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1. INLEDNING
Åren 2013−2014 har präglats av att många anställda har bytt verksamsort och installerat sig i nya
arbetsutrymmen och lärt känna nya kolleger. Året inleddes med att nya utrymmena vid Campus
Kungsgården i Vasa togs ibruk. Till Campus Kungsgården flyttade enheten i Brändö och
centralförvaltning och servicetjänster från Handelsesplanaden 23 A. Redan i december 2013 flyttade
YA:s bygg− och träbransch från Brändö till Campus Kungsgården. Nybyggnationen och saneringen av
det s.k. A-huset medförde ett enhetligt campus för Yrkesakademin i Österbotten (YA) i Vasa. Också i
Jakobstad flyttade YA:s verksamhet från Ahlholmsgatan till Sofiedahlsgatan där YA:s vuxenutbildning
redan fanns sedan tidigare. Vid Campus Allegro i Jakobstad verkar både musiken och bildkonsten.
Bildkonsten flyttade redan hösten 2013 från Nykarleby till Campus Allegro i Jakobstad. Under
sommaren och hösten fortsatte personalens byte verksamhetsort då YA beslöt att flytta
verksamheten från Kristinestad till enheten i Närpes och verksamheten i Korsnäs delades så att del
av verksamheten överfördes till enheten i Närpes och en del till Campus Kungsgården. Luckan i
Sydösterbotten fick i oktober 2013 flytta ut från sina utrymmen på Sjögatan 8 i Kristinestad på grund
av saneringsarbeten och fick då en tillfällig fristad i Näringslivscentralens utrymmen i Corner. I juli
2014 kunde Luckan åter öppnas i nygamla utrymmen på Sjögatan 8.
Att flytta verksamhet, att byta verksamhetsställe och verksamhetsorter är både betungande och
tidskrävande för de anställda som ska genomföra en flytt samtidigt som verksamheten ska fungera
som vanligt. Trots detta hoppas vi och tror att koncentreringen av verksamheten har haft och
kommer också i fortsättningen att ha en positiv inverkan på både studerande och anställda. Ett stort
tack till alla anställda som på något sätt medverkat och hjälpt till att flytta verksamheten!
Tyvärr har samarbetsförhandlingar förts, för tredje året i rad, inom YA. På grund av de kraftiga
nedskärningar som avviserats och även förverkligats för andra stadiets utbildning fördes
samarbetsförhandlingar inom YA. Målsättningen med samarbetsförhandlingarna var att hitta
åtgärder för att balansera budgetåret 2015. Då beslut om förhandlingar togs, beslöt direktionen att
YA:s organisation bör omstruktureras för att få en ekonomiskt och verksamhetsmässigt mera effektiv
organisation. Förhandlingarna resulterade slutligen i bland annat planerade uppsägningar och en ny
organisationsmodell för YA från och med 1.1.2015. Organisationsmodellen innebär ett minskat antal
förmän och en ändring i organisationsstrukturen från uppdelningen i grundläggande yrkesutbildning
och vuxenutbildning. I fortsättningen kan en förman ha ansvar för både den grundläggande
yrkesutbildningen och vuxenutbildningen inom samma bransch.
Ser vi till hur personalstatistiken förändrades under året minskade antalet anställningsförhållanden i
samkommunen med 14,03 procent, visstidsanställda med till och med 32,59 procent. Som en följd
av ett mindre antal anställda minskade personalkostnaderna med 5,93 procent och var drygt 18,2
miljoner euro.
Positivt för året var att hälsoprocenten, dvs. antalet anställda som varit friska, steg från 71 procent
till 75 procent. Antalet sjukfrånvarodagar minskade från 4 852 dagar till 3 405 dagar. Som en följd av
minskade sjukfrånvarodagar minskade också kostnaderna för företagshälsovården. Kostnaderna för
företagshälsovården, både lagstadgad företagshälsovård och allmän sjukvård, var 151 459 euro.
Positivt för året var också resultatet från YA:s enkät om hur anställda upplever sin arbetsmiljö.
Enkäten genomfördes andra året i rad och medelvärdet för enkäten var 3,07. Högsta möjliga
medelvärde var 4,0 och ett medelvärde om 3,0 ansågs vara godkänt. Med tanke på de senaste årens
samarbetsförhandlingar var det positivt att medelvärdet var över 3,0. Påståenden som berörde
arbetsklimat och arbetsgemenskap hade överlag höga medelvärden. Svarsprocenten på enkäten var
år 2014 60,1 procent och år 2013 var den 65,5 procent.
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Samkommunen lediganslog i början av sommaren tjänsten som teaterchef vid Wasa
Teater−Österbottens regionteater. Till ny teaterchef efter Ann-Luise Bertell valdes Åsa Salvesen. Hon
tillträder som teaterchef 1.8.2015.
Året inleddes med installering i nya utrymmen vid Campus Kungsgården för en stor del anställda. För
KulturÖsterbottens del innebar också året planering inför flytt till nya kansliutrymmen i Vasa.
KulturÖsterbotten flyttade i februari 2015 från Handelsesplanaden 23 till nya utrymmen på
Rådhusgatan 23.
Yvonne Holmlund
Personalchef

2. PERSONALSTRATEGI OCH PLAN
För att förverkliga samkommunens visioner och strategier behövs en välmående, kunnig och
motiverad personal. Fokusområden i personalstragin är personalens välmående och kompetens,
personalledning och personalresurser.
Som en del av samarbetskommitténs arbete utarbetas utgående från fokusområdena i
personalstrategin årliga målsättningar i en personalplan, som sedan behandlas och godkänns av
personalsektionen.
I bilaga 1 redovisas målsättningarna för personalplanen för år 2014 och hur målsättningarna har
genomförts. De flesta av målsättningarna i personalplanen för år 2014 är genomförda. Orsaken till
att en målsättning inte har genomförts beror på tidsbrist.

3. PERSONALSTYRKAN
Samkommunen upprätthåller Yrkesakademin i Österbotten (YA), Wasa Teater–Österbottens
regionteater (WT) och KulturÖsterbotten (KÖ). Förutom dessa tre huvudansvarsområden finns, för
att sköta samkommunens förvaltning och för verksamhet som stöder huvudansvarsområdena,
centralförvaltning och servicetjänster (CS).
I personalrapporten redogörs för antalet ikraftvarande anställningsförhållanden, både tillsvidare och
för viss tid, per 31.12.2014. En person anges inte som visstidsanställd om han eller hon även har ett
anställningsförhållande tillsvidare i samkommunen. Ingen har under året varit anställd med
sysselsättningsmedel.
Anställningsförhållanden
31.12.2014
Tillsvidare anställda
Visstidsanställda
Alla anställda

Män

Kvinnor

Sammanlagt

123
53
176

172
38
210

295
91
386

Föreändring, %
från föregående år
– 6,05 %
– 32,59 %
– 14,03 %

Antalet anställningsförhållanden i samkommunen var 386 stycken, vilket var en minskning med 14,03
procent jämfört med år 2013. Tillsvidare anställda minskade med 6,05 procent, vilket till antalet var
19 personer. Antalet anställningsförhållande för visstid har minskat med 32,59 procent. Grunden för
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visstidsanställningar har varit vikariat, avsaknad av behörighet, egen önskan och tillfälligt behov av
arbetskraft. Antalet visstidsanställningar vid teatern varierar från år till år beroende till stor del på
storleken på produktionerna.
De minskade ekonomiska resurserna inom den offentliga sektorn och de samarbetsförhandlingar
som fördes på grund av ekonomiska och produktionsmässiga orsaker under hösten 2013 syns i
personalstatistiken och i personalkostnaderna för år 2014.
Även under år 2014 fördes samarbetsförhandlingar efter att direktionen för YA i mars tog beslut om
att inleda förhandlingar på grund av ekonomiska, produktionsmässiga och organisatoriska orsaker.
Målsättningen med samarbetsförhandlingarna var att minska på nettokostnaderna för YA med 1,3
miljoner euro inför år 2015 och att behandla förslaget till ny organisationsmodell från 1.1.2015 för
YA. Eftersom målsättningen var att anpassa YA:s verksamhet inför det kommande ekonomiskt mera
utmanande året 2015 och åren framöver syns resultatet inte i personalstatistiken för år 2014.
I tabellen nedan beaktas antalet anställda per respektive huvudansvarsområde. Anställda i bisyssla är
inte beaktade. Tio personer var anställda i bisyssla 31.12.2014. Tillsvidare anställda minskade från
314 personer år 2013 till 295 personer år 2014. Inom YA minskade antalet tillsvidare anställda från
239 personer till 217 personer, vid teatern ökade antalet med två personer till 32 tillsvidare
anställda, KÖ hade fortsättningsvis fyra personer tillsvidare anställda och centralförvaltning och
servicetjänster ökade med en tillsvidare anställd. Ökningen vid centralförvaltning och servicetjänster
berodde på att personer med arbetsuppgifter som betjänar även andra huvudansvarsområden än YA
överfördes från YA.
Andelen tillsvidare anställda av totalt antal anställda i samkommunen ökade med fem
procentenheter till 78 procent.

Antal anställda 31.12.2014 och jämförelse av antalet anställda under åren 2010-2013
Visstids
anställda
31.12.2014
48

Anställda
31.12.2014

YA

Tillsvidare
anställda
31.12.2014
217

WT

32

31

63

– 18

KÖ

4

2

6

CS

42

0

81

SÖFUK
295
*) ingår inte anställda i bisyssla

Anställda
31.12.2012

Anställda
31.12.2011

Anställda
31.12.2010

321

333

337

81

77

84

88

0

6

7

7

11

42

–2

44

43

47

50

376

– 56

432

448

471

486

265

Förändring
Anställda
åren
31.12.2013
2013−2014
– 36
301
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Antalet anställningsförhållanden i samkommunen åren 2009-2014

500
400

170

178

147

127

118

Visstid

81

Tillsvidare

300
200

301

316

324

321

314

295

2009

2010

2011

2012

2013

2014

100
0
*) ingår inte anställda i bisyssla

Heltids- och deltidsanställda
Antalet tillsvidare anställda i samkommunen som arbetade heltid år 2014 minskade med 8,24
procent jämfört med föregående år medan antalet anställda i deltid ökade med 6,38 procent.
Av tillsvidare anställda arbetade 83 procent i heltid, vilket var en minskning med två procentenheter
jämfört med år 2013.
Procentuella förändringen i antalet heltids- och deltidsanställda jämfört med föregående år
Heltids- och deltidsanställda
31.12.2014
Tillsvidare anställda i heltid
Tillsvidare anställd i deltid
Alla heltidsanställda
Alla deltidsanställda

Män

Kvinnor

Sammanlagt

114
9
141
22

131
41
159
64

245
50
300
86

Föreändring, %
från föregående år
– 8,24 %
6,38 %
– 14,04 %
– 14,00 %

Årsverke och nettoverke
Ett årsverke motsvarar antalet anställningsdagar totalt i kalenderdagar dividerat med 365. Ett
årsverke beskriver personalstyrkan under året bättre än antalet anställda per den 31 december
eftersom årsverken beaktar alla anställningsförhållanden under hela året. Ett årsverke är alltid
maximalt ett (1). Övertid och annan arbetstid utöver normal arbetstid beaktas inte i uträkningen. En
deltidsarbetandes arbetsinsats räknas om till årsverken i förhållande till deltidsprocenten. Har den
som arbetat deltid under hela året en arbetstid som är 80 procent av heltid blir personens årsverke
0,80. För lärare med undervisningsskyldighet räknas full lön som kriterium vid beräkningen av
årsverke.
Årsverken
Tillsvidare anställda
Visstidsanställda
Sammanlagt

Män

Kvinnor

Sammanlagt

116,25
47,87
181,0

157,95
57,59
241,45

274,20
105,46
379,65

Föreändring, %
från föregående år
– 7,10 %
– 17,14 %
− 10,13 %

Antalet årsverken i samkommunen minskade med 10,13 procent till 379,65 årsverken jämfört med
föregående år. I tabellen nedanför visas årsverken och nettoårsverken för samkommunens
ansvarsområden under åren 2010-2014. I nettoårsverke ingår endast avlönade dagar, inte oavlönade
dagar som t.ex. arbetsledigheter utan lön.
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Det är inom YA som minskningen i antalet årsverken har skett. Samkommunens övriga
ansvarsområden hade år 2014 årsverken på samma nivå som föregående år.
Nettoårsverken och årsverken åren 2010 − 2014

