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Koronan ja talouden tasapainottamisen vuosi 2020 
 

Vuonna 2019 aloitettu talouden tasapainottamisen ohjelma oli alkuvuonna 2020 

hyvässä vauhdissa, kun maailmanlaajuinen COVID-pandemia iski.   

17.3.2020 valtioneuvosto antoi asetuksen valmiuslain käyttöönotosta. Poikkeus-

olot kestivät 15. kesäkuuta saakka. Yli kymmenen hengen kokoontumiset kiellet-

tiin, rajanylityspaikkoja suljettiin ja ulkomailta palaavien tuli jäädä kahden viikon 

karanteeniin. Uusimaa eristettiin muusta maasta. Työaika- ja vuosilomalaeista 

poikkeaminen sallittiin, eikä kiireetöntä hoitoa tarvinnut tarjota määräajassa.  

Poikkeukselliset olosuhteet jatkuivat vielä valmiuslain käytön lopettamisen jäl-

keenkin.  Koko vuosi 2020 elettiin epävarmassa ilmapiirissä.   

Korona mullisti kertaheitolla työelämän käytänteitä. Valtakunnalliset linjaukset 

edellyttivät kunnissa nopeita toimenpiteitä ja päätöksiä jouduttiin tekemään va-

javaisenkin tiedon varassa. Talouden sopeuttamistarvetta koskevat arviot synk-

kenivät. Kesän 2020 kynnyksellä Kirkkonummen kunnassa ennakoitiin, että pel-

kästään koronasta johtuva henkilöstöön kohdistuva sopeuttamistarve olisi noin 

10 miljoonaa euroa. Kunnanhallitukselle valmisteltiin esitys henkilöstön lomaut-

tamisesta, mutta kunnanhallitus ei hyväksynyt ehdotusta. Talouden tasapainot-

tamista jatkettiin muilla toimenpiteillä.  

Henkilöstöjaosto julisti keväällä 2020 henkilöstölle haettavaksi kehittämisrahan, 

jolla kannustettiin esittämään ideoita talouden tasapainottamiseksi. Henkilöstön 

antamia ideoita saatiin runsaasti, ja monet niistä johtivat konkreettisiin toimen-

piteisiin.   

Kirkkonummen kunnan vahvat digivalmiudet konkretisoituivat, kun sekä koronan 

että talouden tasapainottamistarpeen vuoksi otettiin ennätysvauhdilla käyttöön 

sähköisiä toimintatapoja. Arkityön ja poliittisen kentän kokoustoiminta siirtyi 

Teamsiin. Digiloikkia otettiin niin organisaatio- kuin yksilötasollakin.   

Prosessien virtaviivaistamista opeteltiin lean-ajattelun avulla. Kunnan kaikki joh-

toryhmät ja kaikki esimiehet kävivät lean-koulutuksen.  

Vuosi 2020 koetteli henkilöstöämme monin tavoin. Tunnen suurta ylpeyttä siitä, 

että organisaatiomme toimijat kaikilla tasoilla omaksuivat nopeasti uusia toimin-

tatapoja. Pandemian ja taloushaasteiden varjossakin työmme jälki on ollut laadu-

kasta. Kuntalaiset ovat saaneet heille kuuluvat palvelut asianmukaisesti, päätök-

sentekoprosessit ovat toimineet jouhevasti ja henkilöstömme on kokonaisuudes-

saan venynyt suorituksiin, joita voi vain kiitellä.  

Olemme tehneet tämän yhdessä – tillsammans!  

 

Anu Rautiainen   

hallintojohtaja  
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Henkilöstöpolitiikka Kirkkonummen kunnassa   
 

Kuluvan valtuustokauden kuntastrategia:   
Kirkkonummi pyrkii olemaan houkutteleva ja henkilös-
töstään huolehtiva työnantaja.  

 
Työhyvinvointikysely 2020  
 

Vuoden 2020 talousarvioon nostettiin sitovaksi tavoitteeksi hyvä johtaminen ja 

hyvä esimiestyö. Mittareiksi asetettiin vuosittain toteutettavan työhyvinvointiky-

selyn tulokset. Kuntatason tulokset ovat liitteenä 1.  

