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1. Johdanto  

Henkilöstöraportin tarkoituksena on tehdä selkoa Kemiönsaaren kunnan henkilöstöresursseista tilastotietojen ja 

henkilöstökyselystä saatujen tietojen perusteella. Tilastotiedot kuvaavat henkilöstövolyymiä, 

henkilöstörakennetta, henkilöstön poissaoloja ja henkilöstökustannuksia. 

 

Kunnan palkanlaskenta- ja henkilöstöohjelma päivitetään vuonna 2018 uudempaan ja nykyaikaisempaan ohjelmaan. 

Uusi ohjelma mahdollistaa kattavammat raportit ja muiden kuntien kanssa vertailukelpoisten tunnuslukujen 

raportoinnin. 

 

Vuoden aikana käynnistettiin uusi ”Innovaatiomiljoona”-kampanja. Kokeilukulttuuri on yksi Kemiönsaaren uuden 

strategian keskeisistä tavoitteista. Kokeilukulttuurilla tarkoitetaan uusien ideoiden kokeilua ilman 

epäonnistumisen pelkoa. ”Innovaatiomiljoonan” avulla kokeilemme, miten voimme yhdessä alkaa toteuttaa 

kokeilukulttuuria päivittäisessä työssämme.  

 

Ideassa voi olla kyse siitä,  

- miten asioita voidaan tehdä entistä asiakasystävällisemmin  

- miten asioita voidaan tehdä laadukkaammin tai 

- miten asioita voidaan tehdä tehokkaammin tai taloudellisemmin.  

 

Innovaatiot esitellään intrassa ja parhaat innovaatiot palkitaan. Tähän mennessä palkittuja innovaatioita on kuusi,  

ja toivomme jatkossa paljon lisää innovaatioita! 
 

Valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyö jatkui vuonna 2017. Kirjoitushetken tietojen mukaan 

sote- ja maakuntauudistuslakeja on tarkoitus käsitellä eduskunnassa kevään 2018 aikana. 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 yhdeksättä vuotta peräkkäin. Lämmin kiitos Kemiönsaaren kunnan koko henkilöstölle hyvästä 

tuloksesta! 

 

Kemiönsaari, 1.2.2018 

Erika Strandberg, hallintojohtaja 

 

 

2. Henkilöstöstrategia 

 

Kemiönsaaren kunta hyväksyi vuonna 2009 kunnan henkilöstöstrategian. Henkilöstöstrategiaa päivitettiin keväällä 

2013 ja uusi päivitys tulee ajankohtaiseksi talvella 2018.  

 

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 2017 henkilöstöä rekrytoitiin jälleen eniten sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Viime vuosina työntekijöiden 

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

edelleen ollut vaikea rekrytoida. 

 

Vuonna 2017 kunnassa otettiin käyttöön kuntien yhteinen Kuntarekry-rekrytointipalvelu. Kuntarekryn kautta 

hoidettiin 63 rekrytointia ja saatiin 295 työpaikkahakemusta. 
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Rekrytoinnit 2017

 63 työpaikkaa 

 295 hakemusta

Rekrytoinnit Hakemukset Hakemusta / rekrytointi

Hallinto 4 49 12

Sivistys 13 124 10

Ympäristö ja tekniikka 1 20 20

Peruspalvelu 45 102 2

Yhteensä 63 295 5
 

 

b) Johtajuus ja alaistaidot 

 

Vuonna 2017 kunnan esimiehet kokoontuivat säännöllisesti nk. esimiestapaamisissa. Esimiestapaamisissa 

poliitikkojen ja operatiivisen johdon tieto ja työpaikoilta tuleva tieto kohtaavat. 

 

 

 
Esimiestapaaminen Villa Landessa. 

 

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. 

