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1. JOHDANTO 

 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2017 kuntastrategian vuoteen 2025. Strategias-
sa kunnan visiona on Meidän Mynämäki. Kunnan arvoina on vastuullisuus, avoimuus, uu-
distuminen ja kestävä luontosuhde. Missiona on, että Mynämäki on turvallinen, yhteisölli-
nen ja ympäristöarvot huomioiva vetovoimainen kunta. Mynämäki luo hyvinvointia laaduk-
kailla palveluilla yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja ympäristökuntien kanssa. 
 
Henkilöstö on tärkein voimavara, jonka avulla kuntastrategiaa toteutetaan. Strategiassa 
yhtenä tavoitteena on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta. Tavoitteen toteutta-
miseksi on toimenpiteinä kirjattu hyvästä johtamiskulttuurista ja johtamisen edellytyksistä 
huolehtiminen, henkilökunnan täydennyskoulutuksesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen 
sekä myönteisen työnantajakuvan kehittäminen. 
 
Kunnassa on käytössä toimintamalli, jonka avulla esimiehet seuraavat henkilöstön työky-
kyä ja sairauspoissaoloja. Tavoitteena on puuttua työkyvyn alenemiseen ja sairauspoissa-
oloihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lisäksi kunnassa on käytössä työterveys-
huollon kanssa yhteistyössä laadittu varhaisen tuen -malli. Mallilla työnantaja, työntekijät ja 
työterveyshuolto noudattavat yhdessä toimenpiteitä, joilla ylläpidetään, edistetään ja tue-
taan työkykyä sekä työhön paluuta mahdollisilta pitkiltä sairaslomilta. Työterveyshuollon 
palvelut on helmikusta 2017 alkaen ostettu Mehiläinen Oyj:stä. Kunnan edustajien ja Mehi-
läisen edustajien kesken pidetään säännöllisesti kokouksia, joissa käydään läpi työter-
veyshuoltoon liittyvät asiat. 
 
Useammassa koulukiinteistössä on ilmennyt sisäilmaongelmia. Kouluja siirrettiin väistöti-
loihin ja käynnistettiin selvitykset investointitarpeista. Vuoden 2019 talousarviossa on mää-
rärahavaraus Huolin koulun peruskorjaukseen. Sisäilmatyöryhmä nimettiin uudelleen. Si-
säilmatyöryhmän tarkoituksena on ennaltaehkäistä sisäilmaongelmia. Työryhmä ottaa kä-
siteltäväksi pitkäkestoiset sisäilmaongelmatilanteet ja suunnittelee ongelman käsittelypro-
sessin sekä vastaa prosessin aikaisesta sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä.  
 
Vuoden 2018 aikana henkilökunnalle järjestettiin koulutuksia liittyen toukokuussa 2018 
voimaan tulleeseen EU:n tietosuoja-asetukseen. Lisäksi oli yhteiskoulutus naapurikuntien 
kanssa mm. julkisuuslaista. 
 
Laadukkaan palvelutuotannon ja kilpailukykyisten kuntatyöpaikkojen turvaamiseksi on tär-
keää kehittää määrällisiä ja laadullisia henkilöstöresursseja. Kehittämisen lähtökohdaksi 
tarvitaan tietoa henkilöstöön liittyvien tekijöiden nykytilasta ja kehityksestä. Henkilöstötilin-
päätöksellä pyritään edistämään tätä arviointia. 
 
Henkilöstötilinpäätöksen aineisto on kerätty henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä AGS-
raportointiohjelmalla sekä taloushallinnon ohjelmistoista. Lisäksi tietoa on kerätty mm. va-
kuutusyhtiön tilastoista. 
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2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA IKÄRAKENNE 

 
 
Henkilöstön määrä 
 
Henkilöstön määrä on vuoden viimeisenä päivänä voimassa olleiden palvelussuhteiden 
lukumäärä. 
 
Vuoden 2018 viimeisenä päivänä kunnan palveluksessa oli 319 (edellisenä vuonna 314) 
viran- ja toimenhaltijaa, joista 239 oli vakituisessa palvelussuhteessa ja 80 (73) määräai-
kaisessa palvelussuhteessa. 
 
