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2020 var coronans år och ett år av ekonomisk balansering 
 

Genomförandet av det program för balansering av ekonomin som inleddes 2019 var på god 

väg i början av 2020, när den globala covid-pandemin slog till.   

Den 17 mars 2020 utfärdade statsrådet en förordning om ibruktagande av beredskapslagen. 

Undantagsförhållandena var i kraft till den 15 juni. Det blev förbjudet för fler än tio personer 

att samlas, gränsövergångsställena stängdes och personer som återvände från utlandet 

ålades två veckors karantän. Nyland isolerades från resten av landet. Undantag från lagarna 

om arbetstider och semester tilläts, och icke-brådskande vård behövde inte tillhandahållas 

inom den normala tidsfristen.  De exceptionella förhållandena fortsatte även efter att 

beredskapslagen slutat tillämpas.  Stämningen var osäker under hela 2020.   

Coronaviruset omkullkastade på ett ögonblick rutinerna i arbetslivet. Riksomfattande 

riktlinjer krävde snabba åtgärder i kommunerna, och man var tvungen att fatta beslut 

utifrån knapp information. Bedömningarna av behoven av att anpassa ekonomin blev 

dystrare. Inför sommaren 2020 beräknade man i Kyrkslätts kommun att det 

personalrelaterade anpassningsbehovet enbart på grund av coronaviruset skulle uppgå till 

ca 10 miljoner euro. Ett förslag om permittering av personal bereddes för kommunstyrelsen, 

men kommunstyrelsen godkände inte förslaget. Man fortsatte balansera ekonomin genom 

andra åtgärder.  

Personalsektionen lanserade våren 2020 en utvecklingspeng som personalen kunde ansöka 

om. På detta sätt ville man uppmuntra till att lägga fram idéer för balansering av ekonomin. 

Man fick in många idéer från personalen, och många av dem ledde till konkreta åtgärder.   

Kyrkslätts kommuns starka digitala färdigheter konkretiserades, när man på grund av både 

coronaviruset och behovet av balansering av ekonomin rekordsnabbt introducerade digitala 

verksamhetsmodeller. Mötesverksamheten inom det vardagliga arbetet och det politiska 

fältet överfördes till Teams. Man tog ett digitalt språng på såväl organisations- som 

individnivå.   

Man lärde sig att strömlinjeforma processerna med hjälp av lean-tänkande. Alla 

ledningsgrupper och chefer inom kommunen gick en lean-utbildning.  

År 2020 prövade personalen på många sätt. Jag är mycket stolt över att aktörerna på alla 

nivåer inom vår organisation snabbt tog till sig de nya verksamhetsmodellerna. Även i 

skuggan av pandemin och de ekonomiska utmaningarna har vårt arbete hållit en hög 

kvalitet. Kommuninvånarna har fått de tjänster de har rätt till, beslutsprocesserna har 

fungerat smidigt och vår personal som helhet har presterat på ett sätt som man bara kan 

berömma.  

Vi har gjort detta tillsammans – yhdessä!  

 

Anu Rautiainen   

förvaltningsdirektör  



3 
 

 

Innehåll 
 

2020 var coronans år och ett år av ekonomisk balansering ................................................................. 2 

Personalpolitik i Kyrkslätts kommun ................................................................................................... 4 

Enkäten om arbetshälsa år 2020 ..................................................................................................... 4 

Centrala observationer i resultaten från arbetshälsoenkäten ................................................... 4 

Kommunen har en kunnig personal som utvecklas ............................................................................ 6 

Personalresurser .................................................................................................................................. 8 

Hälsorelaterad frånvaro, arbetshälsa och stöd för arbetsförmågan ............................................. 9 

Arbetarskydd ...................................................................................................................................... 11 

Olycksfall i arbetet ............................................................................................................................. 12 

Lön och personalförmåner ................................................................................................................. 13 

Samarbete .......................................................................................................................................... 15 

Personalberättelsen i ett nötskal ...................................................................................................... 16 

 

 

Bilagor  

Bilaga 1: resultat av personalenkäten om arbetshälsa 2020   

Bilaga 2: personalsektionens beslut om beviljande av utvecklingspeng 2020  



4 
 

Personalpolitik i Kyrkslätts kommun   
 

Kommunens strategi under den pågående fullmäktigeperioden:   
Kyrkslätt strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som tar 
hand om sin personal.  

