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Tack för år 2018! 
 

Då man sammanställer personalberättelsen märker man hur många saker som 
framskridit under året, vilka nya verksamhetsmodeller man prövat och hur idéerna från 
tidigare år slutligen förankrats. År 2018 var på många sätt ett år av förnyelse hos oss i 
Kyrkslätt.  
 
Våra nyckeltal ser bra ut för år 2018: enligt många mätare förbättrades vårt resultat 
under året. I synnerhet vårt resultat gällande ledningen av arbetsförmågan 
uppmärksammades också på riksnivå.  
 
År 2018 reviderade vi våra anvisningar, frågade personalens åsikt om t.ex. belöning och 
tog i bruk nya verksamhetsmodeller, bl.a. olycksfallsutredning.  
 
Digitaliseringen är en utmaning för oss och våra nuvarande arbetssätt. Förmågan att tåla 
förändringar kommer att vara en viktig egenskap under de kommande åren. Jag utmanar 
hela personalen att pröva på något nytt och ta initiativ till utveckling av 
verksamhetssätten också i fortsättningen.  
 
Jag vill för egen del tacka varmt för de utmärkta resultaten år 2018! Vi gjorde det 
yhdessä – tillsammans! 
 
 
 
Ulla Palmroos 
personalchef 
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Mål för personalen år 2018 
 

 
Enligt kommunstrategin, som godkändes i december 2017, är kommunens basuppgift 
”Välbefinnande för Kyrkslättsbor – yhdessä tillsammans”. I strategin konstateras också 
att Kyrkslätts kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal. 
 
I budgetboken uppställdes följande mål gällande personalen år 2018: 
 
➢ Främjande av personalens arbetstrivsel och arbetshälsa samt utveckling av bilden av 

arbetsgivaren  
➢ Stärkande av personalens kompetens för att skapa och ta i bruk nya 

verksamhetsmodeller som stärker deltagande 
➢ Utvecklingssamtalens omfattning är 100 %. 

 
 
 

En kunnig och effektiv personal som är villig att utvecklas 
 

Personalantal och personalens fördelning i sektorerna 
 

Personalantalet ökade något jämfört med fjolårets nivå; i slutet av år 2018 arbetade 2 366 
personer (31.12.2017 2 319 personer) för Kyrkslätts kommun. Kvinnornas andel av 
personalen var 83 % och männens 17 %. 
 

  
HEL- OCH 
DELTIDSANSTÄLLDA     

31.12.2018 
Fast 
anställda Vikarier Visstidsanställda Totalt 

Koncernförvaltningen 43 2 15 60 

Grundskolor och gymnasier, lärare 391 50 103 544 

Småbarnspedagogik 453 51 18 522 

Övriga bildningssektorn 251 20 116 387 

Bildnings- och fritidssektorn totalt 1095 121 237 1453 

Kommunaltekniska sektorn 265 7 16 288 

Vård- och omsorgssektorn 465 51 49 565 

Totalt 31.12.2018 1868 181 317 2366 
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Personalens åldersstruktur i Kyrkslätts kommun 2018 
 

Åldersstrukturen var liknande som tidigare. Personalens genomsnittsålder i Kyrkslätts 
kommun i slutet av år 2018 var 44,27 år. Personalens genomsnittsålder är lägst inom 
bildnings- och fritidssektorn och högst inom kommunaltekniska sektorn.  

 

  

Medelålder 31.12.2018 Fast anställda Alla 

Koncernförvaltningen 47,33 46,12 

Bildnings- och fritidssektorn 43,60 42,51 

Vård- och omsorgssektorn 46,16 45,37 

Kommunaltekniska sektorn 49,60 49,49 

Hela kommunen 45,30 44,27 

 
 
  

 

Kunnande 
 

Målet var att varje arbetstagare vid Kyrkslätts kommun deltog i personalutbildning under 
minst tre arbetsdagar under år 2018.  
 
Antalet utbildningsdagar ökade jämfört med ifjol, och det totala antalet utbildningsdagar 
som fördes in i systemet år 2018 var 5 020 arbetsdagar. I utbildningarna deltog 1 424 
personer. Lönekostnaderna för dagarna uppgick till sammanlagt 631 295 euro.   
 