 

Koulutusohjelma saatiin päätökseen elokuussa 2017. Syksyn ja talven esimiestapaamisissa osallistujat esittelivät 

kehittämisprojektinsa muille ja välittivät samalla hyviä malleja eteenpäin. Kehittämisprojektien aiheita olivat mm. 

uusien työntekijöiden perehdyttämismallit, työtapojen uudelleenjärjestely sekä ohjelmien ja ohjeiden laadinta.  
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Johtamiskoulutukseen osallistuneet saivat todistuksensa. 

 

Poliitikoille on annettu koulutusta yhteisissä poliitikoille ja virkamiehille suunnatuissa seminaareissa. Vuoden 

aikana järjestettiin yhdeksän seminaaria tai iltakoulua, joissa poliitikot ja virkamiehet keskustelivat yhdessä 

ajankohtaisista asioista. 

 

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.  

 

c) Työterveys 

 

Kunta kilpailutti työterveydenhuoltopalvelut vuonna 2016. Kunta on solminut työterveydenhuoltosopimuksen 

Dalmed Ab Oy:n kanssa vuodelle 2018 yhdellä optiovuodella.   

 

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

 

d) Palkkaus ja palkitseminen 

 

Työehtosopimukset eivät sisältäneet yleiskorotuksia vuodelle 2017. Vuoden aikana kokeilutoimintaa ja 

innovaatioita tuotiin esiin "Innovaatiomiljoona"-kampanjan avulla. Innovaatiomiljoonan tarkoituksena on kannustaa 

työntekijöitä tuomaan esiin ideoita, joilla voidaan parantaa työtapoja, asiakaspalvelua tai työn laatua. Innovaatiot 

esitellään intrassa ja palkitaan kertasummalla. 

 

Kilpailukykysopimus tuli voimaan sopimusjakson aikana. Sen myötä työajat pitenivät keskimäärin 24 tuntia 

vuodessa palkkatason pysyessä ennallaan. Samalla lomarahoja leikattiin 30 prosenttia.  
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Palkitut innovaatiot:  

 

   
Hultan päiväkodin uusi kuljetusväline      Pyöriä kotihoidon henkilöstölle         Keppijumppaa TK-sairaalassa 

 

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 2017. 

Yhteistyötoimikuntaan kuului kuusi henkilöstön edustajaa ja kaksi työnantajan edustajaa. 

 

Varsinaiset jäsenet   Varajäsenet 

Madeleine Karlsson, puheenjohtaja    

(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    

(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. 

 

Virallisten kokousten lisäksi hallintojohtaja ja pääluottamusmiehet tapaavat säännöllisesti epävirallisissa 

tapaamisissa. Ammattijärjestöillä on edustaja valtuuston iltakouluissa ja seminaareissa.  
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4. Henkilöstömäärä 
 

Kemiönsaaren kunnalla oli 577 työntekijää 31.12.2017 (584 vuonna 2016), joista 439 (443 vuonna 2016) 

työskenteli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja 138 (141 vuonna 2016) määräaikaisessa työsuhteessa 

sijaisena tai tilapäisenä lisätyövoimana. Tähän lukuun on laskettu mukaan kaikki työntekijät 31.12.2017, pois lukien 

aikuisopiston tuntiopettajat. Tämän lisäksi kunta työllisti 21 henkilöä vuonna 2017 (43 vuonna 2016).   

 

 
 Henkilöstömäärä 

 

 
 Henkilöstömäärä osastoittain 

 

Kunnan henkilöstöstä 76 prosentilla on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde ja 24 prosentilla määräaikainen 

työsuhde. Kemiönsaaren lukuihin vaikuttavat vaikeudet palkata pätevää henkilöstöä tietyillä toimialoilla.  

 

 

 
 Toistaiseksi voimassa olevat ja määräaikaiset työsuhteet 

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

2017 15 9 201 272 80 577

TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAT JA MÄÄRÄAIKAISET TYÖSUHTEET 31.12.2017

Hallinto Kehitys Sivistys Peruspalvelu YjaT Yhteensä

Toistaiseksi  14 93 % 7 78 % 161 80 % 191 70 % 66 83 % 439 76 %

Määräaikaiset 1 7 % 2 22 % 40 20 % 81 30 % 14 18 % 138 24 %

15 9 201 272 80 577
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                 Henkilötyövuodet  

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

budjetoitua pienempi, 500 talousarviossa 2017 ja 483 tilinpäätöksessä 2017. Henkilötyövuosien määrä on 

lisääntynyt yhteensä kuudella vuoden 2016 tilinpäätöksestä.  

