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1. INLEDNING
Samkommunen hade vid årets slut 332 personer anställda, vilket var en minskning med drygt fem
procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Av dessa var 267 personer tillsvidare anställda
och 65 personer visstidsanställda. Procentuellt minskade andelen tillsvidare anställda med drygt tre
procent och visstidsanställd med drygt 13 procent mellan åren 2015−2016.
Kostnaderna för löner, arvoden och lönebikostnader minskade med 4,26 procent till drygt 16,1
miljoner euro jämfört med år 2015. I bokslutet har redan beaktats arbetsmarknadsparternas
överenskommelse i konkurrenskraftsavtalet om den minskade semesterpenningen om 70 procent
sommaren 2017. De av arbetsmarknadsparterna överenskomna lönejusteringarna inom
kommunsektorn beräknades ha en kostnadseffekt om 0,59 procent. Kostnadseffekten varierade inom
de olika kollektivavtalen.
Antalet sjukfrånvarodagar minskade från 3 246 dagar till 3 192 dagar medan antalet sjukfrånvarodagar
per anställd ökade något från 9,2 dagar per anställd till 9,6 dagar per anställd. Samkommunen erbjuder
anställda förutom lagstadgad företagshälsovård även sjukvård på allmän läkarnivå. Kostnaderna för
företagshälsovården ökade med drygt 13 procent till 188 658 euro. Den lagstadgade
företagshälsovårdens andel av totala kostnaden var knappt 58 procent och det var också den som stod
för större delen av kostnadsökningen.
Med jämna mellanrum har det i samkommunen ordnats motionskampanjer och så även hösten 2016.
I kampanjen deltog 21 procent av de anställda. Samkommunens anställda har som tidigare år erbjudits
Tyky-Kunto+-sedlar och subventionerade teaterföreställningar på Wasa Teater−Österbottens
regionteater.
Under året har en Jämställdhetsplan för åren 2017−2018 och en Handlingsplan mot osakligt
bemötande och trakasserier uppgjorts och godkänts av samkommunstyrelsen.
Yvonne Holmlund
Personalchef

2. PERSONALSTRATEGI OCH PLAN
Under hösten 2015 utarbetade en arbetsgrupp bestående av fackligt förtroendevalda, förmän och
ordförande för YA:s direktion ett förslag till en ny personalstrategi för åren 2016-2020. Ordföranden
för YA:s direktion representerade som medlem i personalsektionen även personalsektionen i
arbetsgruppen. Innan förslaget slutligen godkändes av samkommunstyrelsen 9.12.2015 behandlades
förslaget i samarbetskommittén, arbetarskyddskommissionen och i personalsektionen.
I personalstrategin har fastställts de fokusområden för personalledning som är viktiga för att
samkommunens visioner och strategier ska kunna förverkligas. Fokusområden är Personalens
välmående, Ledarskap och förmansarbete och Personalens kompetens. En förutsättning för att
visionerna och strategierna ska kunna genomföras är att personalen har den yrkeskunskap som behövs
för arbetsuppgifterna, är motiverade i sitt arbete, har tillräckligt utmanade arbetsuppgifter och en
arbetsgemenskap som man trivs med.
I samarbetskommittén utarbetas, utgående från fokusområdena i personalstrategin, en personalplan
som godkänns av personalsektionen. I personalplanen fastställs årliga målsättningar för de separata
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fokusområdena. I bilaga 1 redovisas målsättningarna för personalplanen år 2016 och hur
målsättningarna har genomförts. Målsättningarna för fokusområdena är till största delen genomförda.
Handlingsmodellen för förebyggande och hantering av osakligt bemötande som fanns i planen för år
2015 godkändes av samkommunstyrelsen i december 2016.

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, intressebevakning och för verksamhet som stöder
huvudansvarsområdena, Centralförvaltning och servicetjänster (CS).
I personalrapporten redogörs för antalet ikraftvarande anställningsförhållanden, både tillsvidare och
för viss tid, per 31.12.2016. En person anges inte som visstidsanställd om han eller hon även hade ett
anställningsförhållande tillsvidare i samkommunen. Ingen har under året varit anställd med
sysselsättningsmedel.
Antalet anställningsförhållanden per 31.12.2016 var 332 stycken, vilket var en minskning 19 personer
jämfört med år 2015. Sedan år 2012 har antalet anställningsförhållanden per årets sista dag minskat
med knappt 30 procent.
Tillsvidare anställda i samkommunen var 267 vilket var en minskning med nio personer jämfört med
föregående år. Andelen tillsvidare anställda av totala antalet anställda ökade med en procentenhet till
81 procent.
Visstidsanställda minskade med 10 personer till 65 personer. Grunden för visstids
anställningsförhållanden har varit avsaknad av behörighet, vikariat, tillfälligt behov av arbetskraft och
av egen önskan.
Anställningsförhållande per 31.12.2016
Anställningsförhållanden *)
Tillsvidare anställda
Visstidsanställda
Alla anställda

Kvinnor

Män

Sammanlagt

159
35
194

108
30
138

267
65
332

Förändring, %
från föregående år
– 3,26 %
– 13,33 %
– 5,41 %

*) ingår anställda i bisyssla

I tabellen nedan beaktas antalet anställda per huvudansvarsområde. Anställda i bisyssla, två personer,
är inte beaktade i tabellen.
Vid YA minskade antalet anställda från 240 personer till 225 personer och vid WT minskade antalet
med fyra personer till 57 anställda. Vid KÖ ökade antalet anställda med tre personer. Antalet tillsvidare
anställda var dock oförändrat för KÖ. Vid centralförvaltning och servicetjänster minskade antalet
anställda med en person.
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Antal anställda 31.12.2016 och jämförelse av antalet anställda under åren 2012-2016
Anställda
31.12.2012

Anställda
31.12.2013

Anställda
31.12.2014

Anställda
31.12.2015

YA

321

301

265

WT

77

81

KÖ

7

CS

43

SÖFUK
448
*) ingår inte anställda i bisyssla

Visstids
anställda
31.12.2016
35

Anställda
31.12.2016

240

Tillsvidare
anställda
31.12.2016
190

225

Förändring
åren
2015−2016
– 15

63

61

33

24

57

–4

6

6

5

4

4

8

3

44

42

41

40

-

40

–1

432

376

347

267

63

330

– 17

Antalet anställningsförhållanden i samkommunen åren 2012-2016

500
400

127

118

81

71

63

295

276

267

300
200

321

314

100
0
2012

2013

2014
Tillsvidare

2015

2016

Visstid

*) ingår inte anställda i bisyssla

Heltids- och deltidsanställda
Andelen anställda som arbetat heltid fortsatte att minska. Minskningen var 9,43 procent jämfört med
år 2015. Kvinnornas andel av deltidsanställda minskande med tre procentenheter till 74 procent.

Procentuella förändringen i antalet heltids- och deltidsanställda jämfört med föregående år
Heltids- och deltidsanställda
Kvinnor
Män
Sammanlagt
31.12.2016
Tillsvidare anställda i heltid
109
98
217
Tillsvidare anställd i deltid
50
10
60
Alla heltidsanställda
126
114
240
Alla deltidsanställda
68
24
92

Förändring, %
från föregående år
– 4,61 %
1,69 %
– 9,43 %
6,98 %

Årsverke och nettoårsverke
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.
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Årsverken per 31.12.2016
Årsverken
Tillsvidare anställda
Visstidsanställda
Sammanlagt

Män

Kvinnor

Sammanlagt

102,17
31,17
133,34

144,70
36,13
180,83

246,87
67,30
314,17

Förändring, %
från föregående år
– 6,25 %
– 14,32 %
− 8,11 %

Antalet årsverken minskade med drygt åtta procent jämfört med föregående år till 314,17 årsverken.
I tabellen nedanför visas årsverken och nettoårsverken för samkommunens ansvarsområden under
åren 2012−2016. Även i dessa siffror ser man åtstramningen av personalresurser som skett under de
senaste fem åren. I nettoårsverke ingår endast avlönade dagar.
Nettoårsverken och årsverken åren 2012 − 2016
2012
2013
Netto
Årsv.
Netto
Årsv.
årsv.
årsv.
YA
322,08
339,53
293,65
313,55
WT
59,08
63,41
56,50
61,42
KÖ
6,71
6,78
5,87
5,97
CS
40,69
41,26
40,69
41,51
SÖFUK
428,56
450,98
396,71
422,45