Som tidigare år var utmaningen att alla utbildningsdagar fortsättningsvis inte förs in i 
WebTallennus. I verkligheten var antalet utbildningsdagar och personer som deltagit i 
utbildningar större än statistikuppgifterna. 

 
Sektorernas utbildningsönskemål beaktas när man upprättar personal- och 
utbildningsplanen. Tyngdpunkten för de allmänna utbildningarna år 2018 gällde 
administration, dataskydd, CaseM och WebTallennus. Man ordnade också flera 
utbildningar om säkerhet och första hjälpen.  
 
År 2018 inledde man introduktionsutbildning som omfattar hela kommunens nya 
personal istället för de tidigare sektorvisa introduktionerna. Idéen till detta kom från 
uppgifter som samlats in från avgångsintervjuer.  
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Allmänna utbildningar 2018 
 

  

Utbildningens rubrik 
Utbildningens 
antal 

CaseM 7 

Pensionsinfo 1 

Kurs i första hjälpen 8 

Chefsinfo 6 

Chefsutbildning - kontering 1 

Chefsutbildning - färdigheter för arbetslivet 1 

Chefsutbildning - arbetslagstiftning 1 

Fennia - försäkringsinfo 1 

Förvaltningsutbildning 2 

Ledningens info 2 

Barnets bästa, mera tillsammans 2 

Fakturering 1 

Raportoinnin Tane 1 

Skype 3 

E-post och intranet 2 

Dataförvaltningens info 3 

Dataskyddsutbildning 6 

Utbildning gällande resultaten av arbetshälsoenkäten 4 

Arbetarskyddskort 1 

Arbetsgemenskapsträning 1 

Info för nya anställda 1 

Introduktion för nya chefer 1 

WebTallennus - chefer och beredare 5 

WebTallennus - anställda 2 

  
 

 
I Kyrkslätts kommun har man haft i bruk en gemensam utvecklingssamtalsblankett från 
och med ingången av år 2017. Med tanke på måluppställningen och det kommande 
årets personal- och utbildningsplanering har kommunens utvecklingssamtalsperiod 
fastställts till 1.1-30.4. 
 
År 2018 rapporterades att 89 % av utvecklingssamtalen fördes under 
utvecklingssamtalsperioden. Det verkliga antalet är högre, eftersom utvecklingssamtal 
fördes ännu efter utgången av utvecklingssamtalsperioden, och i vissa fall registrerades 
inte utvecklingssamtalet korrekt i systemet av en eller annan orsak.  
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Lönesättning och belöning 
 

65 % av Kyrkslätts kommuns personal omfattas av det kommunala tjänste- och 
arbetskollektivavtalet (AKTA). 
 
 

Personal enligt avtalsområde 31.12.2018 
 

 
 
 
 

Hösten 2018 fördes lokalt förhandlingar om justeringspotterna gällande 
kommunbranschens avtal. Arbetsgivarens och personalorganisationernas åsikter 
angående korrigering av orättvisa lönesättningar var rätt överensstämmande. De största 
enskilda grupperna till vilka justeringspotterna i Kyrkslätt allokerades var lärarna inom 
småbarnspedagogiken, hemvårdens närvårdare, tandskötarna, kosthållspersonalen och 
personalen inom fritidsväsendet. 

  
Kyrkslätts kommuns personalförmåner år 2018: 
- företagshälsovård på sjukmottagningsnivå  
- motionsgrupper 
- möjlighet att simma gratis i Kyrkslätts simhall 
- en gratis kurs i Kyrkslätts medborgarinstitut 
 
Dessutom var snabbelöning och initiativpremie samt belöning arbetsenhetsvis i bruk. År 
2018 fanns också en engångspremie. På basis av den fick 176 personer inom AKTA i 
samband med löneutbetalningen i december en engångspremie för god 
arbetsprestation.  
 
Under år 2018 ordnades också olika temadagar: glassdag 31.5.2018, julgröt 30.11.2018 
samt arbetshälsomånad i september, personalens julkalender och jultida evenemang i 
december. 
 
Våren 2018 ordnades en enkät för personalen om personalförmåner och belöning. 
Dessa resultat beaktades då personalsektionen hösten 2018 beslutade om följande års 
personalförmåner. 

OVTES; 28%

KVTES; 64%

TS; 4,00%
TTES; 2,00% LS; 2,00%
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Personalenkät 
 

Personalenkäten har genomförts i Kyrkslätts kommun vartannat år, vid udda årtal. 
Personalenkäten år 2017 genomfördes i september 2017, och FCG publicerade 
enkätens resultat i november 2017.  
 