Vakituisen henkilöstön määrä on vähentynyt verrattuna vastaavaan aikaan edellisenä 
vuonna. Kyseessä on yhden päivän poikkileikkaustieto, joten pois lähteneen vakituisen 
tilalle ei ole vuoden vaihteessa vielä palkattu uutta henkilöä. 
 
Suurin osa määräaikaisista on opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa. Määräaikaisten 
määrä on hiukan lisääntynyt edellisen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna.  
 
palvelussuhde 31.12. miehet naiset yhteensä

muutos % 

edellisvuodest

a

Vakinaiset 47 192 239 -0,8

Määräaikaiset 12 68 80 9,6

 - joista työllistettyjä 4 1

Yhteensä 59 260 319 1,6  
 
 
 

Kuntatyönantajien mukaan kunta-alalla työskenteli 420 500 henkilöä lokakuussa 2018. 
Henkilöstömäärä kasvoi 0,4 % edellisen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Kunta-
alan henkilöstömäärän kuusi vuotta jatkunut vähentyminen päättyi. Henkilöstömäärä on 
suurimmillaan vuonna 2011, jolloin kunta-alalla työskenteli 441 199 henkilöä. 
 

Henkilöstömäärä palvelussuhteen luonteen mukaan osastoittain: 
 

vakituiset %

osa-

aikaiset *) %

määrä-

aikaiset % työllistetyt*) %

oppi-

sopimus % yhteensä %

hallinto-osasto 13 8,3 1 0,0 6 20,0 19 11,8

sivistysosasto 167 1,2 25 -7,4 61 19,6 2 228 181,5

tekninen osasto 59 -7,8 4 -55,6 13 -23,5 1 -75,0 72 -77,1

yhteensä 239 -0,8 30 -18,9 80 9,6 3 319 1,6

%-osuus 74,9 -2,4 9,4 -20,2 25,1 7,9 0,9

% -sarake on muutos edelliseen vuoteen.

*) sisältyy muihin lukuihin  
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Henkilöstön ikärakenne 
 
Mynämäessä vakituisen henkilöstön keski-ikä on 48,0 vuotta (edellisenä vuonna 47,6 
vuotta). Koko henkilöstön keski-ikä oli 46,1 vuotta (46,6). Määräaikainen henkilöstö on 
nuorempaa kuin vakituinen henkilöstö, joten koko henkilöstön keski-ikä on alempi. 
 
Vakituinen henkilöstö   Koko henkilöstö 
   
Ikä vuosina Lukumäärä % -osuus

alle 30 10 4,2

30 - 39 42 17,6

40 - 49 91 38,1

50 - 59 72 30,1

60 - 64 24 10,0

65 ja yli 0 0,0

Yhteensä 239

Keski-ikä 48,01

Ikä vuosina Lukumäärä % -osuus

alle 30 35 11,0

30 - 39 61 19,1

40 - 49 104 32,6

50 - 59 91 28,5

60 - 64 26 8,2

65 ja yli 2 0,6

Yhteensä 319

Keski-ikä 46,06  
 
 
Koko maan kuntasektorin vuoden 2018 tietoja ei ole saatavilla. Vuonna 2017 koko kunnal-
lisen vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 47,9 (47,9) vuotta ja koko henkilöstön keski-ikä oli 
45,8 (45,8) vuotta. Koko maassa määräaikaisten keski-ikä oli 38,0 (38,0) vuotta. 
 
Koko maassa koko kunnallisen henkilöstön ikärakenne vuonna 2017: 
 
alle 20 v 0,3 % 
20-29 v 10,4 % 
30-39 v 20,3 % 
40-49 v 25,5 % 
50-59 v 31,7 € 
yli 60 v 11,7 % 
 
Lähde: Kuntatyönantajat 

 
Henkilötyövuodet 
 
Henkilömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vai-
kuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa 
ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä 31.12. 
 
Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevien henkilötyövuotta ei saada erikseen palkanlas-
kennan järjestelmistä. Kunnan palveluksessa oli vuoden 2018 aikana 146 (176) eri henki-
löä määräaikaisessa palvelussuhteessa. Luku sisältää yhdenkin päivän työsuhteet. Eniten 
määräaikaisia on opetustoimessa, päivähoidossa, ruokapalveluissa ja laitoshuollossa. 
 