2014
Netto
Årsv.
årsv.
257,15
272,29
55,34
61,45
5,72
5,77
39,55
40,14
357,76
379,65

2015
Netto
Årsv.
årsv.
226,35
240,19
52,92
57,80
4,64
4,65
38,63
39,24
322,55
341,88

2016
Netto
Årsv.
årsv.
208,69
218,30
47,78
53,06
4,82
5,79
36,31
37,02
297,61
314,17

Tjänste- och arbetsavtalsförhållande
Enligt 87 § i kommunallagen(410/2015) 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 inom den läroplansbaserade grundläggande
yrkesutbildningen.
Andelen anställda i tjänste- eller arbetsavtalsförhållanden åren 2012-2016
2012
2013
2014
Tjänsteförhållande
35 %
32 %
34 %
Arbetsavtalsförhållande
65 %
68 %
66 %

2015
34 %
66 %

2016
32 %
68 %

Könsfördelningen
I samkommunen har fördelningen mellan andelen tillsvidare anställda kvinnor och män varit nästan
oförändrad under de senaste åren. Tabellen nedan visar könsfördelningen bland tillsvidare anställda i
samkommunen och i denna grupp ökade kvinnornas andel med en procentenhet till 60 procent medan
andelen män minskade i motsvarande grad till 40 procent.
Fördelningen mellan kvinnor och män bland tillsvidare anställda
2012
Kvinnor
Män

2013
Kvinnor
Män

Kvinnor

2014
Män

2015
Kvinnor
Män

2016
Kvinnor
Män

YA

59 %

41 %

59 %

41 %

58 %

42 %

58 %

42 %

59 %

41 %

WT

48 %

52 %

53 %

47 %

53 %

47 %

55 %

45 %

52 %

48 %

KÖ

100 %

CS

64 %

36 %

63 %

37 %

62 %

38 %

63 %

37 %

62 %

38 %

SÖFUK

59 %

41 %

59 %

41 %

58 %

42 %

59 %

41 %

60 %

40 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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Bland alla anställda, både tillsvidare och visstidsanställda, var andelen kvinnor 58 procent och andelen
män 42 procent. Inom kommunsektorn var kvinnornas andel av hela personalen 80 procent enligt
statistik för år 2015.

Behöriga lärare/utbildare vid Yrkesakademin i Österbotten
Behörighetsvillkoren för lärare och utbildare fastställs i förordningen om behörighetsvillkoren för
personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Orsaken till avsaknad av behörighet var antingen
avsaknad av pedagogiska studierna för lärare och/eller avsaknad av högskoleexamen. Förordningens
bestämmelser förutsätter också att den högskoleexamen och den yrkesarbetserfarenhet som en
person har, ska vara lämplig för den undervisningsuppgift som utbildningsanordnaren har bestämt.
Andelen behöriga lärare var 78 procent.
Andelen behöriga lärare/ utbildare
Läroplansbaserad grundläggande
yrkesutbildning
Vuxenutbildningscenter
Gemensamma stödfunktioner *)
YA totalt

2012

2013

2014

2015

2016

73 %

80 %

87 %

87 %

90 %

59 %
100 %
70 %

58 %
100 %
73 %

60 %
100 %
77 %

63 %
**)
77 %

64 %
**)
78 %

*) studiehandledare, speciallärare
**) studiehandledare, speciallärare ingår i gruppen grundläggande yrkesutbildning

Personalens ålder
Medelåldern för samkommunens anställda minskade från 46,0 år till 45,8 år. För anställda inom
kommunsektorn var medelåldern densamma, 45,8 år. Medianåldern för tillsvidare anställda i
samkommunen 48 år.
I tabellen nedan jämförs medelåldern för olika personalgrupper i samkommunen under åren
2012−2016. En jämförelse görs också med kommunalt anställda år 2015.
Medelåldern i för 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

2012

2013

2014

2015

2016

Kommunalt
anställda
Medelålder 2015

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

45,6
46,6
47,9
39,7
46,0
46,3

46,1
45,1
47,8
37,7
46,4
44,0

45,8
45,6
47,9
38,2
-

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

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

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

47,1
39,7
46,2
49,5

46,6
39,7
44,9
49,4

-

45,1

44,3

45,7

46,0

45,8

45,8
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Tabellen nedanför visar de olika åldersgruppernas andel av tillsvidare anställda. Största
åldersgrupperna var som tidigare 40−49-åringar och 50−59-åringar.
Tillsvidare anställda; antal anställda per ålderskategori åren 2012-2016, åldersgruppens procentuella andel och medelålder
Ålder
Under 30
30-39
40-49
50-59
60-64
65 >
Antal
tillsvidare

Antal
5
78
97
99
41
1
321

2012
%-andel
1,6
24,3
30,2
30,8
12,8
0,3
100

Antal
5
71
98
98
41
1
314

2013
%-andel
1,6
22,6
31,2
31,2
13,1
0,3
100

Antal
6
66
93
90
40
295

2014
%-andel
2,0
22,4
31,5
30,5
13,6
100

2015
Antal
7
61
84
81
43
276

%-andel
2,5
22,1
30,4
29,4
15,6
100

2016
Antal
%-andel
3
1,1
65
24,3
80
30,0
81
30,4
35
13,1
3
1,1
267
100

Personalomsättning
Personalomsättningen i samkommunen redovisas för åren 2012−2016. Antalet påbörjade
nyanställningar (tillsvidare) under året var nio stycken och personalomsättningen 3,3 procent.
Överföring av anställda från ett tillsvidare anställningsförhållande till ett annat i samkommunen
beaktas inte som nyanställning.
Avslutade anställningsförhållanden är anställningsförhållanden som avslutats på grund av att den
anställda sagt upp sig, gått i pension, blivit uppsagd eller avlidit. Antalet avslutade
anställningsförhållanden under året var 19 anställningar. De största enskilda avslutningsorsakerna var
ålderspensioneringar och uppsägning av anställningsförhållandet på egen begäran.
Personalomsättning år 2012-2016
2012