 
Enkäten om arbetshälsa år 2020  
 

I budgeten för 2020 lyftes gott ledarskap och chefsarbete fram som ett bindande mål. Som 

indikator för detta valde man resultaten av den årliga enkäten om arbetshälsa. Resultaten 

på kommunnivå finns i bilaga 1.  

Enkäten om arbetshälsa görs årligen. Då resultaten kopplas till en större helhet kan 

informationen från enkäten användas i utvecklingen av verksamheten. För att synliggöra 

utvecklingsarbetet krävs systematisk uppföljning och aktiv tolkning av resultaten.   

År 2020 använde kommunen för andra gången i följd det enkätverktyg som Keva erbjuder 

för sina kundorganisationer. Användning av samma verktyg möjliggör en jämförelse med 

förra årets resultat och konkretiserar utvecklingstrenden.   

Precis som förra året var det kommunens arbetarskydd som ansvarade för det praktiska 

förverkligandet av arbetshälsoenkäten. Arbetarskyddet skötte också informationen om 

enkäten.   

Personalen besvarade enkäten elektroniskt, och svaren styrdes direkt till Kevas system. 

Kommunens arbetarskydd plockade ut resultatuppgifter från systemet för de enheters del 

som hade minst fem respondenter. Kommunen fick uppgifter om fördelningen inom enheter 

som hade minst 20 respondenter.   

 

Centrala observationer i resultaten från arbetshälsoenkäten 
 

Antalet respondenter i enkäten ökade jämfört med förra året. År 2020 svarade 68,8 procent 

av personalen. Motsvarande siffra förra året var 60,8.  

Utöver standardfrågorna kartlade man i arbetshälsoenkäten 2020 upplevelser av fysiskt och 

psykiskt våld genom olika frågor som skräddarsyddes kommunspecifikt i Kevas frågebatteri. 

19 procent av respondenterna (280 personer) uppgav att de upplevt fysiskt våld i sitt arbete 

under de senaste 12 månaderna. 29 procent (425 personer) uppgav att de upplevt psykiskt 

våld.   
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Bäst resultat Svagast resultat 

Jag vet vilka min arbetsenhets mål är 4,2 Jag har tillräckligt med tid att göra mitt 
jobb 3,0 

Jag kan använda min kunskap och mitt 
kunnande mångsidigt 4,2 

Jag är nöjd med sättet organisationen 
leds 3,1 

Mellan mig och min chef råder en atmosfär 
av tillit 4,2 

Ledarskapet inom organisationen 
baserar sig på öppenhet 3,3 

 

2020 var ett exceptionellt utmanande år. Även om resultaten förblev på en god nivå visar 

fördelningen i utvärderingarna på riktningen inom arbetshälsan. Exempelvis förblev det 

totala vitsordet för en förtroendefull atmosfär på arbetsplatsen detsamma som året innan, 

men procentandelen som var helt av samma åsikt sjönk och andelen som var delvis av 

samma åsikt ökade.  

 

 

År 2019 inleddes ett omfattande arbete för förankring av kommunstrategin, som berör hela 

personalen. Satsningarna på medvetenhet om de strategiska riktlinjerna och de årliga 

bindande målens betydelse fortsatte även 2020. Av dem som besvarade arbetshälsoenkäten 

uppgav 85 procent att de var medvetna om arbetsenhetens mål. Andelen som var helt av 

samma åsikt var större än föregående år. Resultatet kan ses som mycket bra när man 

beaktar att man sommaren 2020 var tvungen att utvärdera kommunens ekonomiska 

situation och hur realistiska budgetmålen var även på kommunstyrelsens och 

kommunfullmäktiges nivå.  

