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Förändringar och nya förfaranden år 2016 
 

Personalenheten minns år 2016 som ett år av förnyelse på många sätt och av nya 
verksamhetssätt. Flera verksamhetsanvisningar uppdaterades under året, nya skapades 
och nya slags verksamhetsmodeller togs ibruk.  
 
Uppdateringen av modellen för aktivt stöd och den anknytande möjligheten för cheferna 
att bevilja sju sjukdagar var säkert den mest betydande förnyelsen. Detta skapade 
grunden för ett nytt sätt att tänka och det möjliggjorde dessutom allokering av resurserna 
inom företagshälsovårdssamarbetet på ett nytt sätt. Då cheferna har rätt att bevilja 
sjukledighet för förkylningar och andra säsongbetonade sjukdomar, kan 
företagshälsovårdens kunnande och anslaget för företagshälsovården riktas till 
verksamhet med vilken man kan påverka hanteringen av risker för arbetsförmågan. 

  
Vi har en kunnig och engagerad personal som är villig att utveckla sig inför framtidens 
utmaningar. Det finns ett behov av personal med mångsidigt kunnande på den framtida 
arbetsmarknaden, och det lönar sig att pröva nya verksamhetssätt.  
 
Under de kommande sju åren kommer uppskattningsvis en femtedel av kommunens 
nuvarande ordinarie personal att uppnå pensionsåldern. Detta innebär en utmaning för 
vår organisation, så som även den kommande vård- och landskapsreformen. Det lönar 
sig alltså att satsa på personalplaneringen för att säkerställa rätt slags kunnande på rätt 
plats. 
 
Jag vill för egen del rikta ett varmt tack till kommunens ledning, de politiska 
beslutsfattarna och personalen. År 2016 var ett arbetsdrygt år då vi kunde vända många 
nyckeltal gällande personalen i rätt riktning. Härifrån är det bra att fortsätta, yhdessä –
tillsammans! 

 
 
Ulla Palmroos 
personalchef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Mål för personalen år 2016 
 
Kyrkslätts kommunstrategi godkändes i augusti 2015. Då drog man för personalen upp 
riktlinjen att en välmående och kunnig personal är en strategisk framgångsfaktor. 
Huvudsakliga åtgärder i kommunstrategin för uppnående av denna strategiska 
framgångsfaktor är bl.a. att resurserna inriktas rätt och att arbetsförhållandena, 
arbetsredskapen och yrkeskunskapen är aktuella. Dessutom främjas gott ledarskap och 
samarbete. 
 
I Kyrkslätts kommuns personalstrategi för åren 2014-2016 har som mål för år 2016 
uppställts bl.a. 
 
- Ledarskap och stöd av chefsarbetet 
- Linjeorganisationens enhetliga kundcentrerade verksamhet 
- Den fortsatta utvecklingen av programmet för arbetshälsa 
- Utveckling av kunnandet 
- Resultat- och utvecklingssamtal 
- Utveckling av löne- och belöningssystem 
- Nätverksbaserat och elektroniskt arbetssätt 
- Man håller sig inom budgeten, arbetsolyckorna och förtidsavgifterna minskar 

 
 

En kunnig och effektiv personal som är villig att utvecklas 
 

I slutet av år 2016 var Kyrkslätts kommuns personalantal sammanlagt 2 314 personer. Det är 
något mindre än året innan, då kommunen i slutet av år 2015 hade totalt 2 362 anställda. 
 
 
 

 

Sektor HEL- OCH DELTIDSANSTÄLLDA   I bi- Tot. utan Anställda 

31.12.2016 
Fast 
anställda Vikarier 

Visstids-
anställda Totalt syssla 

anställda med 
syssel-
sättnings-
medel  

Koncern-
förvaltningen 35 5 2 42   42 5 
Grundskolor och 
gymnasier, lärare 375 35 60 470 23 493   

Dagvård 465 51 28 544   544   
Bildningsväsendet 
övriga 221 13 46 280 90 370   
Bildningsväsendet 
totalt 1061 99 134 1294 113 1407   
Samhällstekniska 
väsendet 254 10 14 278   278 1 
Vård- och 
omsorgsväsendet 459 68 47 574   574 7 