Henkilötyövuoden määrä on aina enintään yksi, jolloin ylitöitä tai muullakaan tavoin tehtyjä 
normaalin työajan ylittävää työaikaa ei oteta laskennassa huomioon. 
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Henkilötyövuodet Miehet Naiset Yhteensä Muutos % 

edellisvuodesta

Henkilötyövuodet palvelussuhteessa 56,46 224,53 280,99 3,3

 
 
Henkilötyövuosi = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 x (osa-
aikaprosentti/100). 

 
Henkilöstön vaihtuvuus 
 
Henkilöstön vaihtuvuus on vakituisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön vuoden ai-
kana alkaneet ja päättyneet palvelussuhteet. Prosentit on laskettu suhteuttamalla em. 
henkilöiden lukumäärät edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön kokonaismäärään. 
 
Vakinaiset Lukumäärä Vaihtuvuus%

Alkaneet palvelussuhteet 11 4,6

Päättyneet palvelussuhteet 17 7,1

 
 
Päättyneistä palvelussuhteista eläkkeelle jääneitä on 11 henkilöä. Vuoden lopussa pois 
lähteneiden tilalle ei ole vielä saman vuoden puolella palkattu uutta henkilöä. Alkaneiden 
määrässä on mukana myös ne, joiden työ-/virkasuhde on muuttunut määräaikaisesti vaki-
tuiseksi. Vaihtuvuusprosentit ovat alhaisemmat kuin edellisenä vuonna. 
 
Eläköityminen 
 
 
Eläköityminen 2018 lukumäärä keski-ikä

Vanhuuseläkkeelle siirtyneet

    KuEL:n piiriin kuuluvat 7 63,7

    VaEL:n piiriin kuuluvat (opettajat) 2 63,2

Osa-aikaeläkkeen aloittaneet 0

Työkyvyttömyyseläkkeet 4 61,4

 
 
 
Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä on hiukan noussut edellisestä vuodesta. Vuonna 2017 
Kuel:n piiriin kuuluneiden keski-ikä oli 63,3 vuotta ja Vael:n piiriin kuuluneiden 60,2 vuotta. 
 
Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden keski-ikä on aika korkea. Vuonna 2017 ei jäänyt yh-
tään henkilöä työkyvyttömyyseläkkeelle. 
 
Eläketurvakeskuksen mukaan koko maassa työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kääntyi 
kasvuun vuonna 2018. Ikäryhmittäin tarkasteltuna nousu kohdistui lähinnä 25-44 vuotiai-
siin ja 60 vuotta täyttäneisiin. 
 
Eläkemaksut 
 
KuEL-maksu ja VaEL-maksu ovat palkkaperusteisia eläkemaksuja. Eläkemenoperusteista 
maksua maksetaan niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat karttuneet kunnan pal-
velussa ennen vuotta 2005. Varhe-maksua maksetaan työntekijän jäädessä ensimmäistä 
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kertaa työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai 
kuntoutustuelle (määräaikainen työkyvyttömyyseläke). 
 
 
Eläkemaksut 2018 euroa %-osuus palkka-

kustannuksista edellisenä vuonna

KuEL-maksu 1 428 559 14,2 14,6

VaEL-maksu (opettajat) 275 974 2,8 3,0

Eläkemenoperusteinen maksu 714 654

varhe-maksu 82 527 0,8 0,7

 
 
 

3. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

 
Osaaminen vaikuttaa sekä henkilöstön työhyvinvointiin että tulokselliseen toimintaan. 
Osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen on osa osaamisen johtamisen ja varmistami-
sen kokonaisuutta, johon kuuluvat myös osaamisen ylläpito, osaamisen siirtäminen ja uu-
den osaamisen hankkiminen. 
 
Alla olevassa taulukossa on ilmoitettu koulutukset (osallistujien määrä ja päiviä/osallistuja), 
joihin on ollut mahdollista hakea lakisääteisestä koulutuskorvausta työttömyysvakuutusra-
hastolta. Koulutuskorvaukseen oikeuttavia koulutuspäiviä voi olla enintään kolme työnteki-
jää kohti. Vuodelta 2018 työttömyysvakuutusrahastolta saatiin 1.264 euroa koulutuskor-
vausta. 
 
