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1. HENKILÖSTÖRAPORTOINTI- JA HALLINTO 

Henkilöstöraportoinnin tarkoitus on antaa tietoa henkilöstövoimavaroista, niiden käytöstä sekä 
niihin liittyvistä muutoksista. Sekä työyhteisöjen johto että poliittiset päätöstentekijät voivat käyttää 
henkilöstöraporttia työnsä tukena, se on kehittämisen perusta. Kunnan toiminnan vaikutukset ja 
vaikuttavuus riippuvat voimakkaasti osaavan, motivoituneen ja työkykyisen henkilön panoksesta. 
Mahdollisimman laadukkaat ja riittävät kunnalliset palvelut tuotetaan myös kustannustehokkaasti 
hyvinvoivan henkilöstön voimin. Työn murros aiheuttaa kilpailua osaavasta työvoimasta ja tämä 
näkyy myös kunnissa. Merikarvian kunnassa rekrytoinnit ovat olleet viime vuosina isossa roolissa, 
avainhenkilöitä on vaihtunut ja eläköitymisten myötä muutos jatkuu edelleen hallitusti 
henkilöstösuunnitelmia päivittämällä. 
 
Raportti kuvaa toteutunutta kehitystä antamalla tietoa henkilöstöresurssien määrästä, rakenteesta 
sekä henkilöstön tilasta numeroin ja kuvauksin ja on siten strategisen henkilöstöjohtamisen 
perusta.  
 
Merikarvian kunnan vuoden 2021 henkilöstöraportti pohjautuu kunnan henkilöstöhallinnon palkka- 
ja henkilöstöhallinnon järjestelmästä kerättyihin tilastoihin. Henkilöstöhallinnon tehtäväalueen 
vastuuhenkilönä toimii hallintopäällikkö yhteistyössä palkkasihteerin kanssa.  

 

1.1. Muutoksia raportointiin vuosina 2018 ja 2019 

Palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmää päivitettiin vuonna 2018 samalla raportointia uudistaen. 

Raportointia yhdenmukaistettiin kirjanpidon kanssa - henkilöstö on jaettu tehtäväalueisiin 

kustannuspaikoittain osasto-tilikartan mukaisesti. Raportointia tullaan edelleen uudistamaan 2020-

2021 uusiutuvan tilikartan mukaisesti.  Aikaisemmin henkilöstöhallinnossa oli täysin oma erillinen 

jaottelunsa. Vuonna 2019 kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antoi uuden yleisohjeen. Nykyään 

kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetiedoissa osa-aikaisen henkilöstön määrä muutetaan 

kokoaikaisiksi osa-aikojen suhteessa. Näin ollen esimerkiksi 50-prosenttista työaikaa tekevä 

henkilö on merkitty raportille 0,5. 
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2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 

Merikarvian kunnan palveluksessa oli 31.12.2021 yhteensä 148 henkilöä. Lukuun sisältyvät kaikki 

pää- ja sivutoimisessa palvelussuhteessa kuntaan vuoden viimeisenä päivänä olleet henkilöt: 

vakituiset, määräaikaiset, oppisopimussuhteiset ja palkkatukijaksot/työllistetyt. Vastaava luku 

vuonna 2017 oli 145, 2018 149, 2019 141 ja 2020 138. Raportoinnin ulkopuolelle jäävät 

luottamustoimihenkilöt ja työkorvausta saavat yrittäjät, jotka eivät ole palvelussuhteessa kuntaan 

sekä kansalaisopiston tuntiopettajat. 

Alla taulukossa 1 ovat mukana kaikki työntekijät. Osa-aikainen henkilöstö on ilmoitettu 

kokoaikaisina osa-aikojen suhteessa. Taulukko numero 2 kuvaa henkilöiden määrää riippumatta 

henkilön työaikaprosentista (huom. luku 1.1. raportoinnin muutokset). Taulukossa 2 ei ole mukana 

palkkatuella palkattuja eikä sivutoimisia työntekijöitä 

Taulukko 1 Henkilöstön määrä 31.12.2019, 31.12.2020 ja 31.12.2021 

 