Förtroendet för kommunen som arbetsgivare och för att det egna arbetet skulle bli kvar 

förblev starkt trots utmaningarna med balansering av ekonomin. Endast en liten andel av 

respondenterna i enkäten såg det som sannolikt att det ekonomiska läget leder till 

permitteringar eller uppsägningar.  
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De arbetsenhetsspecifika resultaten skickades till cheferna kring månadsskiftet oktober–

november, om det fanns minst fem respondenter i arbetsenheten. Cheferna instruerades 

att gå igenom resultaten så att skriftliga rapporter över genomgångarna skickades till den 

ansvariga för det egna resultatområdet före slutet av december 2020. Personalsektionen 

följer upp inledandet av åtgärder.  

 

Kommunen har en kunnig personal som utvecklas  
 

I början av den nuvarande fullmäktigeperioden godkändes Kyrkslätts kommunstrategi samt 
program för livskraft och välmående som härletts från den. På dessa strategiska dokument 
grundar sig också de personalstrategiska besluten samt riktlinjerna för personalutbildningar 
och utvecklingsarbete. Utvecklingen av kommunens personalresurser och kompetens ska 
rikta sig mot just de saker som lyfts fram som viktiga i kommunstrategin.  
 

 

Lean-tänkande var ett särskilt tema för 2020. I det första skedet utbildades 

kommundirektörens ledningsgrupp och sektorernas ledningsgrupper. Hösten 2020 

utbildades alla chefer.  
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I utbildningsplanen för 2020 beaktades utöver kommunstrategins mål även de 

sektorspecifika särskilda behoven av yrkesmässig utveckling samt kända förändringar inom 

kommunsektorn. Utbildningar för utveckling av digitala serviceprocesser, som betonas i 

kommunstrategin, ordnades centraliserat. Dessutom ordnades allmänna 

administrationsutbildningar, utbildningar i ärendehantering, säkerhetsutbildningar, 

utbildningar om kommunikation och gott språkligt uttryck samt första hjälpen-utbildningar. 

Personalenheten ansvarade för ordnandet av de centraliserade utbildningarna.   

Trots coronapandemin kunde utbildningarna ordnas nästan som planerat. De flesta 

utbildningar gjordes om till distansutbildningar.   

 

Det utbildningsmässiga målet för 2020 var att varje anställd inom staden skulle delta minst 

tre arbetsdagar i sådana utbildningar som var väsentliga för det egna arbetet och den egna 

yrkeskompetensen.   

Det totala antalet utbildningsdagar var 1 009. 489 personer deltog i utbildning under en dag. 

179 personer deltog i utbildning under två dagar och 341 personer under tre dagar.  

Personalutvecklingsmålen, uppställandet av personliga mål och uppfyllandet av målen följs 

upp regelbundet. Detta sker mest konkret genom årliga utvecklingssamtal. I början av 2020 

ändrade man rutinerna för utvecklingssamtal så att kommunen införde utvecklingssamtal i 

grupp. Man ställde upp målet att varje anställd inom kommunen åtminstone ska delta i ett 

utvecklingssamtal i grupp. Därtill erbjöds var och en möjlighet till ett personligt samtal.  

År 2020 omfattade utvecklingssamtalen 2 352 personer. Omkring 52 procent av samtalen 

dokumenterades enligt anvisningarna och slutfördes. Enligt systemdata blev 33 procent av 

utvecklingssamtalen oregistrerade.  
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År 2020 fortsatte den etablerade praxisen med ledningsinfo. Målgruppen är hela 

personalen. På grund av pandemisituationen ordnades tillfällena på distans. Två tillfällen 

ordnades. 

 

Personalresurser 
 

Vid statistiktidpunkten 31 december 2020 arbetade 2 391 personer inom staden. Antalet var 

något mindre än vid statistiktidpunkten 2019.  

   Hel- och deltidsanställningar  

31.12.2020  
Fast 
anställda  

Vikarier  Visstidsanställda  Totalt  

Koncernförvaltningen  54 1 15 70 

Lärare i grundsk. och gymn.  402 44 99 545 

Småbarnspedagogik  427 63 35 525 

Övriga bildningssektorn  211 18 133 362 

Bildnings- och fritidssektorn 
totalt  

1040 125 267 1432 

Samhällstekniska sektorn  264 9 10 283 

Vård- och omsorgssektorn  481 54 71 606 

Totalt 31.12.2020  1839 189 363 2391 

 

Det arbete för balansering av ekonomin som inleddes 2019 och genomfördes effektiviserat 

år 2020 fortsatte, och befattningar och tjänster som blivit lediga tillsattes inte. 

