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1. INLEDNING
Samkommunen har under året upphandlat företagshälsovårdstjänster och samkommunstyrelsen
valde på basen av upphandlingen Promedi Ab till ny producent av företagshälsovårdstjänster från
1.1.2018. Ännu under år 2017 var Mehiläinen företagshälsovårdsprocent för anställda vid Wasa Teater
(WT) och Terveystalo Vasa fungerade som koordinerande företagshälsovårdsproducent åt övriga
anställda i samkommunen.
Vid Yrkesakademin i Österbotten (YA) har man under året målmedvetet satsat på fortbildning av
personalen i och med den nya yrkesutbildningslagen som träder i kraft 1.1.2018. I och med lagen
förändras yrkesutbildningen. Bland annat förändras antagningsprocessen så att intagning sker nonstop. Lärarens roll förändras och läraren får en allt större roll i att handleda den studerande. Den
studerande ska ges en individuell utbildningsplan. Läraren ska även bedöma om studerande kan få
tidigare erhållet kunnande till godo.
Boris Ståhl tillträdde som rektor för YA 1.4.2017 efter att ha fungerat som tf. rektor från april 2016.
Inom YA bedrivs läroavtalsbyrån i egen regi från 1.1.2017 efter att Vasa kustregions läroavtalsbyrå
upplöstes. Eftersom inga anställda överfördes från Vasa kustregions läroavtalsbyrå fanns det vid YA
behov av rekrytering av en läroavtalskoordinator. En läroavtalskoordinator anställdes tillsvidare från
1.1.2017.
Antalet anställda vid årets slut var 340 personer, varav 78 procent var tillsvidare anställda och 22
procent visstidsanställda. I jämförelse med år 2016 var det en ökning av antalet anställda med 2,4
procent. Orsaken till ökningen var ett större antal anställda vid teatern vid årets slut. Antalet
anställningsförhållanden vid teatern är helt beroende på vilka produktioner som spelas.
Kostnaderna för löner, arvoden och lönebikostnader minskade med 5,53 procent till drygt 15,2
miljoner euro jämfört med år 2016. Den i konkurrenskraftsavtalet överenskomna minskningen av
semesterpenningen om 30 procent har en direkt inverkan på lönekostnaderna. Kommunala sektorns
avtalsperiod 1.2.2017−31.1.2018 innebar inga löneförhöjningar. Däremot förlängdes ordinarie
arbetstiden med 30 minuter per vecka från 1.2.2017.
Antalet sjukfrånvarodagar ökade från 3 192 dagar till 3 366 dagar. Antalet sjukfrånvarodagar per
anställd ökade från 9,6 dagar per anställd till 9,9 dagar per anställd. Samkommunen erbjuder anställda
både lagstadgad företagshälsovård och sjukvård på allmän läkarnivå. Trots att antalet
sjukfrånvarodagar ökade minskade kostnaderna för företagshälsovården med 17,7 procent till drygt
155 000 euro. Den lagstadgade företagshälsovårdens andel av den totala kostnaden var 54 procent
och sjukvårdskostnadernas andel var 42 procent.
Samkommunen har med jämna mellanrum ordnat motionskampanjer som varit uppskattade bland
personalen. I stället för en motionskampanj ordnades i november 2017 en kulturkampanj för att
motivera anställda till olika kulturaktiviteter. Som under tidigare år erbjöds samkommunens anställda
Tyky-Kunto+-sedlar och subventionerade teaterföreställningar på Wasa Teater−Österbottens
regionteater.
Under hösten godkändes Verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet för tiden 1.1.2018−31.12.2021
och samtidigt genomfördes sämjoval för val av arbetarskyddfullmäktigen för samma tidsperiod.
Yvonne Holmlund
Personalchef
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2. PERSONALSTRATEGI OCH PLAN
Ett förslag till en ny personalstrategi för åren 2016−2020 utarbetades under hösten 2015 av en
arbetsgrupp bestående av fackligt förtroendevalda, förmän och ordförande för YA:s direktion.
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 förverkligas är att personalen har den yrkeskunskap som behövs för
utföra 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, årliga
målsättningar för att förverkliga personalstrategin. Dessa målsättningar godkänns slutligen av
personalsektionen. Målsättningarna för de separata fokusområdena och utvärderingen av dem
redovisas i bilaga 1. Målsättningarna för fokusområdena är till större delen genomförda.

3. PERSONALSTYRKAN
Samkommunen upprätthåller Yrkesakademin i Österbotten (YA), Wasa Teater–Österbottens
regionteater (WT) och KulturÖsterbotten (KÖ). Förutom dessa tre ansvarsområden finns även
Centralförvaltning och servicetjänster. Centralförvaltning och servicetjänsterna ansvarar för
samkommunens förvaltning, intressebevakning och för sådan verksamhet som stöder
ansvarsområdena, (CS).
Personalstrukturen och personalvolymen dimensioneras enligt de mål som satts upp för
verksamheten. I samband med budgetarbetet gör förmännen årliga personalplaner. Samkommunen
har direktiv för rekryteringsprocessen och före ett eventuellt lediganslående av en tjänst eller en
befattning kan det förutsätta ett godkännande av rekryteringsgruppen. Prövotid tillämpas alltid vid
nyanställningar.
Anställningsförhållanden per 31.12.2017
Anställningsförhållanden *)
Kvinnor
Tillsvidare anställda
Visstidsanställda
Alla anställda

158
42
200

Män

Sammanlagt

106
34
140

264
76
340

Förändring, %
från föregående år
– 1,12 %
16,92 %
2,41 %

*) ingår anställda i bisyssla

I personalrapporten redogörs för antalet ikraftvarande anställningsförhållanden per 31.12.2017, både
tillsvidare och för viss tid. En person räknas endast en gång, d.v.s. en person räknas inte som
visstidsanställd om han eller hon även hade ett anställningsförhållande tillsvidare i samkommunen.
Ingen har under året varit anställd med sysselsättningsmedel.
Antalet anställningsförhållanden 31.12.2017 var 340 stycken, vilket var en ökning med åtta personer
jämfört med år 2016. Här ingår även två anställda i bisyssla.
4|PERSONALRAPPORT 2017

__________________________________________________________________________________
Antalet anställda, då man inte beaktar anställda i bisyssla, var 338 anställda 31.12.2017.

Antal anställda 31.12.2017 per ansvarsområde, jämförelse av antalet anställda under åren 2013-2017 samt förändring i
antalet anställda åren 2016−2017
Anställda
31.12.2013

Anställda
31.12.2014

Anställda
31.12.2015

Anställda
31.12.2016

YA

301

265

240

WT

81

63

KÖ

6

CS

SÖFUK

Visstids
anställda
31.12.2017
36

Anställda
31.12.2017

225

Tillsvidare
anställda
31.12.2017
187

223

Förändring
åren
2016−2017
–2

61

57

35

34

69

12

6

5

8

4

4

8

0

44

42

41

40

38

0

38

–2

432

376

347

330

264

74

338

8

*) ingår inte anställda i bisyssla

Tillsvidare anställda i samkommunen var 264 personer, vilket var en minskning med tre personer
jämfört med föregående år. Andelen tillsvidare anställda av hela personalen var 78 procent.
Visstidsanställda ökade med 11 personer till 74 personer. Grunden för visstidsanställning har varit
avsaknad av behörighet, vikariat, tillfälligt behov av arbetskraft och av egen önskan. Antalet
visstidsanställda är också beroende av de teaterproduktioner som sätts upp på teaterns scener
eftersom en betydande del av de som är involverade i en produktion kan vara visstidsanställda.
Vid YA och Centralförvaltning och servicetjänster minskade antalet anställda med respektive två
personer till 223 anställda för YA och 38 anställda för Centralförvaltning och servicetjänster. Vid WT
ökade antalet med 12 personer till 69 anställda. För KÖ var antalet anställda oförändrat åtta personer.
Den 1.1.2009 bildades ansvarsområdet Yrkesakademin i Österbottens av Svenska yrkesinstitutet, som
upprätthölls av samkommunen, av Vocana och av Korsnäs Kurscenter. Samtidigt gjordes en
omorganisering i samkommunen så att till Centralförvaltning och servicetjänster överfördes personal
som hade arbetsuppgifter som betjänade alla ansvarsområden. Från 31.12.2010 då samkommunen
hade 487 anställda har antalet anställda minskat med knappt 31 procent fram till 31.12.2017.
Antalet tillsvidare och visstidsanställda i samkommunen åren 2009-2017
500
400

177

172

147

127

118
81

300

71

63

74

200
301

315

324

321

295

276

267

264

2009

2010

2011

2012
2013
2014
Tillsvidare
Visstid

2015

2016

2017

314

100
0

*) ingår inte anställda i bisyssla
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Heltids- och deltidsanställda
Andelen anställda som arbetat heltid ökade med knappt åtta procent från år 2016.
Av alla deltidsanställda var andelen kvinnor knappt 75 procent.
Procentuella förändringen i antalet heltids- och deltidsanställda jämfört med föregående år
Heltids- och deltidsanställda
Kvinnor
Män
Sammanlagt
31.12.2017
Tillsvidare anställda i heltid
113
96
209
Tillsvidare anställd i deltid
45
10
55
Alla heltidsanställda
141
118
259
Alla deltidsanställda
59
22
81

Förändring, %
från föregående år
0,97 %
−8,33 %
7,92 %
−11,96 %

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.
Årsverken per 31.12.2017
Årsverken
Tillsvidare anställda
Visstidsanställda
Sammanlagt

Män

Kvinnor

Sammanlagt

101,06
28,86
129,92

144,60
31,32
175,92

245,66
60,18
305,84

Förändring, %
från föregående år
– 0,6 %
– 10,7 %
− 2,8 %

Antalet årsverken minskade med knappt tre procent jämfört med föregående år till 305,84 årsverken.
I tabellen nedanför visas årsverken per ansvarsområde under åren 2013−2017.