 

5. Henkilöstön rakenne 

 

 
  Naiset ja miehet 

 

Kunta on naisvaltainen työpaikka. 31.12.2017 työntekijöistä 87 % oli naisia ja 13 % miehiä. 
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 Kokoaikaiset ja osa-aikaiset työntekijät 

 

 

Kunnan työntekijöistä 82 % työskenteli kokoaikaisesti 31.12.2017 (85 % vuonna 2016) ja 18 % osa-aikaisesti (15 

% vuonna 2016). Osa-aikaisuuden syynä voi olla esim. osittainen hoitovapaa, osa-aikaeläke tai työn osa-aikaisuus. 

 

 

 
 

 Ikäjakauma 

Kunnan työntekijöiden ikäjakauma on melko laaja. Henkilöstön keski-ikä on 45 vuotta 9 kuukautta 19 päivää 

(vuonna 2016: 45 vuotta 8 kuukautta 26 päivää). Kuntatyöntekijöiden keski-ikä koko maassa on 45 vuotta ja 9 

kuukautta (vuonna 2016). 

 

Keski-ikä osastoittain: 

   vuonna 2017 vuonna 2016    

   

 Hallinto ja kehitysosasto 46 v 1 kk 48 v 3 kk    

 Sivistysosasto  47 v 3 kk 46 v 10 kk   

Peruspalveluosasto 44 v 44 v 3 kk   

 Ympäristö- ja tekniikkaosasto 49 v 1 kk 47 v 11 kk   
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6. Poissaolot 

 

Vuonna 2017 sairauspäivien määrä oli yhteensä 9 919 (vuonna 2016: 10 130).  Henkilöä kohden sairauspoissaoloja 

oli 17,0 kalenteripäivää vuonna 2017. Työllistetyt mukaan lukien sairauspäiviä oli 16,6 (vuonna 2016: 17,3 

kalenteripäivää).  

 

   
Sairauspäivät 

 

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

lukuihin sisältyy työllistämistoiminta): 

 

Sairauspäivät työntekijää kohden osastoittain 2016/2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 +/- %

Hallinto ja kehitys 7,4 3,9 9,5 3,7 2,8 3,4 18,2 4,8 -74 %

Peruspalvelu 17,9 15,5 15,4 16,2 15,1 16,9 20,1 18,5 -8 %

Sivistys 6,5 9,0 8,4 11,1 10,8 12,6 11,3 14,6 29 %

Ympäristö ja tekniikka 16,8 12,0 20,0 25,0 24,7 20,4 23,1 21,3 -8 %

Työllistetty 6,3

Yhteensä 13,0 12,0 13,4 15,2 14,5 15,4 17,3 16,6 -4 %

 

 

Sairauspäivät sairauspoissaolon pituuden mukaan jaoteltuina 

 

Päiviä yhteensä 9 919 

Pitkäaikaiset / samaa diagnoosia 

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

2017 617 302 4 480 5 399 40 

 

Yksittäisiä sairauspäiviä (alle 30 päivän pituisia sairauspoissaoloja) oli yhteensä 4 520. 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Serie1 7542 6956 7732 8873 8628 8919 10130 9919
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 Sairauspäivät työntekijää kohden, osastoittain 

 

 

Sairauspäivien määrä on laskenut 2 prosentilla eli 211 päivällä. Sairauspoissaoloista 55 prosenttia on 

kolmenkymmenen tai sitä useamman päivän pitkäaikaisia sairauspoissaoloja. Eniten sairauspäiviä aiheuttavat tuki- 

ja liikuntaelinten sairaudet, mutta määrä on pienentynyt 12 prosentilla vuodesta 2016. 