Påbörjade
anställningar
Avslutade
anställningar

2013

2014

2015

2016

Antal

Personaloms. %

Antal

Personaloms. %

Antal

Personaloms. %

Antal

Personaloms. %

Antal

Personaloms. %

14

4,3 %

14

4,4 %

12

3,8 %

8

2,7 %

9

3,3 %

18

5,6 %

23

7,2 %

33

10,5 %

23

7,8 %

19

6,9 %

Pension och pensionsavgifter
Samkommunen är medlemssamfund i Keva och pensionen för anställda fastställs enligt
bestämmelserna i lagen om kommunala pensioner (KomPl, 549/2003). Antalet anställda som avgått
med ålderspension minskade något jämfört med de föregående åren. År 2016 avgick åtta personer
med ålderspension, vilket var tre personer färre än föregående år. Medelåldern för dessa var 64,4 år.
En uppskattning är att under åren 2017−2019 kommer antalet pensioneringar att vara ungefär på
samma nivå som år 2016.
Fem anställda anhöll och beviljades deltidspension under året. Antalet anställda i deltidspension
31.12.2016 var 13 anställda, vilket var en ökning med en person jämfört med 2015.
Antalet personer som avgått med ålderspension och antalet personer beviljats deltidspension under 2014-2016 samt
uppskattat antal ålderspensioneringar åren 2017-2019
2014
2015
2016 Uppskattat
Uppskattat Uppskattat
år 2017
år 2018
år 2019
Antal Medel- Antal Medel- Antal MedelAntal
Antal
Antal
ålder
ålder
ålder
Personer som avgått
10 63,9 år
11 64,1 år
8
64,4 år
9
6
8
med ålderspension
Personer som
3 62,3 år
3 62,7 år
5
61,2 år
*)
*)
*)
beviljats deltidspension
*) möjlighet till deltidspension upphört i och med pensionsreformen som träder i kraft 1.1.2017
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Pensionsreformen som trädde i kraft 1.1.2017 och innebär bland annat att pensionens nedre
åldersgräns gradvis kommer att stiga från 63 år till 65 år. För personer födda före 1.1.1955 är den
allmänna pensionsåldern (nedre åldersgräns) 63 år. För personer födda efter detta höjs den allmänna
pensionsåldern med 3 månader per år tills den är 65 år. Förtida ålderspension och deltidspension
slopas. Det nya pensionsslaget partiell förtida ålderspensionen ersätter deltidspensionen. Till skillnad
från deltidspensionen kan man efter att ha blivit beviljad partiell förtida ålderspension fortsättningsvis
välja att arbeta heltid. Framöver kommer arbetsgivaren att veta om den anställda har beviljats partiell
förtida ålderspension endast om den anställda önskar gå ner i arbetstid.
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 är så få så att det inte av datasekretesskäl är möjligt att föra statistik över
detta.
Pensionsavgifter
Samkommunens KomPL-avgift består av tre delar: lönebaserad avgift, förtidspensionsutgiftsbaserad
avgift och pensionsutgiftsbaserad avgift.
Den lönebaserade avgiften för samkommunen som arbetsgivare var 17,10 procent (17,20 % år 2015)
av anställdas KomPL-inkomster. Arbetstagarens pensionsavgift var 5,70 procent för arbetstagare
under 53 år och 7,20 procent för arbetstagare över 53 år.
Den pensionsutgiftsbaserade avgiften är inte bunden vid de löner som betalas ut, utan Keva:s
medlemssamfund betalar en pensionsutgiftsbaserad avgift för de löpande pensioner som tjänats in för
anställning hos respektive medlemssamfund före år 2005.
Den förtidspensionsutgiftsbaserade pensionsavgiften, dvs. förtidsavgiften, betalar arbetsgivaren för
de anställda som går i invalidpension, individuell förtidspension eller arbetslöshetspension.
Förtidsavgift betalar arbetsgivaren också för anställda som börjar få rehabiliteringsstöd, dvs.
invalidpension för viss tid. 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. Samkommunen betalade förtidsavgift för
25 personer som under året fått invalidpension eller rehabiliteringsstöd från Keva, vilket var tre
personer fler än föregående år.
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). Keva fakturerar samkommunen för både den
pensionsutgiftsbaserade avgiften och förtidsavgiften för tidigare 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 87 605,06 euro för 2015. Den uppskattade totala avgiften för år 2016 är cirka
84 000 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 för de pensionsutgifter som uppkommit för anställda
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vid Svenska yrkeshögskolan. Den slutliga avgiften som fakturerades yrkeshögskolan för år 2015
98 454,51 euro. Den preliminära avgiften för år 2016 är 94 295,67 euro.
I tabellen nedanför ingår den slutliga förtidsavgiften för åren 2013−2016 samt den preliminära
förtidsavgiften för år 2016 samt den uppskattade förtidsavgiften för år 2017. Förtidsavgiftens andel
redovisas i förhållande till lönekostnaderna. Däremot 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.
Besked om de slutliga avgifterna för år 2016 kommer först under hösten 2017 från Keva.
Förtidsavgiften och pensionsutgiftsbaserade avgiften åren 2013−2016
2013
2014
2015

2016 (prel.)

2017 (uppsk.)

Avgifte
n 1 000
euro

% av
lönekostn.

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

123

0,64 %

138

0,76 %

127

0,75 %

126

0,78 %

114

0,73 %

Pensionsutgiftsbaserad avgift

271

(räknas
ej)

266

(räknas
ej)

254

(räknas
ej)

245

213

(räknas
ej)

(räknas
ej)

Wasa Teater−Österbottens regionteaters verksamhet upprätthölls före kommunaliseringen år 1997 av
föreningen Wasa Teater−Österbottens regionteater r.f. Föreningen hade ingått avtal med
Näyttämöväen Vanhuudenturvasäätiö för utbetalning av stöd till personer anställda vid WT både före
och efter 1.1.1983. Näyttämöväen Vanhuudenturvasäätiö är grundat redan år 1945 före det
nuvarande lagstadgade pensionssystemet. Stiftelsens verksamhet skiljer sig från det nuvarande
lagstadgade pensionssystemet genom att det är ett stödsystem som är ett komplement till det
lagstadgade pensionsskyddet. Med det nuvarande pensionssystemet har det gamla stödsystem ingen
större betydelse.
Då föreningen Wasa Teater−Österbottens regionteater r.f. överförde teaterverksamheten till
samkommunen överfördes även avtalet på samkommunen. Under hösten 2000 begärde
samkommunen utträde ur stiftelsen. I enlighet med bestämmelserna i avtalet kvarstår ansvaret för
personer anställda före 1.1.1983. Samkommunen faktureras årligen en kostnad för de stöd som
stiftelsen betalar för de avslutade anställningsförhållandena vars grund för stödet är anställningstid
före 1.1.1983.
Åren 2015−2016 var samkommunens självriskandel 10 898,09 euro per år och för år 2017 är den
beräknad till 10 963,02 euro.

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. ett rättvist
och motiverande ledarskap, ett gott arbetsklimat och en god yrkeskompetens. Bättre arbetshälsa har
en positiv inverkan på produktiviteten och servicen, stöder anställda att orka arbeta och förbättrar
anställdas möjligheter att stanna längre kvar i arbetslivet.
Arbetsgivaren ska ansvara för säkerheten i arbetsmiljön, för ett bra ledarskap och en rättvis och
likabehandling av arbetstagarna. Arbetstagarna har dock ett stort ansvar för att upprätthålla den egna
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arbetsförmågan och yrkeskompetensen och till att arbeta för ett positivt arbetsklimat inom den egna
arbetsgemenskapen. Vi kan och bör alla bidra till ett positivt arbetsklimat på arbetsplatsen.

4.1. Hälsorelaterad frånvaro
Sjukfrånvaro
Antalet sjukfrånvarodagar i samkommunen minskade från 3 246 dagar till 3 192 dagar medan antalet
sjukfrånvarodagar per anställd ökade med 0,4 dagar till 9,6 dagar per anställd. Sjukfrånvaron per
årsverken i samkommunen var 10,2 dagar. Inom kommunsektorn var sjukfrånvaron år 2015 i snitt 16,5
dagar per årsverke. Antalet anställda som under året varit sjukfrånvarande ökade med två personer
till 180 personer. Hälsoprocenten, dvs. antalet anställda som varit friska minskade med två
procentenheter till 66 procent. Hälsoprocenten inom kommunsektorn var 23 procent år 2015.
Jämförelse av sjukfrånvarodagar 2012−2016
2012
YA
WT
KÖ
CS
SÖFUK

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

2015
2 668
210
15
353
3 246

Dagar/anst.
2015
10,9
3,4
3,0
8,4
9,2

2016
2 376
226
26
564
3 192

Dagar/anst.
2016
10,5
4,0
3,2
14,1
9,6

Största personalgruppen i samkommunen var undervisande personal och för den gruppen steg antalet
sjukfrånvarodagar med 0,4 dagar till 9,8 sjukfrånvarodagar per anställd. För övriga personalgrupper
redovisas inte sjukfrånvaron per dag per anställd då antalet anställda i personalgrupperna är för lågt.
Antalet sjukfrånvarodagar bland män minskade från 6,7 dagar till 6,4 dagar. Antalet sjukfrånvarodagar
per kvinna var fortsättningsvis högre än för männen och ökade med 0,9 sjukfrånvarodagar per kvinna
till 11,9 sjukfrånvarodagar.
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 stöda anställda
med att upprätthålla arbetsförmågan och att i ett tidigt skede kunna ingripa och ge stöd.
Enligt Terveystalos statistik ökade antalet sjukskrivningsdagar från 1 784 dagar år 2015 till 2 285 dagar
år 2016. Av dessa var drygt 44 procent av sjukskrivningsdagarna skrivna av någon annan än
Terveystalos egna läkare. Längden på sjukskrivningarna ökade från 14,5 sjukskrivningsdagar till 19,2
sjukskrivningsdagar. De största sjukskrivningskategorierna var för sjukdom i stöd- och rörelseorgan och
för mentala hälsoproblem. Sjukskrivningsdagar inom kategorin Övriga ökade mest och stod för en
fjärdedel av sjukskrivningsorsakerna.
Antalet besök på grund av sjukdom vid Terveystalo minskade från 289 besök till 228 besök. Största
enskilda besöksorsaken var infektioner, vars andel var 25 procent av sjukbesöken på Terveystalo.
Under året gjordes vid Terveystalo 16 lagstadgade hälsoundersökningar och 43 övriga
hälsogranskningar (ingår hälsogranskningar enligt ålder).
Enligt statistik från Mehiläinen ökade antalet sjukskrivningsdagar för anställda vid WT med två dagar
till 176 sjukskrivningsdagar. Antalet besök vid Mehiläinen ökade med 12 besök till 112 besök.
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Lönekostnaden för sjukfrånvaro i samkommunen var 294 390,81 euro, vilket var 2,29 procent av totala
lönekostnaden. År 2015 var motsvarande andel av lönekostnaden 2,28 procent.
Hälsorelaterad frånvaron i kalenderdagar i relation till lönekostnad
Hälsorelaterad frånvaro
Kalenderdagar
1 000 e
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