Årsverken per ansvarsområden 2013−2017
Årsverken
2013
YA
WT
KÖ
CS
SÖFUK

313,55
61,42
5,97
41,51
422,45

2014

2015

2016

2017

272,29
61,45
5,77
40,14
379,65

240,19
57,80
4,65
39,24
341,88

218,30
53,06
5,79
37,02
314,17

210,43
51,22
6,81
37,38
305,84

Förändring, %
från föregående år
−3,6 %
−3,5 %
17,6 %
2,1 %
−2,7 %

Antalet nettoårsverken år 2017 i samkommunen var 292 årsverken. I netto årsverken ingår endast
avlönade dagar.
Tjänste- och arbetsavtalsförhållande
Enligt 87 § i kommunallagen (410/2015) står de som är anställda hos samkommunen i tjänste- eller
arbetsavtalsförhållande. Uppgifter i vilka offentlig makt utövas sköts i tjänsteförhållande. I
samkommunen är bland annat förmän med rätt att fatta prövningsbaserade beslut och lärare som
undervisar inom den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen och vars
anställningsförhållande utgår från UKTA del C och del F anställda i tjänsteförhållande.
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Andelen anställda i tjänste- eller arbetsavtalsförhållanden åren 2013-2017
2013
2014
2015
Tjänsteförhållande
32 %
34 %
34 %
Arbetsavtalsförhållande
68 %
66 %
66 %

2016
32 %
68 %

2017
30 %
70 %

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.
Fördelningen mellan kvinnor och män bland tillsvidare anställda
2013
Kvinnor
Män

2014
Kvinnor
Män

Kvinnor

2015
Män

2016
Kvinnor
Män

2017
Kvinnor
Män

YA

59 %

41 %

58 %

42 %

58 %

42 %

59 %

41 %

60 %

40 %

WT

53 %

47 %

53 %

47 %

55 %

45 %

52 %

48 %

51 %

49 %

KÖ

100 %

CS

63 %

37 %

62 %

38 %

63 %

37 %

62 %

38 %

61 %

39 %

SÖFUK

59 %

41 %

58 %

42 %

59 %

41 %

60 %

40 %

60 %

40 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Bland alla anställda, både tillsvidare och visstidsanställda, var andelen kvinnor 59 procent och andelen
män 41 procent. Inom kommunsektorn var kvinnornas andel av hela personalen 80 procent enligt
statistik för år 2016.
Behöriga lärare/utbildare vid Yrkesakademin i Österbotten
Behörighetsvillkoren för lärare och utbildare fastställs i förordningen om behörighetsvillkoren för
personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Orsaker till avsaknad av behörighet kan vara
avsaknad av lämplig examensnivå, avsaknad av pedagogiska studierna för lärare och/eller avsaknad av
tillräckligt lång arbetserfarenhet. Förordningens bestämmelser förutsätter att den högskoleexamen
och den yrkesarbetserfarenhet som en lärare har, ska vara lämplig för den undervisningsuppgift som
utbildningsanordnaren har bestämt.
Andelen behöriga lärare och utbildare var 83 procent.
Andelen behöriga lärare/ utbildare
2013

2014

Läroplansbaserad grundläggande
80 %
87 %
yrkesutbildning (UKTA del C, del F)
Vuxenutbildningscenter (UKTA del E)
58 %
60 %
Gemensamma stödfunktioner *)
100 %
100 %
YA totalt
73 %
77 %
*) studiehandledare, speciallärare
**) studiehandledare, speciallärare ingår i gruppen grundläggande yrkesutbildning

2015

2016

2017

87 %

90 %

94 %

63 %
**)
77 %

64 %
**)
78 %

70 %
**)
83 %

Personalens ålder
Medelåldern för samkommunens anställda ökade från 45,8 år till 45,9 år. För anställda inom
kommunsektorn år 2016 var medelåldern 45,8 år.
Medianåldern för tillsvidare anställda i samkommunen var 48 år.
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I tabellen nedan jämförs medelåldern för olika personalgrupper i samkommunen under åren
2013−2017. En jämförelse görs också med kommunalt anställda år 2016.
Medelåldern för olika personalgrupper åren 2013−2017
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

2013

2014

2015

2016

2017

Kommunalt
anställda
Medelålder 2016

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

46,3
45,6
48,0
38,9
46,4
44,6

45,9
45,5
47,9
38,0
-

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

47,0
41,3
45,2
48,4

-

44,3

45,7

46,0

45,8

45,9

45,8

Tabellen nedanför visar de olika åldersgruppernas andel av tillsvidare anställda. Största
åldersgrupperna var som tidigare 40−49-åringar och 50−59-åringar.
Antal tillsvidare anställda per ålderskategori åren 2013−2017, åldersgruppens procentuella andel
Ålder
Under 30
30-39
40-49
50-59
60-64
65 >
Tillsvidare
anställda

Antal
5
71
98
98
41
1

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

Antal
6
66
93
90
40
-

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

Antal
7
61
84
81
43
-

2015
%-andel
2,5
22,1
30,4
29,4
15,6
-

Antal
3
65
80
81
35
3

2016
%-andel
1,1
24,3
30,0
30,4
13,1
1,1

314

100

295

100

276

100

267

100

2017
Antal
%-andel
6
2,3
59
22,3
79
29,9
82
31,1
37
14,0
1
0,4
264

100

Personalomsättning
Personalomsättningen i samkommunen redovisas i tabellen nedan. Antalet påbörjade nyanställningar
(tillsvidare) under året var elva stycken och personalomsättningen 4,1 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 14 anställningar. Avslutningsorsakerna var uppsägning av
anställningsförhållandet på egen begäran och beviljad ålderspension.
Personalomsättning år 2013-2017
2013

Påbörjade
anställningar
Avslutade
anställningar

2014

2015

2016

2017

Antal

Personaloms. %

Antal

Personaloms. %

Antal

Personaloms. %

Antal

Personaloms. %

Antal

Personaloms. %

14

4,4 %

12

3,8 %

8

2,7 %

9

3,3 %

11

4,1 %

23

7,2 %

33

10,5 %

23

7,8 %

19

6,9 %

14

5,2 %
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Pension och pensionsavgifter
I pensionsreformen som trädde i kraft i början av år 2017 sammanslogs Lagen om kommunala
pensioner (KomPL), Lagen om statens pensioner och Pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan till
Pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL 81/2016). Enligt lagen sköts pensionsskyddet av den
offentligrättsliga pensionsanstalten Keva. Samkommunen är medlemssamfund hos Keva.
Antalet anställda som avgått med ålderspension under året var nio personer, vilket var en person fler
än år 2016. Medelåldern för dessa var 64,6 år. En uppskattning är att under åren 2018−2020 kommer
cirka 25 personer ansöka om ålderspension.
Antalet personer som avgått med ålderspension 2013−2017 samt medelålder
År, antal personer
2013
2014
2015
och medelålder
Antal
Medel- Antal Medel- Antal Medelålder
ålder
ålder
SÖFUK

12

64,2 år

10

63,9 år

11

64,1 år

Antal

8

2016
Medelålder
64,4 år

Antal

9

2017
Medelålder
64,6 år

I och med pensionsreformen upphörde möjligheten att anhålla om deltidspension som ersattes med
det nya pensionsslaget partiell förtida ålderspensionen. Till skillnad från deltidspensionen kan man
efter att ha blivit beviljad partiell förtida ålderspension fortsättningsvis välja att arbeta heltid eller att
anhålla om deltidsarbete. De som tidigare beviljats deltidspension behåller sin deltidspension fram till
ålderspensioneringen. Antalet deltidspensionärer minskade under året med fem personer till åtta
personer.
Invalidpensioner
Anställda som under året beviljats invalidpension, delinvalidpension eller rehabiliteringsstöd
rapporteras inte separat i personalrapporten. Antalet anställda som berörs är så få så att det inte av
datasekretesskäl är möjligt att föra statistik över dessa.
Pensionsavgifter
Samkommunens pensionsavgift består av tre delar: lönebaserad avgift, pensionsutgiftsbaserad avgift
och förtidspensionsutgiftsbaserad avgift.
Den lönebaserade avgiften för samkommunen som arbetsgivare var 17,05 procent (17,10 % år 2016).
Arbetstagarens pensionsavgift var 6,15 procent för arbetstagare under 53 år och över 63 år. För
arbetstagare mellan 53−63 år var pensionsavgiften 7,65 procent.
Den pensionsutgiftsbaserade avgiften är inte bunden vid de löner som betalas ut, utan
medlemssamfundet betalar en pensionsutgiftsbaserad avgift för de löpande pensioner som tjänats in
för anställning hos respektive medlemssamfund före år 2005.
Den förtidspensionsutgiftsbaserade pensionsavgiften, dvs. förtidsavgiften, uppkommer för en anställd
som för första gången går i invalidpension eller börjar lyfta rehabiliteringsstöd. De av Keva betalda
pensionerna påverkar arbetsgivarens förtidsavgift under 36 kalendermånader från det att pensionen
börjar. Medelstora arbetsgivare, såsom samkommunen, betalar en förtidsavgift med solidariskt
ansvar. Samkommunen betalade under året förtidsavgift för 24 personer, vilket var för en person färre
än föregående år.
I samband med bildandet av YA har samkommunen förbundit sig att stå för kostnaderna för den
pensionsutgiftsbaserade avgiften och för förtidsavgiften för anställda vid Vocana och Korsnäs
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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 75 026,11 euro för 2016. Den
uppskattade totala avgiften för år 2017 är cirka 57 000 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
vid Svenska yrkeshögskolan. Den slutliga avgiften som fakturerades yrkeshögskolan för år 2016
93 771,11 euro. Den preliminära avgiften för år 2017 är 73 076,40 euro.
I tabellen nedanför ingår den slutliga förtidsavgiften för åren 2014−2016 samt den preliminära
förtidsavgiften för år 2017 samt den uppskattade förtidsavgiften för år 2018. 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 2017 kommer först under hösten 2018 från Keva.
Förtidsavgiften och pensionsutgiftsbaserade avgiften åren 2014−2016, preliminär avgift 2017, uppskattad avgift 2018
2014
2015
2016
2017 (prel.)
2018 (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.

Avgiften
1 000
euro

% av
lönekostn.

Förtidsavgift

138

0,76 %

127

0,75 %

126

0,78 %

104

0,68 %

107

0,73 %

Pensionsutgifts
-baserad avgift

266

(räknas
ej)

254

(räknas
ej)

247

(räknas
ej)

186

198

(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 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.
Samkommunens självriskandel för åren 2015−2017 samt den för år 2018 beräknade andelen redovisas
i tabellen nedan.
Självriskandel
Ansvarsområde
Wasa Teater – Österbottens
regionteater

2015

2016

2017

2018

10 898

10 898

10 963

11 024
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4. ARBETSHÄLSA OCH ARBETSMILJÖ
Arbetshälsa omfattar inte endast individens hälsa och egenskaper utan inbegriper också hela
arbetsplatsen och organisationen. Även psykosociala belastningsfaktorer som anknyter till
arbetsinnehållet och arbetsarrangemanget och det sociala klimatet i arbetsgemenskapen inverkar på
hälsan. 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
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 ökade från 3 192 dagar till 3 366 dagar. Antalet
sjukfrånvarodagar per anställd ökade med 0,3 dagar till 9,9 dagar per anställd. Sjukfrånvarodagar per
årsverken i samkommunen var 11,0 dagar. Inom kommunsektorn var antalet sjukfrånvarodagar per
årsverke i snitt 16,7 dagar år 2016.
Trots att antalet sjukfrånvarodagar ökade minskade antalet anställda som under året varit
sjukfrånvarande med tio personer till 170 personer. Hälsoprocenten, dvs. antalet anställda som varit
friska var densamma som föregående år, 66 procent. Hälsoprocenten år 2016 inom kommunsektorn
var 23 procent.