Totalt 31.12.2016 1809 182 197 2188 113 2301 13 

 
 
 
 
 
   



 

 

  

      Hemkommun Hemkommun 

  Tjänst Befattning Kyrkslätt Annan 

Kvinnor 772 1176 1227 721 

Män 173 193 193 173 

  945 1369 1420 894 

 
  

Kunnande 
 

Kyrkslätts kommuns mål var att varje anställd deltar i personalutbildning i minst tre dagar 
under år 2016. Målet nåddes inte till alla delar, även om antalet utbildningsdagar ökade 
jämfört med ifjol. En orsak är delvis att utbildningsdagarna inte förs in i systemet 
WebTallennus, även om man deltagit i utbildning.  
 
År 2016 ordnades utbildningsdagar om sammanlagt 4 758 arbetsdagar och i dem deltog 
1 386 personer.  Lönekostnaderna för dagarna uppgick till sammanlagt 510 112 euro.  
De övriga kostnaderna för personalens utbildningar var enligt bokföringen 239 921 euro 
år 2016. 
 
Av koncernförvaltningen ordnade utbildningar år 2016 
 

  Utbildningarnas  

Utbildningens rubrik antal 

Fhj-kurs 6 st. 

Info om aktivt stöd 2 st. 

Dynasty-utbildning 4 st. 

Chefsinfo 4 st. 

Esimiespassi-utbildning (inkl. 7 utbildningsgånger) 1 st. 

Info om Rökfri Kyrkslätt, Some-anvisningen och anvisningen 
Harmonisk vardag 3 st. 

Info för sommarjobbare 2 st. 

Webinarium gällande Kommunrekry 12 st. 

Office 2016-utbildning 5 st. 

Grunderna i Skype for Business (Lync) 1 st. 

Ekonomienhetens utbildningsförmiddag 1 st. 

Dataförvaltningens info 6 st. 

Datasäkerhetsinfo i Kyrkslättssalen 21.10 kl. 13-15 1 st. 
Säkerhetsutbildning 21.10.2016 - Identifiering och bemötande av en 
drogpåverkad person 1 st. 

Åtgärdsanteckningar i ärendehanteringssystemet Dynasty 1 st. 

Säkerhetsfrågor - För chefer 1 st. 
Säkerhetsinfo i kommunhuset - Hur bemöta en utmanande kund, 
och dataskydd 1 st. 
Säkerhetsinfo i kommunhuset - Hur bemöta en utmanande kund, 
och arbetssäkerhet 1 st. 
Försäkringar, effekten av den reviderade lagen om 
olycksfallsförsäkring 1 st. 



 

 

Infomöte i Veikkola: 
 Rökfritt Kyrkslätt, Some-anvisning och anvisningen Harmonisk 
vardag 1 st. 

Konversationskurs i svenska, sammanträdde flera gånger 1 st. 

Utbildning i avtalsrätt  1 st. 

 
 
 
 
 
 
Utöver de egentliga utbildningarna utvecklades kunnandet bl.a. i sektorernas olika 
utvecklingsprocesser, genom utveckling av introduktionsprocesserna samt genom 
kamratlärande. Exempel på det är bl.a. diskussionsgruppen som leds av en translator 
och arbetsplatshandledarutbildningen för städpersonalen. 
 

 
Gruppfoto av våra yrkeskunniga inom städbranschen som avlagt 
arbetsplatshandledarutbildning i december 2016. 
 
 
Antalet resultat- och utvecklingssamtal som förts ökade. Utvecklingssamtal fördes på 
olika sätt inom sektorerna; bl.a. som gruppdiskussioner.  Alla utvecklingssamtal som 
fördes har dock inte registrerats i WebTallennus år 2016.   
 