 

Eniten ovat lisääntyneet mielenterveyshäiriöt, 108 prosentilla eli 1 009 päivällä. Verenkiertoelinten sairaudet ovat 

vähentyneet 70 prosentilla. Hallinto-osaston ja kehitysosaston luvut ovat pienentyneet merkittävästi, mikä johtuu 

siitä, että työllistämistoiminta ei enää sisältynyt vuoden 2017 lukuihin.  

 

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

saada nopeasti.  

 

Hoitohenkilöstön ergonomiakoulutukset jatkuivat vuonna 2017, jotta henkilöstö käyttäisi oikeaa tekniikkaa 

potilassiirroissa ja muissa vastaavissa tilanteissa. 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 on uudistettu siten, että hoitohenkilöstön ja keittiö- ja 

siivoushenkilöstön terveystarkastuksiin sisältyy fyysisen toimintakyvyn testaus. Tällä tavoin mahdolliset ongelmat 

havaitaan aiemmin ja ne 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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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 +/- %

Hallinto ja kehitys 265 113 265 103 74 92 492 115 -77%

Peruspalvelu 4485 3800 3917 4280 4218 4619 5440 5031 -8%

Sivistys 1365 1901 1693 2217 2209 2450 2300 2939 28%

Ympäristö ja tekniikka 1427 1142 1857 2273 2127 1758 1898 1701 -10%

Työllistetty 133

Sairauspäivät osastoittain
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Päiviä 2014 Päiviä 2015 Päiviä 2016 Päiviä 2017 +/-

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 2944 3481 4472 3941 -12 %

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 1664 1911 931 1940 108 %

Hengityselinten sairaudet 932 1172 1453 890 -39 %

Verenkiertoelinten sairaudet 694 132 118 35 -70 %

Vammat, myrkytykset muut ulkoiset syyt 632 736 556 496 -11 %

Tartunta- ja loistetaudit 259 279 359 326 -9 %

Ruuansulatuselinten sairaudet 288 132 174 143 -18 %

Muut 1215 1195 2067 2148 4 %

 

8628 9038 10130 9919 -2 %

 

 
 
Sairauspäivät diagnoosiryhmittäin 

 

 

7. Eläkkeelle jääminen 

 

Vuonna 2017 vanhuuseläkkeelle jäi 20 henkilöä ja osa-aikaeläkkeelle yksi henkilö. Neljä henkilöä jäi täydelle 

työkyvyttömyyseläkkeelle ja neljä jäi osittaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle. Keskimääräinen eläkeikä kunnassa oli 

63,7 vuotta vuonna 2017 (62,8 vuotta vuonna 2016).  
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Kemiönsaaren Veden toimistosihteeri Carola Österlundin eläkkeelle jäämistä juhlittiin työtovereiden kesken. 
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Eläköitymisennuste 2016–2035 

8. Työterveyshuolto 

 

Työterveyshuollon palvelut ostettiin Oy Dalmed Ab:lta. Dalmed uusi hinnoitteluaan vuodeksi 2017 siten, että 

yritykset maksavat palveluista käytön mukaan. Kunnan kustannukset vuonna 2017 olivat yhteensä 265 600 euroa 

(295 000 euroa vuonna 2016). Bruttokustannus henkilöä kohden oli 460 euroa, josta Kela korvaa 40 % (Kela 

toimittaa tarkemmat tiedot korvaussummista vasta toukokuussa 2018). 

 

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 kuului työsuojelupäällikkö, kolme työsuojeluvaltuutettua, kolme 

varatyösuojeluvaltuutettua sekä työterveyshuollon edustajina työterveyshoitaja, työterveysfysioterapeutti sekä 

työterveyslääkäri. 

 

Kunnassa on vuonna 2017 ollut vt. työsuojelupäällikkö 25 %:n työajalla. Työsuojelupäällikön tehtäviin kuuluvat 

mm. kunnan henkilöstön työsuojelutoiminnan kehittäminen, työsuojelutoimikunnan kokousten valmistelu ja 

työsuojeluasioissa opastaminen. 