Jämförelse av sjukfrånvarodagar 2013−2017
Ansvarsområden

2013

2014

2015

2016

2017

Yrkesakademin i Österbotten
Wasa Teater
KulturÖsterbotten
Centralförvaltning och servicetjänster
SÖFUK

3 441
732
15
664
4 852

2 482
507
53
363
3 405

2 668
210
15
353
3 246

2 376
226
26
564
3 192

2 164
279
23
900
3 366

Förändring
2016−2017
−8,9 %
23,4 %
−11,5 %
59,6 %
5,4 %

Jämförelse av sjukfrånvarodagar per anställd 2013−2017
Ansvarsområden
Yrkesakademin
Österbotten
Wasa Teater
KulturÖsterbotten
Centralförvaltning
servicetjänster
SÖFUK

i

Dagar/anst.
2013
10,9

Dagar/anst.
2014
9,0

Dagar/anst.
2015
10,9

Dagar/anst.
2016
10,5

Dagar/anst.
2017
9,6

Förändring
2016−2017
−8,6 %

och

9,0
2,5
14,1

8,0
8,8
8,4

3,4
3,0
8,4

4,0
3,2
14,1

4,0
2,9
23,7

0
−9,4 %
68,1 %

10,8

8,8

9,2

9,6

9,9

3,1 %
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Största personalgruppen i samkommunen var undervisande personal och för den gruppen minskade
antalet sjukfrånvarodagar med 2,2 dagar till 7,6 sjukfrånvarodagar per anställd. För övriga
personalgrupper redovisas inte sjukfrånvaron då antalet anställda i personalgrupperna är lågt. Antalet
sjukfrånvarodagar bland män ökade från 6,4 dagar per man till 9,0 dagar per man. Antalet
sjukfrånvarodagar per kvinna var fortsättningsvis högre än för männen men minskade med 1,4
sjukfrånvarodagar per kvinna till 10,5 dagar per kvinna.
Terveystalo och Mehiläinen ger årligen rapporter över besöks- och sjukskrivningsorsaker. I statistiken
över sjukskrivningsorsaker ingår även uppgifter från läkarintyg som utfärdats någon annanstans än vid
Terveystalo eller vid Mehiläinen. I rapporterna ingår inte statistik från besök hos Sydmedi Ab eller
Jakobstads Arbetshälsvårdsförening r.f. 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 minskade antalet sjukskrivningsdagar med 24 procent, från 2 289 dagar år
2016 till 1 748 dagar år 2017. Längden på sjukskrivningarna minskade från 19,2 sjukskrivningsdagar till
14,3 sjukskrivningsdagar. De största enskilda sjukskrivningskategorierna var för sjukdom i stöd- och
rörelseorgan och för mentala hälsoproblem. Sjukskrivningsdagar inom kategorin Övriga stod för 41
procent sjukskrivningsorsakerna.
Antalet besök på grund av sjukdom vid Terveystalo ökade från 228 besök till 256 besök samtidigt som
de enskilda besökarna minskade från 105 personer till 90 personer. Andelen besök på grund av
olycksfall ökade med sex procentenheter till 12 procent. Under året gjordes vid Terveystalo 12
lagstadgade hälsoundersökningar och 35 övriga hälsogranskningar. I övriga hälsogranskningar ingår
hälsogranskningar enligt ålder.
Enligt statistik från Mehiläinen minskade antalet sjukskrivningsdagar för anställda vid WT från 176
sjukskrivningsdagar till 158 dagar.
Lönekostnaden för sjukfrånvaro i samkommunen var 273 556,42 euro, vilket var 2,22 procent av totala
lönekostnaden. År 2016 var motsvarande andel av lönekostnaden 2,29 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

141
767
445
530
926
557
3 366

273

% av
lönekostnaden

2,29 %

11,0

Olycksfall och arbetarskyddet
Regionförvaltningsverket (RFV) har under året genomfört arbetarskyddsinspektioner vid Wasa Teater
och vid YA:s logistikbransch, både vid Campus Kungsgården och vid enheten i Närpes.
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Brandsyn har hållits vid Campus Kungsgården och vid Wasa Teater. Utrymningsövningar har
genomförts vid enheterna enligt räddningsplan.
I tabellen redovisas olycksfallsstatistiken för åren 2013−2017. Statistiken har uppgjorts av If
Skadeförsäkringsbolag.
Olycksfallsstatistik för personal åren 2013−2017
År
2013
2014
2015
2016
2017

Antal skador
14
16
8
11
19

Ersättning
6 873 €
4 151 €
7 156 €
3 605 €
34 328 €

Ersättning/skada
491 €
259 €
894 €
328 €
1 807 €

År 2017 ökade antalet registrerade skador bland personalen i jämförelse med året innan. För YA och
Centralförvaltning och servicetjänster registrerades tretton skador, vilket var en ökning med åtta i
jämförelse med år 2016. För Wasa Teater registrerades fem skador, vilket var en minskning med en
skada i förhållande till året innan. KulturÖsterbotten hade år 2017 en registrerad skada, i jämförelse
med noll året innan. De totala ersättningsdagarna ökade från 14 till 174 dagar, per fall en ökning från
1,27 dagar till 9,16 dagar. Den totala ersättningsnivån ökade från 3 605 euro till 34 328 euro, per fall
från 328 euro till 1 807 euro
Största andelen skador var i de nedre extremiteterna (ben, fotled, fot), 36 procent och 26 procent i de
övre extremiteterna (huvud, axlar, händer).

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 i arbetslivet.
Inom samkommunens alla ansvarsområden genomförs personalenkäter om välmående och
arbetstillfredsställelse numera vartannat år. Tidigare har enkäten genomförts årligen vid YA. På grund
av det låga antalet anställda inom KÖ genomfördes ingen enkät inom detta ansvarsområde eftersom
resultatet inte skulle gå att redovisas på grund av det låga antalet deltagare.
Målsättningen för enkäterna våren 2017 var att svarsprocenten skulle vara minst 70 procent och
medelvärdet före enkäterna 3,10 eller högre. Högsta värdet var 4,0. Inget ansvarsområde uppnådde
målsättningen om en svarsprocent om 70 procent däremot uppnådde alla ansvarsområden
målsättningen om ett medelvärde över 3,10.
I de tabeller som följer redovisas resultaten för de år, 2013, 2015 och 2017, då enkäten genomfördes
för alla ansvarsområden. Enkäter har genomförts även andra år men då för endast några av
ansvarsområdena.
Svarsprocenten för enkäterna sjönk för YA och WT jämfört med år 2015. För YA:s del är det dock en
ökning om man jämför med år 2016 då svarsprocenten endast var 43 procent och därmed inte
redovisbart. Olika faktorer, som till exempel brist på tid att fylla i enkäten, tidpunkten då enkäten
genomförs, trötthet för alla typer av enkäter och att man som anställd upplever att enkäten inte
resulterar i några förändringar kan vara orsaker till den relativt låga svarsprocenten.
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Svarsprocent åren 2013, 2015, 2017
Ansvarsområde

2013

2015

2017

Yrkesakademin i Österbotten

66 %

64 %

56 %

Wasa Teater – Österbottens
regionteater
Centralförvaltning och servicetjänster

72 %

59 %

55 %

82 %

64 %

65 %

Både YA och Centralförvaltning och servicetjänster har ett något högre medelvärde för enkäten
jämfört med år 2015. Framförallt för YA har medelvärdet klart förbättrats. För teatern var medelvärdet
på samma nivå som tidigare. Med beaktande av att högsta nivån på medelvärdet är 4,0 har alla
ansvarsområden ett bra medelvärde.
En jämförelse över medelvärden för de olika kategorierna per svarsområde redovisas i tabellen
nedanför.
Jämförelse av medelvärden per kategori för respektive ansvarsområde
Ansvarsområde, år
YA
Kategori
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

WT

CS

2013

2015

2017

2013

2015

2017

2013

2015

2017

3,22
2,97
2,88

3,31
3,17
3,08

3,35
3,23
3,16

3,33
3,10
3,26

3,40
3,17
3,35

3,53
3,13
3,22

3,48
3,41
3,40

3,32
3,44
3,25

3,47
3,57
3,42

2,75
2,93
2,82
3,25
2,85
3,12
2,97

2,89
3,09
2,98
3,43
3,03
3,40
3,53
3,16

3,02
3,19
3,01
3,52
3,16
3,54
3,66
3,25

3,24
3,27
3,00
3,48
3,27
3,49
3,27

3,19
3,20
3,00
3,61
3,27
3,49
3,30

2,97
3,29
3,04
3,42
3,13
3,64
3,28

3,19
3,32
3,19
3,61
3,22
3,44
3,39

2,90
3,29
3,21
3,67
3,16
3,34
3,51
3,34

3,29
3,42
3,42
3,57
3,31
3,51
3,60
3,47

Medelvärdet på 3,25 var det bästa medelvärdet för enkäten hittills för YA. Positivt var att medelvärdet
hade ökat för alla kategorier. Det var första gången som alla kategorier i YA:s enkät hade ett
medelvärde över 3,0.
Kategorier med höga medelvärdena för YA var fortsättningsvis kategorierna
- Miljö 3,66,
- Samhälleliga aktiviteter 3,54 och
- Jämlikhet och likabehandling 3,52.
Enskilda påstående i YA:s enkät med höga medelvärden var (enkäten år 2015 inom parentes)
- Jag är väl förtrogen med mina arbetsuppgifter 3,69 (3,64),
- I mitt arbete har jag möjlighet att använda min kompetens 3,53 (3,13),
- Jag blir respekterad och uppskattad i arbetsgemenskap 3,55 (3,48) och
- Jag trivs med mitt arbete 3,50 (3,41).
Låga medelvärden hade påståendena
- Jag upplever ingen långvarig stress 2,48 (2,67) och
- Jag har tillräckligt med tid för planering av mitt arbete 2,74 (2,66).
Medelvärdet för teatern var på samma nivå som tidigare, 3,28. Alla kategorier hade ett medelvärde på
3,0 eller högre förutom kategorin Samarbete och påverkningsmöjligheter vars medelvärde var 2,97.
Inom den kategorin hade påståendet att Den interna informationen fungerar ett medelvärde om 2,70.
Höga medelvärden hade kategorierna
- Samhälleliga aktiviteter 3,64 och
14 | P E R S O N A L R A P P O R T 2 0 1 7