Osaamisen kehittäminen 2018 osallistujien 

määrä

päiviä/ 

osallistuja

kustannukset 

euroa/v

Ammatillinen henkilöstökoulutus 16 3,9 36 191

Opintovapaalla oleva henkilöstö 1

Yhteensä 3,9 36 191  
 
Osaamisen kehittäminen sisältää koulutuksen menot (päivärahat, kurssimaksut ja matka- 
ja majoituskustannukset). Menot eivät sisällä koulutuksen ajan palkkoja. Menoista ei ole 
vähennetty työttömyysvakuutusrahaston koulutuskorvausta. Korvaus vähennetään kunnan 
maksamasta työttömyysvakuutusmaksusta. 
 
Vuonna 2018 oli koko henkilökunnan yhteisiä koulutuksia mm. tietosuoja-asetuksesta ja 
julkisuuslaista. 
 

4. PALKANKOROTUKSET JA PALKKAUKSEN RAKENNE 

 
Vuonna 2018 aikana tuli virka- ja työehtosopimusten mukainen yleiskorotus 1.5.2018 al-
kaen ja lisäksi opettajien virkaehtosopimuksen mukaiset korotukset 1.12.2018 alkaen. Ki-
ky-sopimukseen liittyen kuntasektorin työntekijöiden ja viranhaltijoiden lomarahoja leikattiin 
30 % edelleen kesällä 2018. Lomarahojen leikkaus jatkuu vielä kesällä 2019. 
 
Helmikuun 2018 alusta voimaan tulleissa virka- ja työehtosopimuksissa on vuosina 2018 ja 
2019 yleiskorotuksia ja paikallisesti jaettavia järjestelyeriä sekä tekstimuutoksista aiheutu-
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via kustannusvaikutuksia. Koko kuntasektorilla kustannusvaikutus vuonna 2018 oli keski-
määrin yhteensä 1,3 %. Vuonna 2019 kustannusvaikutus on keskimäärin 2,16 % eli yh-
teensä 3,46 %. Sopimuskauden lopussa palkkakustannukset ovat 3,5 % korkeammat kuin 
sopimuskauden alussa.  
 
Palkkauksen rakenne keskimäärin ja keskiansio 
 
Alla olevassa taulukossa on sopimusaloittain palkkauksen rakenne keskimäärin 
31.12.2018 palvelussuhteessa olleiden palkoista (% kokonaisansioista). 
 
Henkilökohtaisten lisien osuus on laskettu tehtäväkohtaisesta palkasta. KVTES:n mukaan 
henkilökohtaisiin lisiin on käytettävä 1,3 % tehtäväkohtaisista palkoista. TS:n mukaan hen-
kilökohtainen lisä voi olla enintään 30 % henkilön tehtäväkohtaisesta palkasta. 
 
Kokonaisansio keskimäärin ja keskiansiot on laskettu kokoaikaisessa palvelussuhteessa 
31.12.2017 olleiden kokonaispalkoista. KVTES:n piiriin kuuluvien osalta esitetään miesten 
vähäisen määrän takia vain naisten keskiansio ja kokonaiskeskiansio. TS:n ja TTES:n pii-
rin kuuluvien osalta esitetään pienen henkilömäärän takia vain kokonaisansiot keskimää-
rin. Kokonaisansiot ja keskiansiot sisältää lisä- ja ylityökorvaukset keskiarvona koko vuon-
na maksetuista lisistä. 
 
2018 KVTES Opetusala 

(OVTES)

Tekniset (TS) Tuntipalkkaiset 

(TTES)

Tehtäväkohtainen palkka 91,4 76,8 83,5

Palveluaikaan sidotut lisät 4,9 13,2 6,7

Henkilökohtainen lisä * 1,7 4,2

Muut säännöllisen työajan lisät 0,4 9,9

Lisä- ja ylityökorvaukset ** 1,6 5,6

Yhteensä 100,0 100,0 100,0

Kokonaisansio keskim. euroa/kk *** 2 356 3 808 3 188 12,99

Miesten keskiansio euroa/kk 4 115

Naisten keskiansio euroa/kk 2 393 3 609

 
 
 

5. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT 

 
Työvoimavaltaisella kunta-alalla työvoimakustannukset ja investoinnit henkilöstön työhy-
vinvointiin ja osaamisen kehittämiseen muodostavat merkittävän osan kunnan taloudesta. 
Työvoimakustannusten rakenteen ja kehityksen seuranta ovat siten keskeisiä myös henki-
löstöraportoinnissa. 
 