Työhyvinvointikysely toteutetaan vuosittain. Kun tulokset kytketään osaksi laa-

jempaa kokonaisuutta, kyselyn tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää toiminnan 

kehittämisessä. Kehittämistyön näkyväksi tekeminen edellyttää systemaattista 

seurantaa ja tulosten aktiivista tulkintaa.   

Vuonna 2020 kunnassa käytettiin toista kertaa peräkkäin Kevan kyselytyökalua, 

jonka se tarjoaa asiakasorganisaatioilleen. Saman työkalun käyttö mahdollistaa 

vertailun edellisvuoden tuloksiin ja konkretisoi kehittymisen trendin.   

Edellisvuoden tapaan työhyvinvoinnin käytännön toteutuksesta vastasi kunnan 

työsuojelu. Se huolehti myös kyselyyn liittyvästä tiedottamisesta.   

Henkilöstö vastasi kyselyyn sähköisesti, ja vastaukset ohjautuivat suoraan Kevan 

järjestelmään. Kunnan työsuojelu poimi järjestelmästä tulostiedot niiden yksiköi-

den osalta, joissa oli vähintään viisi vastaajaa. Kunta sai jakaumatiedot yksiköistä, 

joissa oli vähintään 20 vastaajaa.   

 

Työhyvinvointikyselyn tulosten keskeiset havainnot 
 

Kyselyyn vastanneiden lukumäärä nousi edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2020 

vastaajia oli 68,8 % henkilöstöstä. Vastaava luku edellisvuonna oli 60,8.  

Vakiomuotoisten kysymysten lisäksi vuoden 2020 työhyvinvointikyselyssä kartoi-

tettiin koettua fyysistä ja henkistä väkivaltaa erillisillä kysymyksillä, jotka räätä-

löitiin Kevan kysymyspatteristoon kuntakohtaisesti. Vastaajista 19 % (280 henki-

löä) ilmoitti kokeneensa työssään fyysistä väkivaltaa viimeisten 12 kuukauden ai-

kana. Psyykkistä väkivaltaa kertoi kokeneensa peräti 29 % vastanneista (425 hen-

kilöä).   
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Vuosi 2020 oli poikkeuksellisen haasteellinen. Vaikka tulokset säilyivät edelleen 

hyvällä tasolla, arviointien jakaumat viestivät työhyvinvoinnin suunnasta. Esimer-

kiksi työyhteisön luottamuksellisen ilmapiirin kokonaisarvosana oli sama kuin 

edellisvuonna, mutta täysin samaa mieltä olleiden prosenttiosuus laski ja melko 

eri mieltä olleiden osuus kasvoi.  

 

 

Vuonna 2019 aloitettiin laajamittainen ja koko henkilöstöä koskeva kuntastrate-

gian jalkauttamistyö. Panostusta strategisten linjausten tiedostamiseen ja vuosit-

taisten sitovien tavoitteiden merkitykseen jatkettiin myös vuoden 2020 puolella. 

Työhyvinvointikyselyn mukaan vastanneista peräti 85 % ilmoitti olevansa tietoi-

sia työyksikön tavoitteista. Täysin samaa mieltä olleiden osuus kasvoi edellisvuo-

teen verrattuna. Tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä, kun ottaa huomioon sen, 

että sekä kunnan taloustilannetta että talousarviovuoden tavoitteiden 

Parhaat tulokset Heikoimmat tulokset 

Olen selvillä työyksikköni tavoitteista 4,2 Minulla on tarpeeksi aikaa saada työni 

tehdyksi 3,0 

Voin käyttää tietojani ja taitojani 

monipuolisesti 4,2 

Olen tyytyväinen organisaation 

johtamistapaan 3,1 

Minun ja esimieheni välillä vallitsee 

luottamuksen ilmapiiri 4,2 

Johtaminen organisaatiossa perustuu 

avoimuuteen 3,3 
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realistisuutta jouduttiin arvioimaan myös kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston 

tasolla kesällä 2020.  

Luottamus kuntaan työnantajana ja oman työn pysyvyyteen säilyi talouden tasa-

painottamisen haasteista huolimatta vahvana. Vain pieni osa kyselyyn vastan-

neista piti uskottavana sitä, että taloustilanne johtaa lomautuksiin tai irtisanomi-

siin.  

