henkilötyövuosissa mitattuna kunnan henkilökunta on 

ollut jonkin verran budjetoitua pienempi, 487 vuoden 2015 talousarviossa ja 478 vuoden 2015 tilinpäätöksessä. 

Henkilötyövuodet ovat vähentyneet yhteensä kuudella vuoden 2014 tilinpäätöksestä. Vähennys johtuu 

hanketyöntekijöiden vähenemisestä, lasten päivähoidon henkilöstön tiivistämisestä ja kiinteistökannan 

pienentämisestä. 

  

TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAT JA MÄÄRÄAIKAISET 31.12.2015

Hallinto Kehitys Sivistys Peruspalvelu YjaT Yhteensä

Toistaiseksi  14 82 % 9 90 % 163 84 % 192 70 % 70 81 % 448 77 %

Määräaikaiset 3 18 % 1 10 % 31 16 % 82 30 % 16 19 % 133 23 %

17 10 194 274 86 581
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5. Henkilöstön rakenne 

 

 
  Naiset ja miehet 

 

Kunta on naisvaltainen työpaikka. 31.12.2015 työntekijöistä 86 % oli naisia ja 14 % miehiä. 

 

 
 Kokoaikaiset ja osa-aikaiset työntekijät 

 

 

Kunnan työntekijöistä 85 % työskenteli kokoaikaisesti 31.12.2015 (85 % vuonna 2014) ja 15 % osa-aikaisesti (15 

% vuonna 2014). Osa-aikaisuuden syynä voi olla esim. osittainen hoitovapaa, osa-aikaeläke tai työn osa-aikaisuus. 
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 Ikäjakauma 

Kunnan työntekijöiden ikäjakauma on aika laaja. Henkilöstön keski-ikä on 45 vuotta 11 kuukautta 26 päivää 

(vuonna 2014: 46 vuotta 2 päivää), joten keski-ikä on laskenut hieman. Kuntatyöntekijöiden keski-ikä koko 

maassa on 45 vuotta ja 7 kuukautta (vuonna 2014). 

 

Keski-ikä osastoittain: 

   v. 2015 v. 2014 

Hallinto ja kehitys 47 v 10 kk 49 v 2 kk 

Sivistys  46 v 6 kk 45 v 11 kk 

Peruspalvelu  45 v 1 kk 45 v 1 kk 

 Ympäristö ja tekniikka 47 v 7 kk 48 v 9 kk 

 

6. Poissaolot 

 

Vuonna 2015 sairauspäiviä oli yhteensä 8 919 (vuonna 2014: 8 628). Keskimääräinen sairausloman pituus oli 8,5 

päivää (vuonna 2014: 8,5 päivää).  

 
Sairauspäivät 
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Henkilöä kohden sairauspoissaolot vuonna 2015 olivat 15,4 kalenteripäivää (vuonna 2014: 14,5 kalenteripäivää). 

Eripituisiin ajanjaksoihin jaettuja sairauspoissaolotilastoja ei saatu tähän tilinpäätökseen työterveyshuollon 

tilasto-ohjelman puutteiden vuoksi. Työterveyshuolto selvittää ongelmaa, jotta luotettavia tietoja olisi saatavilla 

jatkossa. 

 

Osastokohtaiset sairauspoissaolot henkilöä kohden jakautuivat seuraavasti: 

 

 Sairauspäivät henkilöä kohden, osastoittain 

 

 

 
 Sairauspäivät osastoittain 

 

 

Sairauspäivien määrä on näin ollen lisääntynyt 3 prosentilla eli 291 päivällä. Viime vuosina sairauspäivien määrä 

on vaihdellut +/-3 prosenttiyksikköä. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet kaikilla osastoilla, lukuun ottamatta 

ympäristö- ja tekniikkaosastoa, jonka sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Ympäristö- ja tekniikkaosastolla oli 

sekä vuonna 2014 että vuonna 2015 poikkeuksellisen pitkiä sairauspoissaoloja, jotka johtivat sairauseläkkeeseen. 