  Vakituiset Määräaikaiset Sijaiset Yhteensä Työllistetyt 
Kaikki  
yhteensä 

Määräaik.  
%-osuus 

31.12.2021 110,4 13,5 11,0 134,8 9,0 143,8 9,4 % 

31.12.2020 109,0 14,0 11,0 134,0 0,8 134,8 10,4 % 

31.12.2019 109,6 12,3 9,4 131,3 6,0 137,2 8,9 % 

 

Taulukko 2 Henkilöiden määrä 2014 – 2021 

 

  vakituiset määräaikaiset yhteensä määräaikaisia 

31.12.2021 112 26 138 18,84 % 

31.12.2020 110 27 137 19,71 % 

31.12.2019 111 22 133 16,54 % 

31.12.2018 115 26 141 18,44 % 

31.12.2017 116 17 133 12,78 % 

31.12.2016 115 16 131 12,21 % 

31.12.2015 114 21 135 15,56 % 

31.12.2014 117 20 137 14,60 % 
 

Koko vuoden 2021 aikana kunnan palveluksessa oli 353 henkilöä. Vastaava luku vuonna 2020 oli 

326, vuonna 2019 oli 331, 2018 363 ja vuonna 2017 354 henkilöä. Palvelussuhteita näillä 

henkilöillä oli vuonna 2021 1293 kappaletta. Vastaava luku vuonna 2020 oli 1071, 2019 1156, 

2018 1032 ja vuonna 2017 955 palvelussuhdetta. Lukuihin sisältyvät kaikki palvelussuhteet yhden 

päivän määräaikaisuuksista ja kesätyöntekijöistä vakituisiin virka- ja työsuhteisiin. 

Seuraavalla sivulla olevissa taulukoissa on tilastoitu henkilöstön määrä tehtäväalueittain henkilön 

pääasiallisen kustannuspaikan mukaan sekä koko- ja osa-aikaisten määrät ja osa-aikaisuuden 

syyt. Taulukoissa on mukana kaikki 31.12. palvelussuhteessa kuntaan olleet henkilöt, mutta ei 

palkkatukijaksolla olleita. 
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Taulukko 3 Henkilöstön määrä tehtäväalueittain 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 

pääasiallisen kustannuspaikan mukaan  

 

 
Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä %-osuus 

tilanne 31.12. 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Kaikki yhteensä 110,4 109,0 108,6 24,4 25,0 21,7 134,8 134,0 130,3       

Yleinen hallinto yhteensä 9 9 9 2 1,4 1 11 10,4 10 8,2 % 7,8 % 7,7 % 

Kunnanhallituksen tehtävät 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0,7 % 0,7 % 0,8 % 

Hallintopalvelut 3 3 3 1 0 0 4 3 3 3,0 % 2,2 % 2,3 % 

Talous- ja henkilöstöpalvelut 3 4 4 1 0 0 4 4 4 3,0 % 3,0 % 3,1 % 

Työllistämispalvelut 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0,7 % 0,7 % 0,8 % 

Kehittämispalvelut 1 0 0 0 1,4 1 1 1,4 1 0,7 % 1,0 % 0,8 % 

Sivistystoimi yhteensä 65,5 60,7 59,5 12,6 16,6 14,3 78,2 77,3 73,8 58,0 % 57,7 % 56,6 % 

Opetustoimen hallinto 3 3 3 2 3 2 5 6 5 3,7 % 4,5 % 3,8 % 

Päivähoito ja esiopetus 16,8 16,0 12,8 4,6 8,6 8,6 21,4 24,6 21,4 15,8 % 18,4 % 16,4 % 

Perusopetus 30,9 27,0 29,9 3,1 2,4 2,4 34,1 29,4 32,4 25,3 % 22,0 % 24,8 % 

Merikarvian lukio 7,9 7,7 7,8 0,6 0,3 0,3 8,4 8,0 8,1 6,2 % 6,0 % 6,2 % 

Kansalaisopisto 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0,7 % 0,7 % 0,8 % 

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 2 2 2 0 1 0 2 3 2 1,5 % 2,2 % 1,5 % 