YA
WT
KÖ
CS
SÖFUK

2010
Netto
Årsv.
årsv.
320,8
330,9
77,8
79,3
5,9
8,1

2011
Netto Årsv.
årsv.
322,9
335,9
65,6
70,3
6,4
7,4

2012
Netto
Årsv.
årsv.
322,08
339,53
59,08
63,41
6,71
6,78

2013
Netto
Årsv.
årsv.
293,65
313,55
56,50
61,42
5,87
5,97

2014
Netto
Årsv.
årsv.
257,15
272,29
55,34
61,45
5,72
5,77

46,5

47,8

44,6

45,3

40,69

41,26

40,69

41,51

39,55

40,14

451,0

466,1

439,5

458,9

428,56

450,98

396,71

422,45

357,76

379,65

Tjänste- och arbetsavtalsförhållande
Enligt kommunallagens 44 § står de som är anställda hos en samkommun i tjänste- eller
arbetsavtalsförhållande. I tjänsteförhållande anställs de som innehar uppgifter i vilka man utövar
offentlig makt. I tjänsteförhållande till samkommunen är bland annat förmän med rätt att fatta
prövningsbaserade beslut och lärare som undervisar ungdomar. Andelen tjänsteinnehavare var 35
procent och andelen arbetstagare 65 procent. Under åren 2012 och 2013 var 36 procent anställda i
ett tjänsteförhållande och 64 procent i ett arbetsavtalsförhållande. År 2013 fanns inom
kommunsektorn 28 procent tjänsteinnehavare och 72 procent arbetstagare. Att samkommunen har
en högre andel tjänsteinnehavare beror på att lärare som undervisar och bedömer ungdomar anses
enligt kommunallagens bestämmelser utöva offentlig makt och de är en stor yrkesgrupp inom
samkommunen.
Könsfördelningen
Av tillsvidare anställda minskade andelen kvinnor med en procentenhet till 58 procent. Andelen män
var 42 procent. Inom kommunsektorn var kvinnornas andel av hela personalen 79 procent år 2013.

Tabellen nedanför visar hur könsfördelningen bland tillsvidare anställda i samkommunen förändrats
under åren 2010−2014.
Fördelningen mellan kvinnor och män bland tillsvidare anställda
2010
Kvinnor
Män

2011
Kvinnor
Män

2012
Kvinnor
Män

2013
Kvinnor
Män

2014
Kvinnor
Män

YA

56 %

44 %

58 %

42 %

59 %

41 %

59 %

41 %

58 %

42 %

WT

57 %

43 %

55 %

45 %

48 %

52 %

53 %

47 %

53 %

47 %

KÖ

100 %

CS

57 %

43 %

58 %

42 %

64 %

36 %

63 %

37 %

62 %

38 %

SÖFUK

57 %

43 %

58 %

42 %

59 %

41 %

59 %

41 %

58 %

42 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Behöriga lärare/utbildare vid Yrkesakademin i Österbotten
Behörighetsvillkoren för lärare och utbildare fastställs i förordningen om behörighetsvillkoren för
personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Andelen behöriga lärare har ökat från 73 procent
till 77 procent. Inom den grundläggande yrkesutbildningen har andelen behöriga lärare ökat med sju
procentenheter till 85 procent. Orsaken till avsaknad av behörighet var antingen avsaknaden av
pedagogiska studierna för lärare och/eller avsaknaden av högskoleexamen. Förordningens
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bestämmelser förutsätter dessutom att den högskoleexamen personen har, ska vara lämplig för den
undervisningsuppgift som utbildningsanordnaren har bestämt.
Andelen behöriga lärare/ utbildare
Grundläggande yrkesutbildning
Vuxenutbildningscenter
Gemensamma stödfunktioner *)
YA totalt

2012

2013

2014

73 %
59 %
100 %
70 %

80 %
58 %
100 %
73 %

87 %
60 %
100 %
77 %

*) studiehandledare, speciallärare

Personalens ålder
Medelåldern för samkommunens anställda ökade jämfört med föregående år från 44,34 år till 45,7
år. För anställda inom kommunsektorn var medelåldern år 2013 också 45,7 år.
I tabellen nedan jämförs medelåldern i olika personalgrupper i samkommunen för åren 2010-2014.
En jämförelse görs också med de kommunalt anställda år 2013.
Medelålder i olika personalgrupper
Personalgrupp

Kvinnor
Män
Tillsvidare anställda
Visstidsanställda
Heltidsanställda
Deltidsanställda och
anställda i bisyssla
YA
WT
KÖ
Centralförvaltning och
servicetjänster
Samtliga anställda i
samkommunen

Medelålder

Medelålder

Medelålder

Medelålder

Medelålder

2010

2011

2012

2013

2014

Kommunalt
anställda
Medelålder 2013

42,8
44,4
46,6
38,4
43,0
45,7

43,7
44,9
46,7
39,5
43,7
46,0

44,7
45,7
47,1
40,4
45,4
44,7

44,3
44,4
47,4
37,7
44,7
43,2

45,7
45,9
47,6
47,2
45,7
46,9

45,7
45,5
47,8
38,2
45,6
46,0

44,7
36,3
40,9
48,3

45,1
37,3
44,1
49,2

46,0
39,2
45,1
49,8

45,6
36,4
45,5
49,2

46,6
39,5
47,0
49,9

-

43,7

44,1

45,1

44,34

45,7

45,7

Medianåldern för tillsvidare anställda i samkommunen ökade till 48 år efter att i många år ha varit 47
år.
Största åldergrupperna bland tillsvidare anställd personal var fortsättningsvis åldersgrupperna
40−49-åringar och 50−59-åringar. Antalet anställda över 60 år har varit på samma nivå sedan år 2011.
Medelålder för tillsvidare anställda ökade under året till 47,8 år.
Tillsvidare anställda; antal anställda per ålderskategori åren 2009-2013, åldersgruppens procentuella andel
och medelålder
Ålder

Under 30
30-39
40-49
50-59
60-64
65 >
Antal tillsv.
Medelålder

2009
Antal
17
68
82
97
33
4
301

%andel
5,65
22,59
27,24
32,23
10,96
1,33
100
46,9

2010
Antal
12
79
87
104
33
1
316

%andel
3,80
25,00
27,53
32,91
10,44
0,32
100
46,6

2011
Antal
11
81
91
99
40
2
324

%andel
3,40
25,00
28,09
30,55
12,34
0,62
100
46,7

2012
Antal
5
78
97
99
41
1
321

%andel
1,56
24,30
30,22
30,84
12,77
0,31
100
47,1

2013
Antal
5
71
98
98
41
1
314

%andel
1,59
22,61
31,21
31,21
13,06
0,32
100
47,4

2014
Antal
6
66
93
90
40
295
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Personalomsättning
Personalomsättningen i samkommunen redovisas enbart för åren 2012−2014. Enligt nu gällande
direktiv för personalrapportering ska pensionering ingå vid beräknandet av avgångsprocenten, före
år 2012 skulle pensioneringar inte ingå. Som avslutade anställningsförhållanden beaktas
anställningsförhållanden som avslutats p.g.a. att den anställda sagt upp sig, gått i pension, blivit
uppsagd eller avlidit.

Personalomsättning år 2012-2014
2012

Påbörjade anställningar
Avslutade anställningar

2013

2014

Antal

Personalomsättning %

Antal

Personalomsättning %

Antal

Personalomsättning %

14
18

4,3
5,6

14
23

4,4
7,2

12
33

3,8
10,5

Antalet påbörjade nyanställningar i samkommunen under året var 12 stycken. Som nyanställning
beaktas inte överföring av anställda inom samkommunens huvudansvarsområden. Vid YA gjordes
under året åtta nyanställningar och vid WT fyra nyanställningar. Största delen av YA:s anställningar
gjordes inom utbildningsverksamheten.
Antalet avslutade anställningar ökade med 10 anställningar och var till antalet totalt 33 anställningar.
Avslutningsorsakerna var för 13 personer egen uppsägning och 10 anställda beviljades pension. Inom
YA avslutades nio personers anställningsförhållande som ett resultat av de samarbetsförhandlingar
som förts inom YA de senaste åren.
Pension och pensionsavgifter
Samkommunen är medlemssamfund i Keva och pensionen för anställda fastställs enligt
bestämmelserna i lagen om kommunala pensioner (KomPl, 549/2003)). Åldern för när man kan gå i
ålderspension är flexibel mellan 63 och 68 år vilket gör att det svårare att uppskatta kommande
ålderspensioneringar.
Antalet personer som avgått med ålderspension var 10 personer, vilket var två personer färre än
föregående år. Medelåldern var 63,9 år. Inom kommunsektorn var medelåldern för anställda som
gått i ålderspension under år 2013 också 63,9 år. En uppskattning är att under år 2015 kommer
antalet pensioneringar att vara några fler än under år 2014.
Under året beviljades tre anställda deltidspension. Antalet kommande deltidspensioneringar
uppskattas till två deltidpensioneringar under år 2015. Totalt hade samkommunen 12
deltidspensionärer, vilket var två personer färre jämfört med föregående år.
Antalet personer som avgått med ålderspension och antalet personer som deltidspensionerats under 20122014 samt uppskattat antal ålderspensioneringar åren 2015-2017
2012
Antal
Personer som
avgått med
ålderspension
Personer som blivit
deltidspensionerade

2013
Antal

9

Medelålder
64,4 år

0

-

2014
Antal

12

Medelålder
64,2 år

10

Medelålder
63,9 år

7

60,4 år

3

62,3 år

Uppskattat
år 2015
Antal

Uppskattat
år 2016
Antal

Uppskattat
år 2017
Antal

12

8

8

2

-

-

9|PERSONALRAPPORT 2014

__________________________________________________________________________________
Invalidpensioner
Anställda som gått i invalidpension eller anställda som börjat lyfta delinvalidpension eller
rehabiliteringsstöd under året rapporteras inte separat i personalrapporten. Orsaken till detta är att
antalet anställda som berörs i samkommunen är så få så att det inte av datasekretesskäl är möjligt
att föra statistik över detta. Under året har fem anställda börjat få invalidpension, delinvalidpension
eller rehabiliteringsstöd. Samkommunen betalade förtidsavgift för 22 personer som under året fått
invalidpension, delinvalidpension eller rehabiliteringsstöd från Keva. Motsvarande antal föregående
år var 21 personer.
Pensionsavgifter
Samkommunens KomPL-avgift består av tre delar: lönebaserad avgift, förtidspensionsutgiftsbaserad
avgift och pensionsutgiftsbaserad avgift.
Den lönebaserade avgiften för samkommunen som arbetsgivare var 16,85 procent (16,45 % år 2013)
av anställdas KomPL-inkomster. Arbetstagarens pensionsavgift var 5,55 procent för arbetstagare
under 53 år och 7,05 procent för arbetstagare över 53 år.
Den pensionsutgiftsbaserade avgiften är inte bunden vid de löner som betalas ut, utan Keva:s
medlemssamfund betalar pensionsutgiftsbaserad avgift för de löpande pensioner som tjänats in i
anställning hos respektive medlemssamfund före år 2005.
Den förtidspensionsutgiftsbaserade pensionsavgiften, dvs. förtidsavgiften, betalar arbetsgivaren för
de anställda som för första gången får invalidpension, individuell förtidspension,
arbetslöshetspension eller som börjar få invalidpension för viss tid, dvs. rehabiliteringsstöd. De av
Keva utbetalda pensionerna inverkar på arbetsgivarens förtidsavgift exakt under 36
kalendermånader från det pensionen börjar. Medelstora arbetsgivare, såsom samkommunen,
betalar förtidsavgift med solidariskt ansvar.
Den slutliga avgiften för både den pensionsutgiftsbaserade avgiften och förtidsavgiften år 2014 blir
klar först hösten 2015.
I samband med bildandet av YA har samkommunen förbundit sig att stå för kostnaderna för
pensionsansvaret för den personal som övertogs samt för den personal, som före år 2005, varit
anställd vid Vocana och Korsnäs kurscenter (KKC). I de uppgifter samkommunen får från Keva ingår
både den pensionsutgiftsbaserade avgiften och förtidsavgiften för anställda vid Vocana.
Motsvarande avgifter för tidigare anställda vid KKC ingår i Korsnäs kommuns avgifter till Keva.
Korsnäs kommun fakturerar samkommunen för både den pensionsutgiftsbaserade pensionsavgift
och den förtidsavgiften som uppstått för personal som varit anställd vid KKC. Korsnäs kommun
fakturerade samkommunen för totalt 89 394,45 euro för 2013. Den uppskattade totala avgiften för
år 2014 är cirka 85 000 euro.
I samkommunens pensionsutgiftsbaserade avgift och förtidsavgift ingår även avgiften för de som
tidigare var anställda vid Svenska yrkeshögskolan. Enligt avtal med Ab Yrkeshögskolan vid Åbo
Akademi fakturerar samkommunen Yrkeshögskolan Novia Ab för de pensionsutgifter som
uppkommit för anställda vid Svenska yrkeshögskolan. Den slutliga avgiften som fakturerades
yrkeshögskolan för år 2013 var 112 257,47 euro. Den preliminära avgiften för år 2014 är 104 305,42
euro.
I tabellen nedanför ingår den slutliga förtidsavgiften för åren 2012−2013 samt den preliminära
förtidsavgiften för år 2014 samt den uppskattade förtidsavgiften för år 2015. Enligt rekommendation
för personalrapporter redovisas förtidsavgiftens andel i förhållande till lönekostnaderna. Enligt
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samma rekommendation görs inte motsvarande jämförelse för den pensionsutgiftsbaserade avgiften
eftersom den pensionsutgiftsbaserade avgiften inte är bunden vid de löner som betalas ut. I tabellen
har också beaktats avgifterna som fakturerats av Korsnäs kommun och de pensionskostnader som
samkommunen fakturerar Yrkeshögskolan Novia Ab. Besked om de slutliga avgifterna för år 2014
kommer först under hösten 2015 från Keva.
Förtidsavgiften och pensionsutgiftsbaserade avgiften åren 2012−2015
2012

