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Kiitos vuodesta 2018! 
 

Henkilöstökertomusta kootessa huomaa, miten monia asioita vuoden varrella on saatettu 
eteenpäin, mitä uusia toimintamalleja on kokeiltu ja miten edellisvuosien ideat ovat 
lopulta juurtuneet käytäntöön. Vuosi 2018 oli monella tavalla uudistumisen vuosi meillä 
Kirkkonummella.  
 
Tunnuslukumme näyttävät hyviltä vuoden 2018 osalta; monen mittarin osalta 
tuloksemme paranivat menneen vuoden aikana. Erityisesti työkykyjohtamisen saralla 
tuloksemme huomioitiin myös valtakunnallisesti.  
 
Vuonna 2018 uudistimme ohjeitamme, kysyimme henkilöstön mielipidettä esimerkiksi 
palkitsemisen osalta ja otimme käyttöön uusia toimintamalleja, mm. tapaturmatutkinnan.  
 
Digitalisaatio haastaa meitä ja nykyisiä työn tekemisen tapoja. Muutoksensietokyky tulee 
olemaan yksi tärkeä ominaisuus tulevina vuosina. Haastan koko henkilöstön mukaan 
kokeilemaan uutta ja tekemään aloitteita toimintatapojen kehittämiseksi myös jatkossa.  
 
Haluan omasta puolestani kiittää lämpimästi vuoden 2018 loistavista tuloksista. Teimme 
sen yhdessä – tillsammans! 
 
 
 
Ulla Palmroos 
henkilöstöpäällikkö 
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Henkilöstötavoitteet vuodelle 2018 
 

 
Joulukuussa 2017 hyväksytyssä kuntastrategiassa määritettiin kunnan perustehtäväksi   
”Hyvinvointia kirkkonummelaisille – yhdessä tillsammans”. Lisäksi strategiassa todetaan, 
että Kirkkonummen kunta on houkutteleva ja henkilöstöstään huolehtiva työnantaja. 
 
Talousarviokirjassa määritettiin vuodelle 2018 henkilöstöön liittyviksi tavoitteiksi 
seuraavat: 
 
➢ Henkilöstön työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin edistäminen sekä 

työnantajamielikuvan kehittäminen  
➢ Henkilökunnan osaamisen vahvistaminen uudenlaisten osallisuutta vahvistavien 

toimintamallien luomiseksi ja käyttöönottamiseksi 
➢ Kehityskeskustelujen kattavuus 100% 

 
 
 

Osaava, aikaansaava ja kehityshaluinen henkilöstö 
 

Henkilöstömäärä ja henkilöstön jakautuminen toimialoille 
 

Henkilöstömäärä nousi hieman edellisvuodesta; vuoden 2018 lopussa Kirkkonummen 
kunnan palveluksessa oli 2366 henkilöä (2319 henkeä 31.12.2017). Naisten osuus 
henkilöstöstä oli 83% ja miesten osuus 17%. 
 

  
KOKO- JA OSA-
AIKAISET     

31.12.2018 Vakinaiset Sijaiset Määräaik. Yhteensä 

Konsernihallinto 43 2 15 60 

Perusk.ja lukiot op. 391 50 103 544 

Varhaiskasvatus 453 51 18 522 

Muu sivistystoimi 251 20 116 387 

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut yht. 1095 121 237 1453 

Kuntatekniikka 265 7 16 288 

Perusturva 465 51 49 565 

Yhteensä 31.12.2018 1868 181 317 2366 
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Henkilöstön ikärakenne Kirkkonummen kunnassa 2018 
 

Ikärakenne pysyi entisen kaltaisena. Kirkkonummen kunnan henkilöstön keski-ikä oli 
vuoden 2018 lopussa 44,27 vuotta. Keski-iältään nuorin henkilöstö on sivistys- ja vapaa-
aikatoimessa ja keski-iältään vanhin henkilöstö kuntatekniikan toimialalla.  

 

  

Keski-iät 31.12.2018 Vakinaiset Kaikki 

Konsernihallinto 47,33 46,12 

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut 43,60 42,51 

Perusturva 46,16 45,37 

Kuntatekniikka 49,60 49,49 

Koko kunta 45,30 44,27 

 
 
  

 

Osaaminen 
 

Tavoitteena oli, että jokainen Kirkkonummen kunnan palveluksessa oleva työntekijä 
osallistuu vuonna 2018 vähintään kolmen työpäivän ajan henkilöstökoulutukseen.  
 