Man fortsatte år 2018 analysera resultaten av personalenkäten 2017. I februari 2018 höll 
man sektorvisa utvecklingstillfällen under ledning av en företagspsykolog. Vid dessa 
tillfällen gav man också verksamhetsföreskrifter för den fortsatta behandlingen av de 
enhetsvisa resultaten. 
 
 

Förtroende och samarbete 
 

Man nådde i början av året ett avtal med personalorganisationerna om 
arbetarskyddsfullmäktigenas tidsanvändning för verksamhetsperioden 2018-2021. Efter 
valet som hölls bland personalen på våren valdes 4 arbetarskyddsfullmäktige på deltid.  

 
Kommunens samarbetsgrupp sammanträdde sex gånger under år 2018. Under året 
övergick man från sektorvisa samarbetsgrupper till mindre sektorvisa 
arbetarskyddsgrupper. Man granskar det nya förfaringssättets funktionalitet hösten 2019.  
 
Dessutom hölls regelbundna träffar mellan arbetsgivarens och 
personalorganisationernas representanter varannan vecka.   

 
Man utvecklade även arbetarskyddets samarbetsverksamhet i Arbetarskyddscentralens 
projekt Tuloksellinen työsuojeluyhteistyö. Man lyfte fram tre särskilda utvecklingsobjekt: 
projekt som gäller gott arbetsuppförande, verksamhetsmodeller och mätning av 
säkerheten. Dessa projekt fortsätter år 2019.  

 
Modellen aktivt stöd och Kyrkslätts kommuns plan för jämställdhet och likabehandling 
uppdaterades genom samarbete år 2018. Kyrkslätts kommun har samtidigt i enlighet 
med en fullmäktigemotion godkänt verksamhetssätt enligt den europeiska deklarationen 
om jämställdhet.  
 
Man uppmuntrade arbetsenheterna att ordna regelbundna arbetsplatsmöten. Avsikten 
med dessa möten är samarbete med låg tröskel där även personalen kan ta upp frågor 
som de anser väsentliga.  
 
År 2018 fortsatte man traditionen med ledningens info, som man inledde året innan. 
Kommunens ledningsgrupp höll två ledningens infotillfällen under år 2018.  
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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.  

 
  

Modellen aktivt stöd, som togs i bruk våren 2016, uppdaterades i maj 2018. Modellen har 
förankrats väl, och antalet sjukfrånvaroperioder och kostnaderna för företagshälsovården 
har minskat efter att den togs i bruk. Samtidigt har effekten av företagshälsovårdens 
tjänster förbättrats och personer med risker för arbetsförmågan kan identifieras i ett 
tidigare skede än förr.  

 
 
 
 
Sjukfrånvarodagar i genomsnitt/person 
 

 Sjukfrånvaro i genomsnitt/person 2018 2017 2016 2015  

 Fast anställda 12,10 15,48 14,70 13,90  

 Visstidsanställda 10,41 7,39 10,00 9,50  

 Alla totalt 11,75 13,40 13,70 12,90  
 

  

 
Företagshälsovårdens kostnader i euro per arbetstagare i månaden 
 

 Kostnader    

 År €/pers./mån  

 2018 30,31  

 2017 30,81  

 2016 31,19  

 2015 32,42  

 2014 29,86  
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År 2018 gjordes 24 arbetsplatsutredningsbesök. Arbetsplatsutredningsbesöken utgör 
grunden för den förebyggande och lagstadgade företagshälsovårdsverksamheten. Man 
fortsatte att utveckla sätten att genomföra besöken bl.a. genom att inbegripa personalen 
allt mer i insamlingen av förhandsinformation.  

 
Arbetsplatsbesökens övergripande förebyggande perspektiv genomfördes dessutom 
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. 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. Denna 
gruppverksamhet fortsatte också år 2018. Det har getts positiv respons om gruppernas 
verksamhet, och de har också för sin del haft positiv inverkan på arbetshälsan och 
förebyggandet av sjukfrånvaro. 
 