2013

2014 (prel.)

2015 (uppsk.)

Avgiften
1 000
euro

% av lönekostn.

Avgiften
1 000
euro

% av
lönekostn.

Avgiften
1 000
euro

% av lönekostn.

Avgiften
1 000
euro

% av lönekostn.

Förtidsavgift

134

0,66 %

123

0,64 %

136

0,75 %

144

0,84

Pensionsutgifts
-baserad avgift

237

(räknas ej)

271

(räknas ej)

266

(räknas ej)

252

(räknas ej)

4. ARBETSHÄLSA OCH ARBETSMILJÖ
Arbetshälsa omfattar inte endast individens hälsa och egenskaper utan inbegriper också hela
arbetsplatsen och organisationen. Ansvaret för bättre hälsa, motion, levnadsvanor och attityder
ligger i hög grad hos de anställda själva. Övriga faktorer som bidrar till bättre arbetshälsa är bl.a. bra
och motiverande ledarskap samt arbetsklimat och arbetstagarnas yrkeskompetens. Bättre
arbetshälsa hjälper de anställda att orka arbeta, förbättrar deras möjligheter att stanna kvar längre i
arbetslivet och har en positiv inverkan på produktiviten.
Arbetsgivaren ska sörja för säkerheten i arbetsmiljön, bra ledarskap och likabehandling av
arbetstagarna. Arbetstagarna har dock ett stort ansvar för att upprätthålla sin arbetsförmåga och
yrkeskompetens. Vi kan alla bidra till ett positivt arbetsklimat på arbetsplatsen.

4.1. Hälsorelaterad frånvaro
Sjukfrånvaro
Antalet sjukfrånvarodagar i samkommunen minskade från 4 852 dagar till 3 405 dagar. Antalet
sjukfrånvarodagar per anställd minskade till 8,8 dagar per anställd. Inom kommunsektorn var antalet
sjukfrånvarodagar per anställd 16,7 dagar under år 2013. Antalet anställda som under året varit
sjukfrånvarande minskade från 209 personer till 177 personer. Hälsoprocent, dvs. antalet anställda
som varit friska steg från 71 procent år 2013 till 75 procent.
Jämförelse av sjukfrånvarodagar 2010−2014
2010
YA
WT
KÖ
CS
SÖFUK

2 603
350
36
515
3 504

Dagar/anst.
2010
7,7
4,0
3,3
10,1
7,2

2011
3 659
542
19
531
4 751

Dagar/anst.
2011
11,0
6,4
2,7
11,1
10,1

2012
2 300
503
43
167
3 013

Dagar/anst.
2012
7,2
6,5
10,8
3,9
6,7

2013
3 441
732
15
664
4 852

Dagar/anst.
2013
10,9
9,0
2,5
14,1
10,8

2014
2 482
507
53
363
3 405

Dagar/anst.
2014
9,0
8,0
8,8
8,4
8,8
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Antalet långa sjukfrånvaron minskade under år 2014. Sju anställda hade en sjukfrånvaro som varade
minst 100 dagar. År 2013 hade 14 anställda en sjukfrånvaro över minst 100 dagar. Andelen korta
sjukfrånvaron, 1−3 dagar, stod för 12 procent av totala antalet sjukfrånvarodagar. År 2013 var
motsvarande andel 10 procent.
För undervisande personalgrupper var antalet sjukfrånvarodagar per lektor 7,3 dagar (- 3,4 dagar),
för utbildare 8,7 dagar per anställd (- 3,0 dagar) och för timlärare i huvudsyssla 4,0 dagar (+ 1,0
dagar). Inom parentes finns ökningen/minskningen jämfört med år 2013. Antalet sjukfrånvarodagar
per anställd för yrkesgrupper med fysiskt tunga arbetsuppgifter såsom städpersonal, kökspersonal
och fastighetskötare var: för städpersonal 22,4 dagar (- 35,1 dagar), för kökspersonal 35,8
(+18,5dagar) och för fastighetsskötare 2,5 dagar (+0,4 dagar).
Antalet sjukfrånvarodagar bland män minskade från 7,8 dagar till 4,5 dagar per man. Antalet
sjukfrånvarodagar per kvinna var fortsättningsvis högre än för männen men minskade med en dag
per kvinna till 12,0 sjukfrånvarodagar. Orsaker till det högre antalet sjukfrånvarodagar för kvinnor
kan var vara att andelen kvinnor var högre i samkommunen och att de arbetade i yrken som är fysiskt
krävande och som också landsomfattande har en hög sjukfrånvarostatiskt.
Terveystalo och Mehiläinen ger årligen rapporter över bl.a. besöks- och sjukskrivningsorsaker. I
statistiken över sjukskrivningsorsaker ingår även uppgifter från läkarintyg som utfärdats någon
annanstans än vid Terveystalo eller vid Mehiläinen. Att företagshälsovården har tillgång till
sjukskrivningsorsaker och antalet sjukskrivningsdagar utfärdade av annan hälsovårdspersonal är en
förutsättning för att företagshälsovården tillsammans med arbetsgivaren ska kunna arbeta för att
upprätthålla arbetsförmågan och att i ett tidigt skede kunna ingripa och ge stöd.
Enligt Terveystalos statistik minskade antalet sjukskrivningsdagar från 3 521 dagar år 2013 till dagar
1 513 år 2014, dvs. med 57 procent. Antalet personer som getts sjukintyg var 67 personer,
föregående år gavs läkarintyg till 113 personer. Antalet sjukskrivningsdagar i medeltal minskade från
20,7 dagar till ett medeltal på 16,1 sjukskrivningsdagar. I tabellen nedanför finns Terveystalos
statistik över orsakerna till sjukfrånvaro per sjukdomskategori och deras andel av totala antalet
sjukskrivningsdagar enligt Terveystalos statistik. Andelen sjukskrivningar på grund av sjukdom i stödoch rörelseorgan har ökat men positivt är att andelen sjukskrivningar på grund av mentala
hälsoproblem har minskat.
Antalet besök på grund av sjukdom vid Terveystalo minskade från 378 besök till 296 besök. Under
året gjordes vid Terveystalo 12 lagstadgade hälsoundersökningar och 70 övriga hälsogranskningar
(ingår hälsogranskningar enligt ålder).
Orsaker till sjukfrånvaro per sjukdomskategori och orsakernas andel av antalet sjukskrivningsdagar åren
2011-2014 (%). Statistik förd vid Terveystalo
40
30
25

35

35

35
26

mentala
hälsoproblem

24

22

18

20

17

infektioner

15

15

11
8

10
5

sjukdomar i stöd- och
rörelseorganen

29

4

8

2

6
1

5

6

4

0
2011

2012

2013

12

cirkulationssjukdomar
skador och externa
orsaker

2014
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Enligt statistik från Mehiläinen minskade antalet sjukskrivningsdagar för anställda vid teatern från
849 dagar till 552 dagar. Eftersom antalet anställda vid teatern var relativt låg ger små förändringar i
antalet sjukskrivningar relativt stora utslag i statistiska jämförelser. De mest förekommande
sjukskrivningskategorierna var mentala hälsoproblem, tumörer och sjukdomar i stöd- och
rörelseorganen. Dessa kategorier var också de som var mest förekommande föregående år.
Antalet besök vid Mehiläinen minskade med elva besök till 129 besök. De två största enskilda
besöksorsakerna var för sjukdomar i andningsorganen (21 %) och för sjukdomar i stöd- och
rörelseorganen (20 %).

Lönekostnaden för sjukfrånvaro var 292 371,02 euro, vilket var 1,98 procent av totala lönekostnaden.
År 2013 var motsvarande andel av lönekostnaden 2,39 procent.
Hälsorelaterad frånvaron i kalenderdagar i relation till arbetstid och lönekostnad
Hälsorelaterad frånvaro
Kortvarig frånvaro < 4 dagar
4−29
30−60
61−90
91−180
Över 180 dagar
Sjukfrånvaro sammanlagt
Sammanlagt i
genomsnitt/årsverke
Uppgifter om denna frånvaro
specificerad enligt
 Arbetsolycksfall

Kalenderdagar

1 000 e

% av
lönekostnaden

132
957
474
812
585
445
3 405

292

1,98 %

1416

4 151

0,028

8,96



Olycksfall under arbetsresa

2

-

-



Yrkessjukdomar eller
misstänkta yrkessjukdomar

-

-

-

Olycksfall och arbetarskyddet
Arbetarskyddet utförde under året, enligt plan, riskbedömningar vid verksamhetspunkterna i Närpes
och i Pedersöre. Nya riskbedömningar initierades för Wasa Teater och för naturbruket och
metallutbildningen vid Campus Kungsgården.
Arbetarskyddschefen medverkade i det s.k. KvaLia- projektet, som var ett−årigt projekt vars mål var
att utveckla kvalitetssäkringen av arbetsrutiner gällande inlärning i arbetet, i skolan och på platser för
inlärning i arbetet.
Inga lagstadgade granskningar utfördes under året av kommuner eller företagshälsovården.
Ett förslag till ny säkerhets- och krisorganisering för samkommunen lämnades till
samkommunstyrelsen, för beslut i januari 2015. Räddningsplanerna för Campus Kungsgården
justerades i enlighet med den nya säkerhets- och krisorganiseringen och räddningsplanen för Wasa
Teater har omarbetats. Arbetet med att reviderade de övriga enheternas räddningsplaner fortsätter.
I tabellen redovisas olycksfallsstatistiken för åren 2009−2014. Statistiken för åren 2009−2010 har
uppgjorts av Aktia Skadeförsäkring Ab och av If Skadeförsäkringsbolag Ab fr.o.m. år 2011.
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Olycksfallsstatistik åren 2009―2014
År
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Antal skador
19
11
14
15
14
16

Ersättning
13 500 euro
11 945 euro
40 813 euro
13 930 euro
6 873 euro
4 151 euro

Ersättning/skada
710 euro
1 086 euro
2 915 euro
929 euro
491 euro
259 euro

År 2014 ökade antalet olycksfall bland personalen med två fall (14 %). I förhållande till år 2013 ökade
olycksfallen inom YA 120 procent medan inom WT minskade antalet olycksfall med 44 procent. För
KulturÖsterbotten registrerades inga olycksfall. Centralförvaltning och servicetjänster ingår i
rapporteringen för YA.
Skador i de nedre extremiteterna stod för 31,3 procent av skadorna, i övre extremiteterna för 18,7
procent, i nacke och rygg för 18,7 procent och 12,5 procent för skador på bål och inre organ. Andelen
för övriga skador var 18,7 procent.
Antalet dagar som år 2014 ersattes för olycksfall bland personalen minskade med 23,8 procent i
jämförelse med året innan. Antalet dagar per olycksfall minskade med 33,3 procent. Totala
olycksfallskostnaderna minskande med 39,6 procent medan kostnaderna per fall minskade med 47,2
procent.