Koulutuspäivien määrä nousi edellisvuodesta ja järjestelmään vietyjen koulutuspäivien 
kokonaismäärä oli vuonna 2018 yhteensä 5020 työpäivää. Koulutuksiin osallistui 1424 
henkilöä. Koulutuspäivien palkkakustannukset olivat yhteensä 631 295 euroa.   
 
Haasteena oli edellisvuosien tapaan, että koulutuspäiviä jäi edelleen kirjaamatta 
webtallennukseen. Todellisuudessa koulutuspäivien ja koulutukseen osallistuneiden 
henkilöiden määrä oli tilastotietoa suurempi. 

 
Toimialojen koulutustoiveet huomioidaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa 
laadittaessa. Yleiskoulutuksessa painottuivat vuonna 2018 hallinnon koulutukset, 
tietosuojakoulutukset sekä CaseM-koulutukset ja Webtallennus-koulutukset. Myös 
turvallisuus- ja ensiapukoulutuksia järjestettiin useita.  
 
Vuonna 2018 aloitettiin koko kunnan kattavat perehdytyskoulutukset uudelle henkilölle 
aiemmin pidettyjen toimialakohtaisten perehdytysten sijaan. Idea tähän tuli 
lähtöhaastatteluista kerätyn tiedon perusteella. 
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Yleiskoulutukset 2018 
 

  

Koulutuksen otsikko Koulutuksen lkm. 

CaseM 7 

Eläkeinfo 1 

Ensiapukurssi 8 

Esimiesinfot 6 

Esimieskoulutus - tiliöinti 1 

Esimieskoulutus -työelämätaidot 1 

Esimieskoulutus -työlainsäädäntö 1 

Fennia -vakuutusinfo 1 

Hallintokoulutus 2 

Johdon info 2 

Lapsen paras, yhdessä enemmän 2 

Laskutus 1 

Raportoinnin Tane 1 

Skype 3 

Sähköposti ja intranet 2 

Tietohallinnon tietoisku 3 

Tietosuojakoulutus 6 

Työhyvinvointikyselyn tulosten valmennustilaisuus 4 

Työturvallisuuskortti 1 

Työyhteisötaidot - valmennus 1 

Uuden henkilöstön info 1 

Uusien esimiesten perehdytys 1 

WebTallennus - esimiehet ja valmistelijat 5 

WebTallennus - työntekijät 2 

  
 

 
Kirkkonummen kunnassa on ollut käytössä yksi yhtenäinen kehityskeskustelulomake 
vuoden 2017 alusta lukien. Tavoitteiden asetannan sekä tulevan vuoden henkilöstö- ja 
koulutussuunnittelun takia kunnan kehityskeskustelukausi on määritetty ajalle 1.1.-30.4. 
 
Vuonna 2018 kehityskeskustelukaudella raportoitiin kehityskeskustelut käydyksi 89%:sti. 
Todellinen luku oli tätä suurempi, koska kehityskeskusteluja käytiin vielä 
kehityskeskustelukauden jälkeen ja osassa tapauksissa kehityskeskustelua ei syystä tai 
toisesta tallennettu järjestelmään oikein.  
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Palkkaus ja palkitseminen 
 

Kirkkonummen kunnan henkilöstöstä 65% kuuluu kunnallisen virka- ja 
työehtosopimuksen (KVTES) piiriin. 
 
 

Henkilöstö sopimusaloittain 31.12.2018 
 

 
 
 
 

Syksyllä 2018 käytiin kunta-alan sopimuksiin liittyvät järjestelyvaraeräneuvottelut 
paikallisesti. Työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen näkemykset palkkausepäkohtien 
korjaamisen osalta olivat varsin yhteneväiset. Suurimmat yksittäiset ryhmät, joille 
järjestelyvaraerää Kirkkonummella kohdistettiin, olivat varhaiskasvatuksen opettajat, 
kotihoidon lähihoitajat, hammashoitajat, ruokahuoltohenkilöstö sekä vapaa-aikatoimen 
henkilöstö. 