Hallinto-osaston ja kehitysosaston sairauspoissaolojen prosentuaalinen kasvu on suuri, mikä johtuu siitä, että 

pienetkin vaihtelut tai yksittäiset pidemmät sairauspoissaolot näkyvät prosentuaalisesti isoina heilahduksina 

pienten henkilöstöryhmien kohdalla. 

 

Sairauspäivien määrää voidaan mitata myös sairauspäivinä henkilötyövuotta kohden. Henkilötyövuosien määrä 

Kemiönsaaren kunnassa oli 478, joten sairauspäivien määrä henkilötyövuotta kohden oli 18,6 (vuonna 2014: 

17,8, vuonna 2013: 18,8). Kuntien keskiarvo vuonna 2014 oli 16,9 päivää henkilöä kohden. 

 

Sairauspäiviä henkilöa kohden, osastoittain 2014/2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015 +/- %

Hallinto ja kehitys 7,4 3,9 9,5 3,7 2,8 3,4 20 %

Peruspalvelu 17,9 15,5 15,4 16,2 15,1 16,9 12 %

Sivistys 6,5 9,0 8,4 11,1 10,8 12,6 17 %

Ympäristö ja teknikka 16,8 12,0 20,0 25,0 24,7 20,4 -17 %

Yhteensä 13,0 12,0 13,4 15,2 14,5 15,4 6 %
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Sairauspäivät kuukausittain 

 

 

 
Sairauspäivät diagnoosiryhmittäin 

 

 

Suurimmat diagnoosiryhmät ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, joiden osuus kaikista sairauspoissaoloista on 

39 %, sekä mielenterveysongelmat 21 % ja hengityselinten sairaudet 13 %. 

 

Kaikilla osastoilla suurin osa sairauspäivistä kuuluu diagnoosiryhmään tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.  

 

Vuoden aikana vanhustenhuollossa on ollut käynnissä ASLAK-kuntoutus. ASLAK-kuntoutus on suunnattu 

ammatti- ja työntekijäryhmille, jotka altistuvat työssään suurelle fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle 

kuormitukselle, mikä johtaa helposti terveysongelmien kasaantumiseen ja työkyvyn alenemiseen.  

 

  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

ta
m

m
i

h
el

m
i

m
aa

lis

h
u

h
ti

to
u

ko

ke
sä

h
ei

n
ä

el
o

sy
ys

lo
ka

m
ar

ra
s

jo
u

lu

2015

Kaikki

Muualla



 
12 Henkilöstöraportti 

7. Eläkkeelle jääminen 

 

Vuonna 2015 vanhuuseläkkeelle jäi 17 henkilöä ja osa-aikaeläkkeelle 0 henkilöä. Neljä henkilöä jäi täydelle 

työkyvyttömyyseläkkeelle ja kaksi jäi osittaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle. Keskimääräinen eläkeikä kunnassa oli 

62,2 vuotta vuonna 2014 (61,6 vuotta vuonna 2013).  

 

 

 
Kesäkuussa juhlittiin viittä tulevaa eläkeläistä pihapiknikillä. 

 

 

 

Eläkkeelle jääneiden määrä 2003–2015 
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Eläkkeelle jääneiden keski-ikä 2003–2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eläköitymisennuste 2016–2035 

 

 

8. Työterveyshuolto 

 

Työterveyshuolto ostettiin Dalmed Oy:ltä hintaan 559 €/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. 
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9. Työsuojelun toimintakertomus 
 

Työsuojelutoimikuntaan on kuulunut työsuojelupäällikkö, kolme työsuojeluvaltuutettua sekä työterveyshuollon 

edustajat; työterveyshoitaja, työterveysfysioterapeutti sekä työterveyslääkäri. 

 

Tammikuun 2014 ja kesäkuun 2015 välillä kunnassa toimi täysipäiväinen työsuojelupäällikkö. Heinäkuusta 2015 

lähtien 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. seuraavia asioita: 

- 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. 

 

- 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.   

 

- Työsuojelutoimikunnan edustajia on osallistunut sekä työsuojelun peruskoulutuksiin että 

syventäville kursseille. 