__________________________________________________________________________________
- Arbetsklimat och arbetsgemenskap 3,53.
Påståenden med höga medelvärden var (enkäten år 2015 inom parentes)
- Jag trivs med mitt arbete 3,87 (3,74),
- Jag är väl förtrogen med mina arbetsuppgifter3,74 (3,74) och
- Jag ger uppmuntran åt mina medarbetare 3,74 (3,57).
Lågt medelvärde hade påståenden som
- Jag upplever ingen långvarig stress i mitt arbete 2,52 (2,91) och
- Det finns tillräckligt med möjligheter till kompetensutveckling 2,61 (3,13).
Medelvärdet för enkäten för Centralförvaltning och servicetjänster steg till 3,47 vilket var det högsta
medelvärdet hittills för den enkäten. Alla kategorier hade ett medelvärde över 3,0.
Kategorier med höga medelvärden var kategorierna
- Arbetsförhållande 3,57
- Jämlikhet och likabehandling 3,57 och
- Miljö 3,60.
Enskilda påståenden med höga medelvärden var (enkäten år 2015 inom parentes)
- Jag är väl förtrogen med mina arbetsuppgifter 3,85 (3,64),
- Vi har en god arbetsgemenskap 3,73 (3,50) och
Jag trivs med mitt arbete 3,69 (3,61).
Det enda påståendet med ett medelvärde under 3,0 var påståendet Jag upplever ingen långvarig stress
i mitt arbete som hade ett medelvärde om 2,85, tidigare 3,07.

Hälsa
I enkäterna ombads anställda att svara på frågan om hur de själva 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. Tabellen nedanför visar den
procentuella andelen svaranden som ansåg att de har en mycket god eller ganska god hälsa.
Procentuella andelen svarande som anser att de har en mycket god eller ganska god hälsa per huvudansvarsområde
Ansvarsområde
Yrkesakademin i Österbotten
Wasa Teater – Österbottens regionteater
Centralförvaltning och servicetjänster

2013
80 %
73 %
73 %

2015
83 %
87 %
64 %

2017
73 %
74 %
68 %

Enkäterna visar att andelen anställda som uppskattat att de har en mycket god eller ganska god hälsa
har minskat vid YA och WT. Motsvarande andel har ökat något vid Centralförvaltning och
servicetjänster men den är fortsättningsvis lägre än för YA och WT.

Intranät
Samkommunen upprätthåller ett intranät för information till personalen. Eftersom intranätet är en
informationskanal för att nå ut med information till anställda och förmän är det av intresse att följa
upp hur aktivt anställda tar del av den information som finns tillgängligt på intranätet.
Procentuella andelen svarande per ansvarsområde som tar del informationen på intranätet
minst en gång per vecka eller oftare
Ansvarsområde
2013
2015
2017
Yrkesakademin i Österbotten
Wasa Teater – Österbottens regionteater
Centralförvaltning och servicetjänster

85 %
38 %
89 %

86 %
48 %
82 %

78 %
13 %
96 %
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Den stora förändringen i den procentuella andelen anställda vid teatern som tar del av informationen
på intranätet förklaras delvis av att påståendet hade förtydligats genom att det fanns ett påstående
som berörde samkommunens intranät och ett påstående som berörde teaterns intranät. Teatern
använder sig av ett eget intranät som innehåller information om den dagliga verksamheten på teatern;
bland annat veckoplaner, repetitions- och arbetslistor, spellistor, produktionsinformation,
mötesprotokoll, anmälningar till premiärer och andra evenemang. Sjuttio procent av de anställda som
svarat vid teatern tog del av informationen på teaterns intranät minst en gång per vecka eller oftare
enbart 13 procent tog del av informationen på samkommunens intranät.

Personalenkätens verbala frågor
Nedanför en förteckning över de teman som flest gånger getts som svar på frågorna ”Vilka är YA:s,
WT:s eller Centralförvaltningens och servicetjänsternas bästa egenskaper?” och ”Vad skulle du helst
förbättra inom YA, WT eller Centralförvaltning och servicetjänster?”.
Vilka är YA:s bästa egenskaper?
- Mångsidig, kompetent personal
- Stort utbildningsutbud, finns på flera orter
- Flexibilitet
Vad skulle du helst förbättra inom YA?
- Samarbete, information, kommunikation med varandra (på alla nivåer) mellan enheterna, mellan
branscherna
- Se över rutiner, processer, backup, uppföljning
- Att alla arbetar utgående från målsättningen att studerande är i centrum

Wasa Teater – Österbottens regionteater
Vilka är WT:s bästa egenskaper?
- Bra arbetsgemenskap
- Kunnig och kompetent personal
Vad skulle du helst förbättra inom WT?
- Kommunikation/information
- Inomhusluften
Centralförvaltning och servicetjänster
Vilka är centralförvaltningens och servicetjänsternas bästa egenskaper?
- Specialkunnande
- Servicevillighet
Vad skulle du helst förbättra inom Centralförvaltning och servicetjänster?
- Informationsgången mellan ansvarsområden
- Flexim-arbetstidsuppföljningen är bra men borde omfatta flera
Net Promotor Score ( NPS-index)
Personalenkätens sista fråga var “Skulle du rekommendera YA/WT/CS 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. Enligt
Lundqvist ställs endast 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
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10 är så kallade 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 för respektive huvudansvarsområde
NPS-index
2013
2015
2017
YA
– 35 %
–9%
6%
WT
54 %
74 %
57 %
CS
24 %
25 %
58 %
Medelvärde för NPS-frågan (skala 1-10)
YA
5,82
7,07
7,44
WT
8,77
9,22
8,78
CS
7,89
8,00
8,73

NPS−indexet för YA, som sedan år 2013 varit negativt, ökade med 16 procentenheter till 6,0 procent.
Även medelvärdet för NPS steg från 7,07 till 7,44. Orsaken till det låga NPS−indexet hittas i själva frågan
Skulle du rekommendera YA som arbetsgivare till någon du känner och de samarbetsförhandlingar som
förts under åren inom YA och de kraftiga nedskärningar som sker i finansieringen av yrkesutbildningen.
NPS−indexet för teatern är bra trots en sänkning med 17 procentenheter. NPS−medelvärdet var 8,78.
NPS-indexet och NPS−medelvärdet för Centralförvaltningen och servicetjänster ökade jämfört med
föregående enkät. NPS-indexet från 25 procent till 58 procent och NPS−medelvärdet från 8,00 till 8,73.
Man kan konstatera att resultatet av enkäterna för välmående och arbetstillfredsställelse var bra och
att ansvarområdena uppnådde den i personalplanen fastställda målsättningen om ett medelvärde för
enkäten över 3,10. Svarsprocenterna borde vara högre och en målsättning och utmaning kommer
fortsättningsvis att vara att få anställda motiverade att svara på enkäterna.

4.3. Åtgärder som stöder arbetshälsan
Företagshälsovård
Samkommunen erbjuder anställda både lagstadgad företagshälsovård och sjukvård på allmän
läkarnivå. Samkommunen hade fram till 31.12.2017 avtal med två företagshälsovårdsproducenter.
Ansvarig företagshälsovårdsproducent för anställda vid WT var Mehiläinen medan Terveystalo Vasa
fungerade som koordinerande företagshälsovårdsproducent för övriga anställda i samkommunen.
Som den koordinerande företagshälsovårdsproducenten hade Terveystalo Vasa avtal med lokala
företagshälsovårdsproducenter vid samkommunens verksamhetsorter. Terveystalo Vasa hade under
året avtal med Terveystalo Kristinestad, Sydmedi (Närpes), Jakobstads Arbetshälsovård r.f. och
Terveystalo Karleby.
Företagshälsovårdens roll att bistå arbetsgivaren med att stöda och upprätthålla en god arbetshälsa
för anställda är viktig och förutsätter ett aktivt samarbete mellan företagshälsovårdens representanter
och samkommunens förmän. Tillsammans med företagshälsovårdsrepresentanter utarbetas en årlig
verksamhetsplan för företagshälsovårdsarbetet. I verksamhetsplanen fastställs de viktigaste målen för
företagshälsovårdsarbetet som är att upprätthålla arbetsmotivationen och arbetsförmågan för
anställda, att stöda förmännen i sitt ledarskap och att stöda arbetsgemenskaper/-grupper som har
problem.
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Under året har en EU−upphandling av företagshälsovårdstjänster genomförts i och med att avtalen
med Mehiläinen och Terveystalo upphörde vid årets slut. Samkommunstyrelsen valde, på basen av
den bedömning som gjordes utgående från anbudsförfrågans bedömningskriterier och pris, Promedi
Ab till företagshälsovårdsproducent för tiden 1.1.2018− 31.12.2020 samt möjlighet till två optionsår.
Enligt Promedi Ab:s anbud anlitar de Sydmedi Närpes som underleverantör för
företagshälsovårdstjänster i Närpes och Jakobstads Arbetshälsovårdsförening r.f. som
företagshälsovårdsproducent i Jakobstad. Ett separat avtal har gjorts med Promedi Ab för
företagshälsovårdstjänster i Kristinestad och Karleby. Promedi Ab anlitar Sydmedi i Kristinestad och i
Karleby Työplus Oy.
Kostnaderna för företagshälsovården var 155 257 euro vilket var en minskning med 17,70 procent eller
33 400 euro jämfört med år 2016. 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
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.
Kostnaderna för företagshälsovården per ansvarsområde åren 2013−2017
SÖFUK
2013
2014
2015
2016
YA
WT
KÖ
CS
Totalt