 

 

Työyksikkökohtaiset tulokset jaettiin esimiehille loka-marraskuun vaihteessa, mi-

käli työyksikössä oli vähintään viisi vastaajaa. Esimiehiä ohjeistettiin tulosten lä-

pikäymisestä siten, että läpikäynnin kirjalliset raportit tuli olla toimitettuina 

oman tulosalueen vastuuhenkilölle joulukuun 2020 loppuun mennessä. Henkilös-

töjaosto seuraa toimenpiteiden käynnistämistä.  

 

Kunnassa on osaava ja kehittyvä henkilöstö  
 

Kuluvan valtuustokauden alussa hyväksyttiin Kirkkonummen kuntastrategia sekä 
siitä johdetut elinvoima- ja hyvinvointiohjelmat. Näihin strategisiin asiakirjoihin 
pohjautuvat myös henkilöstöstrategiset päätökset sekä henkilöstön koulutuksia 
ja kehittämistyötä koskevat linjaukset. Kunnan henkilöstöresurssien ja osaami-
sen kehittämisen tulee kohdentua juuri niihin asioihin, jotka kuntastrategiassa 
on nostettu tärkeiksi.  
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Vuoden 2020 erityisteemana oli lean-ajattelu. Ensimmäisessä vaiheessa koulu-

tettiin kunnanjohtajan johtoryhmä sekä toimialojen johtoryhmät. Syksyllä 2020 

koulutettiin kaikki esimiehet.  

Vuoden 2020 koulutussuunnitelmassa huomioitiin kuntastrategian tavoitteiden 

lisäksi toimialakohtaiset ammatillisen kehittymisen erityistarpeet sekä tiedossa 

olleet kunta-alan muutokset. Kuntastrategiassa painottuvia digitaalisten palvelu-

prosessien kehittämistä koskevia koulutuksia järjestettiin keskitetysti. Lisäksi jär-

jestettiin hallinnollisia yleiskoulutuksia, asianhallinnan koulutuksia, turvallisuus-

koulutuksia, viestintään ja hyvään kielelliseen ilmaisuun liittyviä koulutuksia ja 

ensiapukoulutuksia. Henkilöstöyksikkö vastasi keskitettyjen koulutusten järjestä-

misestä.   

Koronapandemiasta huolimatta koulutukset järjestettiin lähes suunnitellusti. 

Suuri osa koulutuksista siirrettiin pidettäviksi sähköisillä etäyhteyksillä.   
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Vuoden 2020 koulutukselliseksi tavoitteeksi asetettiin, että jokainen kunnan 

työntekijä osallistuu vähintään kolmen työpäivän verran sellaisiin koulutuksiin, 

jotka ovat kunkin oman työn ja ammatillisen osaamisen kannalta olennaisia.   

Koulutuspäivien kokonaislukumäärä oli 1 009. Yhden päivän ajan koulutuksiin 

osallistui 489 henkilöä. Kahden päivän ajan koulutuksiin osallistui 179 henkilöä ja 

kolmen päivän ajan 341 henkilöä.  

Henkilöstön kehittämisen tavoitteita, henkilökohtaisten tavoitteiden asettamista 

ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Konkreettisimmin tämä ta-

pahtuu vuosittain toteutettavien kehityskeskustelujen yhteydessä. Vuoden 2020 

alussa kehityskeskustelukäytäntöä muutettiin siten, että kunnassa otettiin käyt-

töön ryhmäkehityskeskustelut. Tavoitteeksi asetettiin, että jokainen kunnan 

työntekijä osallistuu vähintäänkin ryhmäkehityskeskusteluun. Sen lisäksi jokai-

selle tarjottiin mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun.  

Vuonna 2020 kehityskeskustelujen piirissä oli 2 352 henkilöä. Noin 52 % keskus-

teluista dokumentoitiin annetun ohjeen mukaisesti ja vietiin loppuun saakka. Jär-

jestelmädatan mukaan peräti 33 % kehityskeskusteluista jäi kirjaamatta.  
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Vuonna 2020 jatkettiin vakiintunutta käytäntöä johdon infojen järjestämisestä. 

Kohderyhmänä on koko henkilöstö. Pandemiatilanteen vuoksi tilaisuudet järjes-

tettiin etäyhteyksillä ja niitä pidettiin kaksi kertaa. 