 

Työsuojelutoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa 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. 

Riskiarvioinnit on tehty kahden vuoden ajalle laaditun vuosikellon mukaan. Tämä tarkoittaa, että 

yksiköissä tehdään riskiarviointi joka toinen vuosi.  

 

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

ja vaaratilanteet raportoidaan toiminnan turvallisuusriskien ja -puutteiden esiintuomiseksi. Ilmoitus 

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

estetään samankaltaisia tapahtumia jatkossa. HaiProta käytetään myös riskien arviointien kirjaamiseen. 

Ilmoittaminen HaiPron kautta on toiminut kohtalaisen hyvin kunnan eri yksiköissä vuonna 2017. 

 

- Säännöllisiä työpaikkaselvityksiä ja seurantoja on tehty eri osastoilla ja yksiköissä. Riskikartoitukset on 

käyty läpi näiden työpaikkakäyntien yhteydessä.  

 

- Erilaisia henkilöasioita on käsitelty. 

 

- Teknisen osaston kanssa on keskusteltu suojavarustuksesta ja kartoitettu tilannetta. 

 

- Sisäilmaryhmä, joka koostuu teknisen osaston henkilökunnasta ja työsuojelutoimikunnan edustajista, on 

yhdessä käsitellyt asioita ja käynyt yksiköissä, joissa on tehty ilmoitus huonosta sisäilmasta. 

 

- Työsuojelutoimikunnan edustajat eivät osallistuneet koulutuksiin vuonna 2017. 

 

1.3.2018 Mary-Anne Fröberg, vt. työsuojelupäällikkö 

 

 

10. Sisäilmaryhmän toimintakertomus 
 

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

on vuoden 2017 aikana kokoontunut kolme kertaa keskustellakseen sisäilmaongelmista kolmessa kunnan 

kiinteistössä. 

 

Ryhmän tehtävät: 

- 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. 
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11. Työkyvyn ylläpito 

 

Kunta tarjoaa jokaiselle työntekijälle vuosittain 60 euron edestä sähköisiä kulttuuri- ja liikuntaseteleitä. Edun 

hyödynsi 167 työntekijää, ja kunta maksoi yhteensä 7 800 euroa eli keskimäärin 45 euroa henkilöä kohden. Käyttö 

jakautui seuraavasti: kulttuuri 24 % ja liikunta 76 %. 

  

Työntekijöillä on ollut mahdollisuus käydä maksutta Taalintehtaan kuntosalilla kerran viikossa. 

 

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

Työyhteisöt huolehtivat itse kaikista käytännön järjestelyistä ja tarjoavat liikuntamuotoaan kaikille työntekijöille 

intranetissä. Omien ohjelmien lisäksi vuoden aikana järjestettiin erilaisia aktiviteetteja, kuten frisbeegolfia, 

futisgolfia, vaellusta ja pyöräilykampanja.  Vuoden mottona oli ”yhdessä”. 

 

Vuoden aikana liikuntamiljoonan puitteissa järjestettiin muun muassa seuraavaa: 

- Actimix-ryhmä 

- Välinejumppa  

- Vesijumppa 

- Pilates 

- Smovey-rengasjumppa 

- Kuntosaliharjoittelu 

 

  
               Frisbeegolfia Taalintehtaalla                               Vaellusryhmä 

Useat työntekijät ovat myös osallistuneet tapahtumiin, kuten Helsinki City Runiin, Vasaloppetiin ja Dragsfjärdenin 

ympäripyöräilyyn. Työntekijöillä oli myös mahdollisuus testata kuntonsa kävelytestin avulla.  

Syyskuussa järjestettiin leikkimielinen lentopalloturnaus Amospuistossa. Eri toiminnot osallistuivat omilla 

joukkueillaan, ja turnauksen voittajaksi kruunattiin vapaa-ajanosaston joukkue.  