4.2. Arbetsmiljö
Arbetsmiljön, ändamålsenliga utrymmen och redskap, god arbetsgemenskap, en god arbetsledning
och en möjlighet att påverka den egna arbetssituationen har en stor betydelse för personalens hälsa,
arbetsmotivation och säkerhet.
Inom samkommunens huvudansvarsområden har enkäter om välmående och arbetstillfredsställelse
genomförts sedan år 2009. Enkäten genomförs vartannat år förutom för YA där enkäten genomförs
varje år. Enkäten för YA genomfördes under tiden 15.4−6.6.2014.
Enkäten var som tidigare uppbyggd med ett antal påstående inom olika kategorier. I enkäten för året
fanns en ny kategori som innehöll påstående om miljön. YA hade som målsättning att genomföra
miljöcertifiering vid Campus Kungsgården hösten 2014 och med hänvisning till miljöarbetet gjordes
en egen kategori för påstående om miljö för att på så sätt kunna följa upp personalen åsikt om
miljöarbetet inom YA. I övrigt innehöll enkäten de påståenden och frågor som den haft föregående
år.
Svarsprocenten för enkäten sjönk för andra året i rad och var endast 60 procent. Faktorer som kan ha
inverkat på den låga svarsprocenten är att personalen upplever att enkäten genomförs för ofta, att
man inte har tid svara och att inga större konkreta åtgärder kan göras med en så kort tidsfrist. Troligt
är också att de samarbetsförhandlingar som förts de senaste åren inom YA inverkat på
svarsprocenten.
Trots att svarsprocenten sjönk steg medelvärdet något för enkäten. Medelvärdet 3,07 motsvarar
medelvärdet år 2011 då svarsprocenten var betydligt högre, 72 procent. Eftersom differensen mellan
medelvärdena är marginella så kan man konstatera att medelvärdet för de tre senaste enkäterna är
så gott som samma.
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Könsfördelningen visar som tidigare år att det finns ett större intresse bland kvinnor än bland män
att svara på enkäten. Positivt är emellertid att andelen män som svarat har ökat sedan enkäten år
2011.
Svarsprocenten och medeltal för YA:s enkät
År
2014
2013
2011
2009

Könsfördelningen bland de svarande vid YA

Svarsprocent

Medeltal (skala 1−4)

60 %
66 %
72 %
67 %

3,07
2,97
3,07
2,86

År
2014

Kvinnor
61 %

Män
39 %

2013

65 %

35 %

2011
2009

63 %
57 %

37 %
43 %

Högsta medelvärde för ett påstående var 4,0 och YA hade fastställt som en målsättning att ett
medelvärde om 3,0 är ett godkänt resultat. En jämförelse över medelvärden för de olika
kategorierna redovisas i tabellen nedanför. Kategorin Miljö var som tidigare noterats en ny kategori
enkäten för 2014.
Jämförelse av medelvärden per kategori
Kategorier
Arbetsklimat och arbetsgemenskap
Arbetsförhållande
Arbetsuppgifter, kompetensutveckling och
utvecklingsmöjligheter
Samarbete och påverkningsmöjligheter
Ledarskap
Anställningsvillkor och lön
Jämlikhet och likabehandling
Verksamhet och verksamhetsprocesser
Samhälleliga aktiviteter
Miljö
Medelvärde totalt

2009

2011

2013

2014

2,83
2,91
2,86

3,13
3,04
2,99

3,22
2,97
2,88

3,27
3,09
2,92

2,89
2,82
2,76
3,2
2,31
3,14

3,11
3,04
2,91
3,38
2,96
3,35

2,75
2,93
2,82
3,25
2,85
3,12

2,86

3,07

2,97

2,77
3,01
2,80
3,36
2,97
3,25
3,42
3,07

Stora differenser i medelvärden för de olika kategorierna jämfört med enkäten år 2013 fanns inte.
Kategorierna med de högsta medelvärden var kategorierna Miljö (3,42) och Jämlikhet och
likabehandling (3,36). Endast fyra av kategorierna hade ett medelvärde som var lägre än 3,0.
Noterbart är att medelvärdet för kategorin Arbetsklimat och arbetsgemenskap har från enkäten 2009
till enkäten 2014 ökat från 2,83 till 3,27 och medelvärdet för kategorin Verksamhet och
verksamhetsprocesser från 2,31 till 2,97. Påståenden som berör arbetsklimat och arbetsgemenskap
hade överlag höga medelvärden. Inom den kategorin hade påståenden som Jag trivs med mitt
arbete, Vi har en god arbetsgemenskap, Jag har stöd av mina medarbetare och Jag ger uppmuntran
åt mina medarbetare medelvärden mellan 3,27−3,50. Ökningen av medelvärdet för kategorin
Verksamhet och verksamhetsprocesser visar att YA:s personal har blivit mer förtrogen med YA:s
verksamhet och dess processer.
Kategorin som hade det lägsta medelvärdet var som tidigare kategorin Samarbete och
påverkningsmöjligheter. Dess medelvärde steg från 2,75 till 2,77. I den kategorin hade påståendet
Den interna informationen fungerar det lägsta medelvärdet. Detta trots en knapp ökning av
medelvärdet från 2,48 till 2,56. Enkätens lägsta medelvärde hade påståendet Jag har
anställningstrygghet, vars medelvärde sjönk från 2,43 till 2,34. Orsaken är de senaste årens
samarbetsförhandlingar med bland annat uppsägningar som resultat.
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Hälsa
I enkäten fanns en fråga om hur de anställda upplever sin hälsa. Svaret var en subjektiv uppskattning
av den egna hälsan och svarsalternativen var; mycket god hälsa, ganska god hälsa, medelmåttig
hälsa, ganska dålig hälsa eller mycket dålig hälsa. Inom YA har den procentuella andelen anställda
som uppskattat att de har en mycket god eller ganska god hälsa varit på samma nivå under alla fyra
enkäter. En procent uppgav i den senaste enkäten att de upplevde att de har en mycket dålig hälsa. I
enkäten 2013 var det däremot ingen anställd vid YA som ansåg sig ha en mycket dålig hälsa
Procentuella andelen svarande som anser att de har en mycket god eller ganska god hälsa per
huvudansvarsområde
År
2014
2013
2011
2009

Procentuell andel
av de svarande
81 %
80 %
82 %
79 %

Intranät
Samkommunen upprätthåller ett intranät för information till personalen. Eftersom intranät är en
informationskanal för att nå ut med information till anställda och förmän är det av intresse att följa
upp hur aktivt anställda och förmän tar del av den information som finns tillgängligt på intranätet.
Vid YA sjönk andelen anställda som använde sig av intranät med tre procentenheter till 82 procent.
Endast en procent svarade att de aldrig tar del av informationen på intranätet.
Procentuella andelen svarande per huvudansvarsområde som tar del informationen på intranätet minst en
gång per vecka eller oftare
År
2014
2013
2011
2009

Procentuell andel
av de svarande
82 %
85 %
77 %
70 %

Personalenkätens verbala frågor
Nedanför en förteckning över de teman som flest gånger getts som svar på frågorna ”Vilka är YA:s
bästa egenskaper?” och ”Vad skulle du helst förbättra inom YA?”. Svaren överensstämmer i stort
med vad som kommer fram i påståendena i personalenkäterna.
Vilka är YA:s bästa egenskaper?
- Kompetent, kunnig personal
- Brett utbud av utbildningar/kurser, mångsidighet
- En pedagogik som ligger i tiden
Vad skulle du helst förbättra inom YA?
- Samarbete, kommunikation, information
- Respekt för varandras arbete
- Tänka strategiskt och långsiktigt
Net Promotor Score ( NPS-index)
I personalenkäten var den sista frågan “Skulle du rekommendera YA som arbetsgivare åt någon du
känner?”. Thomas Lundqvist konstaterar i boken ”Det biologiska ledarskapet” att faktum är att
rekommendationer från någon man kan lita på rankas mycket högt och kan avgöra ett köpbeslut.
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Enligt Lundqvist ställs bara denna fråga och svaret ges på en skala från 0−10, där 0 anger ”nej,
absolut inte” och 10 ”ja, i högsta grad”. De som svarar mellan 0 och 6 anses vara motståndare till en
vara eller en tjänst, de som svarar 7 eller 8 är neutrala och räknas därmed inte med i indexet. De som
svarar 9 eller 10 är s.k. ambassadörer. Ambassadörernas uppgift är att rekommendera varan eller
tjänsten för vänner och bekanta. För att räkna fram indexet utgår man från antalet ambassadörer
och subtraherar det med antalet motståndare och dividerar differensen med det totala antalet
tillfrågade. Ju flera ambassadörer desto fler marknadsförare och ett bättre NPS-index. I sin bok
refererar Lundqvist till en stor undersökning med 400 företag med 130 000 respondenter. I den
undersökningen var det genomsnittliga indexet 16 procent.
Jämförelse av NPS-index och medelvärdet för NPS-frågan
År

NPS-index

2014
2013
2011
2009

−
−

25 %
35 %
2%
8%

Medelvärde för NPS-värde
(skala 1-10)
6,20
5,82
7,35
7,54

NPS−indexet för Yrkesakademin ökade med tio procentenheter och var minus 25 procent. Även NPSmedelvärdet ökade från 5,82 till 6,20 men medelvärdet är fortsättningsvis lågt. Positivt var, trots de
låga värden, ökningen av värdet för både NPS−indexet och NPS-medelvärdet. Orsaken till de låga
värdena hittas i själva frågan, skulle du rekommendera YA som arbetsgivare till någon du känner, och
de samarbetsförhandlingar som förts under de senaste åren.
Resultatet av enkäten kan ses som positivit då totala medelvärdet var något högre och då även NPSindexet och dess medelvärde var bättre än året innan. Att YA:s ekonomiska situation och de åtgärder
som gjorts för att få ekonomin i balans påverkar på resultatet är givet. Positiv är de goda
medelvärden för påståenden som att jag trivs med sitt arbete (3,41) och att jag har stöd av mina
medarbetare (3,44).