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

132 183
22 330
2 889
31 256
188 658

2017
105 876
21 472
2 971
24 939
155 257

Förändring %
2016-2017
−19,90 %
− 3,84 %
2,86 %
−20,21 %
−17,70 %

Målsättningen för både arbetsgivaren och företagshälsovården är att upprätthålla arbetsförmågan
med förebyggande åtgärder. Av totala kostnaderna för företagshälsovården var den förebyggande
företagshälsovårdens andel 54 procent och sjukvårdskostnadernas andel 42 procent. Övriga
företagshälsovårdskostnadernas andel av totala kostnaden var fyra procent.
Inom alla ansvarsområden, förutom för WT, var kostnaderna för den lagstadgade förebyggande
företagshälsovården högre än kostnaderna för sjukvård. För WT var sjukvårdskostnadernas andel 54
procent av teaterns totala kostnader för företagshälsovården. På grund av den verksamhet som
teatern bedriver är det 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 öron-, näsa och halsspecialist.
Kostnadsfördelningen mellan ersättningsklass I, ersättningsklass II och övriga kostnader under åren 2013−2017
2013
2014
2015
2016
2017
Förändring %
2016-2017
Ersättningsklass I
84 862
74 088
90 923
108 676
83 847
−22,85 %
Ersättningsklass II
80 653
71 611
71 475
75 952
65 590
−13,64 %
Övriga kostnader
5 257
5 760
3 886
4 029
5 821
44,47 %
Kostnader totalt
170 772
151 459
166 284
188 657
155 258
−17,70 %
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Kostnader och ersättningar för företagshälsovård under åren 2013−2017
År
Kostnader för
Ersättning från FPA
Ersättningsklass I/ Ersättningsklass II/ person
företagshälsovård *)
person (ersätts 60 %)
(ersätts 50 %)
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
72 440,90
101,40
110,42
2017
155 258
**)
**)
**)
*) ingår kostnader för Ersättningsklass I, Ersättningsklass II, och övriga företagshälsovårdskostnader
**) Uppgifter om ersättning erhålls år 2018

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
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 för år 2017 sökt och även beviljats KIILArehabilitering för anställda. KIILA-rehabilitering är en yrkesinriktad rehabilitering med syfte att bevara
och förbättra arbetsförmågan hos personer som är i arbetslivet. Målgruppen för KIILA-rehabilitering
är personer under 67 år som arbetar och har stadigvarande anställning eller återkommande
visstidsanställningar. Rehabiliteringsgrunden bestäms utifrån personens aktuella individuella
rehabiliteringsbehov. Genom KIILA-rehabilitering kan den anställda förbättra sin arbetsförmåga när
arbetsförmågan och utkomstmöjligheterna försämrats betydligt på grund av sjukdom.
KIILA-rehabilitering kan genomföras i grupp (arbetsgivaren och företagshälsovården söker
tillsammans) eller individuellt. Rehabiliteringen kan genomföras både i form av öppen rehabilitering
och anstaltsrehabilitering och genomförs under en period om 1-1,5 år, totalt 13 dygn. Åtta personer
påbörjade KIILA-rehabilitering vid Härmä Rehab i juni 2017. För deltagande i KIILA-rehabilitering
beviljas ledighet utan lön.
För de lärare som deltog i ASLAK-rehabilitering under åren 2015−2016 ordnades en uppföljningsdag
16.2.2017 vid Härmä Rehab Center. ASLAK-rehabilitering har ersatts av KIILA-rehabilitering.
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
verksamhetsmässigt har varit möjligt att bevilja ledigheten. Anhållan om deltid eller deltidspension har
beviljats då det varit 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.
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I samkommunen beviljas 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 2013−2017
Frånvaro
2013
Personer

2014
Antal
dagar

Personer

2015
Antal
dagar

Person
er

2016

2017

Antal
dagar

Personer

Antal
dagar

Personer

Antal
dagar

Familje30
4 162
22
3 191
26
3 706
ledigheter*)
Partiell
8
10
9
vårdledighet
Vård av sjukt
47
47
51
161
36
110
barn
Studieledighet
6
820
2
364
1
153
Alternerings4
720
5
724
5
749
ledighet
Tjänst- och
55
518
48
483
41
490
arbetsledighet
med
fördelaktigare
villkor
*) I familjeledigheter ingår moderskaps-, faderskaps, föräldra- och vårdledighet

22

2 996

18

2 401

8

-

9

-

45

149

51

154

3
2

503
542

2
4

516
242

41

469

35

315

Allmänna principer för att upprätthålla arbetsförmågan hos arbetstagare som hotas av
arbetsoförmåga och hos äldre arbetstagare
I Personal− och utbildningsplanen, som årligen behandlas 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 eller att ta del av Keva:s
yrkesinriktade rehabilitering. Tyvärr har det varit inte varit så lätt 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. Sedlarna kan användas som betalningsmedel vid köp av
både motion och kultur.
Tyky-Kuntosedlar+ −sedlar åren 2013-2017
Män %
Kvinnor %
SÖFUK
2013

35 %

65 %

Anställda som anhållit
om Tyky-Kunto+-sedlar
199

Kostnaden för TykyKunto+-sedlar i euro
9 950

2014

38 %

62 %

197

9 850

2015

33 %

67 %

211

10 550

2016

33 %

67 %

198

9 900

2017

30 %

70 %

196

9 800

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
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kvällar och helger. Det återkommande programmet under Kick In−dagens eftermiddag med olika
motionspass som anställa kan pröva på och delta i har under åren varit uppskattat. Under 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 årets målsättningar för att verkställa målsättningarna för Personalstrategin 2017−2020 fanns i stället
för den återkommande motionskampanjen en kulturkampanj. Kulturkampanjen pågick under tiden
6.11−31.12.2017, totalt fyra veckor. Målsättningen med kampanjen var att motivera och sporra
anställda till olika kulturaktiviteter. Trettiofem anställda lämnade in ifylld uppföljningsblankett och
deltog därmed i utlottningen av priser. Det kan konstateras att tiden för att utöva kulturaktiviteterna
borde ha varit längre och bidrog säkert till det låga antalet inlämnade blanketter. Då kulturkampanjen
ordnas nästa gång bör kampanjtiden vara längre och även blanketten bör förenklas något.
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
ansvarsområde som de representerar. Maximibeloppet som varje ansvarsområde kan betala per
tävling är 500 euro.
Uppvaktning av anställda
Arbetsgivaren uppvaktar då anställda fyller 50 och 60 år, vid pensionering och då
anställningsförhållandet upphör. 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:
Utbildare Tomas Backholm
Lektor Annika Cederborg
Utbildare Ebba Granström
Utbildare Yvonne Sténs
Studiehandledare Anna-Lotta Östvall-Åstrand
Armbandsur för 30 år:
Kock Carola Eklund
Utbildare Birgitta Schoultz-Ekblad
Utbildare Ole Svarvar
Lektor Seppo Säätelä
Wasa Teater-Österbottens regionteater
Förtjänsttecken i silver 20 år:
Administrativ chef Marit Berndtson
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Skådespelare Carola Sarén
Armbandsur för 30 år:
Produktionssekreterare Görel Berg
Sömmerska Ann Philp

4.3. Personalutbildning
I personalstrategin konstateras att genom en planerad personalfortbildning och yrkesinriktad
kompletterings- och påbyggnadsutbildning upprätthålls och höjs personalens kompetens och
yrkesskicklighet. Att upprätthålla och öka yrkeskunnandet förbättrar arbetslivskvaliteten hos
personalen och ger i förlängningen förbättrad service och produktivitet för arbetsgivaren. Då man
upplever att man har tillräcklig kompetens och yrkeskunskap för de egna arbetsuppgifterna och då
arbetsuppgifterna är tillräckligt utmanande och utvecklande ger det välbefinnande i arbetet.
I målsättningarna för förverkligande av personalstrategin finns 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 till 4,1 dagar per anställd.
För WT och KÖ minskade däremot antalet fortbildningsdagar per anställd. För Centralförvaltning och
servicetjänster var antalet fortbildningsdagar oförändrat 1,4 dagar per anställd.
Antalet fortbildningsdagar per anställd 2015−2017
Antalet fortbildningsdagar per anställd

2015

2016

2017

Yrkesakademin i Österbotten

3,2

3,6

4,1

Wasa Teater – Österbottens regionteater

0,3

1,1

0,5

KulturÖsterbotten

2,5

3,0

1,9

Centralförvaltning och servicetjänster

1,6

1,4

1,4

SÖFUK

2,5

2,9

3,0

Samkommunen har för de tre år som det varit möjligt sökt om utbildningsersättning från
Arbetslöshetsförsäkringsfonden. För att söka kunna söka om utbildningsersättning krävs att en
utbildningsplan har uppgjorts och att den har behandlats i samarbetskommittén.
Utbildningsersättningen är 10 procent av arbetsgivarens lönekostnader under utbildningstiden.
Ersättningen betalas för högst tre dagar per anställd och år. Antalet utbildningsdagar som
samkommunen sökte ersättning för ökade med 15 utbildningsdagar till 567 utbildningsdagar år 2017.
Utbildningsersättningsbeloppet som har sökts är 11 419 euro. Utbildningsersättningsbeloppet som
söktes och beviljades för år 2016 var 11 367 euro.
Antal utbildningsdagar och ansökt ersättning för lön under utbildningsdagen åren 2015−2017
Antal dagar och
Antal
Genomsnittlig
Ansökt belopp
Godkänt belopp
ersättning i euro
utbildningsdagar
dagslön för
fortbildningsdagen
2015
495
199,22
9 861
9 861
2016
552
205,94
11 367
11 367
2017
567
201,40
11 419
11 419

Kostnaderna för personalens kurs- och deltagaravgifter minskade från 55 392 euro till 35 529 euro
under år 2017.
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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. Kommunfackets union har en under året haft endast två representanter
då man inte internt lyckats rekrytera någon representant till samarbetskommittén.
Samarbetskommittén har under året behandlat bland annat personalrapporten för 2016, personaloch utbildningsplanen för år 2018 och utbildningsplanerna för år 2018. Samarbetskommittén får vid
sammanträdet information om ärenden som kommer att behandlas vid samkommunstyrelsen följande
sammanträde. Under året har samarbetskommittén bland annat behandlat resultaten från
enkätundersökningarna våren 2017 om personalens välmående och behandlat planen för
förverkligande av personalstrategin för år 2018. Samarbetskommittén har också under sina
sammanträden diskuterat samarbetskommitténs roll och uppgifter och hur arbetsgivar- och
arbetstagarparten tillsammans kan utveckla arbetsmiljön och produktiviteten. Samarbetskommittén
har även fått ta del av innehållet och syftet med yrkesutbildningsreformen samt dess inverkan på
arbetsuppgifterna.
YA:s rektor har under året arrangerat diskussionstillfällen med personalen gällande
yrkesutbildningsreformen som trädde i kraft 1.1.2018. Totalt ordnades fyra diskussionstillfällen vid
respektive enhet, Närpes, Vasa och Pedersöre.
Teaterns personal har under fyra personalmöten behandlat aktuella frågor inklusive renoveringen
samt arbetat med teaterns strategi.
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
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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.
Arbetarskyddskommissionen består av fem arbetarskyddsfullmäktigen, varav en representerar
anställda i tjänstemannaställning. Arbetsgivarrepresentanter i arbetarskyddskommissionen är
personalchefen och arbetarskyddschefen. Verksamhetsperioden för arbetarskyddsfullmäktige är åren
2014-2017.
Arbetarskyddskommissionen har under året behandlat och tagit del av bl.a. följande ärenden:
verksamhetsplanerna för företagshälsovården, statistik från företagshälsovården, ersättningsansökan
till FPA för företagshälsovårdskostnader och olycksfallsstatistik. Arbetarskyddskommissionen har
också behandlat valet av företagshälsovårdsproducent. Under hösten utarbetades ett nytt
Verksamhetsprogram
för
arbetarskyddet
för
tiden
1.1.2018−31.12.2021.
Nya
arbetarskyddsfullmäktigen för samma period som verksamhetsprogrammet valdes genom sämjoval.
Utgående från verksamhetsprogrammet, utförda riskkartläggningar och inspektioner har
arbetarskyddskommissionen utarbetat årliga mål för att främja och utveckla säkerhet och hälsa samt
bevarande av arbetsförmågan.
Arbetarskyddschefen och berörd arbetarskyddsfullmäktige har deltagit i de arbetarskyddsinspektioner
som gjorts under året.