Man började förnya utvecklingssamtalsprocessen år 2016 och beredde ibruktagandet av 
en ny verksamhetsmodell från ingången av år 2017. I den nya verksamhetsmodellen 
uppgjordes en utvecklingssamtalsblankett i WebTallenus för alla sektorer, och på så sätt 
införs alla utvecklingssamtalen i systemet under år 2017. 
 
 

Lönesättning och belöning 
 

Personal enligt avtalsområde 31.12.2016 



 

 

 

 
 
 

I Kyrkslätts kommun gäller följande lokala avtal: 
- läkarnas lokala tjänstekollektivavtal 
- familjedagvårdarnas lokala avtal 
- Marevanskötaravtal 
- lokalt avtal om långa arbetsskift 
- avtal om kallelsepeng 
- distansarbetsavtal 
- avtal om beredskapsarbete för vattenförsörjningsverkets personal 
 
Lönesättnings- och belöningssystemen utvecklades bl.a. med beslutet att ta ibruk 
belöning arbetsenhetsvis samt att sporra till snabbelöning. Snabbelöningen togs ibruk 
som ny praxis 1.1.2016 och den användes rätt mycket under året. 
 
Personalförmånerna förbättrades år 2016 genom att 1.6.2016 på nytt ta ibruk 
subventionerade simhallsbiljetter till Kyrkslätts simhall. Dessutom ordnades två ledda 
motionspass och en innebandytur per vecka för personalen. 

 
 
 

 

Förtroende och samarbete 
 
År 2016 utfördes ingen personalenkät för hela personalen, eftersom en sådan ordnas i 
Kyrkslätt vartannat år, och den förra genomfördes år 2015. Enkäten genomförs nästa 
gång hösten 2017. 
 
År 2016 fortsatte man att analysera personalenkätens resultat från år 2015. Cheferna 
utbildades våren 2016 i analysering av resultaten från personalenkäterna och 
utvecklingsobjekten, och därefter fortsatte åtgärderna arbetsenhetsvis. 
 
Beträffande ledning och chefsarbete ökades utbildningarna för cheferna och HR ordnade 
en egen Esimiespassi-utbildning för Kyrkslätts kommun, vilken avlades av drygt 30 
chefer. 
 
I samarbete med personalorganisationerna förnyades modellen för aktivt stöd och 
jämställdhetsplanen, och verksamhetsmodellen för Rökfritt Kyrkslätt gjordes upp. 
Dessutom uppdaterades anvisningen Harmonisk vardag. Genom dessa enhetliga 
verksamhetssätt försöker man främja en atmosfär av förtroende och samarbete i 
arbetsgemenskaperna. Om dessa anvisningar ordnades också infomöten avsedda för 
hela personalen.  
 
Kommunens samarbetsgrupp sammanträdde 7 gånger under år 2016. Målet var att varje 
sektors samarbetsgrupp sammankommer minst 4 gånger utöver det. Inom sektorerna 
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ordnades arbetsplatsmöten på olika sätt resultatenhetsvis och arbetsplatsvis. Avsikten 
med dessa möten är samarbete med låg tröskel där även personalen kan ta upp frågor 
som de anser väsentliga. T.ex. koncernförvaltningen ordnar varje vecka en 
arbetsgemenskapspalaver, vilken avlägsnat behovet av en samarbetsgrupp. 
 
Personalrådet ordnade biografbesök och två teaterbesök för personalen. Dessutom 
ordnades år 2016 talko i Mariefred, lillajulskryssning till Tallinn och landkrabbornas lillajul 
i Herrankukkaro. 
 

 

Främjande av hälsa och arbetshälsa 
 

Kyrkslätts kommuns företagshälsovårdstjänster produceras av Terveystalo Oy. 
Företagshälsovårdens verksamhet grundar sig på lagen om företagshälsovård. 
Samarbetet med företagshälsovården styrs av en verksamhetsplan som utarbetas 
årligen.  

 
  

Målet med förnyandet av modellen för aktivt stöd var kostnadsbesparingar, minskning av 
sjukfrånvaron och styrning av företagshälsovårdens verksamhet i en effektivare riktning. 
Samtidigt gavs cheferna möjlighet at bevilja sjukledighet i högst sju dagar.  