Palkkasumman nousu edelliseen vuoteen verrattuna johtuu työ- ja virkaehtosopimuksen 
mukaisista palkankorotuksista. Kiky-sopimukseen liittyen kuntasektorin lomarahoja leikat-
tiin edelleen 30 %. Kiky-sopimukseen liittyen työnantajien sivukuluja alennettiin myös 
vuonna 2018. 
 
Sairauslomapäivien määrä on lisääntynyt 12,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Terveys-
perusteisten poissaolojen kustannukset ovat vastaavasti lisääntyneet 10,7 %. Osa on ollut 
pitkiä sairaslomia, joilta ei enää ole virka- ja työehtosopimusten mukaisesti maksettu palk-
kaa. Lisätietoa sairauslomista on kohdassa Terveysperusteiset poissaolot. 
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Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit 2018 Muutos% ed. 

vuoteen

Työvoimakustannukset yhteensä,

josta

1. Palkat yhteensä, 10 026 259 3,6

    josta

 - vuosiloma-ajan palkat 671 904 -0,2

 - terveysperusteisten poissaolojen 163 402 53,9

   palkat, netto (Kela-korvaukset vähennetty)

 - perhevapaiden palkat, brutto, Kela-korv sis edelliseen 39 139 -47,1

 - muut lakisääteisten/sopimusperusteisten 76 387 -4,5

   poissaolojen palkat

2. Työnantajan eläke- ja muut sosiaali- 2 850 530 -4,2

    vakuutusmaksut

3. Muut

 - rekrytointikustannukset lehti-ilmoitus ym. kuluja

 - vuokratyövoiman kustannukset 0

4. Henk ilöstöinvestoinnit

 - työterveyshuolto, netto 45 000 5,9

 - koulutus ja muu kehittäminen 32 858 -16,5

 - kuntoutus, kaikki on palkatonta

 - muut yhteensä (mm. tyky-toiminta, suojavaatteet, työergonomia) 30 003 -4,9

 
 

6. TYÖAJAN JAKAUTUMINEN 

 
Taulukoissa esitetään erikseen opettajat ja muu henkilöstö. 
 
Muu henkilöstö kuin opettajat  2018 työpäivät % teoreett. 

säännöllisestä 

vuosityöajasta

euroa* % palkka-

kustannuksista

Kalenterivuoden päivät (365 tai 366)

 - vähennetään lauantait, sunnuntait,

   työaikaa lyhentävät arkipyhät

   = teoreettinen säännöllinen vuosityö- 53 373

   aika (työpäiviä)

Vähennetään työpäivinä:

 - vuosilomat ja muut lomat 5 897 11,0 638 827 7,5

 - terveysperusteiset poissaolot 3 297 6,2 233 105 2,7

 - perhevapaat 1 326 2,5 11 043 0,1

 - koulutus 156 0,3 15 401 0,2

 - muut palkattomat poissaolot 3 731 7,0

 - vapaana annetut työaikakorvaukset 154 0,3 12 284 0,1

 + Rahana korvatut lisä- ja ylityöt **) 381

 = Tehty vuosityöaika 39 193

* Kela-korvausta ei ole vähennetty.

** Sisältää päivystyksen. Tunnit on muutettu työpäiviksi käyttäen 38,75 h viikkotyöaikaa.  
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Opettajat  2018 työpäivää % teoreett. 

säännöllisestä 

vuosityöajasta

euroa * % palkka-

kustannuksista

Kalenterivuoden päivät (365 tai 366)

 - vähennetään lauantait, sunnuntait,

    työaikaa lyhentävät arkipyhät

 - vähennetään koulutyön keskeytysaika

   = teoreettinen säännöllinen vuosityöaika 17 823

   (työpäiviä)

Vähennetään työpäivinä:

 - terveysperusteiset poissaolot 398 2,2 54 363 1,1

 - perhevapaat 558 3,1 11 818 0,2

 - koulutus 150 0,8 18 363 0,4

 - muut palkattomat poissaolot 335 1,9

 = Tehty vuosityöaika 16 382

* Kela-korvausta ei ole huomioitu  
 
 

7. TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT 

 
 
Terveysperusteisia poissaoloja ovat omasta sairaudesta johtuvat poissaolot sekä työtapa-
turmista, työmatkatapaturmista ja ammattitaudeista johtuvat poissaolot. 
 