 

   

 
  Vuoden 2017 joukkueet          Turnaus käynnissä 
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Työhyvinvoinnin edistämiseksi kunta tarjosi 25 €/työntekijä työntekijöiden yhdessä tekemiseen. Työpaikat saavat 

vapaasti valita oman ohjelmansa, ja viime vuonna työyhteisöt kävivät muun muassa keilailemassa, saunomassa, 

melomassa, vaeltamassa ja kokeilemassa Real Life Room Escape -peliä sekä syömässä yhdessä eri paikoissa. 

 

Yksiköiden omaan ohjelmaan osallistui 24 yksikköä eli yhteensä noin 300 henkilöä tai 53 prosenttia työntekijöistä. 

Siuntiossa järjestettävään Kuntoremontti-kuntoutukseen osallistui 11 ja Sundia-kuntoutukseen 12 työntekijää 

vuoden aikana. 

 

 
 

Toimistotyöntekijät Tyky-retkellä Taalintehtaalla. Ohjelmaan kuului mm. melontaa ja vaellusta. 

 

Marraskuussa ei järjestetty perinteistä joulujuhlaa, vaan sen sijaan järjestettiin texmex-aiheinen henkilöstöjuhla. 

Kemiön Westankärrissä järjestettyyn juhlaan osallistui noin 190 kunnan työntekijää. 
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Joulukuussa järjestettiin cocktail-tilaisuus työntekijöille, jotka ovat olleet kunnan palveluksessa 20, 30 tai 40 vuotta.  

 

  

 
Palkitut 2017 

 

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

täyttäviä työkavereitaan yhteisellä lahjalla. 

       
 

 
Kunnantoimistossa juhlittiin vuoden aikana kolmea 50 vuotta täyttänyttä. 

12. Henkilöstökysely 

 

Keväällä 2017 kunnassa toteutettiin KivaQ-henkilöstökysely. KivaQ on lyhyt, mutta silti kattava työhyvinvointia 

kartoittava kysely. Kemiönsaaren kunta sai vuosina 2016–2017 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 2017 Kemiönsaaren kunnan 

indeksi oli 7,88 (vuonna 2016: 7,95). Kemiönsaaren kunnassa toteutettiin vastaavanlainen kysely vuosina 2009, 

2010, 2011 ja 2016. 

 

 

 

Kunta osallistui myös Kuntaliiton valtakunnalliseen ARTTU2-tutkimuskokonaisuuteen, jonka yhtenä osana on 

henkilöstöhallinnon käytäntöjä tarkasteleva henkilöstötutkimus. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä 

asioita kuntien henkilöstöhallinnossa voitaisiin kehittää, jotta kunnat pystyisivät parhaiten käsittelemään 

toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Tulokset muodostuvat haastateltujen mielipiteiden ja aineiston 

analyysin yhdistelmästä. 

 

2009 2010 2011 2016 2017

Serie1 7,79 7,94 7,80 7,95 7,88

7,79

7,94

7,80

7,95

7,88

7,6

7,65

7,7

7,75

7,8

7,85

7,9

7,95

8

8,05

KivaQ index / indeksi
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13. Tunnusluvut 

 

 

HENKILÖSTÖ 

 

(1 000 €) 

 

Vakituinen henkilöstö  439 

Määräaikainen henkilöstö  138 

 

Henkilöstökustannukset  23 652 

 

Palkat   18 599 

 

Sivukulut   5 052 

 

 

HENKILÖSTÖRAKENNE 

 

Henkilöstön keski-ikä  45 v 9 kk 19 p 

 

Vanhuuseläkkeelle jäämiset  20 

 

Osa-aikaeläkkeet  1 

 

Sairauspoissaolot  17,0 kalenteripäivää/työntekijä 

 

 

HENKILÖSTÖINVESTOINTI €/henkilö    

 

Työterveyshuolto, brutto  545    

 

Työterveyshuolto, netto  n. 399    

 

Koulutus   264    

 

TYKY-toiminta   60    
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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

 ePassi

 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

 