4.3. Åtgärder som stöder arbetshälsan
Inom samkommunen görs åtgärder för att stöda arbetshälsan både övergripande för hela personalen
men också som separata åtgärder inom varje huvudansvarsområde och deras avdelningar. Inom
avdelningarna kan det vara fråga om t.ex. gemensamma friluftsdagar eller gemensamma
fortbildningsdagar för personalen.
Företagshälsovård
Samkommunen har med företagshälsovårdsproducenterna avtal om att erbjuda personalen förutom
lagstadgad företagshälsovård även allmän sjukvård. Företagshälsovårdens roll att bistå arbetsgivare
med att stöda och upprätthålla en god arbetshälsa för anställda blir allt viktigare och förutsätter ett
aktivt samarbete mellan företagshälsovårdens representanter och samkommunens förmän.
Samkommunen har sedan tidigare en handlingsplan för tidigt ingripande och för stöd och uppföljning
vid sjukfrånvaro. Två gånger per år ser man över sjukfrånvaron med företagshälsovårdens
representanter i syfte att gemensamt se över behovet av eventuella åtgärder för att anställda ska
kunna ha en fortsatt god hälsa och arbetsförmåga.
Samkommunen har avtal med två företagshälsovårdsproducenter. Mehiläinen är ansvarig
företagshälsovårdsproducent för anställda vid teatern medan Terveystalo Vasa fungerar som
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koordinerande företaghälsovårdsproducent för alla andra anställda inom samkommunen. Som
koordinerande företagshälsovårdsproducent har Terveystalo Vasa avtal med lokala
företagshälsovårdsproducenter vid våra verksamhetsorter. Terveystalo Vasa hade under året avtal
med Terveystalo Kristinestad, Närpes hälsovårdscentral, Malax hälsovårdscentral, Jakobstads
Arbetshälsovård r.f. och Terveystalo Karleby. Då verksamheten vid enheten i Korsnäs överfördes till
enheterna i Närpes och Vasa avslutades samarbetet med Malax hälsovårdscentral.
Arbetsgivaren utarbetar tillsammans med företagshälsovårdsrepresentanter från Terveystalo Vasa
och från Mehiläinen verksamhetsplaner för företagshälsovårdsarbetet. De viktigaste behoven inom
företagshälsovårdsverksamheten har konstaterats vara att upprätthålla arbetsmotivationen och
arbetsförmågan bland personalen, att stöda förmännen i sitt ledarskap och att stöda
arbetsgemenskaper/-grupper som har problem.
I verksamhetsplanen för åren 2014-2015, som är uppgjord med Terveystalo Vasa, var målsättningen
att ansöka om ASLAK- eller TYK-rehabilitering för åren 2015-2016, att stöda förmännen i sitt
ledarskap och vid behov ordna föreläsningar för arbetsgrupper som har behov av stöd eller medling.
Kostnaderna för företagshälsovården minskade med 19 313 euro jämfört med föregående år och var
151 459 euro. I kostnaderna ingår kostnaderna för lagstadgad förebyggande företagshälsovård (FPA
I), allmän sjukvård (FPA II) och övriga företagshälsovårdskostnader. I övriga
företagshälsovårdskostnader ingår mindre kostnader för tjänster som inte kan hänföras till kostnader
för förebyggande företagshälsovård eller allmän sjukvård.
Andelen av kostnaden för den lagstadgade förebyggande företagshälsovården av den totala
företagshälsovårdskostnaden minskade med en procentenhet till 49 procent, medan andelen för
sjukvårdskostnaderna var densamma som föregående år, 47 procent. Andelen av kostnaderna för
övriga företagshälsovårdskostnader ökade med en procentenhet till fyra procent.
Företagshälsovårdens viktigaste uppgift är att upprätthålla arbetsförmågan med förebyggande
åtgärder och med hänsyn till detta var fördelningen av företagshälsovårdskostnaderna i rätt
proportion.
Ser man enbart till fördelningen av företagshälsovårdskostnaderna för teatern var
sjukvårdskostnadernas andel 68 procent, lagstadgade företagshälsovårdskostnadernas andel 29
procent och andelen för övriga kostnader tre procent. Enligt kollektivavtalet för skådespelare har
skådespelarna rätt till betald öron-, näsa och halsspecialist. För teatern är det viktigt att anställda
som är medverkar i produktioner kan få sjukvård så snabbt som möjligt.

Kostnaderna för företagshälsovården per huvudansvarsområde åren 2010―2014
SÖFUK
YA
WT
KÖ
CS
Totalt

2010

2011

2012

2013

2014

106 779
20 542
2 680
25 438
155 439

98 703
22 746
1 573
24 656
147 678

103 388
17 594
2 445
20 633
144 060

124 700
21 227
1 690
23 156
170 773

109 132
21 908
2 268
18 151
151 459

Förändring %
2013-2014
– 12,48 %
3,28 %
34,20 %
– 21,61 %
– 11,31 %
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Kostnader och ersättningar för företagshälsovård under åren 2013-2014
År

Kostnader för
Ersättning från FPA
Ersättningsklass I/
företagshälsovård *)
person (ersätts 60 %)
2010
155 439
82 101,83
91,56
2011
147 678
80 842,07
87,64
2012
144 060
79 668,40
90,76
2013
170 773
84 750,69
97,92
2014
151 459
**)
**)
*) ingår kostnader för FPA I, FPA II, övriga företagshälsovårdskostnader
**) Uppgifter om ersättning erhålls år 2014

Ersättningsklass II/ person
(ersätts 50 %)
78,42
83,99
85,11
98,26
**)

Tidigt stöd
Samkommunens avtal med företaghälsovårdsproducenterna innefattar, som redan tidigare nämnts,
både lagstadgad hälsovård och allmän sjukvård. Företaghälsovårdens roll, att stöda både anställda
och förmän i arbetet med att främja arbetshälsan, blir allt viktigare och förutsätter ett gott
samarbete mellan alla tre parter. Samkommunens handlingsplan för tidigt ingripande och för stöd
och uppföljning vid sjukfrånvaron ger en del ramar för samarbetet mellan företagshälsovårdens
representanter, anställda och förmän.
Samkommunen har tillsammans med företagshälsovården i många år sökt och även beviljats både
ASLAK− och TYK−rehabilitering för personalgrupper. ASLAK−rehabilitering är en yrkesorienterad
medicinsk rehabilitering vars syfte är att långsiktigt förbättra och upprätthålla arbetsförmågan i de
fall där risken för försämrad arbetsförmåga och ohälsa är uppenbara. TYK−rehabilitering kan beviljas
om det föreligger risk för arbetsoförmåga inom de närmaste åren eller om arbetsförmågan väsentligt
håller på att försämras. Under våren påbörjade en grupp lärare sin ASLAK-rehabilitering samtidigt
som en grupp förmän avslutade sin ASLAK−rehabilitering i augusti. Under året kom också beslut om
att ännu en ASLAK−rehabilitering för lärare startar våren 2015. För deltagande i ASLAK−rehabilitering
som sökts av samkommunen och företagshälsovården och för TYK−rehabilitering beviljas ledighet
med lön. Genom detta försöker arbetsgivaren stöda och motivera anställda att sköta om sin hälsa
och att upprätthålla sin arbetsförmåga. En ASLAK−grupp består av 10 deltagare så totalt deltog 20
personer. En anställd deltog i en ASLAK−rehabilitering som inte hade ansökts av samkommunen och
en anställd var beviljad TYK−rehabilitering under året.
Under året har till några arbetsgemenskaper erbjudits handledning då behov för det har
konstaterats. Handledningen ges av representanter för företagshälsovården. En del
arbetsgemenskaper har tagit emot hjälpen medan någon arbetsgrupp inte visat intresse för det.
Samkommunen har program för förebyggande och handläggande av rusmedelsproblem på
arbetsplatsen som även innehåller anvisningar för vårdhänvisning av rusmedelsmissbrukare och
antidrogprogram.
Annan frånvaro
Samkommunen har under åren förhållit sig positiv till olika former av ledigheter då det har varit
verksamhetsmässigt möjligt att bevilja ledigheten. Även anhållan om tidsbestämd deltid och
deltidspension har beviljats då den anställda själv önskat det om det bara har varit
verksamhetsmässigt möjligt.
Arbetsgivaren har under året gett möjlighet till tjänst- och arbetsledigheter med fördelaktigare villkor
än bestämmelserna i kollektivavtalen. Fördelaktigare villkor beviljades för ledigheter som varade
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högst två veckor. Prövningsbaserade tjänst- och arbetsledigheter för en längre tid beviljas för högst
ett år. Endast av grundad anledning kan ledigheten beviljas för en längre tid.
Beviljade ledigheter 2013−2014

Moderskapsledighet
Fadersskapsledighet eller motsvarande
Vårdledighet
Föräldraledighet
Partiell vårdledighet
Studieledighet
Alterneringsledighet
Deltidspension
Tjänst- och arbetsledighet med
fördelaktigare villkor

2013
Män
13
2
3
1
3
1
17

Kvinnor
9
5
10
8
5
1
7
38

2014
Män
6
1
1
1
1
3
7

Kvinnor
9
10
9
9
1
2
3
41

Allmänna principer för att upprätthålla arbetsförmågan hos arbetstagare som hotas av
arbetsoförmåga och hos äldre arbetstagare
I samband med att Personal− och utbildningsplanen för år 2015 utarbetades, godkändes allmänna
principer för att upprätthålla arbetsförmågan hos arbetstagare som hotas av arbetsoförmåga och hos
äldre arbetstagare. Dessa ingår i Personal− och utbildningsplanen.
Alternativa åtgärder för anställda, vars arbetsoförmåga är hotad och för äldre anställda, kan vara att
helt eller delvis byta arbetsuppgifter, att på egen begäran gå ner i arbetstid, att anhålla om
deltidspension eller att ta del av Keva:s yrkesinriktade rehabilitering.
Då det finns anställda som hotas av arbetslöshet ska arbetsgivaren i god tid utreda om det finns
andra lämpliga arbetsuppgifter att erbjuda den anställda och vilken fortbildning som behövs för
arbetsuppgiften och som arbetsgivaren kan erbjuda den anställda.
Svårigheten är att hitta andra arbetsuppgifter att erbjuda. Verksamheten i samkommunen börjar
vara mycket effektiverad och till många tjänster och befattningar krävs olika typer av behörighet och
specialkunnande som inte alla gånger fås med en fortbildning eller omskolning.
Tipsa om arbetskollegor som sprider ett gott arbetsklimat
Under hösten kunde anställda för första gången inom samkommunen ge tips om arbetskollegor som
sprider glädje och inspiration bland kollegor och som på något sätt hjälper och stöder arbetskollegor
på ett sätt som är värt att noteras. Totalt blev 33 anställda ”tipsade”. Samarbetskommittén utsåg en
arbetsgrupp som delade ut priser till de som blivit tipsade av flera än en person. Tur−returresor med
Viking Line fick fastighetsskötare Henrik Forsén, kock Mona Sarén och vaktmästare Sixten Kieslich.
Övernattningssedlar för två personer till ett Rantasipi-hotell fick lektor Gerd Hagman-Grönblom,
studiekoordinator Anna-Lena Bengs, vikarierande projektekonom Linda Backlund, avdelningschef
Kjell-Erik Lall och teaterns försäljare Ingela Johansson.
Motion och kultur
Samkommunen erbjuder tillsvidare anställda Tyky-Kunto+−sedlar till ett värde om 50 euro. Sedlarna
erbjuds också till visstidsanställda över 1 år och till visstidsanställda med avbrutna
anställningsförhållanden vars anställningstid sammanlagt, under innevarande kalenderår och
föregående kalender år, är totalt 12 månader. Sedeln kan användas som betalningssedel vid köp av
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både motion och kultur. Totalt 197 anställda anhöll om sedlar under året vilket var två färre än
föregående år.

Antalet anställda som anhållit om Tyky-Kuntosedlar+ − åren 2010-2014
Män %

Kvinnor %

2010

30 %

70 %

Totala
antalet anst.
214

2011

35 %

65 %

247

2012

30 %

70 %

201

2013

35 %

65 %

199

2014

38 %

62 %

197

SÖFUK

Samkommunens anställda kunde använda sig av konditionsalarna vid Campus Kungsgården och vid
enheten i Närpes. Vid Campus Kungsgården hade anställda även möjlighet att använda sig
gymnastikssalen. På anställdas begäran och för andra året i rad arrangerades under Kick In−dagens
eftermiddag olika motionspass som personalen kunde pröva på och delta i. Under Kick In−dagen
deltog anställda från YA, KÖ, centralförvaltning och servicetjänster.
Wasa Teater erbjöd samkommunens anställda rabatterade teaterbiljetter och från bokförlaget
Scriptum har anställda kunnat köpa böcker till rabatterade priser.
I personalplanen för år 2014 ingick arrangerandet av den under de senaste åren årligen
återkommande motionskampanjen. Motionskampanjen inleddes i oktober 2014 och avslutas i mars
2015. Syftet med kampanjen är att främja arbetshälsa och arbetsförmåga genom att motivera
anställda att motionera regelbundet.
Samkommunen har de senaste åren betalat anmälnings-/deltagaravgiften för anställda som deltagit i
på förhand fastställda idrottsevenemang. Motiveringen har varit, förutom att motivera anställda att
motionera, att deltagande i evenemangen stärker samhörighetskänslan på arbetsplatsen. Samtidigt
är det också fråga om marknadsföring då de som deltar i evenemangen förutsätts använda sig av
tröjor eller motsvarande med logon för det huvudansvarsområde som de representerar.
Maximibeloppet som varje huvudansvarsområde kan betala per tävling är 500 euro. Tävlingarna
representerar olika idrottsgrenar på olika orter i Österbotten. Anställda vid YA och servicetjänster har
varit de mest aktiva att delta i tävlingarna.