  
Kirkkonummen kunnan henkilöstöetuja vuonna 2018 olivat: 
- sairausvastaanottotasoinen työterveyshuolto 
- liikuntaryhmät 
- ilmainen uintimahdollisuus Kirkkonummen uimahallissa 
- yksi ilmainen kurssi Kirkkonummen kansalaisopistossa 
 
Lisäksi käytössä oli aloite- ja pikapalkitseminen sekä työyksikkökohtainen palkitseminen. 
Vuonna 2018 oli käytössä myös kertapalkkio, jonka perusteella joulukuun palkanmaksun 
yhteydessä maksettiin 176:lle KVTES:iin kuuluvalle henkilölle kertapalkkio hyvästä 
työsuorituksesta.  
 
Vuoden 2018 aikana vietettiin myös erilaisia teemapäiviä: jätskipäivä 31.5.2018, 
joulupuuro 30.11.2018 sekä työhyvinvoinnin kuukausi syyskuussa ja henkilöstön 
joulukalenteri ja jouluajan tapahtumat joulukuussa. 
 
Keväällä 2018 järjestettiin kysely henkilöstölle koskien henkilöstöetuuksia ja 
palkitsemista. Nämä tulokset huomioitiin syksyllä 2018 henkilöstöjaoston päättäessä 
seuraavan vuoden henkilöstöeduista. 
 

OVTES; 28%

KVTES; 64%

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

Henkilöstökysely on toteutettu Kirkkonummen kunnassa joka toinen vuosi, parittomina 
vuosina. Vuoden 2017 henkilöstökysely toteutettiin syyskuussa 2017 ja FCG julkaisi 
kyselyn tulokset marraskuussa 2017.  
 
Vuoden 2017 henkilöstökyselyn tulosten analyysia jatkettiin vuonna 2018. Helmikuussa 
2018 pidettiin toimialakohtaiset kehittämistilaisuudet työpsykologin johdolla. Näissä 
tilaisuuksissa annettiin myös toimintaohjeet työyksikkökohtaisten tulosten 
jatkokäsittelylle. 
 
 

Luottamus ja yhteistyö 
 

Henkilöstöjärjestöjen kanssa saatiin alkuvuodesta sopimus työsuojeluvaltuutettujen 
ajankäytöstä toimikaudelle 2018 - 2021. Keväällä henkilöstön keskuudessa pidettyjen 
vaalien jälkeen valittiin 4 osa-aikaista työsuojeluvaltuutettua.  

 
Kunnan yhteistoimintaryhmä kokoontui vuoden 2018 aikana kuusi kertaa. Vuoden aikana 
luovuttiin toimialakohtaisista yhteistoimintaryhmistä ja siirryttiin pienempiin 
toimialakohtaisiin työsuojeluryhmiin. Uuden toimintatavan toimivuutta tarkastellaan 
syksyllä 2019.  
 
Lisäksi työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen edustajien kesken pidettiin säännöllisiä 
tapaamisia kahden viikon välein.  

 
Työsuojelun yhteistoimintaa kehitettiin myös Työturvallisuuskeskuksen Tuloksellinen 
työsuojeluyhteistyö-hankkeessa. Esille nousi kolme erityistä kehittämiskohdetta: hyvään 
työkäyttäytymiseen, toimintamalleihin ja turvallisuuden mittaamiseen liittyvät hankkeet. 
Nämä hankkeet jatkuvat vuonna 2019.  

 
Yhteistoiminnallisesti päivitettiin vuonna 2018 Aktiivisen tuen malli sekä Kirkkonummen 
kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Kirkkonummen kunta on samalla 
valtuustoaloitteen mukaisesti hyväksynyt eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan 
mukaiset toimintatavat. 
 
Työyksiköitä kannustettiin säännöllisiin työpaikkakokouksiin. Näiden työpaikkakokousten 
tarkoituksena on toimia matalan kynnyksen yhteistoimintana, joissa henkilöstö voi nostaa 
esiin tarpeelliseksi katsomiaan asioita.  
 
Vuonna 2018 jatkettiin edellisvuonna aloitettua johdon infojen perinnettä. Kunnan 
johtoryhmä piti vuoden 2018 aikana kaksi johdon infoa.  
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Terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen 
 

Kirkkonummen kunnan työterveyshuoltopalvelut tuottaa Terveystalo Oy. 
Työterveyshuollon toiminta perustuu työterveyshuoltolakiin. Työterveyshuollon kanssa 
tehtävää yhteistyötä ohjaa vuosittain laadittava toimintasuunnitelma.  