 

Henkilöstövoimavarat 
 

Tilastohetkellä 31.12.2020 kunnan palveluksessa oli 2 391 henkilöä. Lukumäärä 

pieneni hieman vuoden 2019 tilastointiajankohtaan verrattuna.  

   Koko- ja osa-aikaiset palvelussuhteet  

31.12.2020  Vakinaiset  Sijaiset  Määräaik  Yhteensä  

Konsernihallinto  54 1 15 70 

Perusk. ja lukiot opet  402 44 99 545 

Varhaiskasvatus  427 63 35 525 

Muu sivistystoimi  211 18 133 362 

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut 
yht.  

1040 125 267 1432 

Kuntatekniikka  264 9 10 283 

Perusturva  481 54 71 606 

Yhteensä 31.12.2020  1839 189 363 2391 

 

Vuonna 2019 aloitettua ja vuonna 2020 tehostetusti toteutettua talouden tasa-

painottamistyötä jatkettiin ja vapautuneita tehtäviä ja virkoja jätettiin täyttä-

mättä. Eniten henkilöstömäärä väheni sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden toi-

mialalla.   

 

Henkilöstömäärä toimialoittain 2019 2020

Konsernihallinto 65 70

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut 1 459 1 432

Yhdyskuntatekniikka 288 283

Perusturvapalvelut 585 606
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Henkilötyövuodet, koko kunta:  

 

Täyttölupamenettelyä kiristettiin ja vapautuneiden virkojen ja tehtävien täyttä-

misen tarvetta arvioitiin tarkasti. Käytäntönä on, että täyttöluvan myöntäminen 

edellyttää toimialajohtajan puoltoa. Täyttöluvan myöntää kunnanjohtaja.  Uusia 

palvelussuhteita alkoi 196 kpl ja palvelussuhteita päättyi 210 kpl.   

Lähtövaihtuvuus oli 12,31 % (edellisvuonna vastaava prosenttiluku oli 13,28). 

Suurin lähtövaihtuvuus oli ympäristönsuojelussa (33,33 %) ja lastensuojelussa 

(33,33 %).    

Eläkkeelle siirtyi 49 henkilöä. Lukumäärä on jokseenkin sama kuin vuonna 2019 

(48 henkilöä). Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 63,9 vuotta (63,58 

vuotta v. 2019). Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi kaksi henkilöä (v. 2019 

kuusi henkilöä) ja kuntoutustuelle yksi henkilö (kolme henkilöä v. 2019).   

Ns. varhe-maksu poistui itsenäisesti tilastoitavana kokonaisuutena vuonna 2019. 

Palkkaperusteinen maksu sisältää työkyvyttömyysmaksun. Vuonna 2019 maksun 

suuruus oli 2 462 928 euroa. Vuonna 2020 summa oli 2 638 939 euroa.  

Henkilöstön keski-ikä oli 44,93 vuotta. Keski-iältään nuorin henkilöstö on sivistys- 

ja vapaa-aikapalveluiden toimialalla. Keski-iältään vanhin henkilöstö on yhdys-

kuntatekniikan toimialalla.  

 

Naisten osuus oli 82 % ja miesten 18 %. 

  

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 %

Henkilöstön keski-ikä 2020 vakinaiset  kaikki 

Konserni   47,46 48,4

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut  45,12 43,85

Perusturvapalvelut  45,77 45,05

Yhdyskuntatekniikka  49,86 49,35
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Terveysperusteiset poissaolot, työterveys ja työkyvyn tuki 
 

Sairauspoissaolot vähenivät hieman edellisvuoteen verrattuna. 58 % kaikista sai-

rauspoissaoloista oli lyhyitä (1-10 päivää). Osittain lyhyiden sairauspoissaolojen 

määrään vaikuttivat koronatestaukset ja niihin liittyvät odotusajat.  

 

Työfysioterapeutin vastaanottokäynnit lisääntyivät hieman vuoden 2020 aikana. 

Selittävänä tekijänä on etätyön nopea yleistyminen koronatilanteessa. Työer-

gonomiaongelmat yleistyivät, kun työtä siirryttiin tekemään paikasta riippumat-

tomasti muualle kuin työnantajan osoittamiin työtiloihin.   