Man höll totalt 84 förhandlingar om arbetsförmågan år 2018, vilket är betydligt färre än 
året innan. Modellen aktivt stöd har förankrats och man kan i ett allt tidigare skede ta tag 
i risker för arbetsförmågan.  Den vanligaste stödåtgärden har varit partiell 
sjukdagpenning som stöd för återgång till arbetet. 
 
I september 2018 ordnades en arbetshälsomånad med flera pausgymnastik- och 
trappträningspass. Syftet var att påminna personalen om vikten av att upprätthålla sin 
egen arbetsförmåga. 
 
 

 

Tryggt på jobb 
 

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

 
Inom arbetarskyddet i Kyrkslätts kommun jobbade år 2018 en heltidsanställd 
arbetarskyddschef, till vars uppgifter på våren tillades uppgifterna som 
dataskyddsansvarig. Till slutet av februari verkade två arbetarskyddsfullmäktige på heltid 
och efter arbetarskyddsvalet fyra arbetarskyddsfullmäktige på deltid i kommunen. 
 
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 bekämpa risker på arbetsplatserna. Detta 
har förverkligats mest konkret i samband med arbetsplatsutredningsbesöken. 
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Arbetarskyddet ordnade utbildning 15 gånger under året. Arbetarskyddsfullmäktigena 
höll objektsvisa utbildningar och presenterade arbetarskyddsuppgifterna på olika 
verksamhetsställen. 

 
Man utförde på våren en egen bedömning av risker och faror på arbetsplatserna på 
hundra kommunala arbetsplatser med en elektronisk bedömningsblankett som 
upprätthålls av kommunens arbetarskydd.  

 
År 2018 förblev inneluftsproblemen i flera objekt i en central roll i arbetarskyddets 
verksamhet. Kommunens anställda gjorde 266 anmälningar till 
arbetarskyddet/utrymmesförvaltningen om sina erfarenheter av inneluftsproblem på 
arbetsplatsen vid 42 olika objekt. Anmälningarna har ökat med 13 % jämfört med året 
innan. Anmälningarna och inneluftsreparationerna behandlades av kommunens 
mångprofessionella inneluftsarbetsgrupp, som under året sammankom 10 gånger. Under 
året fortsatta fem objektsvisa inneluftsarbetsgrupper sin verksamhet. De objektsvisa 
grupperna samlades 4-6 gånger under årets lopp. 

 
 

Olycksfall i arbetet 
 

I fråga om personalen skedde sammanlagt 149 olycksfall som ersattes/behandlas av 
försäkringsbolaget. Av dessa var 47 stycken arbetsreseolyckor. Ökningen av antalet 
olyckor avstannade år 2018. Antalet olyckor som ledde till frånvaro på mer än tre dagar 
ökade ändå och därför steg frekvensen för olycksfall i arbetet till 4,8 år 2018 (4,2 år 
2017).  
 
Arbetarskyddet inledde hösten 2018 utredning av arbetsolyckor. Avsikten med 
undersökningen är att finna den grundläggande orsaken till arbetsolyckorna och 
därigenom förhindra att motsvarande olyckor sker i framtiden. 
Arbetarskyddsfullmäktigena utför en olycksutredning och skriver en rapport som 
behandlas vid arbetsplatsmöten och i sektorernas arbetarskyddsgrupper. Under hösten 
undersökte arbetarskyddsfullmäktigena 17 arbetsolyckor enligt den nya modellen. 
Arbetsreseolyckorna ingår inte ännu i undersökningen. 
 
De vanligaste orsakerna till olyckorna var halkning, fall och olika kollisioner. De fem 
allvarligaste fallen eller halkningarna orsakade sammanlagt 267 sjukfrånvarodagar. 

 
År 2018 gjordes 300 elektroniska säkerhetsobservationer till arbetarskyddet, av vilka 40 
var s.k. sammanställda meddelanden. Observationerna ökade med drygt 9 %.  

 

                   

Effektivitet 
 

Med effektivitet bedöms hur man lyckats nå uppställda mål.  
 
Hur väl kommunen lyckas i utvecklingen av personalens kunnande och arbetshälsan, 
verksamhetsprocesserna och -sätten samt förbättringen av kundkontakten har en 
avgörande inverkan på kundbelåtenheten, servicens effektivitet och kvalitet samt 
kommunens ekonomi.  
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År 2018 var utvecklingen gynnsam på många sätt. De största framstegen nådde man 
inom ledarskap som främjar arbetsförmågan: den minskade sjukfrånvaron och resultatet 
av detta ledarskap har uppmärksammats också nationellt, och kommunen fick 
Kuntatekos diplom för sina resultat inom ledarskap som främjar arbetsförmågan. 
 