148
740
519
504
707
574
3 192

% av
lönekostnaden

294

2,29 %

11

-

0,003 %

10,2



Olycksfall under arbetsresa

4

-

-



Yrkessjukdomar eller
misstänkta yrkessjukdomar

-

-

-

Olycksfall och arbetarskyddet
Arbetarskyddet har under året, enligt uppgjord tidsplan, genomfört riskkartläggningar vid Campus
Kungsgården för närvårdarutbildningen, frisörsutbildningen samt för bygg- och träutbildningen.
Förutom dessa har rikskartläggningarna också genomförts vid enheten i Närpes och för
KulturÖsterbotten. Förutom riskbedömningar har kommuner och företagshälsovård genomfört
lagstadgade granskningar vid de ovan nämnda områdena. Företagshälsovården har också genomfört
lagstadgad granskning vid Wasa Teater.
Brandsyn har hållits vid enheten i Närpes och vid Wasa Teater. Utrymningsövningar har genomförts
enligt räddningsplan.
I tabellen redovisas olycksfallsstatistiken för åren 2012−2016. Statistiken har uppgjorts av If
Skadeförsäkringsbolag Ab.
Olycksfallsstatistik åren 2012―2016
År
Antal skador
2012
15
2013
14
2014
16
2015
8
2016
11

Ersättning
13 930 euro
6 873 euro
4 151 euro
7 156 euro
3 605 euro

Ersättning/skada
929 euro
491 euro
259 euro
894 euro
328 euro

År 2016 ökade antalet registrerade skador bland personalen i jämförelse med året innan. För YA,
centralförvaltning och servicetjänster registrerades fem skador, vilket var en nedgång med tre i
jämförelse med år 2015. För Wasa Teater registrerades sex skador. År 2015 registrerades inga skador
för WT. KÖ hade inga registrerade skador under året. De totala ersättningsdagarna minskade från 47
till 14 dagar, per fall en minskning från 5,87 dagar till 1,27 dagar. Den totala ersättningsnivån minskade
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från 7 156 euro till 3 605 euro, per fall från 894 euro till 328 euro. Trots att antalet registrerade skador
ökade har kostnaderna och ersättningsdagarna minskat, vilket beror på att olycksfallen har varit
lindrigare.
Största andelen skador var i övre extremiteterna (huvud, axlar, händer), 45 procent och 36 procent i
nedre extremiteterna.

4.2. Arbetsmiljö
Arbetsmiljön, ändamålsenliga utrymmen och redskap, god arbetsgemenskap, en god arbetsledning
och möjlighet att påverka den egna arbetssituationen har en stor betydelse för personalens hälsa,
arbetsmotivation och säkerhet.
Inom samkommunens huvudansvarsområden genomförs personalenkäter om välmående och
arbetstillfredsställelse vartannat år. Undantaget är YA där det finns beslut om att enkäten genomförs
årligen. Enkäten för YA var planerad att genomföras under tiden 4−30.4.2016 men svarstiden
förlängdes på grund av att antalet svaranden var lågt. Målsättningen för enkäten var en svarsprocent
på 70 procent och ett medelvärde om 3,10 eller högre. Eftersom svarsprocenten för enkäten var
endast 43 procent gjordes ingen helhetsanalys av svaren.

4.3. Åtgärder som stöder arbetshälsan
Företagshälsovård
Samkommunen erbjuder anställda både lagstadgad företagshälsovård och sjukvård på allmän
läkarnivå. Samkommunen har avtal med två företagshälsovårdsproducenter. Ansvarig
företagshälsovårdsproducent för anställda vid WT är Mehiläinen medan Terveystalo Vasa fungerar
som koordinerande företagshälsovårdsproducent för övriga anställda i samkommunen. Som den
koordinerande företagshälsovårdsproducenten har Terveystalo Vasa avtal med lokala
företagshälsovårdsproducenter vid våra verksamhetsorter. Terveystalo Vasa hade under året avtal
med Terveystalo Kristinestad, Sydmedi (Närpes), Jakobstads Arbetshälsovård r.f. och Terveystalo
Karleby. 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.
Tillsammans med företagshälsovårdsrepresentanter från Terveystalo Vasa och från Mehiläinen
utarbetas årliga verksamhetsplaner för företagshälsovårdsarbetet. I verksamhetsplanerna har
fastslagits att de viktigaste behoven för företagshälsovårdsverksamheten är att upprätthålla
arbetsmotivationen och arbetsförmågan, att stöda förmännen i sitt ledarskap och att stöda
arbetsgemenskaper/-grupper som har problem.
Kostnaderna för företagshälsovården var 188 658 euro vilket var en ökning med 13,46 procent eller
22 375 euro jämfört med år 2015. I företagshälsovårdkostnaderna ingår kostnaderna för den
lagstadgade förebyggande företagshälsovården (Ersättningsklass I), sjukvård på allmänläkarnivå
(Ersättningsklass II) och övriga företagshälsovårdskostnader. I den lagstadgade förebyggande
företagshälsovården ingår kostnader bland annat för arbetsplatsutredningar, hälsokontroller,
åtgärdsförslag, information, rådgivning och vägledning, uppföljning av hur arbetstagare klarar sig i
arbetet och hänvisning till rehabilitering, deltagande i ordnandet av första hjälpen, upprätthållande
och främjande av arbetsförmåga samt för samarbete med andra aktörer. Sjukvård på allmänläkarnivå
omfattar kostnader för vård som ges av företagsläkare och företagshälsovårdare, nödvändiga
laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar och konsultationer av sakkunniga
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inom företagshälsovården samt kostnader för specialistläkare för utredning av arbetsförmågan. I
övriga företagshälsovårdskostnader ingår mindre kostnader för tjänster som inte kan hänföras som
kostnader till ersättningsklasserna I och II. Det var främst kostnaderna för den lagstadgade
företagshälsovården som stod för största delen av kostnadsökningen.
Kostnaderna för företagshälsovården per huvudansvarsområde åren 2012−2016
SÖFUK
2012
2013
2014
2015
YA
WT
KÖ
CS
Totalt

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

123 381
18 963
2 211
21 729
166 284

2016
132 183
22 330
2 889
31 256
188 658

Förändring %
2015-2016
7,13 %
17,76 %
30,66 %
43,84 %
13,46 %

Målsättningen för både arbetsgivaren och företagshälsovården är att upprätthålla arbetsförmågan
med förebyggande åtgärder. Av totala kostnaderna för företagshälsovården var den förebyggande
företagshälsovårdens andel 58 procent och kostnaderna för sjukvården 40 procent. Kostnaderna för
lagstadgade företagshälsovården ökade med 20 procent från föregående år till 108 676 euro och
kostnaderna för sjukvård med sex procent till 75 952 euro. Beloppet för övriga företagshälsovårdskostnader var 4 029 euro.
Inom alla huvudansvarsområden, förutom för WT, var kostnaderna för den lagstadgade förebyggande
företagshälsovården högre än kostnaderna för sjukvård. För WT var sjukvårdskostnadernas andel 60
procent av totala kostnaderna. På grund av den verksamhet som teatern bedriver är det mycket viktigt
att anställda har en god arbetsförmåga och att anställda som medverkar i produktioner har tillgång till
akut sjukvård genast då det behövs. Enligt kollektivavtalet för skådespelare har skådespelarna rätt till
betald öron-, näsa och halsspecialist.