 

8.3.2015 Mary-Anne Fröberg, vt. työsuojelupäällikkö 

 

 

10. 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 2015 kaikki työntekijät, joiden työsuhde oli kestänyt yli kolme kuukautta, saivat lunastaa 20 seteliä 

maksamalla 2,50 euron omavastuuosuuden seteliä kohden. Työntekijöillä on ollut kerran viikossa mahdollisuus 

käydä maksutta Taalintehtaan kuntosalilla. 

 

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 

- Golf-kurssi 

- Melonta 

- Kahvakuula 

- Kuntonyrkkeily 

- Maastopyöräily 
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Useat työntekijät ovat myös osallistuneet tapahtumiin, kuten Helsinki City Runiin ja Dragsfjärdenin ympäri 

pyörällä. Työntekijöillä oli mahdollisuus testata kuntonsa myös kävelytestin tai Cooper-testin avulla.  

Elokuussa järjestettiin leikkimielinen lentopalloturnaus Amospuistossa. Eri toiminnot osallistuivat omilla 

joukkueillaan, ja koko turnauksen voittajaksi kruunattiin kehitysosaston joukkue.  

 

 
Rantalentopalloa Amospuistossa 

 

 

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

saavat vapaasti valita oman ohjelmansa, ja viime vuonna työyhteisöt kävivät muun muassa kokeilemassa 

kauneudenhoitoa, golfia ja vaellusta sekä ruokailemassa yhdessä eri paikoissa.  

 

 

 

 
Perhepäivähoitajien kevätretki 
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Golfkurssi Bjärkasissa 

 

Yhteensä 21 yksikköä ja noin 309 henkilöä hyödynsi yksiköiden omaa ohjelmaa, eli noin 53 prosenttia 

henkilökunnasta osallistui toimintaan. Kuntoremontti-kuntoutukseen osallistui 14 ja Siuntiossa järjestettävään 

Sundia-kuntoutukseen 12 työntekijää vuoden aikana. 

 

 

 
Kunnan jalkapallojoukkue Kuntarahoituksen järjestämässä KuRa-cupissa toukokuussa 2015. 

 

 

Kemiönsaari on tullut tunnetuksi kuntana, jossa pelataan paljon jalkapalloa. Vuosien varrella kunnan 

jalkapallojoukkue on kisannut jalkapallomestaruudesta useiden naapurikuntien kanssa. Vuonna 2015 kunnan 

joukkue osallistui Kuntarahoituksen järjestämään, kunnille ja julkisen alan työntekijöille suunnattuun 
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turnaukseen. Kemiönsaaren joukkue voitti turnauksen. Elokuussa Kemiönsaari kutsui naapurikuntansa 

Raaseporin leikkimieliseen jalkapallo-otteluun Kemiönsaarelle.  

 

 

 
Jalkapallo-ottelu Raaseporia vastaan. Kemiönsaaren joukkuessa pelasi kunnanjohtaja Tom Simola, joka aloitti 

 viikkoa myöhemmin työnsä Raaseporin kaupungin kaupunginjohtajana. 

 

 

Joulukuussa järjestettiin taas perinteinen joulujuhla, tänä vuonna mukaan sai tuoda avecin. Noin 210 kunnan 

työntekijää osallistui joulujuhlaan, joka tänä vuonna järjestettiin Taalintehtaan Liikuntahallissa.   

 

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

tai 40 vuotta.  

 

  
Palkitsemiscocktail-tilaisuus 

 

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

täyttäviä työkavereitaan yhteisellä lahjalla. 
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Koulukeskuksen toimistosihteeri Stig Sjöholmin tasavuosia 

 juhlittiin kakkukahveilla. 

 

11. Henkilöstökysely 

 

Syksyllä 2012 kunta uudisti henkilöstökyselynsä. Henkilöstöanalyysi toteutettiin yhdessä Kuntaliiton kanssa, joka 

on laatinut henkilöstöanalyysimallin kuntasektorille.  

 

Uudenlainen henkilöstökysely tullaan toteuttamaan joka toinen vuosi ja se olisi toteutettu jo syksyllä 2014, 

mutta eri käytännön syistä toteutusta siirrettiin vuodenvaihteen 2014–2015 yli. Henkilöstökysely toteutettiin 

helmikuussa 2015, ja tulokset saapuivat huhtikuussa. Henkilöstökysely muodostui kahdesta osasta, joista toinen 

oli suunnattu työntekijöille ja toinen valtuuston jäsenille. 