Arbetarskyddscentralens utbildning åskådliggjorde våra egna utvecklingsobjekt t.ex. 
beträffande anvisningar och idéer för vidareutveckling. Det finns många anvisningar i 
kommunen, men de har inte nödvändigtvis förankrats. Detta arbete fortsätter år 2019 
med revidering av centrala program och förankring av dem. 
 
Procenten utförda utvecklingssamtal har ökat kontinuerligt.  Det nya HR-systemet som 
skaffades i slutet av år 2018 hjälper ytterligare att följa upp och föra statistik över hur 
dessa processer framskrider. Behoven av utbildning, som tas upp under 
utvecklingssamtalen, ska systematiskt innefattas i personal- och 
utbildningsplaneringsprocessen. 

 
Digitaliseringsutvecklingen utmanar oss i våra arbetssätt och inlärningen av nya 
verksamhetssätt. Man satsade på allmänna utbildningar i digikunnande, och 
utvecklingsbehoven beaktades också i personal- och utbildningsplaneringen. Man 
inledde projektet om Kyrkslätts kommuns digistig i slutet av år 2018 med att göra en s.k. 
spelbok för att behärskat och enhetligt ta i bruk O365-verktygen. Denna process 
fortsätter år 2019. 

 
Inom arbetarskyddet förankrade man nya verksamhetssätt år 2018 och inledde utredning 
av olycksfall. Dessa åtgärder har säkert en positiv effekt på våra nyckeltal i framtiden. 
Man ska ändå fortsätta att satsa på kännedom om olycksfall. 
 
Sättet att utföra arbetshälsoenkäten ska utvecklas i kommunen. Enkäten har utförts 
sällan och den har främst gett en beskrivning av situationen vid ett ögonblick. I stället för 
enskilda mätningar borde man koncentrera sig på upprätthållande av en god atmosfär på 
jobbet och på att vidareutveckla och aktivera personalen i frågan. Utvecklingen av 
arbetshälsoenkäten fortsätter år 2019. 
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Centrala nyckeltal 
 
  

  
HEL- OCH 
DELTIDSANSTÄLLDA     

31.12.2018 
Fast 
anställda Vikarier Visstidsanställda Totalt 

Koncernförvaltningen 43 2 15 60 

Grundskolor och gymnasier, lärare 391 50 103 544 

Småbarnspedagogik 453 51 18 522 

Övriga bildningsektorn 251 20 116 387 

Bildnings- och fritidssektorn totalt 1095 121 237 1453 

Kommunaltekniska sektorn 265 7 16 288 

Vård- och omsorgssektorn 465 51 49 565 

Totalt 31.12.2018 1868 181 317 2366 
 
 
 
 
 

Årsverken 
 

  2018 2017 
Årsverke ändring från 
föregående år  

Koncernförvaltningen 51,97 42,61 21,95 % 

Bildnings- och fritidssektorn 1010,47 1062,14 -4,86 % 

Vård- och omsorgssektorn 461,97 440,27 4,93 % 

Kommunaltekniska sektorn 266,11 254,14 4,71 % 

Totalt 1790,52 1799,16 -0,48 % 

 
 
 
 
Personalens genomsnittsålder 
 

Medelålder 31.12.2018 
Fast 
anställda alla 

Koncernförvaltningen 47,33 46,12 
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Bildnings- och fritidssektorn 43,60 42,51 

Vård- och omsorgssektorn 46,16 45,37 

Kommunaltekniska sektorn 49,60 49,49 

Hela kommunen 45,30 44,27 

 
 
 
 
 
Personalens omsättning (fast anställda) 
 
 

Personalens omsättning (fast 
anställda) 2018           

  Inledda Avslutade Avgått Avgångs- 
Avgångs-
omsättning % 

 tjänsteförhållanden tjänsteförhållanden 
med 
pension omsättning % 2017 

Koncernförvaltningen 14 13 1 30,95 22,50 

Bildnings- och fritidssektorn 99 79 20 7,61 13,79 

Vård- och omsorgssektorn 93 76 17 17,16 21,70 

Kommunaltekniska sektorn 54 41 12 16,87 16,11 

Hela kommunen 260 209 50 11,66 11,29 

 
 