Personalantalet minskade mest inom bildnings- och fritidssektorn.   

Personalantal per sektor 2019 2020 

Koncernförvaltningen  65  70  

Bildnings- och fritidssektorn   1 459  1 432  

Samhällstekniska sektorn    288  283  

Vård- och omsorgssektorn   585  606  

 

UTVECKLINGSSAMTAL 2020 

Inte inlett Inlett Godkänt 
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Årsverken, hela kommunen:  

 

 

Förfarandet för tillsättningstillstånd gjordes striktare, och behovet av att tillsätta tjänster 

och befattningar som blivit lediga utvärderades noggrant. Praxisen är att beviljande av 

tillsättningstillstånd förutsätter sektordirektörens bifall. Tillsättningstillstånd beviljas av 

kommundirektören.  196 nya anställningar inleddes, och 210 anställningar avslutades.   

Avgångsomsättningen var 12,31 procent (föregående år var motsvarande procentandel 

13,28). Avgångsomsättningen var störst inom miljöskyddet (33,33 %) och barnskyddet 

(33,33 %).    

49 personer gick i pension. Antalet var nästan detsamma som 2019 (48). Medelåldern för 

ålderspension var 63,9 år (63,58 år 2019). Två personer övergick till helinvalidpension (år 

2019 sex personer) och en person övergick till rehabiliteringsstöd (tre personer år 2019).   

Den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften avskaffades år 2019 som en helhet som 

statistikförs självständigt. Den lönebaserade avgiften inkluderar en avgift för 

arbetsoförmåga. År 2019 uppgick avgiften till 2 462 928 euro. År 2020 var summan 

2 638 939 euro.  

Personalens genomsnittsålder var 44,93 år. Personalen inom bildnings- och fritidssektorn 

har den lägsta genomsnittsåldern. Personalens genomsnittsålder är högst inom 

samhällstekniska sektorn.  

 

Personalens genomsnittsålder 2020  fast anställda alla 

Koncernförvaltningen  47,46  48,4  

Bildnings- och fritidssektorn   45,12  43,85  

Vård- och omsorgssektorn   45,77  45,05  

Samhällstekniska sektorn   49,86  49,35  

 

Kvinnornas andel av 82 procent och männens 18 procent. 

 

Hälsorelaterad frånvaro, arbetshälsa och stöd för arbetsförmågan 
 

Henkilötyövuosi

Henkilötyövuosi ed. 

vuosi

Henkilötyövuosi muutos-% 

ed. vuoteen

M 368,24 376,84 -2,28 %

N 1653,89 1680,38 -1,58 %

Kaikki yhteensä 2022,13 2057,22 -1,71 %

Årsverke Årsverke, föreg. år Årsverke, förändring i % från föreg. år 

K 

Alla totalt 
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Sjukfrånvaron minskade något jämfört med föregående år. 58 procent av alla 

sjukfrånvaroperioder var korta (1–10 dagar). Coronatestningar och väntetider i samband 

med dem bidrog i viss mån till antalet korta sjukfrånvaroperioder.  

 

Sjukfrånvaro i medeltal / 

person/ dag  

 

2020 

 

2019 

 

2018 

 

2017 

Fastanställda  14,18  15,44  14,33 15,48 

Visstidsanställda   9,79 8,54  8,34 7,39 

Totalt   9,79  13,89  13,04 13,04 

 

Antalet mottagningsbesök hos företagsfysioterapeut ökade något under 2020. En 

förklarande faktor är att distansarbete snabbt blivit vanligare på grund av coronasituationen. 

Problem med arbetsergonomin blev vanligare när man övergick till att arbeta på andra 

platser än i de arbetslokaler som arbetsgivaren anvisat.   