 
År 2016 var den genomsnittliga kostnaden för företagshälsovården 31,19 € / 
arbetstagare / månad. Kostnadsnedgången förklaras nästan helt och hållet med 
ibruktagningen av modellen för aktivt stöd.  

 
 

Kostnader 

År €/pers./mån 

2016 31,19 

 
2015 32,42 

2014 29,86 

2013 31,70 

2012 31,30 

 
 
 
Antalet sjukfrånvarodagar ökade något jämfört med året innan. Utvecklingen förklaras av 
inneluftsproblem i synnerhet, och frånvaro med anledning av infektionssjukdomar. 
Beträffande sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och mentala sjukdomar var 
utvecklingen allt positivare, och antalet sjukfrånvaroperioder minskade inom dessa 
delområden. 
 
 

Sjukfrånvaro/person i genomsnitt enligt situationen 31.12 
 

  2016 2015 2014 

Fast anställda 14,7 13,9 13,8 

Visstidsanställda 10,0 9,5 9,4 



 

 

Alla totalt 13,7 12,9 12,9 

 
 
År 2016 genomfördes totalt 27 arbetsplatsutredningsbesök (år 2016 var antalet 29). 
Arbetsplatsutredningsbesöken utgör grunden för den förebyggande och lagstadgade 
företagshälsovårdsverksamheten. Sätten att genomföra besöken vidareutvecklades i 
samarbete mellan Kyrkslätts kommun och Terveystalo Oy. En uppdaterad 
verksamhetsmodell togs i bruk från och med början av 2016.  

 
Arbetsplatsbesökens övergripande förebyggande perspektiv genomfördes med en 
hälsoenkät som skickades till varje anställd i den enhet där arbetsplatsutredningsbesöket 
gjordes. På basis av hälsoenkäten fick varje anställd en personlig, konfidentiell rapport 
över sitt hälsotillstånd och eventuella anvisningar för fortsatta åtgärder.  
 
På basis av hälsoenkäterna har vissa hälsorisker framträtt tydligt. Sådana är bl.a. 
övervikt, diabetes, sömnstörningar och stress. År 2016 inleddes tillsammans med 
företagshälsovården verksamhet i grupp, vars mål är att stöda de anställda som på basis 
av hälsoenkäterna hör till riskgrupperna samt främja deras hälsotillstånd. Till först 
genomfördes en s.k. grupp för karlar hösten 2016. Gruppen bestod av män som via 
motions- och kostrådgivning aktiverades mot bättre levnadsvanor. 
 
Antalet förhandlingar om arbetsförmåga fördubblades nästan år 2016 jämfört med året 
innan. Samtidigt förnyades nätverket för koordinatorer av arbetsförmågan, och 
omplaceringsverksamheten effektiverades. År 2016 var ca 100 personer i behov av 
hälsorelaterade arbetsarrangemang. För många hittades lösningar via 
arbetsarrangemang inom det egna arbetet, och för en del var alternativet arbetsprövning 
eller omskolning.  
 
För den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften (förtidsavgift) var utvecklingen mycket 
positiv: förtidsavgiften har börjat sjunka i och med den effektiverade 
omplaceringsverksamheten. Förhandsavgiften för år 2016 var 583 372 euro och den 
slutliga bokslutsprognosen var 542 182 euro. Kommunen fick rehabiliteringsersättning 
om 81 659 euro. Eftersom antalet pensioneringar som orsakar 
förtidspensioneringsutgifter har börjat sjunka med hjälp av modellen för aktivt stöd, är 
också förhandsavgiften år 2017 märkbart lägre än förut (344 600 €). 

 

Tryggt på jobb 
 

Inom Kommunbranschens samarbetsavtal inom arbetarskyddet definieras 
arbetarskyddet som en del av den strategiska ledningen av personalresurserna. Syftet är 
att med hjälp av en lednings- och verksamhetspraxis som utgår från en planmässig 
personalstrategi med betoning på hälsan utveckla hälsan och säkerheten i arbetet och 
arbetsmiljön, personalens välbefinnande i arbetet och ett arbetsliv som ger hållbara 
resultat.  