 
  

Keväällä 2016 käyttöön otettu Aktiivisen tuen malli päivitettiin toukokuussa 2018. Malli on 
juurtunut käyttöön hyvin ja sen käyttöönoton myötä sairauspoissaolojen määrä sekä 
työterveyshuollon kustannukset ovat pienentyneet. Samalla työterveyshuollon palvelujen 
vaikuttavuus on parantunut ja työkykyriskissä olevat henkilöt löydetään aikaisempaa 
varhaisemmassa vaiheessa.  

 
 
 
 
Sairauspoissaolopäivien keskiarvo/ henkilö 
 

 Sairauspoissaolojen keskiarvo / henkilö 2018 2017 2016 2015  

 Vakinaiset 12,10 15,48 14,70 13,90  

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

 Kaikki yhteensä 11,75 13,40 13,70 12,90  
 

  

 
Työterveyshuollon kustannukset euroina työntekijää kohden kuukaudessa 
 

 Kustannukset    

 Vuosi €/hlö/kk  

 2018 30,31  

 2017 30,81  

 2016 31,19  

 2015 32,42  

 2014 29,86  
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Vuonna 2018 toteutettiin yhteensä 24 työpaikkaselvityskäyntiä. Työpaikkaselvityskäynnit 
ovat työterveyshuollon ennaltaehkäisevän ja lakisääteisen toiminnan perusta. Käyntien 
toteuttamistavan kehittämistä jatkettiin edelleen mm. osallistamalla henkilöstöä 
enemmän ennakkotietojen keräämisessä.  

 
Lisäksi työpaikkakäyntien kokonaisvaltaista ennaltaehkäisevää näkökulmaa toteutettiin 
terveystietokyselyllä, joka lähetettiin jokaiselle työpaikkaselvityskäyntikohteessa 
työskentelevälle työntekijälle. Terveyskyselyn perusteella jokainen sai henkilökohtaisen, 
luottamuksellisen raportin omasta terveydentilastaan mahdollisine 
jatkotoimenpideohjeineen.  
 
Terveyskyselyjen perusteella on noussut esiin tiettyjä terveysriskejä. Tällaisia ovat mm. 
ylipaino, diabetes, unihäiriöt ja stressi. Vuonna 2016 aloitettiin työterveyshuollon kanssa 
ryhmämuotoinen toiminta, jonka tavoitteena on terveyskyselyiden osalta riskiryhmiin 
kuuluvien työntekijöiden tukeminen ja terveydentilan edistäminen. Tätä ryhmätoimintaa 
jatkettiin myös vuonna 2018. Ryhmien toiminnasta on tullut positiivista palautetta ja niillä 
on ollut osaltaan myönteistä vaikutusta työhyvinvointiin ja sairauspoissaolojen ehkäisyyn. 
 
Työkykyneuvotteluja käytiin vuonna 2018 kaikkiaan 84 kpl, mikä on merkittävästi 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Aktiivisen tuen malli on juurtunut käytäntöön ja 
työkykyriskeihin päästään pureutumaan jo aiempaa aikaisemmassa vaiheessa.  
Yleisimmin käytetty tukitoimenpide oli osasairauspäiväraha työhön paluun tueksi. 
 
Syyskuussa 2018 järjestettiin työhyvinvoinnin kuukausi ja syyskuun aikana järjestettiin 
useita taukoliikunta- ja porrastreeniharjoituksia. Tarkoituksena oli muistuttaa henkilöstöä 
oman työkyvyn ylläpidon tärkeydestä. 
 
 

 

Turvallisesti työssä 
 

Kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimuksessa työsuojelu määritellään osaksi 
henkilöstövoimavarojen strategista johtamista. Tavoitteena on kehittää työn ja 
työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, kestävää tuloksellisuutta tuottavaa 
työelämää ja henkilöstön kokemaa työhyvinvointia suunnitelmallisten 
henkilöstöstrategisten, terveyspainotteisten johtamis- ja toimintatapojen avulla. 

 
Työsuojelun parissa työskenteli Kirkkonummen kunnassa vuonna 2018 kokopäiväinen 
työsuojelupäällikkö, jonka tehtäviin lisättiin keväällä kunnan tietosuojavastaavan tehtävät. 
Helmikuun loppuun asti toimi kaksi kokopäivätoimista ja työsuojeluvaalien jälkeen 
kunnassa on toiminut neljä ajankäyttöistä työsuojeluvaltuutettua. 
 