Kostnadsfördelningen mellan ersättningsklass I och II under åren 2012−2016
År
Ersättningsklass 1
Ersättningsklass II
2012
72 044
66 654
2013
84 862
80 653
2014
74 088
71 611
2015
90 923
71 475
2016
108 676
75 952

Totalt
138 698
165 515
145 699
162 398
184 628

Kostnader och ersättningar för företagshälsovård under åren 2012−2016
År
Kostnader för
Ersättning från FPA
Ersättningsklass I/ Ersättningsklass II/ person
företagshälsovård *)
person (ersätts 60 %)
(ersätts 50 %)
2012
144 060
79 668,40
90,76
85,11
2013
170 773
84 750,69
97,92
98,26
2014
151 459
78 071,65
99,36
92,93
2015
166 284
72 471,26
100,50
96,97
2016
188 658
**)
**)
**)
*) ingår kostnader för Ersättningsklass I, Ersättningsklass II, och övriga företagshälsovårdskostnader
**) Uppgifter om ersättning erhålls år 2017

Tidigt stöd
Samkommunen har en Handlingsplan för tidigt ingripande och för stöd och uppföljning vid
sjukfrånvaro. I handlingsplanen fastställs samkommunens rutiner vid sjukfrånvaro för både anställda
och förmän. Den ger också ramarna för samarbetet mellan företagshälsovårdens representanter,
anställda och förmän. I enlighet med handlingsplanen går personalchefen tillsammans med
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företagshälsovårdarna igenom sjukfrånvaron två gånger per år i syfte att se över behovet av eventuella
åtgärder för att stöda anställda till en fortsatt god hälsa och arbetsförmåga. Företagshälsovården har
också möjlighet att ge teamarbetsskolning/arbetsplatshandledning då det finns behov.
Samkommunen har tillsammans med företagshälsovården i flera år sökt och även beviljats
ASLAK−rehabilitering för anställda.
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. ASLAK−rehabiliteringen består av 21 dagar.
Under 2016 ordnades sista ASLAK−rehabiliterings veckan för den grupp med 10 lärare som påbörjat
rehabiliteringen våren 2015. För den grupp lärare som avslutade ASLAK−rehabiliteringen år 2015
ordnades en uppföljningsdag 26.4.2016 vid Härmä Rehab Center. Samkommunen har beviljat tjänstoch arbetsledighet för deltagande i ASLAK−rehabilitering med lön.
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 förhållit sig positiv till olika former av ledigheter då det verksamhetsmässigt är
möjligt att bevilja ledigheten. Även anhållan om tidsbestämd deltid eller deltidspension har beviljats
då det har varit verksamhetsmässigt möjligt.
Anställda har, såsom under de senaste åren, haft möjlighet att anhålla om tjänst- och arbetsledigheter
med fördelaktigare villkor än i bestämmelserna i kollektivavtalen. Fördelaktigare villkor beviljades för
ledigheter som varade högst tre veckor.
Arbetsgivaren kan bevilja prövningsbaserade tjänst- och arbetsledigheter, om det är
verksamhetsmässigt möjligt, för högst ett år. Endast av grundad anledning kan tjänst- och
arbetsledigheter beviljas för en längre tid.
Beviljade ledigheter 2013−2016
*) I familjeledigheter ingår moderskaps-, faderskaps, föräldra- och vårdledighet
Frånvaro

Familjeledigheter*)
Partiell
vårdledighet
Vård av sjukt
barn
Studieledighet
Alterneringsledighet
Tjänst- och
arbetsledighet
med
fördelaktigare
villkor

2013

2014

2015

2016

Män

Kvinnor

Antal
dagar

Män

Kvinnor

Antal
dagar

Män

Kvinnor

Antal
dagar

Män

Kvinnor

Antal
dagar

15

15

4162

6

16

3191

11

15

3706

12

10

2996

-

8

-

1

9

-

1

8

-

1

7

-

15

32

47

21

30

161

10

26

110

16

29

149

1
3

5
1

820
720

1
3

1
2

364
724

1

1
4

153
749

-

3
2

503
542

17

38

518

7

41

483

10

31

490

9

21

469
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Allmänna principer för att upprätthålla arbetsförmågan hos arbetstagare som hotas av
arbetsoförmåga och hos äldre arbetstagare
I Personal− och utbildningsplanen som behandlas årligen i samarbetskommittén ingår allmänna
principer för att upprätthålla arbetsförmågan hos arbetstagare som hotas av arbetsoförmåga och hos
äldre arbetstagare.
Alternativa åtgärder för anställda, vars arbetsförmåga 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. Tyvärr är det svårt att i
samkommunen hitta andra lämpliga arbetsuppgifter att erbjuda.
Motion och kultur
Samkommunen erbjuder tillsvidare anställda Tyky-Kunto+−sedlar till ett värde om 50 euro. Sedlarna
erbjuds också till visstidsanställda över ett (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 betalningsmedel vid köp av
både motion och kultur.
Tyky-Kuntosedlar+ −sedlar åren 2012-2016
Män %

Kvinnor %
70 %

Anställda som anhållit om
Tyky-Kunto+-sedlar
201

Kostnaden för Tyky-Kunto+sedlar i euro
10 050

2012

30 %

2013

35 %

65 %

199

9 950

2014

38 %

62 %

197

9 850

2015

33 %

67 %

211

10 550

2016

33 %

67 %

198

9 900

SÖFUK

Samkommunens anställda hade tillgång till konditionsalarna vid Campus Kungsgården och vid enheten
i Närpes. Vid Campus Kungsgården hade anställda även möjlighet att använda gymnastiksalen under
kvällar och helger. Programmet under Kick In−dagens eftermiddag bestod av olika motionspass som
anställa kunde pröva på och delta i. Detta har under de senaste åren varit ett mycket uppskattat
program under Kick In. I Kick In−dagen deltog anställda från YA, KÖ, Centralförvaltning och
servicetjänster.
WT har under året erbjudit samkommunens anställda förmånligare teaterbiljetter till teaterns egna
produktioner
I personalplanen för år 2016 ingick arrangerandet av den nästan årligen återkommande
motionskampanjen. Motionskampanjen pågick under tiden 15.8−18.12.2016, totalt under 18 veckor.
Syftet med kampanjen är att främja arbetshälsa och arbetsförmåga genom att motivera anställda att
motionera regelbundet. Alla deltagare som sände in uppföljningsblanketten inom utsatt tid och som
uppnådde det fastställda kravet på antal motionspoäng deltog i en prisutlottning. I årets kampanj
deltog 69 anställda, vilket var sex anställda fler än jämfört med motionskampanjen 2014−2015. I
kampanjen år 2013 deltog 99 anställda. Motionskampanjerna har varit uppskattade av personalen.
Samkommunen har de senaste åren betalat anmälnings-/deltagaravgiften för anställda som deltagit i
på förhand fastställda idrottsevenemang. Arbetsgivaren har sett det som positivt att anställda aktivt
motionerar samtidigt som deltagande i motionsevenemang som förutsätter lagdeltagande kan stärka
samhörighetskänslan på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har också sett evenemangen som en möjlighet
till marknadsföring då deltagande förutsätts använda sig av tröjor eller motsvarande med logon för det
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huvudansvarsområde som de representerar. Maximibeloppet som varje huvudansvarsområde kan
betala per tävling är 500 euro.
Uppvaktning av anställda
Arbetsgivaren uppvaktar då anställda fyller 50 och 60 år, vid pensionering och då ett
anställningsförhållande slutar. Femtio- och sextio-årsdagar är avlönade lediga dagar enligt
kollektivavtalet. Om den anställda har undanbett sig uppvaktning vid födelsedagar respekterades
detta.
Anställda som hade ett 20−årigt anställningsförhållande uppvaktades vid vårens samkommunsstämma
med Finlands kommunförbunds förtjänsttecken i silver och anställda med ett anställningsförhållande
på 30 eller 40 år tilldelades ett armbandsur.
Yrkesakademin i Österbotten
Förtjänsttecken i silver 20 år:
Lektor Anna Gripenberg
Utbildare Christel Holmlund-Norrén
Lektor Mats Sjöblom
Armbandsur för 30 år:
Köksbiträde Carina Böling
Timlärare i huvudsyssla Gertrud Lindroos
Lektor Sune Nybacka
Köksbiträde Carita Svenns
Armbandsur för 40 år:
Lantbruksarbetsledare Glenn Björkqvist
Wasa Teater-Österbottens regionteater
Armbandsur för 30 år:
Metallarbetare Robert Klemets