 
Inom arbetarskyddet i Kyrkslätts kommun jobbar en heltidsanställd arbetarskyddschef 
och två heltidsanställda arbetarskyddsfullmäktige.  

 
En central uppgift för arbetarskyddsverksamheten är att i samarbete med 
företagshälsovården uppmuntra, utbilda och stödja cheferna och arbetstagarna i att 
förbinda sig till att främja arbetssäkerheten och förebygga risker på arbetsplatserna.  

 
Arbetarskyddet ordnade utbildning 10 gånger under året.  

 



 

 

Ett elektroniskt system för bedömning av risker fanns i bruk vid enheterna som var 
föremål för arbetsplatsbesök. Dessutom utfördes i november-december en elektronisk 
riskkartläggning i hela kommunen. 60 % av kommunens arbetsplatser uppdaterade 
bedömningen i det elektroniska systemet.  

 
Arbetarskyddet belastades år 2016 av den avsevärda ökningen av anmälningar om 

inneluftsproblem. 

 
 

 

Olycksfall i arbetet 
 

I fråga om personalen skedde sammanlagt 167 olycksfall som ersattes/behandlades av 
försäkringsbolaget. Behandlingen av 31 av dessa olycksfall är på hälft i 
försäkringsbolaget (2.2.2017). Motsvarande var antalet arbets- och arbetsreseolyckor år 
2015 137 stycken. Antalet olyckor ökade för andra året i rad. 

 
År 2016 var frekvensen olyckor i arbetet 8,7. Om man  jämför med talet för hela landet 
kan man konstatera att det i Kyrkslätt sker allvarliga olycksfall i arbetet i genomsnitt i 
samma utsträckning som inom kommunsektorn överlag, men beträffande olyckornas 
totala antal sker det betydligt fler olyckor än kommunmedeltalet. 

 

Olycksfrekvens 

år över 3 
dagar 

alla 

2014 9,3 36,9 

2015 9,9 37,9 

2016 8,7 44,8 

 
  

De vanligaste orsakerna till olyckorna var halkning, fall och olika kollisioner De sju 
allvarligaste fallen eller halkningarna orsakade sammanlagt 247 sjukfrånvarodagar.  

 
 



 

 

År 2016 anmäldes sammanlagt 474 säkerhetsobservationer till arbetarskyddet. 
Ökningen från föregående år är 346 %. Orsaken till den märkbara ökningen är att man 
hela året i kommunens säkerhetskultur betonat vikten av att göra 
säkerhetsobservationer. Tröskeln att göra anmälningar till arbetarskyddet är fortfarande 
för hög.  

 
 
 
 

Effektivitet 
 

Med effektiviteten bedöms hur väl man lyckats i kommunens service och hur väl man 
uppnått målen som riktas mot personen. 
 
Hur väl kommunen lyckas i utvecklingen av personalens kunnande och av arbetshälsan, 
verksamhetsprocesserna och -sätten samt förbättringen av kundkontakten har en 
avgörande inverkan på kundbelåtenheten, servicens effektivitet och kvalitet samt 
kommunens ekonomi.  
 
I Kyrkslätt var kurvan positiv för flera personalmätares del år 2016. En stor del av målen i 
personalstrategin uppnåddes, eller utvecklingsriktningen var i alla fall bättre. Det finns 
mycket utvecklingsarbete kvar. Med hjälp av programmet HR Analytics, som skaffades 
år 2016, har det varit allt enklare att följa upp personalnyckeltalen.  
 