  

Besöken inom de lagstadgade företagshälsovårdstjänsterna ökade med ca fyra procent. 

Tillväxten förklaras av lagstadgade regelbundna undersökningar, såsom hörsel- och 

exponeringsundersökningar.   

Antalet förhandlingar om arbetsförmåga inom företagshälsovården minskade betydligt 

jämfört med föregående år. Sammanlagt hölls 66 förhandlingar (motsvarande siffra förra 

året var 86). Förändringen beror på att processen setts över; företagshälsovården 

utvärderar om det i bakgrunden till behovet av en förhandling finns en verklig risk för 

försämrad arbetsförmåga.  

Kommunens företagshälsovårdstjänster produceras av Suomen Terveystalo Oy. Avtalet 

förnyades i början av 2020.  
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Företagshälsovårdens verksamhet grundar sig på lagen om företagshälsovård. Den praktiska 

verksamheten beskrivs i en verksamhetsplan som görs upp årligen.  

I Kyrkslätts kommuns avtal om företagshälsovård ingår både lagstadgade 

företagshälsovårdstjänster (ersättningsklassen FPA I) och icke-lagstadgade 

företagshälsovårdstjänster (ersättningsklassen FPA II).  

 

Källa: Terveystalo (rapport om företagshälsovården) 

Kostnaderna för företagshälsovården minskade med ca sex procent jämfört med föregående 

år. Utöver den normala verksamheten köpte man coronatester för personalen inom vård- 

och omsorgssektorn samt bildnings- och fritidssektorn våren 2020, då coronatester var svåra 

att få tag på inom den offentliga sektorn. Då coronatester köptes som tilläggstjänst från 

Terveystalo sparade man enligt arbetsgivarens bedömning in motsvarande belopp i 

kostnaderna för sjukfrånvaro. Kostnaderna för coronatester var 98 670 euro. Utan 

coronatester skulle de totala kostnaderna för företagshälsovården år 2020 ha varit va 17 

procent lägre än 2019.  Kostnaderna per person var 31,77 euro (föregående år var 

motsvarande belopp 30,60 euro).  

 

Arbetarskydd   
 

I samarbetsavtalet för arbetarskydd inom den kommunala sektorn definieras arbetarskyddet 

som en del av den strategiska ledningen av personalresurser.   

Arbetarskyddets mål är att utveckla arbetets och arbetsmiljöns hälsosamhet och säkerhet, 

ett hållbart och resultatrikt arbetsliv samt personalens upplevelse av arbetshälsa med hjälp 

av systematiska personalstrategiska och hälsobetonade lednings- och verksamhetsmodeller.   

Vuoden 2020 myynnin jakautuminen Kela-luokkiin

Kela 0 Kela 1 Kela 2

46 535 462 997 396 071

kesä

heinä

elo

Kela 0
46 535

5 %

Kela 1
462 997

51 %

Kela 2
396 071

44 %

Försäljningen år 2020 indelat i FPA-klasser 

FPA 0 

FPA 1 

FPA 2 
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Arbetarskyddsaktörerna i Kyrkslätts kommun är arbetarskyddschefen, som representerar 

arbetsgivaren, samt fyra arbetarskyddsfullmäktige som personalen väljer bland sig själva.   

Säkerhetschefen har rollen som arbetarskyddschef och arbetsgivarens representant. Fram 

till början av 2020 var denna person även kommunens dataskyddsansvariga. Uppgiften som 

dataskyddsansvarig överfördes till kommunens jurist i februari 2020.  

I verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet, som görs upp årligen, planeras åtgärder med 

målet att i samarbete med företagshälsovården uppmuntra, utbilda, stödja och engagera 

cheferna och personalen i främjande av arbetarskyddet och bekämpning av risker på 

arbetsplatserna. I praktiken sker detta arbete i synnerhet i samband med 

arbetsplatsutredningar.   

År 2020 deltog arbetarskyddet i ordnandet av totalt sju utbildningstillfällen. 

Arbetarskyddsfullmäktige ordnade också arbetsplatsspecifika utbildningar och gjorde 

arbetarskyddsverksamheten känd vid verksamhetsställena. Viktiga frågor lyftes också fram 

via olika kommunikationskanaler.   