Liikunta ja nuorisopalvelut 4 4 3 2,3 1,3 1 6,3 5,28 4 4,7 % 3,9 % 3,1 % 

Tekninen toimi yhteensä 35,8 39,3 40,1 9,8 7,0 6,4 45,6 46,3 46,5 33,9 % 34,5 % 35,7 % 

Tekninen hallinto 2 2 3 0 0 0 2 2 3 1,5 % 1,5 % 2,3 % 

Kiinteistöt 7 8 8 2,8 2 1 9,8 10 9 7,3 % 7,5 % 6,9 % 

Yleiset alueet 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0,7 % 0,0 % 0,0 % 

Vesi- ja viemärilaitos 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

Ravinto- ja siivouspalvelut 23,8 26,3 27,1 6 5 5,4 29,8 31,3 32,5 22,1 % 23,4 % 24,9 % 

Rakennusvalvonta/ymp.huolto 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0,7 % 0,7 % 0,0 % 

 

 

Taulukko 4 Koko- ja osa-aikaisten määrä ja osa-aikaisuuden syyt 31.12.2021, 31.12.2020 ja 

31.12.2019 

 Vakituiset Määräaikaiset 

tilanne 31.12. 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Kokoaikainen virka tai toimi 106 106 106 20,8 23 20 

Osa-aikainen virka tai toimi 1,8 1,7 1,7 2,9 1,3 1,0 

Osa-aikaeläke 0 0,5 0 0 0 0 

Osatyökyvyttömyyseläke 0,5 0 0,5 0 0 0 

Osasairauspäiväraha 0,5 0 0,6 0 0 0 

Osit. työaika,omasta pyynnöstä 0 0 0,8 0 0 0 

Osittainen hoitovapaa 1,6 0,8 0 0 0 0 

Sivuvirka tai sivutoimi 0 0 0 0,7 0,7 0,7 

Yhteensä 110,4 109,0 109,6 24,4 25,0 21,7 

Osa-aikaisten %-osuus 2,5 % 2,0 % 3,3 % 14,8 % 8,0 % 7,7 % 
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Vakituisessa henkilöstössä oli 31.12.2021 kuusi osa-aikaista työntekijää (kokoaikaisiksi muutettuna 

4). Heistä kolme toimi sivistystoimessa ja kolme teknisessä toimessa. Osa-aikaisuuksista 

työnantajasta johtuvista syistä on kaksi, muut ovat työntekijän toiveesta. 31.12.2020 vakituisessa 

henkilöstössä oli neljä osa-aikaista työntekijää (3). 

Kiilarinne 

Kiilarinteen palveluasunnot on tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa on 56 asiakaspaikkaa. 

Asiakaspaikoista keskimäärin on käytössä 50-52 asiakaspaikkaa. Porin perusturvan henkilökuntaa 

Kiilarinteellä on iäkkäiden palveluiden esimies, 4 sairaanhoitajaa, 28 lähihoitajaa ja 3 hoiva-avustajaa. 

Sijaisia on hankittu Kuntarekryn ja Porin perusturvan varahenkilöstön kautta. Sijaisten saaminen 

Kiilarinteelle on ollut haasteellista.  Tuleva vanhuspalvelulain mukainen 0,70 hoitajamitoitus 1.4.2023 

alkaen lisää hoitajien tarvetta 2-4:llä Kiilarinteen palveluasunnoilla. 

2.1. Henkilötyövuodet 

Henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin 

henkilöstömäärä suoraan. Tämä johtuu henkilöstömäärän vaihtelusta vuoden aikana, palkattomien 

poissaolojen määrästä ja osa-aikatyötä tekevien osuudesta. Määräaikaista henkilöstöä tarvitaan 

vaihtelevasti vuosittain. Teknisessä toimessa työskentelee määräaikaisia kausityöntekijöitä 

puistotyöntekijöiden tehtävissä, kiinteistönhoitotöissä ja muissa kunnallisteknisissä töissä. 

Sivistystoimessa osalta opettajista on puuttunut viran edellyttämä muodollinen kelpoisuus. Siten 

määräaikaisia, korkeintaan vuoden mittaisia sijaisuuksia on solmittu.  Varhaiskasvatuksessa tämän 

hetkinen lasten suuri määrä ja viikonloppu- ja iltahoitotarpeen vaihtelu johti määräaikaisen 

henkilöstön tarpeeseen.  