Sairauspoissaolopäivät yhteensä ovat lisääntyneet 12,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
Nousu johtuu pääasiassa vakavista pitkäaikaissairauksista ja puhtaanapidossa tyypillisistä 
tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Muutamat henkilöt ovat olleet koko vuoden sairauslomalla. 
Työkyvyttömyyseläkkeelle jäi edelliseen vuoteen verrattuna useita henkilöitä. Työkyvyttö-
myyseläkettä edeltää pääsääntöisesti paljon jaksottaisia sairauspoissaoloja. Nämä ovat 
lisänneet 30-60 päivän sairauspoissaolojaksoja. 
 
Myös joidenkin koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmista aiheutui jonkin verran sairaus-
poissaoloja. Sisäilmatyöryhmä nimettiin tammikuussa 2018 uudelleen. Sisäilmatyöryhmän 
tarkoituksena on ennaltaehkäistä sisäilmaongelmia. Työryhmä ottaa käsiteltäväksi pitkä-
kestoiset sisäilmaongelmatilanteet ja suunnittelee ongelman käsittelyprosessin sekä vas-
taa prosessin aikaisesta sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä.  
 
Kunnassa on käytössä varhaisen puuttumisen malli, jossa sairauspoissaoloihin ja niiden 
syihin puututaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Työterveyshuollon kanssa käy-
dään ns. kolmikantaneuvotteluja, joissa selvitetään mm. keinoja työhön palaamiseen tai 
eläkkeelle hakeutumiseen. 
 
Sairauspoissaoloprosentti on 6,8 %. Vuonna 2017 sairauspoissaoloprosentti oli 6,4 %. 
 
Sairauspoissaoloprosentti on laskettu kaavalla: sairauspoissaolot kalenteripäivinä/koko henkilöstön 31.12. 
säännöllinen työaika% 
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Terveysperusteiset poissaolot, 

koko henkilöstö 2018

kalenteripäivät euroa * % palkka-

kustannuksista

Lyhyet poissaolot alle 4 pv 808 63 024 0,5

  4 - 29 pv 1 731 122 581 1,0

30 - 60 pv 1 236 55 872 0,4

61 - 90 pv 320 8 499 0,1

91 - 180 pv 758 37 777 0,3

yli 180 päivää 214 721 0,0

Yhteensä 5 067 288 474 2,2

Keskimäärin/henkilötyövuosi 17 946,59

Em. poissaoloista erikseen

 - työtapaturmat 187 13 844 0,1

 - työmatkatapaturmat 0

 - ammattitaudit tai -epäilyt 0

* Kela-korvausta ei ole vähennetty palkkasummista.  
 
Vuonna 2018 kunta sai Kela-korvauksia ja vakuutusyhtiön tapaturmakorvauksia yhteensä 
122.017 euroa. Korvauksia ei pystytä erottelemaan poissaolojen päivien lukumäärän mu-
kaan. 
 
Työterveyslaitoksen Kunta10 –tutkimus on kunta-alan henkilöstön seurantatutkimus, jossa 
seurataan noin 90.000 kuntatyöntekijän sairauspoissaoloja yhdenmukaisella laskentataval-
la eli sairauspoissaolopäivien määrä/henkilötyövuosi. Laskennassa ovat mukana kokoai-
kaisten kuntatyöntekijöiden työstä poissaolopäivät oman sairauden vuoksi. Tutkimuksessa 
on mukana suurimmat kaupungit ja muutamia muita kaupunkeja. 
 
Kunta10 –tutkimuksen mukaan vuonna 2018 kuntatyöntekijät olivat poissa sairauden takia 
keskimäärin 17 päivää. Lyhyet eli 1-3 päivän sairauspoissaolokerrat jatkoivat kasvuaan 
mutta myös pidemmät poissaolot kääntyivät nousuun vuonna 2018. Vähiten kunta-alalla 
olivat poissa opettajat ja lääkärit. Eniten sairauspoissaoloja oli hoitajilla, koulunkäyn-
ninavustajilla ja laitoshuoltajilla. 
 