4.3. Personalutbildning
Målsättningen med personalfortbildningen 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.
I personalplanen finns mera övergripande målsättningar för att upprätthålla och öka personalens
kompetens och yrkeskunnande samt målsättningar för fortbildning för förmän, se bilaga 1. Antalet
fortbildningsdagar per anställd ökade för YA från 3,2 till 3,6 dagar per anställd, för WT från 0,29 dagar
per anställd till 1,1 dagar per anställd och för KÖ från 2,5 dagar per anställd till 3,0 dagar per anställd.
För centralförvaltning och servicetjänster minskade antalet dagar från 1,6 dagar per anställd till 1,4
dagar per anställd.
Samkommunen har för andra gången sökt om utbildningsersättning från Arbetslöshetsförsäkringsfonden för fortbildning under år 2016. För att söka kunna söka om utbildningsersättning
krävs att en utbildningsplan har uppgjorts. Utbildningsersättningen är 10 procent av arbetsgivarens
lönekostnader under utbildningstiden. Ersättningen betalas för högst tre dagar per anställd och år.
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Antalet utbildningsdagar som samkommunen sökte ersättning för ökade från 495 utbildningsdagar år
2015 till 552 utbildningsdagar år 2016. Utbildningsersättningsbeloppet som har sökts är 11 367,88
euro. Utbildningsersättningsbeloppet som söktes och beviljades för år 2015 var 9 861,39 euro.
Kostnaderna för personalens kurs- och deltagaravgifter ökade från 42 755 euro till 55 392 euro.
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 består av 11
medlemmar, varav fyra representerar Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade
FOSU r.f., tre representerar Kommunfacket union r.f. (JHL, JYTY) och tre är arbetsgivarrepresentanter.
Den elfte medlemmen är, i enlighet med lagen om samarbete, utsedd som samarbetsombud för
personalen vid Wasa Teater.
Samarbetskommittén har under året behandlat bland annat personalrapporten för 2015, personaloch utbildningsplanen för år 2017 och utbildningsplanerna för år 2017. Samarbetskommittén får vid
sammanträdet information om ärenden som kommer att behandlas vid samkommunstyrelsen följande
sammanträde. Under året har samarbetskommittén utarbetat ett förslag till jämställdhetsplan för åren
2017-2018 som godkändes av samkommunstyrelsen 14.12.2016. Samarbetskommittén har också
utarbetat rutiner för jobbskuggning. Målsättningen är att ge anställda möjlighet att få nya idéer och
erfarenheter för att utveckla verksamhetssätten både i det egna arbetet och inom den egna
arbetsgemenskapen samt att lära sig och få tips om nya goda arbetsmodeller. Jobbskuggning ger också
en större förståelse för varandras arbetsuppgifter. Ingen har under året anmält intresse för detta.
Andra former av samarbete är till exempel på ett arbetsplatsmöte och ärenden som berör en enskild
anställd som behandlas mellan den anställde och chefen.
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 en huvudförtroendeman som representerar JHL. Sedan våren 2016 har
samkommunen ingen huvudförtroendeman för 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 WT representeras av två
förtroendemän för skådespelare och en förtroendeman som representerar teater- och mediearbetare.
Arbetarskyddskommissionen
Arbetarskyddsfullmäktige representerar arbetstagarna i ärenden i anslutning till arbetarskydd och
arbetshälsa. Samarbetet gör det 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.
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Arbetarskyddskommissionen består av fem arbetarskyddsfullmäktigen, varav en representerar
anställda i tjänstemannaställning. Arbetsgivarrepresentanter i arbetarskyddskommissionen är
personalchefen och arbetarskyddschefen. Verksamhetsperioden för arbetarskyddsfullmäktigen är
åren 2014-2017.
Arbetarskyddskommissionen har under året behandlat bl.a. följande ärenden: verksamhetsplanerna
för företagshälsovården, statistik från företagshälsovården, ersättningsansökan till FPA för
företagshälsovårdskostnader
och
olycksfallsstatistik.
Arbetarskyddschefen
och
berörd
arbetarskyddsfullmäktige har deltagit i de arbetarskyddsinspektioner som gjorts under året. För att
följa upp tidsanvändningen för arbetarskyddsfullmäktige har en exceltabell utarbetats för rapportering
av arbetstiden och arbetstidsanvändningen. En stor del av året har också ägnats åt att uppgöra
kemikalieregister i det införskaffade webbaserade programmet PRO24. Arbetarskyddskommissionen
har under året behandlat ett förslag till strategi och förfarande för olyckor orsakade av vassa
instrument för studerande och undervisningspersonal inom social- och hälsovårdssektorn för YA. Inom
arbetarskyddskommissionen utarbetades förslaget till Handlingsplan för osakligt bemötande och
trakasserier som godkändes av samkommunstyrelsen 14.12.2016.

5. ARBETSKRAFTSKOSTNADER OCH PERSONALINVESTERINGAR
Löner
De sammanlagda kostnaderna för löner, arvoden och lönebikostnader var 16 138 835,68 euro, vilket
var en minskning med 4,26 procent eller 718 009,70 euro jämfört med år 2015. Enligt
arbetsmarknadsparternas överenskommelse i konkurrenskraftsavtalet betalas, inom kommunsektorn,
semesterpenningen ut endast till 70 procent sommaren 2017. Detta har enligt ändrade bestämmelser
beaktats redan nu vid beräkningen av semesterlöneperiodiseringen i bokslutet och medför därmed en
minskning av personalkostnaderna i bokslutet för år 2016.
Personalkostnaderna för YA minskade med 5,07 procent, för WT med 0,94 procent och för
centralförvaltning och servicetjänster med 5,65 procent. För KÖ ökade personalkostnaderna med
19,33 procent.
De av avtalsparterna överenskomna lönejusteringarna hade inom kommunsektorn en kostnadseffekt
om 0,59 procent men kostnadseffekten varierade inom de olika kollektivavtalen.

Förändring i personalkostnaderna jämfört med föregående år

Yrkesakademin i Österbotten
Wasa Teater
KulturÖsterbotten
Centralförvaltning och
servicetjänster
Totalt

2016

2015

Förändring, %
från föregående år

12 215 262
2 042 320
297 577
1 583 678

12 867 393
2 061 618
249 371
1 678 462

– 5,07 %
– 0,94 %
19,33 %
−5,65 %

16 138 836

16 865 845

– 4,20 %
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Personalkostnaderna 2012-2016 per huvudansvarsområde (per 1 000 euro)
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Mellan åren 2012−2016 har personalkostnaderna minskat med drygt 20 procent. De minskade
kostnaderna är resultatet av ett målmedvetet arbete för att möta de ändringar som skett inom
finansieringen av yrkesutbildningen och inom teaterverksamheten. För att årligen kunna hålla de
fastställda budgeterna har det krävts omorganisering av verksamheter, ändrade arbetsuppgifter,
återhållsam rekryteringspolicy men också samarbetsförhandlingar.

Samarbetsförhandlingar på grund av ekonomiska orsaker, produktions- och organisationsorsaker
fördes i februari 2016 inom YA med målsättningen att minska nettokostnaderna för YA under år 2016
med 200 000 euro. Resultatet av samarbetsförhandlingarna innebar bland annat uppsägningar
motsvarande 3,5 årsverken.