 
 
 
Arbetskraftskostnader och personalinvesteringar 
 

Arbetskraftskostnader och personalinvesteringar  

  

Arbetskraftskostnader och personalinvesteringar   

Arbetskraftskostnader (personalkostnader) totalt 96 089 113 

varav   

Löner totalt 77 491 220 

varav   

Lön för semestertiden 5 354 779 

Hälsorelaterad frånvaro 1 946 696 

Familjeledigheter 814 487 

Arbetsgivarens pensions- och övriga socialförsäkringsavgifter 18 597 893 

Personalinvesteringar   

Företagshälsovården 860 629 

Uppskattning av Fpa-ersättning 426 516 

Företagshälsovårdens kostnader med beaktande av Fpa-
ersättning 434 113 

Utbildning och utveckling i övrigt 589 770 
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Utveckling av personalens kunnande och utbildningsledigheter 
 
 

    

    

Utveckling av personalens kunnande och 
utbildningsledigheter 

Person-
antal 

Frånvaro i 
arbetsdagar 

Frånvaro i 
euro 

    

137 - FORTBILDNING, EXTERN, AVLÖNAD 663 1766,71 
211 008,20 
euro 

135 - FORTBILDNING, INTERN, AVLÖNAD 471 934,02 
83 538,99 
euro 

136 - FORTBILDNING, INTERN, AVLÖNAD, I TIMMAR 381 316,4 
69 348,67 
euro 

138 - FORTBILDNING, EXTERN, AVLÖNAD, I TIMMAR 322 286,74 
64 346,10 
euro 

128 - INTERN UTBILDNING, HALVDAG, I TIMMAR 296 226,54 
48 739,26 
euro 

110 - INTERN UTBILDNING, AVLÖNAD 293 458,88 
41 152,38 
euro 

128 - UTBILDNING, HALVDAG, I TIMMAR 152 122,72 
23 787,58 
euro 

191 - TJÄNSTERESA, UTBILDNING, AVLÖNAD 125 364,2 
42 656,43 
euro 

112 - LÄROAVTALSUTBILDNING, NÄRSTUDIEDAGAR, 
AVLÖNAD 40 310,06 

23 486,01 
euro 

128 - UTBILDNING, HALVDAG, I TIMMAR 15 11,6 2 209,16 euro 

113 - SAMARBETSUTBILDNING, AVLÖNAD 11 35,8 3 674,76 euro 

113 - ARBETSMARKNADSUTBILDNING, AVLÖNAD 6 15 2 207,23 euro 

111 - LÄROAVTALSUTBILDNING, AVLÖNAD, 
PRAKTIKPERIOD 6 162,7 

14 435,97 
euro 

125 - ARBETARSKYDDSUTBILDNING, AVLÖNAD 3 9 704,55 € 

Alla totalt 1424 5020,37 
631 295,28 
euro 
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Sjukfrånvaro 
 

          

Sjukfrånvaro i genomsnitt/person 2018 2017 2016 2015 

Fast anställda 12,10 15,48 14,70 13,90 

Visstidsanställda 10,41 7,39 10,00 9,50 

Alla totalt 11,75 13,40 13,70 12,90 

 
 
 
 
 
 
 
Pensionsutgifter 
 
 

Pensionsutgifter Pensionsutgiftsbaserad Förtidspensions- Avgifter 

År avgift avgift totalt 

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 2 247 029 344 600 2 591 629 

2018 2 247 872 395 398 2 643 270 

2019 förskott 2 408 884 *   

 
 
 
Andelen som fyller 65 år av personalen som var anställd 31.12.2018 
 
 

  

Fast 
anställda 
31.12.2018 2019 2020 2021 2022 Tot. 

Koncernförvaltningen 43 0 0 3 0 3 

Småbarnspedagogik 453 6 9 14 13 42 

Lärare (grundsk. o. gy.) 391 4 5 4 1 14 

Annat bildningsarbete 251 3 6 8 12 29 

Bildnings- och fritidssektorn totalt 1095 13 20 26 26 85 

Vård- och omsorgssektorn 465 2 11 14 9 36 

Kommunaltekniska sektorn 265 4 6 9 18 37 

Totalt (65-åringar årsvis) 1868 19 37 52 53 161 

 