5. ARBETSKRAFTSKOSTNADER OCH PERSONALINVESTERINGAR
Löner
De sammanlagda kostnaderna för löner, arvoden och lönebikostnader minskade med 5,53 procent till
15 245 770,62 euro. Totalt minskade lönekostnaderna med 893 064,96 euro jämfört med år 2016.
Avtalsperioden 1.2.2017−31.1.2018 innebar inga lönehöjningar däremot förlängdes den ordinarie
veckoarbetstiden med 30 minuter per vecka från 1.2.2017 utan ändring av inkomstnivån.
Arbetsmarknadsparterna har i konkurrenskraftsavtalet överenskommit om en nedskärning av
semesterpenningen med 30 procent under åren 2017−2019. Nedskärningen har beaktats vid
beräkningen av semesterlöneperiodiseringen.
Personalkostnaderna för YA minskade med 6,95 procent och för Centralförvaltning och servicetjänster
med 4,46 procent. För WT och KÖ ökade kostnaderna med 0,42 procent respektive 5,85 procent.

Förändring i personalkostnaderna 2016−2017
Ansvarsområden
Yrkesakademin i Österbotten
Wasa Teater
KulturÖsterbotten
Centralförvaltning och
servicetjänster
Totalt

2016

2017

Förändring, %
från föregående år

12 215 262
2 042 320
297 577
1 583 678

11 366 789
2 050 979
314 972
1 513 031

– 6,95 %
0,42 %
5,85 %
−4,46 %

16 138 836

15 245 771

– 5,53 %

År 2012 var det år då personalkostnaderna var som högst i samkommunen efter bildandet av YA och
omorganiseringen av Centralförvaltning och servicetjänster. Mellan åren 2012−2017 har
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personalkostnaderna minskat med 24,8 procent. De minskade kostnaderna är resultatet av ett
målmedvetet och proaktivt 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 och samarbetsförhandlingar.
Personalkostnaderna 2009-2017 per huvudansvarsområde (per 1 000 euro)
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Samkommunen har sedan år 2010 erbjudit anställda möjlighet till tjänst- och arbetsledighet med
fördelaktigare villkor än vad som fastställs i kollektivavtalen. För samkommunen gav detta en
inbesparing på 28 839 euro inklusive sociala kostnaderna, vilket var en minskning med 34 procent
jämfört med föregående år. Möjligheten att kunna få ledighet med fördelaktigare villkor har
uppskattats av anställda.
Inbesparing genom tjänst- och arbetsledighet med fördelaktigare villkor (inkl. sociala kostnader)
Ansvarsområde

Yrkesakademin i Österbotten
Wasa Teater
KulturÖsterbotten
Centralförvaltning och
servicetjänster
Totalt

2013

2014

2015

2016

2017

32 653

29 382

22 918

23 532

16 086

Skillnad
mellan
2016−2017
−32 %

0

7 046

8 458

7 954

5 892

−26 %

4 456

1 536

0

2 856

0

−100 %

11 198

7 697

8 709

9 286

6 861

−26 %

48 308

45 660

40 085

43 628

28 839

−34 %

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 29 procent ett anställningsförhållande inom AKTA, 53 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 var elva procent anställda inom TeaTES och två procent inom NÄYTES.
Medelinkomsten för tillsvidare anställda i heltid år 2017 var 3 486 euro per månad. Inom
kommunsektorn var lönen i snitt 3 137 euro per månad år 2017.
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För tillsvidare anställda inom AKTA var medelinkomsten 3 157 euro/månad, inom UKTA 3 945
euro/månad, inom TS 2 406 euro/månad och inom TeaTES 2 598 euro/månad. För tillsvidare anställda
skådespelare i heltid redovisas inte medellönen eftersom antalet tillsvidare anställda skådespelare är
lågt.
Medelinkomsten för heltidsanställda kvinnor var 3 488 euro/månad och för män 3 483 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.
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
 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.
 Samkommunen har tillsammans med företagshälsovården sökt och fått ordna KIILA−
rehabilitering för en grupp anställda. Gruppen har under året haft två rehabiliteringsperioder
vid Härmä Rehab.
 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 julfest 8.12.2018 vid Restaurang Strampen.
 Office 365 ProPlus

6. Utmaningar framöver
Till operativa risker i samkommunen hänförs bland annat verksamhetsprocesserna rekrytering, tillgång
till kunnig personal, personalens kompetens och personalens välmående. I bokslutet för år 2017
konstateras att organisationen är sårbar för oväntade förändringar på vissa nyckelposter och att förlust
av kompetens är en betydande operativ risk för samkommunen. Samtidigt konstateras också att
betydande utmaningar är att engagera och motivera personalen i förändringsarbetet och att få
kärnprocesserna anpassade till de förändrade verksamhetsförutsättningarna.
Utmaningar framöver är fortsättningsvis att:
 Som arbetsgivare kunna motivera och inspirera enskilda anställda och arbetsgemenskaper att
delta i fortbildning som utvecklar yrkeskunnandet samt att också kunna ge stöd och
uppmuntran då arbetsprocesserna och sättet att arbeta behöver ändras och utvecklas. Både
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vid YA, med tanke på yrkesutbildningsreformen och vid teatern, med tanke på den planerade
övergången till repertoarteater, finns det både krav och behov på nya arbetssätt.
Som arbetsgivare kunna erbjuda för arbetsuppgiften lämpliga arbetsredskap och fortbildning i
användningen av dessa. Framförallt kommer det att krävas flexiblare tekniska lösningar och
programvaror som kan producera information i realtid så att vi snabbt kan reagera om det
behövs.
Vara en attraktiv arbetsgivare så att samkommunen vid nyrekrytering får sökanden som är
behöriga och som har det kunnandet och de kompetenser som behövs för att kunna sköta
arbetsuppgiften på bästa sätt.

I samkommunen är vi medvetna om de kommande förändringarna och arbetar aktivt för att anställda
får den kunskap och de verktyg som behövs för att möta de kommande förändringarna.
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Bilaga 1. Förverkligande av personalstrategin 2017
1.

Personalens välmående
Arbetsgivarens primära målsättning för hälsan och arbetsförmågan
är att stöda och främja anställda till en god hälsa och arbetsförmåga genom att erbjuda anställda tillgång
till både lagstadgad företagshälsovård och allmän sjukvård samt att stöda samhörighetskänslan (viandan) inom arbetsgemenskapen så att arbetsresultatet och arbetsklimatet är gott.
Målsättning

Hur uppnås
målsättningarna?

Gemensamma dagar på temat att
orka och trivas i arbete.

Genom
fortbildning
i
temat,
personaldagar.

Uppfyllt
målsättningarna
Ja
Delvis Nej
X

Resultat

Anställda vid YA, KÖ samt
centralförvaltning och servicetjänster
deltog i Kick In 11.8.2017 som
ordnades vid Campus Kungsgården.
Programmet under förmiddagen
bestod av aktuell information och
Alfred Backas föreställning Finland
hundranånting.
Under
eftermiddagen kunde anställda välja att
delta i olika motionspass eller att
delta i tidsresan. De som deltog i
tidsresan fick vara med om hur det
var att leva för 100 år sedan.
Inom YA ordnades under året
gemensamma
personalfortbildningsdagar och även
avdelningsvisa personaldagar.
För anställda in om centralförvaltning
och servicetjänster ordnades en
personaldag 12.6.2017. totalt deltog
22 personer.
Anställda vid KÖ deltog i en mötesoch rekreationsdag i Karleby
21.6.2017. 5 personer deltog.
För anställda vid WT ordnades en
personaldag under våren och en
under våren.

Uppföljningsdag
ordnas
för
lärargrupp som deltagit i ASLAKrehabilitering åren 2015-2016.

Uppföljningsdag
ordnas,
10
deltagare.

X

Uppföljningsdagen ordnades vid
Härmä Rehab Center 16.2.2017. Nio
personer deltog.

Tillsammans
med
företagshälsovården och Härmä
Rehab Center ansökan om GruppKIILA för år 2017.

Gjord ansökan.

X

Ansökan gjord och godkänd. Gruppen
har under året deltagit i två
rehabiliteringsperioder. I den första
perioden deltog nio personer och i
den andra åtta personer.

Enkät om personalens välmående
och arbetstillfredsställelse

Genomförd
enkät.
Medelvärde
minst 3,10 eller
högre och svars-

X

Personalenkäten genomförd. Alla
resultatenheter uppnådde målsättningen på ett medelvärde över 3,10.
Däremot
uppnådde
ingen
målsättningen på svarsprocent om
minst 70 procent.
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procenten minst
70 procent.
Kulturkampanj under hösten 2017

2.

Minst 20 procent
av anställda som
har deltagit i
kampanjen

X

Genomfördes under tiden 6.1113.12.2017. 35 personer deltog.

Ledarskap och förmansarbete
Arbetsgivarens primära målsättning för det professionella ledarskapet är
att skapa en god ledningskultur som upplevs som rättvist och inspirerande och som motiverar anställda
att ta ett större ansvar för den egna verksamheten och att utföra ett så högklassigt och produktivt arbete
som möjligt.
Målsättning

Hur uppnås
målsättningarna?

Aktivt deltagande i fortbildning
och strategidagar

Minst 70 procent
av
förmännen
deltagit i fortbildning
och
strategidag

Förmannens roll i frågor som
berör jämställdhet, osakligt
bemötande och trakasserier
m.m.

Minst 70 procent
deltagit i fortbildning.