På grund av underskottet i bokslutet för år 2015, minskat statsunderstöd för år 2016 och
prognostiserat minskade biljettintäkter fördes tidigt under året förhandlingar med WT:s personal om
semesterpenningen för år 2016. Avtalsparterna enades om ett lokalt avtal som innebar att beroende
på WT:s ekonomiska läge under hösten kunde semesterpenningen innehållas helt eller delvis. Trots
det osäkra läget under våren var den ekonomiska situationen under hösten så pass god att
avtalsparterna kunde enas om att hela semesterpenningen betalas ut i december 2016.
Semesterpenningen inklusive sociala kostnaderna som betalades var 75 460,02 euro.

Samkommunen har under flera år erbjudit anställda möjlighet till tjänst- och arbetsledighet med
fördelaktigare villkor än vad som fastställs i kollektivavtalen. För samkommunen gav detta en
inbesparing på 43 628 euro inklusive sociala kostnaderna. Antalet anställda som sökte om ledighet
med fördelaktigare villkor var detsamma som föregående år, 41 anställda. Möjligheten att kunna få
ledighet med fördelaktigare villkor har uppskattats av anställda.

Inbesparing genom tjänst- och arbetsledighet med fördelaktigare villkor (inkl. sociala kostnader)
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Yrkesakademin i
Österbotten
Wasa Teater
KulturÖsterbotten
Centralförvaltning och
servicetjänster
Totalt

2012

2013

2014

2015

2016

49 029

32 653

29 382

22 918

23 532

0

0

7 046

8 458

7 954

3 374

4 456

1 536

0

2 856

12 832

11 198

7 697

8 709

9 286

65 235

48 308

45 660

40 085

43 628

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). Av tillsvidare
anställda hade 31 procent ett anställningsförhållande inom AKTA, 52 procent inom UKTA och fem
procent inom TS. För personalen vid Wasa Teater tillämpas privata sektorns kollektivavtal för
teaterbranschen (TeaTES) och privata sektorns kollektivavtal för skådespelarna (NÄYTES). Av
tillsvidare anställda vid WT var tio procent anställd inom TeaTES och två procent inom NÄYTES.
I enlighet med arbetsmarknadsparternas överenskommelser genomfördes lönejusteringar under året.
Inom AKTA och TS gjordes en allmän förhöjning om 0,47 procent från 1.2.2016 dock med den
skillnaden att individuella tillägg inom TS höjdes med 0,47 procent först från 1.12.2016. Inom UKTA
genomfördes en allmän förhöjning om 0,4 procent från 1.1.2016. Inom TeaTES höjdes lönerna med
17,33 euro eller minst 0,4658 procent från 1.1.2016. Skådespelarnas löner höjdes från 1.2.2016 med
16 euro om lönen var under 2 500 euro/månaden och 0,67 procent om lönen var över 2 500 euro i
månaden.
Medelinkomsten för tillsvidare anställda i heltid år 2016 var 3 486 euro/månad. Inom kommunsektorn
var medelinkomsten år 2015 3 112 euro/månad. För anställda inom AKTA var medelinkomsten 3 199
euro/månad, inom UKTA 3 928 euro/månad, inom TS 2 404 euro/månad och inom TeaTES 2 545
euro/månad. För tillsvidare anställda skådespelare i heltid redovisas inte medellönen eftersom antalet
tillsvidare anställda skådespelare är lågt. Medelinkomsten för heltidsanställda kvinnor var 3 493
euro/månad och för män 3 478 euro/månad. I samband med uppgörande av Jämställdhetsplan för
åren 2017−2018 gjordes en lönekartläggning för att, i enlighet med direktiven för lönekartläggning,
utreda om det i samkommunen förekommer direkt eller indirekt ogrundade löneskillnader mellan
kvinnor och män. Lönekartläggningen visade att det inte finns omotiverade löneskillnader utan att
skillnaderna i lön beror på bestämmelser i kollektivavtalen och på arbetsuppgiftens ansvarsnivå och
svårighetsgrad.
Den 10 februari 2016 slöts ett lokalt avtal om arbetstidsbank med internatshandledarna vid Campus
Kungsgården. Avtalet utvärderades under hösten och då överenskoms om att avtalet utvärderas
följande gång under slutet av år 2017. Enligt avtalet överförs alla arbetstidsersättningar i AKTA kap. III
(mertids-, övertids-, kvälls-, natt-, lördags, helgaftons- och söndagsersättning) samt ersättning för
beredskap enligt bestämmelserna om detta i AKTA till arbetstdisbanken.
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
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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− och TYK−rehabilitering som ordnats av
samkommunen tillsammans med företagshälsovården. Samkommunen har även ordnat en
uppföljningsdag för de som deltagit i ASLAK− rehabilitering.
Lagstadgad företagshälsovård och allmän sjukvård
Möjlighet att använda sig av samkommunens gymnastiksal och konditionssal
Subventionerade teaterbiljetter till WT:s egna föreställningar
Anställda har kunnat inta lunch i Kristinestad, Jakobstad och i Vasa till ett subventionerat pris.
Lunch till ett subventionerat pris erbjuds anställda som inte har möjlighet att inta lunch vid
samkommunens egna matserveringar.
Anställda har rätt till två korta pauser, förutom matpaus, under vilka arbetsgivaren erbjuder
anställda på kaffe
Anställda som deltagit i vissa förutbestämda motionstävlingar i Österbotten har fått
deltagaravgiften betald.
Anställda bjöds på jullunch
Office 365 ProPlus

6. Utmaningar framöver
Utmaningar de närmaste åren är, som tidigare, att vid nyrekrytering få sökanden med det kunnande
och de kompetenser som behövs för kunna sköta arbetsuppgifterna på bästa sätt. Lärare och utbildare
ska fylla de krav som ställs på undervisningspersonal i förordningen om behörighetsvillkor för personal
inom undervisningsväsendet (986/1998). Kraven är bland annat att den sökande ska ha en
högskoleexamen som är lämplig för undervisningsuppgiften, slutförda pedagogiska studier för lärare
och minst tre års praktisk arbetserfarenhet i uppgifter som närmast motsvarar innehållet i
undervisningsuppgiften. Utmaningen är att få yrkeskunniga sökanden som uppfyller förordningens alla
krav. Även för WT är det utmanande att få sökande som har det specialkunnande som krävs till
exempel för scentekniken. Majoriteten av arbetsuppgifterna i samkommunen, precis som i samhället
i övrigt, förutsätter att de anställda har ett brett kunnande, kan ta till sig och bearbeta ny kunskap, kan
arbeta självständigt och i team, kan fatta egna beslut och ha en god social kompetens. Detta ställer
relativt stora krav på den som anställs.
Det är viktigt att anställda ges möjlighet till sådan fortbildning som är till stöd och nytta för den egna
arbetsuppgiften och arbetsgemenskapen. Bland annat arbetsredskapen utvecklas ständigt och för att
anställda ska kunna utnyttja dem på bästa sätt förutsätter det att anställda har möjlighet att få den
fortbildning som behövs för detta.
Förändringen av andra stadiets yrkesutbildning kommer att leda till förändringar i lärarrollen. Läraren
ska kunna handleda den studerande som ska ges en individuell utbildningsplan samtidigt som
eventuellt tidigare erhållen kunnande ska kunna räknas till godo. Yrkesutbildningen förändras så att
intagningen sker non-stop vilket leder till att grupperna kommer att bestå av både ungdomar och
vuxna. Gruppernas storlek kommer att variera från tid till annan beroende på enskilda studerandes
studieplan och kunnande. Läraren och utbildaren får en allt större roll i att handleda den studerande
genom yrkesutbildningen. Detta leder till att det ställs andra krav på en yrkeslärare än tidigare.
Att som arbetsgivare kunna motivera och inspirera enskilda anställda och arbetsgemenskaper är
utmanande då de ekonomiska resurserna minskar. Samkommunen har en hel del personalförmåner
men det som är värt att lyfta fram är att samkommunen som arbetsgivare haft som målsättning att
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vara flexibel vid beviljande av ledigheter och olika arbetstidsarrangemang då anställda anhållit om
detta.
I samkommunen är vi medvetna om de kommande förändringarna och arbetar gemensamt för att alla
i samkommunen får den kunskap och de verktyg som behövs för att möta förändringarna.
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Bilaga 1. Personalplanen år 2016 med utvärdering av den
Personalens välmående
Målsättningar

Hur uppnås
målsättningarna?