Kommunens strategiska mål och kundbehov definierar riktningen för arbetsenheternas 
verksamhet. Det är väsentligt att inbegripa hela personalen i utvecklingsarbetet och 
genom det utnyttja det kunnande och den kunskap om vardagens förfaringssätt och 
utmaningar som finns i enheterna.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

Centrala nyckeltal 
 
   
 Antal anställda 31.12.2016 
 

Sektor 
HEL- OCH 
DELTIDSANSTÄLLDA   I bi- Tot. utan Anställda 

31.12.2016 
Fast 
anställda Vikarier 

Visstids-
anställda Totalt syssla 

anställda med 
syssel-
sättnings-
medel 

med syssel-
sättnings-
medel 

Koncern-
förvaltningen 35 5 2 42   42 5 
Grundskolor 
och 
gymnasier, 
lärare 375 35 60 470 23 493   

Dagvård 465 51 28 544   544   
Bildnings-
väsendet 
övriga 221 13 46 280 90 370   
Bildnings-
väsendet 
totalt 1061 99 134 1294 113 1407   



 

 

Samhälls-
tekniska 
väsendet 254 10 14 278   278 1 
Vård- och 
omsorgs-
väsendet 459 68 47 574   574 7 
Totalt 
31.12.2016 1809 182 197 2188 113 2301 13 

 
  
 Årsverken 
 

          Årsverke 
          Årsverke 
     föregående år 

Årsverke 
ändring från 
föregående år % 

M 307,17 296,41 3,6 % 

K 1508,62 1551,19 -2,7 % 

Alla 
totalt 1815,79 1847,59 -1,7 % 

 
 Årsverken enligt sektor 
 

      
Årsverken 
ändring 

  2016 2015 

från 
föregående 

år % 

Koncernförvaltningen 37,29 38,59 -3,4 % 

Bildningsväsendet 1053,1 1083,38 -2,8 % 
Vård- och 
omsorgsväsendet 465,87 480,81 -3,1 % 
Samhällstekniska 
väsendet 259,54 244,82 6,0 % 

Totalt 1815,8 1847,6 -1,7 % 

 
  
  
  



 

 

 

 Arbetstidsfördelning, andra än lärare 
   

Teoretisk ordinarie 
årsarbetstid Arbetsdagar Euro     

  279809,90 54251891,79    

          

Arbetad 
årsarbetstid Arbetsdagar Euro 

Den utförda 
arbetstidens %-andel av 

de teoretiska 
arbetsdagarna 

%-andel av den utförda 
arbetstidens kostnader av 

bruttolönen 

  179682,57 48365831,65 64,22 % 89,15 % 

       

Frånvaro 
Frånvaro i 

arbetsdagar Frånvaro i euro 

Frånvarons %-andel av 
de teoretiska 

arbetsdagarna 
Frånvarons %-andel av av 

bruttolönen 

Övrig frånvaro 19524,29 34403,25 6,98 % 0,06 % 

Familjeledigheter 18554,99 459438,21 6,63 % 0,85 % 
Hälsorelaterad 
frånvaro 21260,94 1602404,89 7,60 % 2,95 % 
Semester och 
andra ledigheter 45416,57 4266722,88 16,23 % 7,86 % 

Alla totalt 104756,79 6362969,22 37,44 % 11,73 % 

 
   
 Fördelning av lärarnas arbetstid 
  

Teoretisk ordinarie 
årsarbetstid Arbetsdagar Euro     

  103581,50 21746691,26    

          

Arbetad årsarbetstid Arbetsdagar Euro 

Den utförda 
arbetstidens %-

andel av de 
teoretiska 

arbetsdagarna 
%-andel av den utförda arbetstidens 

kostnader av bruttolönen 

  91772,78 21124793,57 88,60 % 97,14 % 

       

Frånvaro 
Frånvaro i 

arbetsdagar Frånvaro i euro 

Frånvarons %-
andel av de 
teoretiska 

arbetsdagarna Frånvarons %-andel av bruttolönen 

Övrig frånvaro 2012,66 4657,66 1,94 % 0,02 % 

Familjeledigheter 6003,39 189872,38 5,80 % 0,87 % 
Hälsorelaterad 
frånvaro 3019,67 329928,26 2,92 % 1,52 % 
Semester och andra 
ledigheter 773,00 97439,39 0,75 % 0,45 % 

Alla totalt 11808,72 621897,69 11,40 % 2,86 % 

 
  



 

 

 
Personalens åldersstruktur 

 