Problem med inomhusluften förblev en central del av arbetarskyddsverksamheten även 

2020. Kommunens anställda anmälde 205 problem med inomhusluft. Antalet minskade 

något jämfört med föregående år (384 st.). Antalet objekt var 34 (föregående år 38). 

Anmälningar om inomhusluft behandlades av kommunens mångprofessionella 

inomhusluftsarbetsgrupp, som sammanträdde 10 gånger under året.   

År 2020 fortsatte två objektsspecifika inomhusluftsarbetsgrupper sin verksamhet: 

inomhusluftsarbetsgruppen för Nissnikun koulu, som startade upp igen, samt 

inomhusluftsarbetsgruppen för social- och hälsovårdscentralen.  

I slutet av december 2019 introducerades arbetarskyddsprogrammet Awanic WPro. Från 

och med börjad av 2020 anmäls olycksfall och tillbud i arbetet genom detta system. I 

systemet görs också arbetsplatsspecifika utvärderingar av risker och faror. Våren 2020 

öppnades rättigheter för aktörerna inom företagshälsovården, som kan se de ovan nämnda 

arbetsplatsspecifika riskutvärderingsuppgifterna i systemet.   

Den globala coronasituationen återspeglades också i arbetarskyddsverksamheten år 2020. 

Under 2020 utfärdades många anvisningar och verksamhetsbegränsningar. Arbetarskyddet 

deltog våren 2020 aktivt i att bland annat utarbeta anvisningar för användning av munskydd. 

Hösten 2020 utarbetade man tillsammans anvisningar för säkert agerande på 

arbetsplatserna. Arbetarskyddet deltog inte i den egentliga coronagruppens arbete.   

 

Olycksfall i arbetet 
 

Bland personalen inträffade totalt 153 olycksfall som ersattes eller behandlades av ett 

försäkringsbolag. Föregående år var antalet 193.   

Av dessa var 30 st. olycksfall under arbetsresor (föregående år 41 st.).   
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Antalet olycksfall i arbetet eller under arbetsresor som ledde till frånvaro på mer än tre 

dagar förblev detsamma som tidigare (24 st.). Av dessa var 21 st. olycksfall i arbetet. 

Olycksfallsomfattningen LTI3 som beräknas utifrån antalet arbetsolycksfall (antalet olycksfall 

som lett till minst tre dagars sjukfrånvaro per miljon arbetstimmar) ökade till 6,5. 

Föregående år var motsvarande värde 4,1. Värdet för 2020 kan ännu stiga efter 

statistiktidpunkten, då försäkringsbolaget slutför pågående behandlingar av 

skadeanmälningar.    

Antalet allvarliga arbetsolycksfall har förblivit oförändrat i flera år. Åren 2015–2020 har man 

haft 4–8 allvarliga arbetsolycksfall. År 2020 var antalet allvarliga arbetsolycksfall 6 st., och de 

ledde till minst 30 dagars sjukfrånvaro. Totalt ledde dessa 6 arbetsolycksfall till 385 

sjukfrånvarodagar.   

Arbetarskyddet utreder olycksfall i arbetet. Syftet med utredningarna är att hitta den 

bakomliggande orsaken till olycksfallen och därigenom förhindra att motsvarande olycksfall 

inträffar i framtiden. Arbetarskyddsfullmäktige utreder olycksfallen och gör rapporter, som 

behandlas vid arbetsplatsmöten och i sektorernas arbetarskyddsgrupper. Olycksfall under 

arbetsresor omfattas inte av utredningarna.   

De vanligaste orsakerna till olycksfall i arbetet är halk- och fallolyckor samt olika typer av 

slag.    

År 2020 anmäldes totalt 606 säkerhetsobservationer till arbetarskyddet. Antalet 

anmälningar nästan fördubblades jämfört med föregående år. Det ökade antalet 

säkerhetsobservationer är ett positivt fenomen, som berättar om att arbetarskyddets 

uppmuntran att anmäla tillbud har gett resultat. Med hjälp av anmälningarna kan man 

förhindra allvarligare olyckor.   