Gemensamma dagar på
temat att orka och trivas i
arbete.

Genom kurser,
fortbildning,
personaldagar.

Uppfyllt
målsättningar
Ja
Delvis Nej
X

Resultat

Kick In ordnades vid Campus
Kungsgården för anställda vid YA, KÖ,
centralförvaltning och servicetjänster
12.8.2016.
Under
förmiddagen
föreläste Christoph Treier i temat Det
kunde fungera om.
Under eftermiddagen ordnades olika
motionspass och guidning på
området.
En rekreationsdag för KulturÖsterbottens personal arrangerades i
19.5.2016, 4 personer deltog, och
21.12.2016, 5 personer deltog.
En personaldag ordnades för
anställda inom centralförvaltning och
servicetjänster 26.5.2016. Totalt
deltog 36 personer.

Uppföljningsdag ordnas för
lärargruppen som deltagit i
ASLAK-rehabilitering åren
2014-2015.
YA:s enkät om personalens
välmående och
arbetstillfredsställelse.

Uppföljningsdag ordnas.

Utarbeta en rutin för en
kampanj för att få genomförda eller genomförbara
förslag om hur man kunde
förbättra och effektivera
verksamheten/ arbetsprocesserna i det egna
arbetet eller i arbets-gruppen
och hur goda genomförbara
förslag kunde premieras.
Syftet med kampanjen är att
hitta s.k. tidstjuvar, förenkla
arbetsprocesser, hitta nya
smidigare sätt arbeta.

Godkända ramar för en
kampanj och en under
hösten
genomförd
kampanj.

Motionskampanj under
hösten 2016.

Minst 20 procent av
anställda har deltagit i
kampanjen.

Wasa Teater ordnade en studieresa
till Berlin för sin personal 5-8.5.2016.
Teatern avslutade spelsäsongen med
en rekreationseftermiddag i Brändö
Arbetarsegelförenings utrymmen
26.5.2016.
Uppföljningsdag ordandes vid Härmä
Rehab Center 26.4.2016. Sju personer
deltog.

X

Genomförd enkät.
Medelvärden minst 3,1
eller högre och en
svarsprocent på minst
70 procent.

X

Enkäten genomförd men resultatet
kunde
inte
analyseras
då
svarsprocenten endast var 43
procent. De verbala svaren på
frågorna Vad skulle du helst förbättra
inom YA och Vilka är YA:s bästa
egenskaper analyserades.
X

X

Inte genomförts p.g.a. resursbrist.

21 procent av anställda lämnade in
konditionsuppföljningsblanketten
inom utsatt tid.
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Ledarskap och förmansarbete
Målsättningar

Hur uppnås
målsättningarna?

Fokus på att stärka det
strategiska ledarskapet
(samkommunens ledningsgrupp) i en förändrad
omvärld.

Ledningsgruppens
medlemmar deltar i
fortbildningsdagar och
strategidagar.

Fortbildning och stöd för
förmän.

Deltagande i
Grunderna för
arbetsmarknadsjuridik förmannen som
arbetsgivarens
representant
23.3.2016. Minst 75
procent av förmännen
deltagit.

Utredningar görs under året
gällande införskaffandet av
webbaserat HR-system för att
effektivera beslutsfattandet
som berör bl.a. olika former
av ledigheter.

Genomförd utredning.

Uppfyllt
målsättningarna
Ja
Delvis Nej
X

Resultat

Ledningsgruppens
23.5.2017.

strategidag

Lean-fortbildning med Dag Lotsander
11.10.2016.
X

Närvaroprocenten var 74 procent.
Lean för YA:s chefer och andra
ansvariga, 21 personer deltagit ca 3
ggr var.

X

Tagit
del
av
olika
programleverantörers presentationer
av HR-, löne- och ekonomiprogram.
Samkommunstyrelsen beslut om byte
av ekonomi och löne-/HR-program.
Beslut om ibruktagande av HR-web
1.1.2018.
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Personalens kompetens
Målsättningar

Fortbildning som ökar det
kunnande som behövs för
arbetsuppgiften och som
ökar den egna arbetskompetensen samt
fortbildning som ökar det
kunnande som behövs i
arbetsgemenskapen.

Hur uppnås
målsättningarna?
Antal fortbildning per
anställd.

Uppfyllt
målsättningarna
Ja
Delvis Nej
X

Resultat

YA: 3,6 fortbildningsdagar per anställd
WT: 1,1 fortbildningsdagar per
anställd
KÖ: 3,0 fortbildningsdagar per
anställd
CS: 1,4 fortbildningsdagar per anställd
Fortbildningsdag för 15.1.2016 för
YA:s personal.
Fortbildningsdag 7.3.2016 för YA:s
personal.
Temaområden:
När
drogerna
kom
till
skolan,
Nätmobbning, Ramar för studerande
inom YA.
Fortbildningsdag 30.5.2016 för YA:s
personal. Temaområden: De nya
examensgrundernakompetensinriktning och individuella
studievägar.
Fortbildningsdag 16.11.2016 för YA:s
personal med temat All you need is
love.
KulturÖsterbottens hela personal
deltog i fortbildningen "Syns du så
finns du" om marknadsföring och
sociala
media
på
Korsholms
vuxeninstitut 18.4.2016.
Wasa Teaters personal har deltagit i
kurser och fortbildning i bl.a. följande
ämnen: Improvisationsteknik, normoch genustänkande på scenen, retorik
och konsten att tala, marknadsföring
och försäljning av evenemang,
livräddande
förstahjälp,
statsandelsreformen och teaterfältets
finansiering.
Intern utbildning i användningen av
Office365 har ordnats under året.

Inom YA fortsatt utveckling
IKT-användningen.

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

X

IKT-handledning och tekniskt stöd har
getts åt lärare och utbildare.
Temadag med Office 365 21.9.2016
med Jerker Porat som utsetts till årets
innovativa lärare i Sverige 2012.
Förutom Office 365 i undervisningen
ordnades under dagen en praktisk
workshop för YA:s eMentorer, 41
deltagare.
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Undervisande personal ges
fortbildning och deltagande i
arbetslivsperioden.

Minst 20 procent av
undervisande och
handledande personal
ska ha genomfört
arbetslivsperioder.

Fortsatt stöd i lärarrollen som
ändras.

Stöd, handledning,
fortbildning ges.

X

X

Inom YA har personalen getts
möjlighet att delta i arbetslivet främst
i
form
kortare
perioden
(dagar/vecka). Målsättningen på 20
procent har inte uppfyllts. De
inplanerade perioderna har av olika
orsaker skjutits fram till år 2017.
Den förändrade lärarrollen-YA hösten
2016
och
framåt,
två
parallellprogram: Välkommen till
1800-, 1900- och 2000-talet och
Ansvarig
för
avtal
med
examenskommissionerna- fristående
examen. Antalet deltagare var 121
anställda.
Arbetsglädje – Atle Johansen och
Yrkesutbildning 2018, totalt 91
personer.
Ansvariga handledare har haft
regelbundna utbildningsträffar, totalt
55 deltagare.
Pep-lansering
(Personlig
examensplan), totalt 80 deltagare.
Sekretariatet för fristående examens
info – Peter Pahlman från Ubs,.

Fortbildning kring röstvård
och hur man framför sitt
budskap.

Minst två
fortbildningstillfällen
arrangeras.

X

I ett samarbete med Wasa Teater
erbjöds anställda att delta i en
halvdagsfortbildning med rubriken
Övertyga dina åhörare 11-.5.2016.
Tyvärr inhiberades dagen på grund av
för få anmälningar. Den andra dagen
planeras under våren 2017.

Fortsättningskurs i excel.

Fortbildning arrangeras
och minst 15 personer
deltar.

X

Specialbeställd
excelfortbildning
ordnades för 2 aktiva excelanvändare.
Fortbildning i excel hålls 17.32017, 15
anmälda.

Rutin för jobbskuggning 1-2dagar uppgörs.

Rutiner för
jobbskuggning uppgörs
och information om
möjligheten till
jobbskuggning ges.

X

Genomförts.
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