Uppvaktning av anställda
Arbetsgivaren uppvaktar anställda då anställda fyller 50 och 60 år, vid pensionering och då ett
anställningsförhållande slutar. Femtio- och sextio-årsdagar är avlönade lediga dagar enligt gällande
kollektivavtal. Om den anställda har undanbett sig uppvaktning vid födelsedagar respekterades
detta.
Anställda som hade ett 20−årigt anställningsförhållande uppvaktades under året med Finlands
kommunförbunds förtjänsttecken i silver och anställda med 30− eller 40−års långt
anställningsförhållande tilldelades ett armbandsur. Uppvaktningen skedde i samband med
vårstämman i maj.
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Yrkesakademin i Österbotten
Förtjänsttecken i silver 20 år:
Utbildare Carola Sjödahl
Utbildare Gun-Britt Strandholm-Genberg
Arbetsledare Birgitta Södergård
Armbandsur för 30 år:
Lektor i yrkesämnen David Käld
Avdelningschef Kjell-Erik Lall
Lektor i yrkesämnen Kristina Linde
Utbildare Martin Nygårdas
Arbetsledare Marina Storbjörk
Lektor i yrkesämnen Kjell Törnqvist
Wasa Teater-Österbottens regionteater
Förtjänsttecken i silver 20 år:
Planerande ljusmästare Mats Antell
Centralförvaltning och servicetjänster
Armbandsur för 30 år:
Bokförare Kristina Björk-Rönnkvist
Städare Kerstin Grönlund
Armbandsur för 40 år:
Fastighetsskötare Bengt Berg

4.3. Personalutbildning
Målsättningen med personalutbildningen är att upprätthålla och öka personalens yrkeskunnande. Att
upprätthålla och öka yrkeskunnandet förbättrar arbetslivskvaliteten hos anställda och ger i
förlängningen förbättrad service och produktivitet för arbetsgivaren. I samkommunen finns en
positiv inställning till yrkesinriktad personalfortbildning.
Inom YA har det varit aktuellt att fortbilda sig till examensmästare som är en kompetensutbildning
för de jobbar med yrkesinriktad vuxenutbildning. Flera lärare som undervisar inom social− och
hälsovårdsbranschen har under de senaste åren studerat för att avlägga hälsovårdsmagistersexamen.
Inom YA fanns också flera lärare som studerade pedagogik vid Åbo Akademi för att avlägga de
pedagogiska studier för lärare som krävs enligt förordningen om behörighetsvillkor för
undervisningspersonal.
Som målsättningar för att öka personalens kompetens har i personalplanen för år 2014 noterats
fortbildning i det kunnande som behövs för den egna arbetsuppgiften eller för arbetsgemenskapen.
Under Kick In-dagen fick anställda ta del av en föreläsning av Andreas Lindqvist om hans liv och hans
sätt lära sig och ta till sig kunskap. Han lyfte fram alternativa inlärningsstilar och framförallt hur hans
egen inlärning sker. YA hade under året som målsättningen att utveckla IKT−användningen i form av
ett IKT utbildningspaket som stöder arbetet med det pedagogiska programmet och som ger en bas
för vilket IKT−kunnande som eftersträvas inom YA. Lärare och utbildare har getts möjlighet att
utveckla sitt IKT-kunnande via personliga mini-iPads, personalgrupper har under året deltagit i Lyncutbildningar och IKT-handledning har getts både individuellt och i smågrupper.
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Som en del av den allmänna lärarfortbildningen har lärare inom vissa branscher inom YA deltagit i
det s.k. Fortify 2–projektet. Projektets målsättning var att sammanföra branschfolk till utbildning i
valda färdigheter och att främja bildandet, upprätthållandet och utvecklandet av nätverk och hållbar
samverkan inom finlandssvensk yrkesutbildning.
KulturÖsterbotten har satsat på fortbildning kring nya metoder och medier vad gäller information
och kommunikation. Metoden Advisory Ring har prövats vid planering och utveckling av projekt och
andra aktiviteter. Under året har KÖ:s personal uppdaterat sina kunskaper i olika slag av
programvara. En arbetstagare har under hösten påbörjat en studiehelhet i kommunikationsvetenskaper vid Öppna universitetet vid Vasa universitet.
I personalplanen fanns också förmansfortbildning som en målsättning för att utveckla
personalledningen. Under året genomfördes en 360−graders analys i vilken 13 av samkommunens
ledande förmän deltog. I maj hölls en halvdags intern förmansfortbildning med teman förvaltning,
ekonomi, intern kontroll och riskhantering. Den andra inplanerade interna fortbildningsdagen med
temat personalförvaltning flyttades till våren 2015 i och med YA:s omorganisering. Däremot hölls den
planerade fortbildningsdagen som behandlade att leda förändring. Föreläsare var Iris Karjula från
LearningMiles och rubriken var Dimension i ledarskapet. Nitton förmän deltog.
I resehanteringsprogrammet M2 finns för YA noterat 487,79 fortbildningsdagar under år 2014 och för
centralförvaltning och servicetjänster 32,80 dagar. Som helhet deltog personalen vid KÖ i 26,5
fortbildningsdagar under år 2014.

4.4. Samarbete
Samarbetet i samkommunen följer bestämmelserna i lagen om samarbete mellan kommunala
arbetsgivare och arbetstagare (449/2007). Parter i samarbetsförfarandet är kommunen i egenskap av
arbetsgivare och de kommunalt anställda som företräds av en förtroendeman, en
arbetarskyddsfullmäktig eller någon annan representant för personalen. I enlighet med lagens
bestämmelser ska det finnas ett samarbetsorgan, en samarbetskommitté. Samarbetskommittén
består av företrädare för arbetsgivaren och personalen. Samarbetskommittén bestod av 11
medlemmar, varav fyra representerar Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade
FOSU r.f, tre representanter för Kommunfacket union r.f. (JHL, JYTY) och tre var
arbetsgivarrepresentanter. Den elfte medlemmen var utsedd som samarbetsombud för personalen
vid Wasa Teater.
Samarbetskommittén har behandlat bl.a. direktiv om anhållan om att få flytta semester på grund av
arbetsoförmåga, direktiv vid sjukfrånvaro och beviljande av ledighet, resultatet från YA:s
arbetsmiljöenkät, personal- och utbildningsplanerna och övrig information som berör verksamheten
och personalen. I samarbetskommittén fördes också de samarbetsförhandlingar som fördes inom YA
under våren 2014. Under förhandlingarna var samarbetskommittén utökad med de fackliga
huvudförtroendemän som inte var medlemmar i samarbetskommittén och med rektor, biträdande
rektorer och utvecklingschefen.
Ett ärende som gäller en enskild anställd behandlas mellan den anställde och chefen. Direkt
samarbete är också då frågor behandlas till exempel på ett arbetsplatsmöte.
Direktören har under olika informations- och diskussionstillfällen informerat personalen om de av
Undervisnings- och kulturministeriet planerade reformerna för andra stadiets utbildningar. En reform
som föll i riksdagsbehandlingen i mars 2015.
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Huvudförtroendemän
Förtroendemannasystemet är ett samarbetssystem som syftar till att främja iakttagandet av tjänsteoch arbetskollektivavtalen, att på ett ändamålsenligt, rättvist och snabbt sätt klara upp
meningsskiljaktigheter mellan arbetsgivare och anställda samt att bevara arbetsfreden.
Samkommunen har en huvudförtroendeman för Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns
utbildade FOSU r.f. och två huvudförtroendemän för Kommunfackets union, varav en representerar
JHL och den andra JYTY. Största medlemsföreningen inom FOSU r.f. är Undervisningssektorns
Fackorganisation OAJ. Vid YA finns en förtroendeman som representerar anställda vars
anställningsvillkor utgår från UKTA del C bilaga 7. Anställda vid teatern representeras av en
förtroendeman för skådespelare och en förtroendeman för Teater- och Mediearbetare.

Arbetarskyddsfullmäktige
Arbetarskyddsfullmäktige representerar arbetstagarna i ärenden i anslutning till arbetarskydd och
arbetshälsa. Samarbetet gör de möjligt för arbetstagarna att delta och påverka behandlingen av
ärenden som gäller arbetssäkerheten och arbetshälsan på arbetsplatsen. Målet med verksamheten
är en trygg och hälsosam arbetsmiljö, bra arbetsförhållande och en välmående arbetsgemenskap. Till
uppgifterna hör även att fästa arbetstagarnas uppmärksamhet på faktorer som främjar
arbetssäkerheten och arbetshälsan.
Samarbetet inom ramen för arbetarskyddet började året med nyvalda arbetarskyddfullmäktigen och
en verksamhetsplan, som omfattar mandattiden för arbetarskyddsfullmäktigen, för perioden
2014−2017.
Arbetarskyddskommissionen bestod av fem arbetarskyddsfullmäktigen, varav en representerade
anställda i tjänstemannaställning. Arbetsgivarrepresentanter i arbetarskyddskommissionen var
personalchefen och arbetarskyddschefen.
Inför den nya mandatperioden godkände samkommunstyrelsen i december 2013 en ny
organisationsmodell för arbetarskyddsorganisationen.

Organisationsmodell för arbetarskyddet 2014−2017
Arbetsgivarrepr.

Representanter för arbetstagare och tjänstemän

Arbetarskyddschef

1 st. arbetarskyddsfullmäktig
Närpes

h
1 st. arbetsgivarrepresentant

För arbetsgivarrepr.
utses en ersättare

1 st. arbetarskyddsfullmäktig
Vasa

1 st. arbetarskyddsfullmäktig
Wasa Teater

1 st. arbetarskyddsfullmäktig
P:söre/J:stad
1 s.t arbetarskyddsfullmäktig
Tjänstemän

För varje arbetarskyddsfullmäktig utses en 1:a och en 2:a vice arbetarskyddsfullmäktig