  

Käynnit kasvoivat noin 4 % lakisääteisissä työterveyshuoltopalveluissa. Kasvua 

selittävät lakisääteiset määräaikaistarkastukset, kuten kuulo- ja altistemittauk-

set.   

Työterveyshuollossa pidettävien työkykyneuvottelujen määrä laski merkittävästi 

edellisvuoteen verrattuna. Neuvotteluja käytiin yhteensä 66 kpl (vastaava luku 

edellisvuonna oli 86 kpl). Muutos johtuu prosessin tarkistamisesta; työterveys-

huolto arvioi, onko neuvottelun tarpeen taustalla todellinen uhka työkyvyn ale-

nemisesta.  

Kunnan työterveyshuoltopalvelut tuottaa Suomen Terveystalo Oy. Sopimus uu-

sittiin vuoden 2020 alussa.  

Työterveyshuollon toiminta perustuu työterveyshuoltolakiin. Käytännön toi-

minta kuvataan vuosittain laadittavassa toimintasuunnitelmassa.  

Sairauspoissaolot keskiarvo / 

henkilö      / päivä 
2020  2019  2018  2017 

Vakinaiset  14,18 15,44  14,33  15,48 

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

Kaikki yhteensä  13,17 13,89  13,04  13,40 
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Kirkkonummen kunnan työterveyshuoltosopimukseen sisältyvät sekä lakisäätei-

set (Kela I -korvausluokkaan kuuluvat) työterveyshuoltopalvelut että ei-lakisää-

teiset (Kela II -korvausluokkaan kuuluvat) työterveyshuoltopalvelut.  

 

Lähde: Terveystalo (työterveyshuoltoraportti) 

Työterveyshuollon kustannukset pienenivät noin 6 % edellisvuoteen verrattuna. 

Tavanomaisen toiminnan lisäksi hankittiin koronatestauksia perusturvapalvelui-

den toimialan sekä sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden toimialan henkilöstölle ke-

väällä 2020, jolloin julkisen sektorin koronatestauksia oli vaikeasti saatavissa. 

Kun koronatestaus ostettiin lisäpalveluna Terveystalosta, työnantajan arvion mu-

kaan vastaava summa säästyi sairauspoissaolokustannuksista. Koronatestausten 

kustannukset olivat 98 670 euroa. Ilman koronatestausten kustannuksia työter-

veyshuollon kokonaiskustannus vuonna 2020 olisi ollut noin 17 % pienempi kuin 

vuonna 2019.  Kustannukset per henkilö olivat 31,77 euroa (edellisvuoden vas-

taava summa oli 30,60 euroa).  

 

Työsuojelu   
 

Kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimuksessa työsuojelu määritel-

lään osaksi henkilöstövoimavarojen strategista johtamista.   

Työsuojelun tavoitteena on kehittää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja tur-

vallisuutta, kestävää tuloksellisuutta tuottavaa työelämää sekä henkilöstön koke-

maa työhyvinvointia suunnitelmallisten henkilöstöstrategisten ja terveyspainot-

teisten johtamis- ja toimintatapojen avulla.   

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 %
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Kirkkonummen kunnan työsuojelutoimijoita ovat työnantajaa edustava työsuoje-

lupäällikkö sekä henkilöstön keskuudestaan valitsemat neljä työsuojeluvaltuutet-

tua.   

Työnantajaa edustavana työsuojelupäällikkönä toimii turvallisuuspäällikkö. Vielä 

vuoden 2020 alkuun saakka hän toimi myös kunnan tietosuojavastaavana. Tieto-

suojavastaavan tehtävät siirrettiin kunnanlakimiehelle helmikuussa 2020.  

Työsuojelun vuosittain laadittavassa toimintaohjelmassa suunnitellaan toimenpi-

teet, joiden tavoitteena on yhteistyössä työterveyshuollon kanssa kannustaa, 

kouluttaa, tukea ja sitouttaa esimiehiä ja henkilöstöä työturvallisuuden edistämi-

seen ja riskien torjuntaan työpaikoilla. Käytännössä tätä työtä tehdään erityisesti 

työpaikkaselvitysten yhteydessä.   

Vuonna 2020 työsuojelu oli osallisena kaikkiaan seitsemän koulutustilaisuuden 

järjestämisessä. Lisäksi työsuojeluvaltuutetut järjestivät kohdekohtaisia koulu-

tuksia ja tekivät työsuojelutoimintaa tunnetuksi toimipisteissä. Keskeisiä aiheita 

nostettiin esille myös eri viestintäkanavien kautta.   