Työsuojelutoiminnan keskeisenä tehtävänä on yhteistyössä työterveyshuollon kanssa 
kannustaa, kouluttaa ja tukea esimiehiä sekä työntekijöitä sitoutumaan työturvallisuuden 
edistämiseen ja riskien torjuntaan työpaikoilla. Konkreettisimmin tämä on toteutunut 
työpaikkaselvityskäyntien yhteydessä. 

 
Työsuojelu piti vuoden aikana 15 koulutustilaisuutta. Lisäksi työsuojeluvaltuutetut pitivät 
kohdekohtaisia koulutuksia ja tekivät työsuojelutyötä tunnetuksi eri toimipisteissä. 
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Yhteinen työpaikkojen riskien ja vaarojen arviointi toteutettiin keväällä sadassa kunnan 
työpaikassa kunnan työsuojelun ylläpitämällä sähköisellä arviointilomakkeella.  

 
Vuonna 2018 useiden kohteiden sisäilmaongelmat pysyivät keskeisessä osassa 
työsuojelun toimintaa. Kunnan työntekijät tekivät työsuojelulle/tilahallinnolle 266 
kappaletta ilmoituksia kokemuksistaan työpaikkansa sisäilmaongelmista 42:sta eri 
kohteesta. Kasvua ilmoitusten määrässä oli 13 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
Ilmoituksia ja sisäilmakorjauksia käsitetiin kunnan moniammatillisessa 
sisäilmatyöryhmässä, joka kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Vuoden aikana 
toimintaansa jatkoi viisi kohdekohtaista sisäilmatyöryhmää. Kohdekohtaiset ryhmät 
kokoontuivat 4 – 6 kertaa vuoden aikana. 

 
 

Työtapaturmat 
 

Vakuutusyhtiön korvaamia/ käsittelyssä olevia tapaturmia sattui henkilöstölle kaikkiaan 
149 kappaletta. Näistä työmatkatapaturmia oli 47 kappaletta. Tapaturmien määrän kasvu 
pysähtyi vuonna 2018. Kuitenkin yli kolmen päivän poissaoloon johtaneiden tapatumien 
määrä kasvoi ja siksi vuoden 2018 työtapaturmataajuus nousi arvoon 4,8 (vuonna 2017 
4,2).  
 
Työsuojelu aloitti syksyllä 2018 työtapaturmien tutkinnan. Tutkinnan tarkoituksena on 
löytää työtapaturmien juurisyy ja sitä kautta estää vastaavanlaiset tapaturmat 
tulevaisuudessa. Työsuojeluvaltuutetut suorittavat tapaturmatutkinnan, kirjoittavat siitä 
raportin, joka käsitellään työpaikkakokouksessa sekä toimialojen työsuojeluryhmissä. 
Syksyn aikana työsuojeluvaltuutetut tutkivat uuden mallin mukaisesti 17 työtapaturmaa. 
Työmatkatapaturmat eivät vielä kuulu tutkintaan. 
 
Tapaturmien yleisimmät syyt olivat liukastumiset, kaatumiset ja erilaiset iskeytymät. Viisi 
vakavinta kaatumista tai liukastumista aiheuttivat yhteensä 267 sairauspoissaolopäivää. 

 
Vuonna 2018 työsuojelulle tehtiin 300 sähköistä turvallisuushavaintoa, joista 40 oli ns. 
koonti-ilmoituksia. Lisäystä tehtyjen havaintojen määrässä oli reilut 9 %.  

 

                   

Vaikuttavuus 
 

Vaikuttavuudella arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa onnistumista.  
 
Asiakastyytyväisyyteen, palvelun vaikuttavuuteen ja laatuun sekä kunnan talouteen 
vaikuttaa ratkaisevasti, miten kunnassa on onnistuttu henkilöstön osaamisen ja 
työhyvinvoinnin kehittämisessä, toimintaprosessien ja –tapojen kehittämisessä sekä 
asiakaskohtaamisen parantamisessa.  
 