Mynämäen kunnan sairauspoissaolojen määrä on samalla tasolla kuin Kunta10 –
tutkimuksessa. Mynämäessäkin lyhyet poissaolot ja myös 30-60 päivän sairauspoissaolot 
ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Työtapaturmat ja työmatkatapaturmat 
 
Vakuutusyhtiön tilaston mukaan vuonna 2018 sattui 17 työtapaturmaan (19 edellisenä 
vuonna), joista vakuutusyhtiö maksoi korvauksia 77 (30) päivästä. 
 
Työtapaturmista 7 eli 41 % oli oppilaan tai hoitolapsen henkilökunnalle aiheuttamia. Edelli-
senä vuonna vastaavia tapaturmia oli 8 (42 %). Näiden lisäksi luokissa ja päiväkotiryhmis-
sä sattuu paljon eriasteisia väkivaltatilanteita, joista ei tehdä ilmoitusta vakuutusyhtiölle. 
Henkilökunnalle on järjestetty jo aiemmin työnohjausta ja koulutusta väkivaltaisen oppilaan 
kohtaamiseen ja vuonna 2018 turvakoulutusta on pidetty kaikille halukkaille perusopetuk-
sen opettajille ja ohjaajille. Kouluille on myös hankittu turvapuhelimia. 
 
Vakuutusyhtiö maksoi työtapaturmista ohimenevät korvauksia yhteensä 12.119 euroa 
(6.960 euroa). Pysyviä korvauksia ei aiheutunut. Työmatkatapaturmia sattui 3 (1), joista 
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vakuutusyhtiö maksoi ohimeneviä korvauksia 732 euroa (605 euroa). Pysyviä korvauksia 
ei aiheutunut. 
 

8. TYÖTERVEYSHUOLLON KÄYNNIT JA KUSTANNUKSET 

 
Mynämäen kunnan työntekijöiden ja viranhaltijoiden työterveyshuollon palvelut ostetaan 
Mehiläinen Oyj:ltä. Työterveyshuollon sopimus sisältää työterveyshuollon (työpaikkaselvi-
tykset, tiedotus ja ohjaus, terveystarkastukset, työkykyä ylläpitävä toiminta ja vajaakuntoi-
sen työntekijän terveydentilan seuranta) ja yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. Myös eri-
koislääkärin konsultaatiot ovat mahdollisia perustellusta syystä. 
 
Vuonna 2018 käynnit ovat jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna. Työpaikkaselvityk-
siä on tehty enemmän. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet ja se lisää myös käyntejä työ-
terveyshuollossa. Ohjausta ja neuvontaa koskevat tiedot puuttuvat vuosilta 2014-2017, 
koska niitä ei ole aikaisemmin saatu työterveyshuollon palvelun tuottajalta. 
 
Työterveyshuollon käynnit ja 

kustannukset 2014-2018

2014 ero % 2015 ero % 2016 ero % 2017 ero % 2018 ero %

Sairaanhoitokäynnit ja tutk imukset, kpl

lääkäri 889 118 15,3 810 -79 -8,9 892 82 10,1 460 -432 -48,4 486 26 5,7

terveydenhoitaja 428 -91 -17,5 319 -109 -25,5 324 5 1,6 125 -199 -61,4 85 -40 -32,0

fysioterapeutti

erikoislääkärit 9 1 12,5 35 26 288,9 45 10 28,6 13 -32 -71,1 34 21 161,5

laboratorio 975 -120 -11,0 1038 63 6,5 1256 218 21,0 355 -901 -71,7 393 38 10,7

kuvantaminen / radiologia 72 -16 -18,2 88 16 22,2 86 -2 -2,3 71 -15 -17,4 55 -16 -22,5

Työpaikkaselvitykset, h

lääkäri 9,00 4,5 100,0 6,5 6,5 0,5 -6 -92,3 14 13,5 2700,0

terveydenhoitaja 35,50 30,5 610,0 4,5 -31 -87,3 28,5 24 533,3 9,5 -19 -66,7 26 16,5 173,7

fysioterapeutti 3,00 -3 -50,0 16,5 13,5 450,0 18,5 2 12,1 1,5 -17 -91,9 37,5 36 2400,0