Uppfyllt
målsättningarna
Ja
Delvis Nej

X

X

Resultat

Leanfortbildning för YA:s förmän

Personalchef Yvonne Holmlund
behandlade
Jämställdhetsplanen
2017-2018 och dess målsättningar
samt Handlingsplanen mot osakligt
bemötande
och
trakasserier
tillsammans
med
förmännen
4.12.2017. Av förmännen deltog 72 %

Kulturchefen har behandlat Jämställdhetsplanen och Handlingsplanen mot osakligt bemötande och
trakasserier
vid
personalmöte
27.9.2017.
Att fortbilda förmän i att känna
igen psykosociala
belastningsfaktorer som en del av
handlingsmodellen för tidigt
ingripande

3.



Minst 70 procent
deltagit
i
fortbildning.

X

Företagspsykolog
Esa
Aromaa
föreläste 4.12.2017 om Psykosociala
belastningsfaktorer. Hur känna igen
dem och hur kan man ingripa. Av
förmännen deltog 70 procent.

Personalens kompetens
Arbetsgivarens primära målsättning för personalens kompetens är
att behovet av kompetensutveckling baserar sig på de behov av kompetens som krävs för att genomföra
samkommunens strategi och de förändringskrav som samhället ställer på samkommunens verksamhet.
att ge anställda den fortbildning och det stöd som de behöver för att sköta kundkontakterna
(studeranden, teaterbesökare, arbets- och näringslivsrepresentanterna m.fl.)
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Målsättning

Hur uppnås
målsättningarna?

Uppfyllt
målsättningarna
Ja
Delvis Nej

Resultat

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.

Antal fortbildningsdagar per anställd.

x

YA: 4,1 fortbildningsdagar
anställd.
WT: 0,5 fortbildningsdagar
anställd.
KÖ: 1,9: fortbildningsdagar
anställd.
CS: 1,4 fortbildningsdagar
anställd.

per
per
per
per

Fortbildningsdagar
för
YA:s
personal:

6.3.2017 Personlig tillämpning ur ett kompetensbaserat synsätt. Framtiden
inlärning och lärande

3.5.2017 YA möter yrkesutbildningsreformen 2018

4.9.2017 Ny lag – nya
tider?

10.11.2017
Levande
lärmiljöer
Under vårterminen arrangerades
temadagar för miljö och hållbar
utveckling på YA:s fem enheter.
Fortsättningskurs i Excel ordnades
17.3.2017, 15 personer deltog.
Fokus på arbetarskyddsfrågor
för att öka förståelsen av var och
ens ansvar i ärenden som berör
arbetarskyddet.

Genom
informationstillfällen
under
personalmöten.

X

Info om arbetsskyddet för KÖ:s
personal december 2016.
Arbetarskyddsfrågor har under året
berörts i samband med utförda
riskbedömningar av maskiner och
arbetet med vårt kemikalieregister.
Arbetarskyddsfrågor har även
diskuterats vid miljögruppernas
möten.

Inom YA fortsatt stöd till lärare i
och
med
den
ändrade
lärarrollen och den ökade IKTanvändningen
inom
undervisningen
och
handledningen av studerande.

Deltagande i projekt,
bl.a. Digital horisont,
LärmiljöOppimisympäristö,
Smidiga övergångar i
Svenskfinland

X

Kemikaliesäkerhet diskuterades vid
årets miljödag, där studerande och
personal medverkade.
YA:s fortbildningsdagar under året,
se ovan, har haft detta som tema
områden.
Fortbildning har hållits med stöd av
personal från IT-avdelningen och
handledning har getts av YA:s
nätpedagog.
Yrkespedagogisk fortbildning har
ordnats i form av gemensamma
dagar för hela personalen men även
som enskilda externa dagar för olika
branscher.
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Undervisande personal ges
möjlighet
att
delta
i
arbetslivsperioder.

Antal genomförda
arbetslivsperioder.

X

Möjlighet att delta i seminariet
Yrkesutbildningsreformen – en ny
verksamhetspraxis som ordnades
vid Campus Kungsgården av UKM,
UBS och Regionförvaltningsverket.
Fem lärare á 10 arbetsdagar vid ett
företag.
Sju lärare á 1-3 arbetsdagar vid olika
företag.
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Resultat av personalenkät 2017

YA! PERSONALENKÄT, Våren 2017
1. Arbetsklimat och arbetsgemenskap
Antal svarande: 117
Medelvärde: 3,35

2. Jag tar del av information på intranet
Antal svarande: 117

1(9)
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3. Arbetsförhållande
Antal svarande: 117
Medelvärde: 3,23

4. Arbetsuppgifter, kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter
Antal svarande: 117
Medelvärde: 3,16

2(9)
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5. Jag tycker att min hälsa är
Antal svarande: 117

6. Min företagshälsovårdare finns i
Antal svarande: 116

3(9)
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7. Jag tycker att företagshälsovården fungerar
Antal svarande: 116

8. Jag nyttjar samkommunens förmåner
Antal svarande: 95

4(9)
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9. Samarbete och påverkningsmöjligheter
Antal svarande: 117
Medelvärde: 3,02

10. Ledarskap
Antal svarande: 117
Medelvärde: 3,19

5(9)
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11. Anställningsvillkor och löner
Antal svarande: 117
Medelvärde: 3,01

12. Jämställdhet och lika behandling
Antal svarande: 113
Medelvärde: 3,52

6(9)
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13. YA:s verksamhet och verksamhetsprocesser
Antal svarande: 111
Medelvärde: 3,16

7(9)
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14. Samhälleliga aktiviteter
Antal svarande: 112
Medelvärde: 3,54

15. Jag deltar i föreningsverksamhet eller andra samhälleliga aktiviteter
Antal svarande: 111

8(9)
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16. Miljö
Antal svarande: 117
Medelvärde: 3,66

Rapport 29.5.2017/CM
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WT:s personalenkät 2017
1. Arbetsklimat och arbetsgemenskap
Antal svarande: 23
Fördelning

Jag trivs med mitt arbete.

Mitt arbete är uppskattat.

48%

39%

Vi har en god arbetsgemenskap.

22%

69%

Personalmöten hålls regelbundet.

9%

3,61

3,57

3,74

39%

52%

30%

44%

Jag känner mig inte mobbad.

3,48

26%

74%

Jag ger stöd och uppmuntran åt min
närmaste förman.

9%

31%

65%

Jag ger uppmuntran åt mina medarbetare.

3,22

9%

35%

56%

Jag har stöd av mina medarbetare.

Känsliga frågor och konflikter hanteras
på ett balanserat sätt.

3,87

91%

78%

Helt av samma åsikt

Delvis av samma åsikt

Delvis av annan åsikt

Helt av annan åsikt

9%

13%

13%

22%

3,43

3,04

3,78
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2. Jag tar del av informationen på teaterns personalintra.
Antal svarande: 23

9%

30%

39%

22%
Aldrig

Sporadiskt

1 gång/vecka

2-3 gånger/vecka

Dagligen

3. Jag tar del av informationen på samkommunens intranet.
Antal svarande: 23

4%
9%

44%

43%

Aldrig

Sporadiskt

1 gång/vecka

2-3 gånger/vecka

Dagligen

Resultatet av WT:s personalenkät 2017
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4. Arbetsförhållande
Antal svarande: 23

Fördelning

Jag hanterar förändringar i mitt arbete
på ett positivt sätt.

52%

På min avdelning finns tillräckligt med
kompetens för att klara av
arbetsuppgifterna.

74%

Jag vet vem jag ska vända mig till i
arbetarskyddsärenden.

35%

39%

39%

Jag har inte upplevt hot om våld i min
arbetssituation.

9%

79,35%

18%

78,26%

26%

13%

26%

Jag tycker att jag får den information jag
behöver från intranätet.

26%

9%

39%

26%

17%

43%

22%

57%

Helt av samma åsikt

Delvis av samma åsikt

Delvis av annan åsikt

Helt av annan åsikt

13%

63,04%

64,13%

22%

26%

61%

Våra IT-verktyg (program, applikationer,
kommunikationsutrustning etc) stöder
mitt arbete väl.

93,48%

13%

43%

84,78%

17%

83%

Jag vet att samkommunen har en
handlingsplan för tidigt ingripande och
stöd och uppföljning vid sjukfrånvaro.
Vi har fungerande och ändamålsenliga
arbetsutrymmen.

9%

43%

44%

Jag vet hur jag ska rapportera en närapå
situation.

93,48%

26%

48%

Jag vet hur jag ska rapportera en
skada/olycka.

Jag upplever ingen långvarig stress i
mitt arbete.

88,04%

48%

9%

69,57%

9%

71,74%

76,09%
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5. Arbetsuppgifter, kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter
Antal svarande: 23

Fördelning

Det finns tydliga målsättningar för mitt
arbete.

61%

Jag är väl förtrogen med mina
arbetsuppgifter.

74%

Jag har tillräckligt med tid för planering
och utveckling av mina arbetsuppgifter.

52%

30%

I mitt arbete har jag möjlighet att
använda all min kompetens.

57%

22%

39%

Delvis av samma åsikt

Delvis av annan åsikt

Helt av annan åsikt

6. Hälsotillstånd
Antal svarande: 23

17%
26%

57%
Mycket god

Ganska god

Medelmåttig

Ganska dålig

3,13

9%

43%

Helt av samma åsikt

Mycket dålig

2,91

22%

48%

Det finns tillräckligt med möjligheter till
kompetensutveckling.

3,74

26%

22%

Arbetsuppgifterna är ändamålsenligt
planerade.

3,61

39%

17%

9%

22%

3,30

2,61

7.

Resultatet av WT:s personalenkät 2017

Jag tycker att företagshälsovården fungerar
Antal svarande: 23

22%

78%

Mycket bra

Ganska bra

Medelmåttligt

Ganska dåligt

Mycket dåligt

8. Jag nyttjar samkommunens förmåner
Antal svarande: 22 , Valda frågor 23

5%

100%
TYKY-Kuntoseteli+

Övriga erbjudanden inom samkommunen

5
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9. Samarbete och påverkningsmöjligheter
Antal svarande: 23

Fördelning

Mina åsikter beaktas på arbetsplatsen.

Den interna informationen fungerar.

Vi har en aktiv kommunikation på
arbetsplatsen.

31%

3,26

65%

13%

26%

52%

26%

13%

52%

Helt av samma åsikt

Delvis av samma åsikt

Delvis av annan åsikt

Helt av annan åsikt

9%

2,70

9%

2,96

10. Ledarskap
Antal svarande: 23
Fördelning

Introduktion och arbetshandledning
fungerar bra.

44%

Jag får stöd och uppmuntran av min
närmaste förman.

39%

57%

Jag anser att min närmaste förman är
en god ledare.

52%

Jag har min närmaste förmans stöd i att
förverkliga planer och uppnå
målsättningar.

35%

70%

Möten är välförberedda och genomförs
effektivt.