Arbetarskyddskommissionen har under året behandlat bl.a. följande ärenden: verksamhetsplaner för
företaghälsovården, statistik från företagshälsovården, ansökan om ersättning till FPA för
företagshälsovårdskostnader, olycksfallsrapporter, arbetarskyddsinspektioner och riskkartläggning.
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5. ARBETSKRAFTSKOSTNADER OCH PERSONALINVESTERINGAR
Löner
De sammanlagda kostnaderna för löner, arvoden och lönebikostnader var 18 207 409,18 euro, vilket
var en minskning med 5,93 procent eller 1 114 677 euro jämfört med år 2013. I personalkostnaderna
ingår de kollektivavtalsenliga förhöjningar som trädde i kraft 1.7.2014 och vars kostnadseffekt inom
hela kommunsektorn var 0,8 procent. Personalkostnaderna har efter år 2012 minskat med drygt 10
procent.
Personalkostnaderna för YA minskade med 6,93 procent, för KÖ med 2,7 procent och för
centralförvaltning och servicetjänster med 8,02 procent. För Wasa Teater ökade
personalkostnaderna med 2,44 procent.
Personalkostnaderna 2010-2013 per huvudansvarsområde (per 1 000 euro)
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De minskade personalkostnaderna är resultatet av ett målmedvetet arbete med att möta dels de
ändringar som aviserats inom finansieringen av andra stadiets utbildning och inom
teaterverksamheten men det har också handlat om att få den årliga budgeten för samkommunens
huvudansvarsområden i balans. Detta har förutsatt bland annat omorganisering av verksamheten
och ändrade arbetsuppgifter, återhållsam rekryteringspolicy men också samarbetsförhandlingar.
Under hösten 2013 fördes samarbetsförhandlingar vid YA, centralförvaltning och servicetjänster som
påverkade på lönekostnaderna först år 2014. Förhandlingarna resulterade bland annat i
uppsägningar, ändring till deltid och fortsatt restriktiv rekryteringspolicy.
Samkommunen har sedan år 2010 erbjudit anställda möjlighet till tjänst- och arbetsledighet med
fördelaktigare villkor. Inom samkommunen anhölls om tjänst- och arbetsledighet under året för ett
belopp om 45 661 euro inklusive sociala kostnader. Föregående år var motsvarande belopp 48 307
euro. För YA var inbesparingen 29 382 euro, för WT 7 046 euro, för KÖ 1 536 och för
centralförvaltning och servicetjänster 7 697 euro. Antalet personer som sökte om ledighet med
fördelaktigare villkor var 48 personer, jämfört med år 2013 då antalet personer var 55.
Kollektiv och kollektivavtalsändringar
De kollektivavtal som tillämpas i samkommunen är det allmänna kommunala tjänste- och
arbetskollektivavtalet (AKTA), det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för
undervisningspersonalen (UKTA) och det kommunala avtalet för teknisk personal (TS). Andelen
tillsvidare anställda inom AKTA var 31 procent, inom UKTA 52 procent och inom TS sex procent av
personalen. För personalen vid Wasa Teater tillämpas privata sektorns kollektivavtal för
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teaterbranschen (TeaTES) och kollektivavtalet för skådespelarna (NÄYTES). Anställda tillsvidare inom
TeaTES av hela samkommunens personal var nio procent och inom NÄYTES två procent.
Arbetsmarknadens centralorganisationer skrev 30.8.2013 under ett sysselsättning- och tillväxtavtal,
som påverkade de nya kollektivavtal som förväntades träda i kraft. De nya kollektivavtalen för
kommunsektorn trädde i kraft 1.3.2014 och är indelade i två avtalsperioder som löper ut 31.7.2017.
Enligt AKTA och TS höjdes grundlöner och uppgiftsrelaterade löner med 20 euro och de individuella
tilläggen med respektive 0,88 procent och 0,82 procent. Förhandlingsparterna för UKTA hade
centralt kommit överens om att höjningen om 20 euro ändrades till en procentuell justering som
användes enligt följande: en allmän förhöjning på 0,58 procent, ett närmande av dyrortklass II till
dyrortsklass I med 0,3 procent och att av det årsbundna tillägget som betalats efter åtta år, för lärare
i bilagorna för läroanstalter med yrkesutbildning, överförs en procent till grundlönerna. Även för
anställda inom TeaTES och NäyTES höjdes månadslönerna med 20 euro 1.7.2014
Medellönen för heltidsanställda inom AKTA var 3 162 euro, inom UKTA 3 843 euro, inom TS 2 379
euro och inom TeaTES 2 568 euro.
Semesterbestämmelserna i AKTA 2014-2016 ändrades i enlighet med ändringarna i semesterlagen.
Ändringarna påverkade bland annat de tidigare s.k. karensbestämmelserna i AKTA 2012−2013 som
inte längre tillämpades från och med 1.3.2014, oberoende av vilket kvalifikationsårs semester det
gäller. Från detta datum blev det möjligt att flytta semesterdagar på grund av arbetsoförmåga om
den anställde anhåller om det utan ogrundat dröjsmål. Inom samkommunen togs beslut om att för
flytt av semesterdagar krävs ett läkarintyg för att påvisa arbetsoförmågan under beviljad semester.
Även bestämmelserna om semesterlön ändrades för den semester som intjänats under
kvalifikationsåret 2013−2014 eller senare. Semesterlönen ändrades så att om ordinarie arbetstiden
och därmed lön ändrats under kvalifikationsåret så bestäms semesterlönen genom att den fulla
ordinarie månadslönen multipliceras med den genomsnittliga arbetstidsprocenten under
kvalifikationsåret.

Personalförmånerna och immateriella belöningar
 Tyky-Kunto+−sedlar erbjöds tillsvidare anställda, anställda med ett anställningsförhållande
över ett år och till visstidsanställda med avbrutna anställningsförhållanden vars
anställningstid sammanlagt, under innevarande kalenderår och föregående kalender år, är
totalt 12 månader. Värdet på sedlarna är totalt 50 euro/år/anställd
 Tjänst- och arbetsledighet med lön för ASLAK− eller TYK−rehabilitering som ordnats av
samkommunen tillsammans med företagshälsovården
 Lagstadgad företagshälsovård och allmän sjukvård
 Möjlighet att använda sig av samkommunens gymnastikssal och konditionssalar
 Subventionerade teaterbiljetter till vissa föreställningar
 Anställda i Kristinestad och Jakobstad som inte hade möjlighet att inta lunch vid
samkommunens egna matserveringar fick under året lunchpriset subventionerat så att priset
för en lunch motsvarade priset för en lunch vid samkommunens egna matserveringar. Gällde
även anställda vid KÖ:s enhet i Vasa.
 Anställda som deltog i vissa förutbestämda motionstävlingar i Österbotten fick
deltagaravgiften betald.

26 | P E R S O N A L R A P P O R T 2 0 1 4

__________________________________________________________________________________
Bilaga 1. Personalplanen år 2014 med utvärdering av dem
Personalens välmående
Målsättningar

Hur uppnås
målsättningarna?

Ansökan om ASLAK/TYKrehabilitering för lärare
år 2015-2016
Gemensamma dagar på
temat att orka och trivas
i arbete

Godkänd ansökan av FPA

Genom kurser, fortbildning,
personaldagar

Uppfyllt
målsättningar
Ja
Delvis Nej
X

X

Resultat

Ansökan godkänts av FPA och
rehabiliteringen sker vid Härmän
Kuntokeskus.
Kick In ordnades vid Campus
Kungsgården för anställda vid YA, KÖ,
centralförvaltning och servicetjänster
8.8.2014. Programmet bestod av en
föreläsning av Andreas Lindqvist om
hans liv och hans sätt att lära sig och
på personalens begäran ordnades
under
eftermiddagen
olika
motionspass som anställda möjlighet
att
testa.
Under
Kick
Ineftermiddagen ordnades även för
första gången Kulturstigen, en guidad
historietur till Korsholms vallar på
SÖFUK:s marker, som väckte stort
intresse.
Samkommunens personal bjöds på
gemensam jullunch.

Allmänna principer för
att upprätthålla arbetsförmågan
hos
arbetstagare som hotas
av arbetsoförmåga och
hos äldre arbetstagare

Godkända principer

Motionskampanj

Motionskampanj
från under hösten

Fortbildning
i
Välbefinnande i arbetetkortet
för
ledningsgruppernas och
samarbetskommitténs
medlemmar
och
arbetarskyddsfullmäktigen.

Genomförd kurs.

Riktlinjer
för
övertidsarbete
och
flextid (då automatisk
arbetstidsuppföljning är
tillgänglig) uppgörs.

Automatisk
arbetstidsuppföljning i bruk
för AKTA/TS anställda på de
orter
där
automatisk
arbetstids-uppföljning
är
möjlig.

Personalledning
Målsättningar

Fortbildning och stöd
för förmän under år

Hur
målsättningarna?

ordnas

uppnås

Genomförda 360-graders
analys för 12 förmän i

X

Personalsektionen godkände under
året samkommunens personal- och
utbildningsprogram för år 2015 i
vilken ingår allmänna principer för att
upprätthålla arbetsförmågan hos
arbetstagare
som
hotas
av
arbetsoförmåga och hos äldre
arbetstagare.

X

Ordnades under tiden 13.10.2014–
1.3.2015.

X

Genomfördes 7.4.2014, 26 deltagare.

X

Påbörjats.

Uppfyllt
målsättningarna
Ja
Delvis Nej
X

Resultat

Analysen genomfördes under våren
och i maj gick förmännen igenom
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2014-2015

samkommunen.

resultatet. I 360-graders analys
deltog följande förmän: direktör,
chefsekonom, rektor, biträdande
rektor
för
grundläggande
yrkesutbildning,
biträdande
för
vuxenutbildningscenter,
YA:s
utvecklingschef, teaterchef, WT:s
administrativa chef, fastighetschef,
informatör,
arbetarskyddschef,
personalchef.

En
halvdags
intern
fortbildning för förmän
under våren och halv dag
under hösten.

X

Femte
maj
hölls
intern
förmansutbildning med teman som
förvaltning, ekonomi, intern kontroll
och riskhantering. Nitton förmän
deltog.
Den
inplanerade
interna
fortbildningsdagen
med
temat
personalförvaltning sköts fram till
våren 2015 i och med YA:s
omorganisering
och
val
av
utbildningschefer.

En fortbildningsdag för
förmännen på temat Att
leda förändring.

Under
året
fortsätter
planeringen
av
förmansutbildningen för år
2015.

Personalens kompetens
Målsättningar

Hur uppnås
målsättningarna?

Fortbildning, det
kunnande som behövs
för arbetsuppgifter
(ökar den egna
kompetensen) eller för
arbetsgemenskapen
(kunnande som tillför
arbetsgemenskapen
något mera)

Antal fortbildning per
anställd

Inom YA utveckla IKTanvändningen.

IKT utbildningspaket som
stöder arbetet med det
pedagogiska programmet
erbjuds personalen i
enlighet med de egna
arbetsuppgifterna.

Som föreläsare var Iris Karjula från
LearningMiles, hennes rubrik var
Dimensioner i ledarskapet. Nitton
förmän deltog.

X

X

Arbetet med att planera förmansutbildning pågår

Uppfyllt
målsättningarna
Ja
Delvis Nej
X

Resultat

X

Ett program för IKT−användningen
har utarbetats. Programmet ger en
bas för vilket IKT−kunnande som
eftersträvas
inom
YA.
IKT−handledning har gett både
individuellt och i smågrupper. I maj
ordnades för hela personalen en

YA: 1,8 fortbildningsdagar per
anställd
KÖ: 4,4, fortbildningsdagar per
anställd
CS: 0,8 fortbildningsdagar per
anställd
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fortbildningsdag med rubriken IKT
och lärande – en inspirationsdag för
framtiden.
Påbörja
teamarbetsskolning/arb
etsplatshandledning i
första hand där behov
finns

Personalresurser
Målsättningar

Principer om
användningen av olika
anställningsformer

Genomförd
teamarbetsskolning/
arbetsplatshandledning där
behov funnits.

X

Arbetsplatshandledning har erbjudits
ett antal avdelningar men endast
några avdelningar har deltagit.

Hur uppnås
målsättningarna?

Uppfyllt
målsättningarna
Ja
Delvis Nej
X

Resultat

Godkänt dokument

Personalsektionen godkände under
året samkommunens personal- och
utbildningsprogram för år 2015 i
vilken
ingår
principer
om
användningen
av
olika
anställningsformer.
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Bilaga 2
YA! Personalenkät, våren 2014
Sammanfattning
N=153
Publicerad: 15.4.2014
Jämförelsegrupp: Alla svaranden
Kön
Svar

Antal Procent

1. Kvinna

93 60,78%

2. Man

60 39,22%

Totalt

153

20%

40%

60%

80%

100%

100%

Jag arbetar inom
Svar

Antal Procent

20%

40%

60%

80%

100%

Grundläggande
1. yrkesutbildning -

11 7,19%

Teknik, Vasa
Grundläggande
2.

yrkesutbildning Teknik och Logistik,

7 4,58%

Närpes
Grundläggande
3. yrkesutbildning - Bygg

8 5,23%

och Trä, Vasa
Grundläggande
4.

yrkesutbildning Social- och hälsovård,

12 7,84%

Vasa, Närpes
Grundläggande
5.

yrkesutbildning Social- och hälsovård,

6 3,92%

Pedersöre
Grundläggande
6. yrkesutbildning -

3 1,96%

Skönhet, Vasa
Grundläggande
7.

yrkesutbildning Turism, kosthåll och

6 3,92%

ekonomi, Vasa, Närpes
8.

Grundläggande
yrkesutbildning -

2 1,31%
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Kultur, Jakobstad
Grundläggande
9.

yrkesutbildning +

15 9,80%

vuxenutbildningscenter
- Naturbruk, Vasa

10.

Vuxenutbildningscenter

11 7,19%

- Teknik och Logistik
Vuxenutbildningscenter

11.

- Rekrytering,

9 5,88%

vägledning och
invandrarutbildning

12.

13.