 

Kysely toteutettiin helmikuussa, ja siihen vastasi 286 työntekijää (49 %) ja 15 valtuuston jäsentä. 

 

Henkilöstöanalyysi osoitti, että kunnan työntekijät ovat melko tyytyväisiä työhönsä ja työtehtäviinsä. Yli 80 % 

työntekijöistä oli sitä mieltä, että he voivat kehittää omaa työtään ja toimintaansa omalla työpaikallaan. 

Työntekijät olivat myös tyytyväisiä esimiehiinsä. Väitteeseen ”olen tyytyväinen lähiesimieheeni” 83 % vastasi, 

että he ovat täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä. 

 

Sen sijaan liian pieni osa ilmoitti käyneensä kehityskeskustelun esimiehensä kanssa. Henkilöstökyselyyn 

vastanneista vain 56 % ilmoitti käyneensä kehityskeskustelun esimiehensä kanssa viimeisen 18 kuukauden aikana. 

 

Kunnan henkilöstöpolitiikan arvosana parantui merkittävästi. Keskiarvosana nousi 6,9:stä 8,2:een vuosien 2012 

ja 2015 välillä. 

 

Uutena asiana tutkittiin tasa-arvoa työpaikoilla. Henkilöstö oli sitä mieltä, että työpaikan ilmapiiri on sekä naisille 

että miehille sopiva ja että kunta suhtautuu myönteisesti niin naisten kuin miestenkin vanhempainvapaisiin. Sen 

sijaan sosiaalitiloja, pukuhuoneita jne. ei ole riittävästi muokattu sekä naisten että miesten tarpeisiin sopivaksi. 

Tasa-arvoa koskevia kysymyksiä hyödynnettiin kevään 2015 aikana laaditun kunnan tasa-arvo-ohjelman pohjana. 
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Kyselyyn vastanneet poliitikot olivat kaikki yksimielisesti sitä mieltä, että he voivat suositella kuntaa 

työnantajana. Poliitikkojen mielestä johtajuus ja rekrytointi ovat kehittämisen tarpeessa lähivuosina, kun taas 

henkilöstö asetti työterveyden ja palkka- ja palkkausjärjestelmän kehittämisessä etusijalle.  

 

Tulokset esiteltiin huhtikuussa 2015. Esimiehille järjestettiin oma tilaisuus ja koko henkilöstölle toinen, ja lisäksi 

tiedot julkaistiin intranetissä. Johtoryhmä ja henkilöstöryhmä analysoivat tuloksia ja laativat 

toimenpidesuunnitelman. Esimiehiä kehotettiin keskustelemaan tuloksista toimipaikkansa kuukausipalavereissa 

tai vastaavissa. Johtoryhmä on seurannut toimenpidesuunnitelmaa syksyn aikana, ja henkilöstölle on esitetty 

intranetissä palautteiden johdosta tehtyjä toimenpiteitä. 

 

”Enemmän tietoa kunnassa tapahtuvista asioista” 

Toimenpiteet: Olemme yhä useammin alkaneet tiedottaa tulevista muutoksista osastojen omien 

sähköpostituslistojen kautta. Uudistamme parhaillaan intranetiä, niin että se toimisi paremmin koko henkilöstön 

tiedotuskanavana.  

 

Lisäksi kartoitamme yhteistyössä esimiesten kanssa säännöllisten palavereiden pitämistä työpaikoilla. Toimiva ja 

avoin kokouskulttuuri on tärkeää työpaikan tiedonkulun ja vuorovaikutuksen toimivuuden kannalta. 

 

”Parempi johtajuus, ongelmiin puuttuminen” 

Toimenpiteet: Syksyllä käynnistyi esimiehille suunnattu 1,5-vuotinen oppisopimusrahoitteinen johtamisen 

erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus. Koulutukseen osallistuu 25 esimiestä ja se on räätälöity 

Kemiönsaaren kunnalle. Esimiehet toteuttavat koulutuksen puitteissa kehittämishankkeen työpaikallaan. 

Kehittämishanke toteutetaan osana näyttötutkintoa. 