48%

Enskilda utvecklingssamtal förs
regelbundet.

48%

Grupputvecklingssamtal förs årligen.

30%

35%

17%

3,26

9%

3,39

13%

3,57

22%

3,43

48%

26%

30%

Helt av samma åsikt

Delvis av samma åsikt

Delvis av annan åsikt

Helt av annan åsikt

3,39

13%

26%

13%

9%

3,09

2,91
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11. Anställningsvillkor och löner
Antal svarande: 23

Fördelning

Jag får en rättvis ersättning för mitt
arbete i relation till de krav arbetet ställer.

22%

39%

Mina anställningsvillkor är goda.

30%

52%

31%

Helt av samma åsikt

Delvis av samma åsikt

Delvis av annan åsikt

Helt av annan åsikt

9%

17%

2,74

3,35

12. Jämställdhet och likabehandling
Antal svarande: 23
Fördelning

Jag blir rättvist behandlad på min
arbetsplats.

48%

Jag blir respekterad och uppskattad i
min arbetsgemenskap.

39%

57%

13%

3,35

3,57

43%

Jag anser att vi behandlar alla jämlikt på
arbetsplatsen (oberoende ålder, kön,
härkomst, religion eller sexuell läggning
m.m)

52%

35%

13%

3,39

Män och kvinnor behandlas lika vid
lönesättning.

52%

35%

13%

3,39

Helt av samma åsikt

Delvis av samma åsikt

Delvis av annan åsikt

Helt av annan åsikt

13. Verksamhet och verksamhetsprocesser
Antal svarande: 23
Fördelning

Jag känner väl till de tjänster WT kan
erbjuda våra kunder och intressenter.

35%

Jag är delaktig i arbetet med att utveckla
verksamheten.

35%

WT har en väl fungerande administration.

52%

35%

44%

Delvis av samma åsikt

Delvis av annan åsikt

Helt av annan åsikt

3,17

2,96

22%

43%

Helt av samma åsikt

9%

9%

3,26

Resultatet av WT:s personalenkät 2017
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14. Samhälleliga aktiviteter
Antal svarande: 23

Fördelning

Vi tar miljöansvar på arbetsplatsen.

52%

WT har en viktig roll i samhället.

87%

Samkommunen SÖFUK har en viktig roll
i regionen.

13%

57%

39%

Helt av samma åsikt

Delvis av samma åsikt

Delvis av annan åsikt

Helt av annan åsikt

15. Jag deltar i föreningsverksamhet eller andra samhälleliga aktiviteter
Antal svarande: 23

17%
22%

61%
Ofta
Aldrig

3,52

48%

Någongång

3,87

3,52

Resultat av CS personalenkät 2017
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Centralförvaltning och servicetjänsters personalenkät 2017
1. Arbetsklimat och arbetsgemenskap
Antal svarande: 26
Fördelning

Jag trivs med mitt arbete.

69%

Mitt arbete är uppskattat.

50%

Vi har en god arbetsgemenskap.

Känsliga frågor och konflikter hanteras
på ett balanserat sätt.

19%

23%

50%

12%

54%

46%

15%

38%

92%

Helt av samma åsikt

Delvis av samma åsikt

Delvis av annan åsikt

Helt av annan åsikt

3,04

3,50

50%

31%

Jag känner mig inte mobbad.

3,65

35%

46%

Jag ger uppmuntran åt mina medarbetare.

3,73

27%

65%

Personalmöten hålls regelbundet.

Jag ger stöd och uppmuntran åt min
närmaste förman.

3,42

46%

73%

Jag har stöd av mina medarbetare.

3,69

31%

12%

3,15

3,19

3,88
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2. Jag tar del av informationen på Intranet
Antal svarande: 26
4% (n = 1)
8% (n = 2)

54% (n = 14)
34% (n = 9)

Aldrig

Sporadiskt

1 gång/vecka

2-3 gånger/vecka

Dagligen

3. Arbetsförhållande
Antal svarande: 26
Fördelning

Jag hanterar förändringar i mitt arbete
på ett positivt sätt.

58%

42%

3,58

På min avdelning finns tillräckligt med
kompetens för att klara av
arbetsuppgifterna.

58%

42%

3,58

Jag vet vem jag ska vända mig till i
arbetarskyddsärenden.
Jag vet hur jag ska rapportera en
skada/olycka eller en närapå situation.

65%

Jag har inte upplevt hot om våld i min
arbetssituation.
Jag upplever ingen långvarig stress i
mitt arbete.

3,81

88%

3,65

35%

3,96

96%

19%

Jag vet att samkommunen har en
handlingsplan för tidigt ingripande och
stöd och uppföljning vid sjukfrånvaro.

73%

Vi har fungerande och ändamålsenliga
arbetsutrymmen.

73%

Våra IT-verktyg (program, applikationer,
kommunikationsutrustning etc) stöder
mitt arbete väl.

69%

Jag tycker att jag får den information jag
behöver från intranätet.

61%

Helt av samma åsikt

Delvis av samma åsikt

Delvis av annan åsikt

Helt av annan åsikt

2,85

19%

54%

3,65

23%

11%

19%

31%

12%

12%

3,54

3,58

3,50
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4. Arbetsuppgifter, kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter
Antal svarande: 26

Fördelning

Det finns tydliga målsättningar för mitt
arbete.

73%

Jag är väl förtrogen med mina
arbetsuppgifter.

3,65

19%

3,85

88%

Jag har tillräckligt med tid för planering
och utveckling av mina arbetsuppgifter.

31%

Arbetsuppgifterna är ändamålsenligt
planerade.

3,12

57%

42%

I mitt arbete har jag möjlighet att
använda all min kompetens.

42%

12%

65%

Det finns tillräckligt med möjligheter till
kompetensutveckling.

38%

Helt av samma åsikt

Delvis av samma åsikt

Delvis av annan åsikt

Helt av annan åsikt

5. Hälsotillstånd
Antal svarande: 25

8%
28%
24%

40%
Mycket god

Ganska god

Medelmåttig

Ganska dålig

Mycket dålig

3,46

23%

50%

3,15

12%

3,27
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6. Min företagshälsovårdare finns i
Antal svarande: 24
25%

75%

Sydmedi, Närpes

Terveystalo, Vasa

Jakobstads arbetshälsovårdsförening r.f., Jabobstad

7. Jag tycker att företagshälsovården fungerar
Antal svarande: 26

8%

35%

19%

38%
Mycket bra

Ganska bra

Medelmåttligt

Ganska dåligt

Mycket dåligt
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8. Jag nyttjar samkommunens förmåner
Antal svarande: 24 , Valda frågor 33
17% (n = 4)

25% (n = 6)

96% (n = 23)

TYKY-Kuntoseteli+

Förmånsbiljetter till Wasa Teater

Övriga erbjudanden inom samkommunen

9. Samarbete och påverkningsmöjligheter
Fördelning

Antal svarande: 26
Mina åsikter beaktas på arbetsplatsen.

Den interna informationen fungerar.

58%

23%

Vi har en aktiv kommunikation på
arbetsplatsen.

34%

3,04

65%

50%

38%

Helt av samma åsikt

Delvis av samma åsikt

Delvis av annan åsikt

Helt av annan åsikt

3,50

3,35
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10. Ledarskap
Antal svarande: 26

Fördelning

Introduktion/handledning fungerar bra.

38%

Jag får stöd och uppmuntran av min
närmaste förman.

65%

Jag anser att min närmaste förman är
en god ledare.

65%

Jag har min närmaste förmans stöd i att
förverkliga planer och uppnå
målsättningar.
Möten är välförberedda och genomförs
effektivt.

23%

12%

23%

73%

15%

23%

Helt av samma åsikt

Delvis av samma åsikt

Delvis av annan åsikt

Helt av annan åsikt

11%

3,54

3,46

3,54

15%

54%

3,54

3,42

19%

62%

Enskilda utvecklingssamtal förs
regelbundet.

12%

23%

65%

Grupputvecklingssamtal förs årligen.

3,27

54%

12%

3,19

11. Anställningsvillkor och löner
Antal svarande: 26
Fördelning

Jag får en rättvis ersättning för mitt
arbete i relation till de krav arbetet ställer.

46%

Mina anställningsvillkor är goda.

27%

69%

Helt av samma åsikt

Delvis av samma åsikt

Delvis av annan åsikt

Helt av annan åsikt

23%

3,15

31%

3,69
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12. Jämställdhet och likabehandling
Antal svarande: 26

Fördelning

Jag blir rättvist behandlad på min
arbetsplats.

69%

Jag blir respekterad och uppskattad i
min arbetsgemenskap.

73%

Jag anser att vi behandlar alla jämlikt på
arbetsplatsen (oberoende ålder, kön,
härkomst, religion eller sexuell läggning
m.m)

73%

Män och kvinnor behandlas lika vid
lönesättning.

73%

3,54

19%

3,69

23%

11%

3,58

15%

Helt av samma åsikt

Delvis av samma åsikt

Delvis av annan åsikt

Helt av annan åsikt

3,46

13. Verksamhet och verksamhetsprocesser
Antal svarande: 25
Fördelning

Jag känner väl till de tjänster vi kan
erbjuda våra kunder och intressenter.
Jag är delaktig i arbetet med att utveckla
verksamheten.

52%

44%

Vi har en väl fungerande administration.

3,28

32%

32%

12%

60%

12%

3,56

36%

Helt av samma åsikt

Delvis av samma åsikt

Delvis av annan åsikt

Helt av annan åsikt

3,08

14. Samhälleliga aktiviteter
Antal svarande: 25
Fördelning

Jag känner att jag har arbetsgivarens
stöd för aktivt deltagande i föreningsoch samhällsaktiviteter.

50%

Samkommunen SÖFUK har en viktig roll
i regionen.

18%

88%

Helt av samma åsikt

Delvis av samma åsikt

Delvis av annan åsikt

Helt av annan åsikt

3,09

23%

12%

3,88
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15. Jag deltar i föreningsverksamhet eller andra samhälleliga aktiviteter
Antal svarande: 23
9% (n = 2)

43% (n = 10)

48% (n = 11)

Ofta

Någongång

Aldrig

16. Miljö
Antal svarande: 25
Fördelning

Samkommunen med YA i spetsen
fokuserar på en hållbar utveckling.

68%

Jag följer enhetens ansvisning för
avfallshantering.

76%

Miljömedvetenhet är viktig för mig.

56%

Jag anser att vi tar miljöansvar på
arbetsplatsen.

64%

Helt av samma åsikt

Delvis av samma åsikt

Delvis av annan åsikt

Helt av annan åsikt

Vet ej

3,52

24%

24%

3,76

44%

3,56

28%

3,56