Det gjordes 252 anmälningar om våld eller hot om våld. I omkring hundra fall var det fråga 

om en person som klöste, bet, spottade, härjade eller slog. I två fall polisanmäldes 

händelsen.  

 

Lön och personalförmåner    
 

Kommunens löneräkning togs tillbaka som en egen verksamhet inom kommunen från och 

med den 1 januari 2020.   

Våren 2020 gav statsrådet en förordning till riksdagen om ibruktagande av beredskapslagen. 

Genom förordningen stängdes verksamhetsställen. Covid-19-pandemin orsakade en 

situation där man inte kunde erbjuda arbete för alla yrkesgrupper. Situationen ansågs 

berättiga arbetsgivare till att tillämpa 2 kap. 12 § 2 mom. i arbetsavtalslagen åtminstone på 

de verksamheter som enligt statsrådets föreskrifter skulle avbrytas eller avslutas, samt i 

verksamheter som direkt anknöt till dessa.  
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Nästan 70 procent av kommunens personal omfattas av AKTA. Det näst största 

avtalsområdet är UKTA, som omfattar nästan 24 procent av personalen.   

Personalmängden per avtalsområde beskrivs i tabellen nedan.   

   

 2020  

 Procentandel Procentandel 

AKTA 1244 67,90 % 

LÄKTA 39 2,13 % 

UKTA 432 23,58 % 

TS 87 4,75 % 

TIM-AKA 30 1,64 % 

Olika personer totalt 1832 100,00 % 

 

Även om personalantalet minskade något jämfört med statistiktidpunkten 2019, ökade 

arbetskraftskostnaderna till 24 004,14 euro per person. År 2019 var kostnaden per person 

21 574,23 euro.  

 

 

År 2020 användes följande personalförmåner:   

- företagshälsovård på sjukmottagningsnivå  

- motionsgrupper  

- gåva på bemärkelsedagar  

- en valfri kurs vid Kyrkslätt medborgarinstitut  

- möjlighet att simma gratis i Kyrkslätts simhall  

 

Personalsektionen besluter årligen om vilka personalförmåner som ska erbjudas inom 

ramen för den budget som fullmäktige godkänt.   

 

Det system med initiativarvoden som tidigare tillämpats avslutades våren 2020. Enligt 

personalsektionens beslut tog man i stället i bruk en utvecklingspeng. Målet är att 

uppmuntra personalen att ta fram idéer för utveckling av kommunens verksamhet för att få 

till stånd ekonomiska inbesparingar eller extra inkomster. Man kan få utvecklingspeng för en 

idé som ger en inbesparing för kommunen som åtminstone motsvarar belöningens storlek. 

2020 Yhteensä Euroa Yhteensä Euroa per henkilö

Palkat Euroa Euroa per henkilö

Rahapalkka 80 341 872,34 € 24 004,14 € 80 341 872,34 € 24 004,14 €

Varsinainen palkka 69 419 558,26 € 20 740,83 € 69 419 558,26 € 20 740,83 €

Lomat 4 901 599,11 € 1 464,48 € 4 901 599,11 € 1 464,48 €

Työaikakorvaukset 4 097 392,92 € 1 224,20 € 4 097 392,92 € 1 224,20 €

Palkkiot 1 866 175,08 € 557,57 € 1 866 175,08 € 557,57 €

Muut säännöllisen työajan lisät 57 146,97 € 17,07 € 57 146,97 € 17,07 €

Kaikki yhteensä 80 341 872,34 € 24 004,14 € 80 341 872,34 € 24 004,14 €

Egentlig lön 

Semestrar 

Arbetstidsersättningar 

Arvoden 

Övriga tillägg till regelbunden 

arbetstid 

Löner Euro Euro per person 

Euro totalt Euro totalt per person 

Penninglön 

Alla totalt 
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Utvecklingspengen uppgår till 500 eller 1 000 euro enligt separata kriterier. I december 2020 

beviljades utvecklingspeng för fem utvecklingsidéer (bilaga 2).   