Vuonna 2018 kehitys oli suotuisaa monella mittarilla. Suurimmat onnistumisen loikat 
tehtiin työkykyjohtamisen saralla; sairauspoissaolojen vähentyminen ja 
työkykyjohtamisen tuloksemme on havaittu myös valtakunnallisesti ja kunta sai Kuntekon 
kunniakirjan työkykyjohtamisen tuloksista. 
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Työturvallisuuskeskuksen valmennus edesauttoi näkemään omia kehittämiskohteitamme 
esimerkiksi ohjeistuksen osalta sekä antoi ideoita jatkokehittämiselle. Kunnassa on 
monia ohjeita, mutta ne eivät ole välttämättä juurtuneet käytäntöön. Tämä työ jatkuu 
vuonna 2019 keskeisten ohjeiden päivityksellä ja jalkauttamisella. 
 
Kehityskeskustelujen käyntiprosentti on kasvanut koko ajan. Vuoden 2018 lopussa 
hankittu uusi HR-järjestelmä auttaa entiseen nähden prosessin etenemisen seurannassa 
ja tilastoinnissa. Kehityskeskustelujen kautta nousevat koulutustarpeet tulee saada 
systemaattisesti henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessiin. 

 
Digitalisaatiokehitys haastaa meitä työnteon toimintatavoissa ja uusien toimintatapojen 
opettelussa. Digiosaamisen yleiskoulutuksiin panostettiin ja kehittämistarpeet huomioitiin 
myös henkilöstö- ja koulutussuunnittelussa. Osana Kirkkonummen kunnan digipolun 
hanketta aloitettiin vuoden 2018 lopulla tekemään Pelikirjaa O365-työkalujen hallittua ja 
tasalaatuista käyttöönottoa varten. Tämä prosessi jatkuu vuonna 2019. 

 
Työsuojelun saralla juurrutettiin uudenlaisia toimintatapoja vuonna 2018 sekä aloitettiin 
tapaturmatutkinta. Näillä toimenpiteillä on varmasti positiivinen vaikutus 
tunnuslukuihimme tulevaisuudessa. Tapaturmatietoisuuteen panostamista tulee 
kuitenkin edelleen jatkaa. 
 
Työhyvinvointikyselyn toimintatapaa tulee kunnassa kehittää. Kysely on tehty 
harvatahtisesti ja se on antanut lähinnä kuvauksen yhden hetken tilanteesta. Yksittäisen 
mittauksen sijaan tulisi keskittyä hyvän työilmapiirin ylläpitoon ja edelleen kehittämiseen 
sekä aktivoida henkilöstöä asian osalta. Työhyvinvointikyselyn kehittämistyö jatkuu 
vuonna 2019. 
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Keskeiset tunnusluvut 
 
  

  
KOKO- JA OSA-
AIKAISET     

31.12.2018 Vakinaiset Sijaiset Määräaik. Yhteensä 

Konsernihallinto 43 2 15 60 

Perusk.ja lukiot op. 391 50 103 544 

Varhaiskasvatus 453 51 18 522 

Muu sivistystoimi 251 20 116 387 

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut yht. 1095 121 237 1453 

Kuntatekniikka 265 7 16 288 

Perusturva 465 51 49 565 

Yhteensä 31.12.2018 1868 181 317 2366 
 
 
 
 
 

Henkilötyövuodet 
 

  2018 2017 HTV muutos ed. vuoteen  

Konsernihallinto 51,97 42,61 21,95 % 

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut 1010,47 1062,14 -4,86 % 

Perusturva 461,97 440,27 4,93 % 

Kuntatekniikka 266,11 254,14 4,71 % 

Yhteensä 1790,52 1799,16 -0,48 % 

 
 
 
 
Henkilöstön keski-ikä 
 

Keski-iät 31.12.2018 Vakinaiset kaikki 

Konsernihallinto 47,33 46,12 

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut 43,60 42,51 

Perusturva 46,16 45,37 

Kuntatekniikka 49,60 49,49 

Koko kunta 45,30 44,27 

 
 
 
 



Kirkkonummen kunta     KIRDno-2019-112
       

12 
 

 
Henkilöstön vaihtuvuus (vakituinen henkilöstö) 
 
 

Henkilöstön vaihtuvuus 
(vakituinen henkilöstö)           