Terveystarkastusten käynnit ym., kpl

lääkäri 67 14 26,4 85 18 26,9 69 -16 -18,8 106 37 53,6 112 6 5,7

erikoislääkärit 3 3 1 -2 -66,7 1 0 0,0 2 1 100,0

terveydenhoitaja 153 40 35,4 259 106 69,3 228 -31 -12,0 121 -107 -46,9 109 -12 -9,9

fysioterapeutti 51 -2 -3,8 73 22 43,1 116 43 58,9 97 -19 -16,4 91 -6 -6,2

psykologi 18 17 17 -1 -5,6 33 16 94,1 40 7 21,2 -40 -100,0

laboratorio ja kuvantaminen 191 48 33,6 414 223 116,8 277 -137 -33,1 126 -151 -54,5 227 101 80,2

Ohjaus ja neuvonta / ryhmä h

lääkäri 7,5

terveydenhoitaja 6

fysioterapeutti 18

psykologi 2

Ohjaus ja neuvonta / yksilökäynnit kpl

lääkäri

terveydenhoitaja 25

fysioterapeutti 24

psykologi 11

sairauspoissaolot, kalenteripv 4 360 -50 -1,1 3 569 -791 -18,1 3 788 219 6,1 4 492 704 18,6 5 056 564 12,6

Työterveyshuollon kustannukset brutto, € 79 069 9 420 13,5 101 259 22 189 28,1 107 255 5 996 5,9 85 026 -22 229 -20,7 89 930 4 904 5,8  
 
 

9. YHTEISTOIMINTA JA TYKY-TOIMINTA 

 
 
Yhteistoiminta 
 
Mynämäen kunnan yhteistoimintalain mukaisena yhteistyöelimenä toimii yhteistoiminta-
neuvottelukunta, jossa on yhteensä 12 jäsentä. Viranhaltijoita ja työntekijöitä edustaa 7 
henkilöä ja työnantajaa 4 henkilöä. Puheenjohtajana on vuorovuosin henkilöstön ja työn-
antajan edustaja. Vuonna 2018 toimikunnan puheenjohtajana toimi työnantajan edustaja. 
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YT-ryhmään kuuluu ammattijärjestöjen pääluottamusmiehet, kunnanjohtaja ja hallintojoh-
taja sekä muut osastopäälliköt aiheesta riippuen. YT-ryhmä mm. neuvottelee palkkauk-
seen liittyvistä kysymyksistä (järjestelyerän jakaminen jne.). 
 
Tyky-toiminta 
 
Tyky-toimintaa järjestää tyky-ryhmä, johon kuuluu työntekijöiden edustajia eri hallintokun-
nista. Tyky-ryhmällä on käytettävissä 16.000 euron bruttomääräraha. Ryhmä järjesti seu-
raavaa toimintaa: 
 
Pikkujoulut oli elokuussa Teatteri Emman Love me Tinder -näytöksessä sisältäen myös 
ruokailun (osallistujia 69 henkilöä). Muihin tyky-ryhmän järjestämiin tapahtumiin ei ollut 
riittävästi ilmoittautuneita, joten ne peruttiin. 
 
Tyky-lippuja haki keväällä 183 ja syksyllä 188 työntekijää. Lippuja (2 euroa/kpl) jaettiin ke-
vätkaudella 3111 kappaletta ja syyskaudella 3948 kappaletta. Tyky-lippuja käytettiin 4827 
kappaletta. Tyky-lippuja voi käyttää mynämäkeläisten hierojien, fysioterapeuttien, hoitoloi-
den yms. palveluihin. 
 
Tyky-avustusta (30 euroa/kevät ja 40 euroa/syksy) maksettiin koko vuonna 52 työntekijälle 
(sisältää myös samojen henkilöiden syys- ja kevätkaudella hakeman avustuksen). Tyky-
avustus maksetaan muualla kuin Mynämäessä käytettyihin kuntosalikortteihin, uimahalli-
lippuihin yms. 
 
Tyky-ryhmän esityksen mukaisesti kunnassa otettiin vuoden 2019 alusta käyttöön liikunta- 
ja kulttuurisetelit.   