 

Samarbete    
 

Kommunens samarbetsgrupp samlades tio gånger år 2020. Fyra av mötena hölls som 

extraordinarie.   

Kommunens samarbetsgrupp har också rollen som arbetarskyddskommitté och behandlar 

ärenden på kommunnivå som berör samarbetet kring arbetarskydd. Dessutom har alla 

sektorer sektorspecifika arbetarskyddsgrupper. Verksamhetsmodellen utvärderades senast 

hösten 2019 och sågs över i början av 2020 utifrån utvärderingen. I slutet av 2020 

fastställdes att sektorspecifika samarbetsgrupper ska införas från och med den 1 juni 2021.  

Utöver de egentliga mötena ordnades en ekonomisk utbildning för samarbetsgruppen, där 

man gick igenom kommunekonomins centrala nyckeltal och kommunens ekonomiska 

situation.   

Utöver de officiella mötena för samarbetsgruppen ordnades veckovisa möten för 

personalledningen och personalorganisationerna samt träffar för sektorledningen och 

personalorganisationerna.  

Våren 2020 samlades arbetsgivaren, huvudförtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige 

varje vecka för att diskutera situationen med coronapandemin. Vid dessa tillfällen bedömde 

man situationens utveckling och reflekterade över nödvändiga åtgärder. Från och med 

hösten 2020 behandlades coronasituationen i samband med andra möten.  

Inom samarbetet uppdaterades följande verksamhetsanvisningar:  

- anvisningar för byte av semesterpenning mot ledighet   

- anvisningar för erbjudande av tilläggsarbete för deltidsanställda   

- anvisningar för utvecklingssamtal 2021   

 

Under 2020 ordnades flera samarbetsförhandlingar. En betydande andel av förhandlingarna 

anknöt till organisationsförändringen inom vård- och omsorgssektorn, där organisationen 

förnyades enligt en så kallad livscykelmodell.  

 

År 2020 uppdaterades det lokala avtalet om vattentjänstverkets personals beredskap, och 

det lokala avtalet om distansarbete förnyades.   

 

I fråga om arbetarskyddsfullmäktiges tidsanvändning följde man det avtal som ingåtts för 

perioden 2018–2021. Förhandlingar om huvudförtroendemännens tidsanvändning inleddes i 

slutet av 2020.  
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Personalberättelsen i ett nötskal  
 

Personalantal 

   Hel- och deltidsanställningar  

31.12.2020  
Fast 
anställda  

Vikarier  Visstidsanställda  Totalt  

Koncernförvaltningen  54 1 15 70 

Lärare i grundsk. och gymn.  402 44 99 545 

Småbarnspedagogik  427 63 35 525 

Övriga bildningssektorn  211 18 133 362 

Bildnings- och fritidssektorn totalt  1040 125 267 1432 

Samhällstekniska sektorn  264 9 10 283 

Vård- och omsorgssektorn  481 54 71 606 

Totalt 31.12.2020  1839 189 363 2391 

  

Enkäten om arbetshälsa år 2020 

Bäst resultat Svagast resultat 

Jag vet vilka min arbetsenhets mål är 4,2 Jag har tillräckligt med tid att göra mitt 
jobb 3,0 

Jag kan använda min kunskap och mitt 
kunnande mångsidigt 4,2 

Jag är nöjd med sättet organisationen 
leds 3,1 

Mellan mig och min chef råder en atmosfär 
av tillit 4,2 

Ledarskapet inom organisationen 
baserar sig på öppenhet 3,3 

 

Personalens genomsnittsålder  

Personalens genomsnittsålder 2020  fast anställda alla 

Koncernförvaltningen  47,46  48,4  

Bildnings- och fritidssektorn   45,12  43,85  

Vård- och omsorgssektorn   45,77  45,05  

Samhällstekniska sektorn   49,86  49,35  

 

Sjukfrånvaro  

Sjukfrånvaro i medeltal / 

person/ dag  

 

2020 

 

2019 

 

2018 

 

2017 

Fastanställda  14,18  15,44  14,33 15,48 

Visstidsanställda   9,79 8,54  8,34 7,39 

Totalt   9,79  13,89  13,04 13,04 

 