        Samhälls- Hela 

  Koncernförvaltningen Bildningsväsendet 
Vård- och 
omsorgsväsendet tekniska väsendet kommunen 

Under 
30 3 165 74 18 260 

30-39 8 367 120 47 542 

40-49 11 403 155 62 631 

50-59 16 337 165 103 621 
60 
och 
över 9 135 67 49 260 

Totalt 47 1407 581 279 2314 

 
Personalens genomsnittsålder 
 

Medelålder 
31.12.2016 Fast anställda Alla 

Koncernförvaltningen 49,8 48,6 

Bildningsväsendet 44,8 43,7 
Vård- och 
omsorgsväsendet 46,9 44,8 
Samhällstekniska 
väsendet 49,7 48,6 

hela kommunen 46,1 44,7 

 
 Utveckling av personalens kunnande 
  

Utveckling av kunnandet 
Antalet 

deltagare 

Frånvaro p.g.a. 
utbildning, i 
arbetsdagar 

Kostnader för 
utbildningsdagar i 

euro 

Studieledigheter 1386 4 758 510 112 

137 - Fortbildning, extern 621 1 676 172 313 

135 - Fortbildning, intern 470 755 54 366 

136 - Fortbildning, intern, i timmar 387 347 65 661 

138 - Fortbildning, extern, i timmar 364 362 65 070 

128 - Intern utbildning, i timmar 344 243 48 591 

110 - Intern utbildning 238 337 24 925 

191 - Tjänsteresa, utbildning 109 332 34 221 

128 - Utbildning, i timmar 53 41 9 641 
112 - Läroavtalsutbildning, 
närstudiedagar 42 358 19 466 

113 - Samarbetsutbildning 11 37 2 294 

111 - Läroavtalsutbildning 8 258 12 323 

128 - Utbildning, i timmar 8 4 456 

125 - Arbetarskyddsutbildning 2 2 185 

113 - Arbetsmarknadsutbildning 2 5 602 

Alla totalt 1386 4 758 510 112 

Övriga utbildningskostnader   239 921 

Utbildningskostnader totalt     750 033 



 

 

Personal som haft studieledighet 
år 2016 86     

 

 Sjukfrånvaro/person i genomsnitt enligt situationen 31.12 
 

  2016 2015 2014 

Fast anställda 14,7 13,9 13,8 

Visstidsanställda 10,0 9,5 9,4 

Alla totalt 13,7 12,9 12,9 

  
  

Hälsorelaterad frånvaro 
 

        
Frånvarons %-
andel 

Frånvarons 
%-andel 

    Kalenderdagar Frånvaro i euro 
av teoretiska 
kalenderdagar 

av 
inkomsterna 
från den 
regelbundna 
arbetstiden 

Koncern-
förvaltningen 

Hälsorelaterad 
frånvaro 789,45 59 664,24 4,69 % 3,47 % 

  Olycksfall i arbete      
Koncern-
förvaltningen totalt   789,45 59 664,24     

Bildningsväsendet 
Hälsorelaterad 
frånvaro 16 962,23 1 074 706,05 3,45 % 2,80 % 

  Olycksfall i arbete 518,44 41 325,10 0,11 % 0,11 % 
Bildningsväsendet 
totalt   17 480,67 1 116 031,16     

Vård- och 
omsorgsväsendet 

Hälsorelaterad 
frånvaro 9 591,95 626 137,70 4,30 % 3,48 % 

  Olycksfall i arbete 78,60 5 846,63 0,04 % 0,03 % 
Vård- och 
omsorgsväsendet 
totalt   9 670,55 631 984,34     

Samhällstekniska 
väsendet 

Hälsorelaterad 
frånvaro 3 349,39 171 047,57 3,28 % 2,42 % 

  Olycksfall i arbete 344,64 22 045,81 0,34 % 0,31 % 
Samhällstekniska 
väsendet tot.   3 694,03 193 093,38     

           

Hela kommunen totalt 31 634,70 2 000 773,11     

Talen i spalten Frånvaro i euro är löner som betalats för hälsorelaterad frånvaro och 
frånvaro som beror på olycksfall i arbetet.  I lönerna har inte beaktats de av Fpa eller 
försäkringsbolag betalda ersättningar till kommunen.  
 