Sisäilmaongelmat pysyivät keskeisenä osana työsuojelutoimintaa myös vuonna 

2020. Kunnan työntekijät ilmoittivat 205 sisäilmaongelmasta. Määrä laski hie-

man edellisvuoteen verrattuna (384 kpl). Kohteiden määrä oli 34 (edellisvuonna 

38). Sisäilmaongelmia koskevat ilmoitukset käsiteltiin kunnan moniammatilli-

sessa sisäilmatyöryhmässä, joka kokoontui vuoden aikana 10 kertaa.   

Vuonna 2020 toimintaansa jatkoi kaksi kohdekohtaista sisäilmatyöryhmää: uu-

delleen käynnistetty Nissnikun koulun sisäilmatyöryhmä ja Sote-keskuksen sisäil-

matyöryhmä.  

Joulukuun lopussa 2019 otettiin käyttöön työsuojeluohjelmisto Awanic WPro. 

Vuoden 2020 alusta alkaen tällä järjestelmällä ilmoitetaan henkilöstön työtapa-

turmat ja ns. läheltä piti -ilmoitukset. Järjestelmässä tehdään myös työpaikka-

kohtaiset riskien ja vaarojen arvioinnit. Keväällä 2020 avattiin oikeudet työter-

veyshuollon toimijoille, jotka näkevät järjestelmästä mainitut työpaikkakohtaiset 

riskienarviointitiedot.   

Maailmanlaajuinen koronatilanne heijastui vuonna 2020 myös työsuojelun toi-

mintaan. Vuoden 2020 annettiin lukuisia ohjeita ja toimintaa koskevia rajoituk-

sia. Työsuojelu oli keväällä 2020 aktiivisesti mukana laatimassa ohjeistuksia esi-

merkiksi maskien käytöstä. Syksyllä 2020 laadittiin yhteistyössä ohje turvallisesta 

toiminnasta työpaikoilla. Varsinaiseen koronaryhmätyöskentelyyn työsuojelu ei 

osallistunut.   
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Työtapaturmat 
 

Henkilöstölle sattui kaikkiaan 153 vakuutusyhtiön korvaamaa tai käsittelyssä ol-

lutta työtapaturmaa. Edellisvuonna lukumäärä oli 193.   

Työmatkatapaturmien osuus oli 30 kpl (edellisvuonna 41 kpl).   

Yli kolmen päivän poissaoloon johtaneiden työ- ja työmatkatapaturmien määrä 

pysyi ennallaan (24 kpl). Näistä työtapaturmia oli 21 kpl. Työtapaturmien perus-

teella laskettava tapaturmalaajuus LTI3 (eli vähintään kolmeen sairauspoissaolo-

päivään johtaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden) nousi 

arvoon 6,5. Edellisvuonna vastaava arvo oli 4,1. Vuoden 2020 arvo voi vielä tilas-

toajankohdan jälkeen nousta, kun vakuutusyhtiö saa päätökseen kesken olevien 

vahinkoilmoitusten käsittelyn.    

Vakavien työtapaturmien lukumäärä on pysynyt ennallaan usean vuoden ajan. 

Vuosina 2015 – 2020 vakavien työtapaturmia on ollut 4-8 kpl. Vuonna 2020 näitä 

vakavia työtapaturmia oli 6 kpl, ja ne johtivat vähintään 30 päivän sairauspoissa-

oloon. Yhteensä nämä 6 työtapaturmaa johtivat 385 sairauspoissaolopäivään.   

Työsuojelu tutkii työtapaturmat. Tutkinnan tarkoituksena on löytää työtapatur-

mien juurisyy ja sen myötä estää vastaavanlaisten työtapaturmien tapahtuminen 

tulevaisuudessa. Työsuojeluvaltuutetut suorittavat työtapaturmatutkinnan ja 

laativat siitä raportin, joka käsitellään työpaikkakokouksissa ja toimialojen työ-

suojeluryhmissä. Työmatkatapaturmat eivät kuulu tutkinnan piiriin.   

Työtapaturmien yleisimpinä syinä ovat liukastumiset, kaatumiset sekä erilaiset 

iskeytymät.    