  Alkaneet Päättyneet Eläkkeelle Lähtö Lähtö vaihtuvuus% 

2018 palvelussuhteet palvelussuhteet siirtyneet vaihtuvuus % 2017 

Konsernihallinto 14 13 1 30,95 22,50 

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut 99 79 20 7,61 13,79 

Perusturva 93 76 17 17,16 21,70 

Kuntatekniikka 54 41 12 16,87 16,11 

Koko kunta 260 209 50 11,66 11,29 

 
 
 
 
 
Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit 
 

Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit  

  

Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit   

Työvoimakustannukset (henkilöstökulut) yhteensä 96 089 113 

josta   

Palkat yhteensä 77 491 220 

josta   

Vuosiloma-ajan palkat 5 354 779 

Terveysperusteiset poissaolot 1 946 696 

Perhevapaat 814 487 

Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut 18 597 893 

Henkilöstöinvestoinnit   

Työterveyshuolto 860 629 

Arvio Kela-korvauksesta 426 516 

Työterveyshuollon kustannukset Kela-korvaus huomioiden 434 113 

Koulutus ja muu kehittäminen 589 770 
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Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja koulutusvapaat 
 
 

    

    

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja koulutusvapaat 
Henkilöluku-
määrä 

Poissaolot 
työpäivinä 

Poissaolot 
euroina 

    

137 - TÄYDENNYSKOULUTUS, ULKOINEN, 
PALKALLINEN 663 1766,71 211 008,20 € 

135 - TÄYDENNYSKOULUTUS, SISÄINEN, PALKALLINEN 471 934,02 83 538,99 € 

136 - TÄYDENNYSKOULUTUS, SISÄINEN, PALKALLINEN, 
TUNTEINA 381 316,4 69 348,67 € 

138 - TÄYDENNYSKOULUTUS, ULKOINEN, 
PALKALLINEN, TUNTEINA 322 286,74 64 346,10 € 

128 - SISÄINENKOULUTUS, OSAPÄIVÄINEN, TUNTEINA 296 226,54 48 739,26 € 

110 - SISÄINEN KOULUTUS, PALKALLINEN 293 458,88 41 152,38 € 

128 - KOULUTUS, OSAPÄIVÄINEN TUNTEINA 152 122,72 23 787,58 € 

191 - VIRKAMATKA,KOULUTUS, PALKALLINEN 125 364,2 42 656,43 € 

112 - OPPISOPIMUSKOULUTUS,LÄHIOPETUSPV:T, 
PALKALL 40 310,06 23 486,01 € 

128 - KOULUTUS, OSAPÄIVÄINEN, TUNTEINA 15 11,6 2 209,16 € 

113 - YHTEISTOIMINTAKOULUTUS, PALKALLINEN 11 35,8 3 674,76 € 

113 - TYÖMARKKINAKOULUTUS, PALKALLINEN 6 15 2 207,23 € 

111 -
OPPISOPIMUSKOULUTUS,PALKALL.HARJOITT.JAKSO 6 162,7 14 435,97 € 

125 - TYÖSUOJELUKOULUTUS, PALKALLINEN 3 9 704,55 € 

Kaikki yhteensä 1424 5020,37 631 295,28 € 

 
 
 
 
 
 
Sairauspoissaolot 
 

          

Sairauspoissaolojen keskiarvo / henkilö 2018 2017 2016 2015 

Vakinaiset 12,10 15,48 14,70 13,90 

Määräaikaiset 10,41 7,39 10,00 9,50 

Kaikki yhteensä 11,75 13,40 13,70 12,90 
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Eläkemenot 
 
 

Eläkemenot Eläkemenoperusteinen Varhe- Maksut 

Vuosi maksu maksu yhteensä 

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 ennakko 2 408 884 *   

* Varhe-maksut ovat 2019 palkan sivukuluissa 
 
 
65-vuotta täyttävien osuus 31.12.2018 palveluksessa olleesta henkilöstöstä 
 
 

  
Vakinaiset 
31.12.2018 2019 2020 2021 2022 Yht. 

Konsernihallinto 43 0 0 3 0 3 

Varhaiskasvatus 453 6 9 14 13 42 

Opettajat (peruskoulu ja lukio) 391 4 5 4 1 14 

Muu sivistystyö 251 3 6 8 12 29 

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut yhteensä 1095 13 20 26 26 85 

Perusturva 465 2 11 14 9 36 

Kuntatekniikka 265 4 6 9 18 37 

Yhteensä (65-vuotiaita vuosikohtaisesti) 1868 19 37 52 53 161 

 