 
Personalomsättning 

 

2016 

Inledda 
anställnings-
förhållanden 

Avslutade 
anställnings-
förhållanden Omsättning 

Avgångs-
omsättning 

2015 
Omsättning 

2015 
Avgångs-

omsättning 

Koncern-
förvaltningen 3 5 24,1 % 15,1 % 18,9 % 10,8 % 
Bildnings-
väsendet 44 73 11,7 % 7,3 % 14,2 % 7,0 % 



 

 

Vård- och 
omsorgs-
väsendet 14 51 14,0 % 11,0 % 13,3 % 8,9 % 
Samhällstekniska 
väsendet 15 22 14,5 % 8,6 % 15,6 % 4,9 % 

Hela kommunen 76 151 12,9 % 8,6 % 14,3 % 7,3 % 

Sjukpension  2       

Ålderspension  46       

Hela kommunen   103   5,9 %   5,3 % 

 
 
 Pensionering 
  Pensionsavgång, prognos för pensionsavgång 
 
  

  

fast 
anställda                 % 

  31.12.2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Tot. av fast anställda 

Koncernförvaltningen 35 2 1 1 3 1 2  10 28,6 % 

Bildningsväsendet            

   Dagvård 465 3 14 13 15 13 5 11 74 15,9 % 
   Lärare (grundsk. o. 
gy.) 375 5 7 6 5 3 11 8 45 12,0 % 
   Annat 
bildningsarbete 221 7 4 10 9 13 5 7 55 24,9 % 
Vård- och 
omsorgsväsendet 459 6 11 17 16 11 12 10 83 18,1 % 
Samhällstekniska 
väsendet 254 8 12 11 9 15 12 8 75 29,5 % 

Totalt 1809 31 49 58 57 56 47 44 342 18,9 % 

 
 
 
 Personer som avgått med pension 2003-2016 
   

 
 

 
 

Personer som avgått med sjukpension (sjukp., rehab.stöd, delinvalidp., delrehab.stöd.) 
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  2016 2015 2014 2013 2012 

Full sjukpension/fullt rehabiliteringsstöd 12 8 11 14 9 

Delinvalidpension 1 4 2 7 5 

Totalt 13 12 13 21 14 

        

Deltidspension 9 3 1 4 4 

 
 
 Pensionsavgifter 
 

År 
Avgift som baserar sig 

på pensionsutgifter Förtidsavgift Avgifter totalt 

2010 2 943 239 612 501 3 555 740 

2011 3 043 980 574 898 3 618 878 

2012 3 148 202 596 867 3 745 069 

2013 3 531 397 507 147 4 038 544 

2014 3 265 500 463 977 3 729 477 

2015 3 157 672 480 415 3 638 087 

2016 2 981 476 542 182 3 523 658 

2017 förskott 2 247 029 344 600 2 591 629 

 
 
 Arbetskraftskostnader och personalinvesteringar 
 
  

1000 euro   

Arbetskraftskostnader 
totalt 99 898 

varav   

Löner totalt 77 081 

varav   

-  lön för semestertiden 4 674 

-hälsorelaterad frånvaro 2 002 

Familjeledigheter 649 

    

    
Arbetsgivarens 
pensions- och övriga 
socialförsäkringsavgifter 21 953 

    

    

Personalinvesteringar   

Företagshälsovården 354 
Utbildning och utveckling 
i övrigt 510 

 



 

 

 
  

 
 
 
 

 
 
 

Frånvaro på grund av olycksfall i arbetet 2008 – 2016 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1238 1546 2212 1680 1373 1070 998 998 

 
 
 

Frekvens för olycksfall i arbetet 2014–2016 

 

Olycksfrekvens     

År Över 3 dagar Alla 

2014 9,3 36,9 

2015 9,9 37,9 

2016 8,7 44,8 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 