Vuonna 2020 työsuojelulle ilmoitettiin kaikkiaan 606 turvallisuushavaintoa. Il-

moitusten määrä lähes kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Turvallisuus-

havaintojen lukumäärän kasvu on positiivinen ilmiö, ja kertoo siitä, että työsuo-

jelun kannustus ns. läheltä piti -ilmoitusten tekemiseen on tuottanut tulosta. Il-

moitusten avulla voidaan estää vakavammat onnettomuudet ja tapaturmat.   

Väkivallasta tai väkivallan uhasta tehtiin 252 ilmoitusta. Noin sadassa tapauk-

sessa kyse oli raapimisesta, puremisesta, sylkemisestä, ruhjomisesta tai lyömi-

sestä. Kahdessa tapauksessa tapahtumasta tehtiin rikosilmoitus.  

 

Palkkaus ja henkilöstöetuudet    
 

Kunnan palkanlaskenta otettiin takaisin kunnan omaksi toiminnaksi 1.1.2020 al-

kaen.   
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Keväällä 2020 valtioneuvosto antoi eduskunnalle asetuksen valmiuslain käyt-

töönotosta. Tällä asetuksella suljettiin toimipisteitä. COVID19-pandemia aiheutti 

tilanteen, jossa töitä ei voitu tarjota kaikille ammattiryhmille. Tilanteen katsottiin 

oikeuttavan työnantajaa soveltamaan työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin 

lainkohtaa ainakin niissä toiminnoissa, jotka valtioneuvoston linjauksella määrät-

tiin keskeytettäviksi tai lopetettaviksi, sekä niihin välittömästi liittyneissä toimin-

noissa.  

Kunnan henkilöstöstä lähes 70 % kuuluu KVTES:n sopimusalaan. Seuraavaksi suu-

rin sopimusala on OVTES, jonka piirissä on lähes 24 % henkilöstöstä.   

Henkilöstö sopimusaloittain on kuvattu alla olevassa taulukossa.   

   

 2020  

 Prosenttiosuus Prosenttiosuus 

KVTES 1244 67,90 % 

LS 39 2,13 % 

OVTES 432 23,58 % 

TS 87 4,75 % 

TTES 30 1,64 % 

Eri henkilöitä yhteensä 1832 100,00 % 

 

Vaikka henkilöstömäärä hieman laski vuoden 2019 tilastoajankohtaan verrat-

tuna, työvoimakustannukset nousivat 24 004,14 euroon per henkilö. Vuonna 

2019 kustannus per henkilö oli 21 574,23 euroa.  

 

 

Vuonna 2020 käytössä olivat seuraavat henkilöstöetuudet:   

- sairausvastaanottotasoinen työterveyshuolto  

- liikuntaryhmät  

- merkkipäivälahja  

- yksi vapaavalintainen kurssi Kirkkonummen kansalaisopistossa  

- vapaa uintimahdollisuus Kirkkonummen uimahallissa  

 

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 €
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Henkilöstöjaosto päättää vuosittain käytössä olevista henkilöstöetuuksista val-

tuuston hyväksymän talousarvion puitteissa.   

 

Aikaisemmin käytössä ollut aloitepalkkiojärjestelmä lakkautettiin vuoden 2020 

keväällä. Henkilöstöjaoston päätöksellä sen tilalle otettiin käyttöön kehittämis-

raha. Tavoitteena on kannustaa henkilöstöä ideoimaan kunnan toimintojen ke-

hittämistä taloudellisten säästöjen tai lisätulojen aikaansaamiseksi. Kehittämisra-

haa voi saada ideasta, joka tuottaa vähintään palkitsemisen suuruisen säästön 

kunnalle. Kehittämisrahan suuruus on 500 tai 1 000 euroa erillisten kriteereiden 

mukaisesti. Vuoden 2020 joulukuussa kehittämisraha myönnettiin viidelle kehit-

tämisidealle (liite 2).   

 

Yhteistoiminta    
 

Kunnan yhteistoimintaryhmä kokoontui kymmenen kertaa vuonna 2020. Ko-

kouksista neljä pidettiin ylimääräisinä.   