 

”Työntekijöille tulisi tarjota mahdollisuus kehityskeskusteluihin” 

Toimenpiteet: Henkilöstökyselyyn vastanneista vain 56 % ilmoitti käyneensä kehityskeskustelun esimiehensä 

kanssa viimeisen 18 kuukauden aikana, mikä on liian vähän. Tavoitteenamme on nostaa tämä luku yli 60 %:iin 

seuraavassa kyselyssä. Seuraamme tilanteen kehittymistä yhdessä esimiesten kanssa. Voit myös itse olla 

aktiivinen ja vaatia kehityskeskustelujen pitämistä työpaikallasi. 

 

”Esimiehet voisivat ehkä antaa enemmän myönteistä palautetta. On erittäin tärkeää, että kaikki työntekijät huomataan 

ja kaikkia muistetaan.” 

Toimenpiteet: Useimmat meistä tietävät, että kehut ovat hyväksi, mutta tiedosta voi olla pitkä matka toimeen.  

Useissa organisaatioissa ei vain ole keksitty järjestelmällistä tapaa myönteisen palautteen antamiseen, jolloin asia 

unohtuu. Näin myös meillä. Meidän tulisi parantaa palautteen antamista, mutta emme vielä ole keksineet, miten 

sen voisi parhaiten tehdä.  Onko sinulla hyviä ideoita? 

 

Jatkamme työtä näiden asioiden parissa. Toivomme, että voisimme kaikki kehittyä hieman siinä, mitä teemme – 

joka päivä. 
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Henkilöstökysely 2015.  

Taulukosta ilmenee, mihin henkilöstöpoliittisiin asioihin kunnan tulisi henkilöstön ja luottamushenkilöiden 

 mielestä panostaa lähivuosina.  

 

12. Tulevaisuudennäkymät 

Kunnat ovat suurten muutosten edessä. Hallitus on tiedottanut isoista muutoksista jo parin vuoden ajan, mutta 

lopulliset päätökset ovat edelleenkin tekemättä. Henkilöstö joutuu elämään epätietoisuudessa vuosia.  

Kuntien johtajuudessa on yhä enemmän kyse muutosjohtamisesta. Muutosjohtamisessa on kyse viestinnästä ja 

viestinnän selkeydestä. Tärkeää on myös luoda käsitys siitä ja ymmärrystä sille, mitä muutoksella tavoitellaan. 

Sekä esimiehet että työntekijät tarvitsevat tukea selvitäkseen tästä tehtävästä normaalien työtehtäviensä ohella.  

 

Samalla kaikki työntekijät tarvitsevat tukea henkilökohtaisen työhyvinvointinsa, niin fyysisen kuin henkisen, 

ylläpitämisessä. Hyvä ja toimiva työyhteisö, jolla on hyvä esimies – nämä ovat tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat 

siihen, että työntekijöistä tuntuu hyvältä ja tarkoituksenmukaiselta tulla töihin päivittäin. Kemiönsaaren kunta 

tukee monella tapaa sekä fyysistä että henkistä työhyvinvointia. Aina löytyy kuitenkin parannettavaa ja 

kehitettävää.  Kunta aikoo panostaa erityisesti muutostyöhön ja työhyvinvointiin lähivuosien aikana.   
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13. Tunnusluvut 

 

 

HENKILÖSTÖ 

 

(1 000 €) 

 

Vakituinen henkilökunta  448 

Määräaikainen henkilökunta  133 

 

Henkilöstökustannukset  24 840 

 

Palkat   19 337 

 

Sivukulut   5 786 

 

 

HENKILÖSTÖRAKENNE 

 

Henkilöstön keski-ikä  45 v 11 kk 26 p 

 

Vanhuuseläkkeelle jäämiset  17 

 

Osa-aikaeläkkeet  0 

 

Sairauspoissaolot  15,4 kalenteripäivää/työntekijä 

 

 

HENKILÖSTÖINVESTOINTI €/vakituinen  €/koko henkilöstö 

 

Työterveyshuolto, brutto  559  559 

 

Työterveyshuolto, netto  n. 300  n. 300 

 

Koulutus   274  211 

 

TYKY-toiminta   63  41 
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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
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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

 