Vuxenutbildningscenter

12 7,84%

- Välfärd
Vuxenutbildningscenter

7 4,58%

- Näringslivstjänster

14. Utvecklingstjänster

9 5,88%

15. Studiebyrå + Bibliotek

8 5,23%

Studiehandledning,
16.

specialundervisning,

11 7,19%

kuratorsverksamhet,
internat

17. Matserveringar

3 1,96%

Administration (rektor,
bitr.rektorer,
avdelningschefer,
18. utvecklingschef,

9 5,88%

byråchef,
rektorsassistent,
rektorssekreterare)
19. KEX-ämnen

4 2,61%

Totalt

153 100%

Arbetsklimat och arbetsgemenskap
Helt av

Jag trivs med mitt
arbete. (avg: 3,41)
Mitt arbete är
uppskattat. (avg:

Delvis av Delvis av

Helt av

samma

samma

annan

annan

åsikt

åsikt

åsikt

åsikt

(Värde:

(Värde:

(Värde:

(Värde:

4)

3)

2)

1)

Totalt

100%

100%
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2,92)
Vi har en god
gemenskap. (avg:

100%

3,27)
Jag har stöd av
mina medarbetare.

100%

(avg: 3,44)
Jag ger
uppmuntran åt

100%

mina medarbetare.
(avg: 3,50)
Känsliga frågor och
konflikter hanteras

100%

på ett balanserat
sätt. (avg: 2,71)
Jag upplever att
jag inte blir

100%

mobbad. (avg:
3,65)
Totalt

48%

36%

11%

5%

Jag tar del av information på Intranet
Svar

Antal Procent

1. Aldrig

26 16,99%

3. 1 gång/vecka

18 11,76%

2-3

60%

80%

100%

49 32,03%

gånger/vecka

5. Dagligen
Totalt

40%

2 1,31%

2. Sporadiskt

4.

20%

58 37,91%
153

100%

Arbetsförhållande
Helt av
samma
åsikt
(Värde:
4)

Delvis

Delvis

av

av

samma annan
åsikt

åsikt

(Värde: (Värde:
3)

2)

Helt av
annan
åsikt

Totalt

(Värde:
1)

Jag hanterar förändringar i
mitt arbete på ett positivt

100%

sätt. (avg: 3,20)
På min avdelning finns

100%
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tillräckligt med kompetens
för att klara av
arbetsuppgifterna. (avg:
3,50)
Jag upplever att
arbetarskyddet fungerar

100%

bra. (avg: 3,11)
Jag upplever att risker och
nära på situationer

100%

hanteras effektivt. (avg:
3,19)
Jag upplever ingen
långvarig stress. (avg:

100%

2,63)
Vi har fungerande och
ändamålsenliga

100%

arbetsutrymmen. (avg:
3,04)
Våra IT-verktyg (program,
applikationer,
kommunikationsutrustning

100%

etc) stöder mitt arbete väl.
(avg: 2,90)
Jag hittar den information
som jag söker på

100%

intranätet. (avg: 3,18)
Totalt

35%

44%

16%

5%

Arbetsuppgifter, kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter
Helt av
samma
åsikt
(Värde:
4)

Delvis

Delvis

av

av

samma

annan

åsikt

åsikt

(Värde: (Värde:
3)

2)

Helt av
annan
åsikt

Totalt

(Värde:
1)

Det finns tydliga
målsättningar för mitt

100%

arbete. (avg: 3,11)
Jag är väl förtrogen med
mina arbetsuppgifter.

100%

(avg: 3,63)
Jag har tillräckligt med
tid för planering och

100%

utveckling av min
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avdelning/mitt arbete.
(avg: 2,56)
Arbetsuppgifterna är
ändamålsenligt

100%

planerade. (avg: 2,88)
I mitt arbete har jag
möjlighet att använda

100%

all min kompetens.
(avg: 3,15)
Det finns tillräckligt med
möjligheter till

100%

kompetensutveckling.
(avg: 2,75)
Jag har
anställningstrygghet.

100%

(avg: 2,34)
Totalt

32%

38%

19%

11%

Hälsotillstånd: Jag tycker att min hälsa är
Svar

Antal Procent

1. Mycket god

43 28,29%

2. Ganska god

80 52,63%

3. Medelmåttig

26 17,11%

4. Ganska dålig

3 1,97%

5. Mycket dålig

0 0,00%

Totalt

152

20%

40%

60%

80%

100%

100%

Min företagshälsovårdare finns i
Svar
1.

Kristinestad
(Terveystalo)

2. Närpes hvc

Antal Procent

20%

40%

60%

80%

100%

2 1,36%
14 9,52%

3. Malax-Korsnäs hvc

8 5,44%

4. Vasa (Terveystalo)

103 70,07%

Jakobstads
5. arbetshälsovårdsförening

20 13,61%

r.f.
Totalt

147 100%
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Jag tycker att företagshälsovården fungerar
Svar

Antal Procent

1. Mycket bra

53 36,05%

2. Ganska bra

66 44,90%

3. Medelmåttligt

18 12,24%

4. Ganska dåligt

8 5,44%

5. Mycket dåligt

2 1,36%

Totalt

147

20%

40%

60%

80%

100%

40%

60%

80%

100%

100%

Jag nyttjar samkommunens förmåner
Svar

Antal Procent

1. TYKY +sedlar
2.

20%

106 88,33%

Subventionerade
teaterbesök på WT

11 9,17%

Övriga
3. erbjudanden inom

3 2,50%

samkommunen
Totalt

120 100%

Samarbete och påverkningsmöjligheter
Helt av

Delvis av Delvis av

Helt av

samma

samma

annan

annan

åsikt

åsikt

åsikt

åsikt

(Värde:

(Värde:

(Värde:

(Värde:

4)

3)

2)

1)

Totalt

Mina åsikter
beaktas på

100%

arbetsplatsen.
(avg: 2,93)
Den interna
informationen

100%

fungerar. (avg:
2,56)
Vi har en aktiv
kommunikation på

100%

arbetsplatsen.
(avg: 2,82)
Totalt

23%

40%

27%

10%

35 | P E R S O N A L R A P P O R T 2 0 1 4

__________________________________________________________________________________
Ledarskap
Helt av
samma
åsikt
(Värde:
4)

Delvis

Delvis

av

av

samma

annan

åsikt

åsikt

(Värde: (Värde:
3)

2)

Helt av
annan
Totalt

åsikt
(Värde:
1)

Introduktion och
arbetshandledning

100%

fungerar bra. (avg:
2,86)
Jag får stöd och
uppmuntran av min

100%

närmaste förman. (avg:
3,19)
Jag ger stöd och
uppmuntran åt min

100%

närmaste förman. (avg:
3,15)
Jag anser att min
närmaste förman är en

100%

god ledare. (avg: 3,11)
Jag har min närmaste
förmans stöd i att
förverkliga planer och

100%

uppnå målsättningar.
(avg: 3,22)
Möten är välförberedda
och genomförs

100%

effektivt. (avg: 3,01)
Utvecklingssamtalen
genomförs på ett bra

100%

sätt. (avg: 2,99)
YA! har en inspirerande

100%

vision. (avg: 2,76)
YA! har en bra policy.

100%

(avg: 2,78)
Totalt

34%

40%

18%

7%
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Anställningsvillkor och löner
Helt av Delvis av Delvis av Helt av
samma

samma

annan

annan

åsikt

åsikt

åsikt

åsikt

(Värde:

(Värde:

(Värde:

(Värde:

4)

3)

2)

1)

Totalt

Jag får en rättvis
ersättning för mitt
arbete i relation till de

100%

krav arbetet ställer.
(avg: 2,82)
Mina
anställningsvillkor är

100%

goda. (avg: 2,78)
Totalt

24%

43%

23%

10%

Jämställdhet och likabehandling
Helt av
samma
åsikt
(Värde:
4)

Delvis

Delvis

av

av

samma

annan

åsikt

åsikt

(Värde: (Värde:
3)

2)

Helt av
annan
Totalt

åsikt
(Värde:
1)

Jag blir rättvist
behandlad på min

100%

arbetsplats. (avg: 3,29)
Jag blir respekterad och
uppskattad i min

100%

arbetsgemenskap.
(avg: 3,48)
Jag anser att vi
behandlar alla jämlikt
på arbetsplatsen
(oberoende ålder, kön,

100%

härkomst, religion eller
sexuell läggning m.m)
(avg: 3,33)
Jag tror att män och
kvinnor behandlas lika

100%

vid lönesättning. (avg:
3,34)
Totalt

54%

32%

10%

4%
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YA:s verksamhet och verksamhetsprocesserI detta kapitel besvarar du de påståenden som du
önskar ha en åsikt om.
Helt av
samma
åsikt
(Värde:
4)

Delvis

Delvis

av

av

samma

annan

åsikt

åsikt

(Värde: (Värde:
3)

2)

Helt av
annan
åsikt

Totalt

(Värde:
1)

Jag känner väl till de
tjänster YA! kan erbjuda
våra kunder och

100%

intressenter. (avg: 2,99)
Jag är delaktig i arbetet
med att utveckla YA:s

100%

verksamhet. (avg: 2,85)
YA! har en väl
fungerande
administration. (avg:

100%

2,38)
Jag är väl förtrogen med
YA:s processer och hur
dessa förbättras och

100%

utvecklas. (avg: 2,57)
Nivån på YA:s
utbildningar är god. (avg:

100%

3,00)
På min avdelning är
examensgrunderna
uppdaterade och används
för att styra

100%

verksamheten. (avg:
3,38)
Det är lätt att överblicka
hela YA:s
utbildningsverksamhet.

100%

(avg: 2,58)
Jag känner till YA:s
verksamhetsmål (verbala

100%

målen). (avg: 3,07)
Jag känner till
avdelningens
verksamhetsresultat.

100%

(avg: 3,20)
Jag känner till faktorer

100%
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som påverkar YA:s
framgång. (avg: 3,05)
Jag känner väl till hur vi
inom YA! jobbar med

100%

kvalitet. (avg: 3,06)
Jag känner väl till hur vi
inom YA! jobbar med

100%

miljöledning. (avg: 2,95)
Jag känner väl till våra

100%

kundgrupper. (avg: 3,18)
Våra utbildningar
uppfyller våra
kunders/köpares krav

100%

och förväntningar. (avg:
3,00)
Jag är delaktig i
marknadsföringen av

100%

YA!. (avg: 3,11)
I vår verksamhet
tillämpar vi det senaste

100%

inom yrkespedagogiken.
(avg: 2,94)
Samarbetet med
arbetskraftsbyåerna på

100%

YA:s verksamhetsområde
fungerar bra. (avg: 3,10)
Samarbetet med TEcentralen fungerar bra.

100%

(avg: 3,02)
Samarbetet med arbets/näringslivets företag,
organisationer,

100%

föreningar etc. fungerar
bra. (avg: 3,17)
Totalt

27%

49%

18%

6%

Samhälleliga aktiviteter
Helt av Delvis av

Jag känner att jag har

samma

samma

åsikt

åsikt

(Värde:

(Värde:

4)

3)

Delvis
av
annan
åsikt
(Värde:
2)

Helt av
annan
Totalt

åsikt
(Värde:
1)

100%
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arbetsgivarens stöd
för aktivt deltagande i
förenings- och
samhällsaktiviter.
(avg: 2,93)
YA! har en viktig roll i

100%

regionen. (avg: 3,61)
Samkommunen
SÖFUK har en viktig

100%

roll i regionen. (avg:
3,20)
Totalt

50%

31%

14%

6%

Jag deltar i föreningsverksamhet eller andra samhälleliga aktiviteter
Svar

Antal Procent

1. Ofta

58 38,16%

2. Någongång

86 56,58%

3. Aldrig
Totalt

20%

40%

60%

80%

100%

8 5,26%
152

100%

Miljö
Helt av

Delvis av Delvis av

Helt av

samma

samma

annan

annan

åsikt

åsikt

åsikt

åsikt

(Värde:

(Värde:

(Värde:

(Värde:

4)

3)

2)

1)

Totalt

YA! fokuserar på
hållbar utveckling

100%

(avg: 3,10)
Jag följer enhetens
anvisningar för

100%

avfallshanetring
(avg: 3,64)
Miljömedevtenhet är
viktig för mig (avg:

100%

3,72)
Jag anser att vi tar
miljöansvar på

100%

arbetsplatsen (avg:
3,22)
Totalt

56%

34%

8%

3%
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Vilka är YA:s bästa egenskaper (högst 250 tecken)
Vad skulle du helst förbättra inom YA (högst 250 tecken)
JAG SKULLE REKOMMENDERA YA SOM ARBETSGIVARE ÅT NÅGON JAG KÄNNER? (på en 10gradig skala: 10=bäst, 0=sämst)
avg: 6,20
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