Kunnan yhteistoimintaryhmä toimii myös työsuojelutoimikuntana ja käsittelee 

työsuojelun yhteistoimintaan liittyvät kuntatason asiat. Sen lisäksi kaikilla toi-

mialoilla on toimialakohtaiset työsuojeluryhmät. Toimintatapaa arvioitiin edelli-

sen kerran syksyllä 2019, ja tehdyn arvioinnin perusteella toimintatapaa tarkis-

tettiin vuoden 2020 alussa. Vuoden 2020 lopussa tehtiin linjaus, että toimiala-

kohtaiset yhteistoimintaryhmät otetaan käyttöön 1.6.2021 alkaen.  

Varsinaisten kokousten lisäksi järjestettiin yhteistoimintaryhmälle kohdennettu 

talouskoulutus, jossa käytiin läpi kuntatalouden keskeisiä tunnuslukuja ja kunnan 

taloustilannetta.   

Virallisten yhteistoimintaryhmän kokousten lisäksi järjestettiin sekä henkilöstö-

johdon ja henkilöstöjärjestöjen viikoittaisia tapaamisia että toimialajohdon ja 

henkilöstöjärjestöjen tapaamisia.  

Keväällä 2020 työnantaja, pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut kokoon-

tuivat viikoittain käsittelemään koronapandemiatilannetta. Tilaisuuksissa arvioi-

tiin tilanteen kehittymistä ja pohdittiin tarvittavia toimenpiteitä. Syksystä 2020 

alkaen koronatilannetta käsiteltiin muiden tapaamisten yhteydessä.  

Yhteistoiminnassa päivitettiin seuraavat toimintaohjeet:  

- toimintaohje lomarahan vaihtamisesta vapaaksi   

- ohje lisätyön tarjoamisesta osa-aikatyötä tekeville   

- ohje vuoden 2021 kehityskeskusteluista   
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Vuoden 2020 aikana käytiin useita yhteistoimintaneuvotteluja. Merkittävä osa 

neuvotteluista liittyi perusturvapalveluiden toimialan organisaatiomuutokseen, 

jonka myötä organisaatio uudistettiin ns. elinkaarimallin mukaiseksi.  

 

Vuonna 2020 päivitettiin paikallinen sopimus vesihuoltolaitoksen henkilöstön va-

rallaolosta sekä uudistettiin paikallinen sopimus etätyöstä.   

 

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäytössä noudatettiin toimikaudelle 2018 – 2021 

laadittua sopimusta. Pääluottamusmiesten ajankäytöstä käynnistettiin neuvotte-

lut loppuvuonna 2020.  
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Henkilöstökertomus pähkinänkuoressa  
 

Henkilöstömäärä 

   Koko- ja osa-aikaiset palvelussuhteet  

31.12.2020  Vakinaiset  Sijaiset  Määräaik  Yhteensä  

Konsernihallinto  54 1 15 70 

Perusk. ja lukiot opet  402 44 99 545 

Varhaiskasvatus  427 63 35 525 

Muu sivistystoimi  211 18 133 362 

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut yht.  1040 125 267 1432 

Kuntatekniikka  264 9 10 283 

Perusturva  481 54 71 606 

Yhteensä 31.12.2020  1839 189 363 2391 

  

Työhyvinvointikysely 2020 

 

Henkilöstön keski-ikä  

 

Sairauspoissaolot  

 

Parhaat tulokset Heikoimmat tulokset 

Olen selvillä työyksikköni tavoitteista 4,2 Minulla on tarpeeksi aikaa saada työni 

tehdyksi 3,0 

Voin käyttää tietojani ja taitojani 

monipuolisesti 4,2 

Olen tyytyväinen organisaation 

johtamistapaan 3,1 

Minun ja esimieheni välillä vallitsee 

luottamuksen ilmapiiri 4,2 

Johtaminen organisaatiossa perustuu 

avoimuuteen 3,3 

Henkilöstön keski-ikä 2020 vakinaiset  kaikki 

Konserni   47,46 48,4

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut  45,12 43,85

Perusturvapalvelut  45,77 45,05

Yhdyskuntatekniikka  49,86 49,35

Sairauspoissaolot keskiarvo / 

henkilö      / päivä 
2020  2019  2018  2017 

Vakinaiset  14,18 15,44  14,33  15,48 

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

Kaikki yhteensä  13,17 13,89  13,04  13,40 