Merikarvian kunnan palveluksessa vuonna 2021 tehtyjä henkilötyövuosia vakituisilla ja 

määräaikaisilla kertyi yhteensä noin 133 henkilötyövuotta. Luku sisältää palkalliset 

palveluksessaolopäivät. Luku ei sisällä kansalaisopiston opettajia, koska laskentaa heidän 

osaltaan ei ole mahdollista tehdä. Luvussa eivät myöskään ole mukana kesätyöntekijät eivätkä 

palkkatukijaksot. 

Taulukko 5 Henkilötyövuodet (palkalliset päivät) 2021, 2020 ja 2019 

 

  Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä %-osuus 

  2021 2019 2018 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Yleinen hallinto 9,3 9,3 9,5 0,9 0,6 1,0 10,2 9,9 10,4 8 % 8 % 8 % 

Sivistystoimi 56,5 54,1 57,5 20,8 17,1 18,3 77,3 71,2 75,7 58 % 56 % 56 % 

Tekninen toimi 34,0 36,4 40,4 11,0 8,6 8,3 45,0 45,0 48,7 34 % 36 % 36 % 

Yhteensä 99,8 99,8 107,3 32,7 26,3 27,6 132,5 126,1 134,8       

 

Taulukoista 1 ja 3 (henkilöstön määrä 31.12. tilanteen mukaan) ilmeni henkilöstön määrän nousu 

31.12.2020 tilanteesta 31.12.2021 tilanteeseen, kun palkkatukityöntekijät jätetään tarkastelun 

ulkopuolelle. 31.12.2020 henkilöstön määrä oli 134 ja 31.12.2021 määrä oli 134,8. Vakituisen 

henkilöstön määrä nousi tasolla, määräaikaisten ja sijaisten määrä pysyi suunnilleen samana. 
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Taulukosta 5 ilmenee, että henkilötyövuosien määrä nousi peräti 6,4 henkilötyövuodella 

vertailtaessa vuosien 2020 ja 2021 palkallisia päiviä. Syitä henkilötyövuosimäärän muutokseen 

avataan tarkemmin kappaleessa 2.1.1. 

 

 

2.1.1. Vuoden 2021 aikana tapahtuneita muutoksia viroissa ja 
toimissa 

 Yleinen hallinto 
o Kehittämisasiantuntijan tehtävä vakinaistettiin. 
o Liikuntasihteerin tehtävänimike muuttui hyvinvointipäälliköksi.  

 Sivistystoimi 
o Sivistysjohtajan irtisanouduttua 31.5. virka täytettiin 1.6. alkaen. 
o Koulutoimen toimistosihteeri eläköityi 31.8. Tehtävää jatkamaan valittiin 

koulutoimen sihteerin sijaisuutta vuodesta 2020 hoitanut. Koulutoimen 
toimistosihteerin työpanoksesta jakautuu 80 % koulutoimeen ja 20 % 
taloushallintoon. 

o Ahlströmin alakoulun koulunjohtajan eläköityi 31.7. ja tehtävää jatkamaan 
valittu koulunjohtaja aloitti 1.8. 

o Luokanopettajan eläköityi 31.7. 
o Alakoululla aloitti 3 uutta luokanopettajaa 1.8. 
o Yläkoulun lehtori eläköityi 31.1. Virka täytettiin 1.8. alkaen. 
o Laaja-alaisen erityisopettajan virka täytettiin 1.8. 
o Peruskoulujen yhteinen erityisopettajan virkanimike muutettiin perusopetuksen 

ja lukion yhteiseksi laaja-alaisen erityisopettajan virkanimikkeeksi. 
o Erityiskoulutoiminnan alettua peruskoulun ja lukion yhteisen laaja-alaisen 

erityisopettajan virkaa tehneen virkanimike ja tehtävänkuva muutettiin 
perusopetuksen erityisluokanopettajan viraksi 1.8. Laaja-alaisen erityisopettajan 
virka, jossa toimiva henkilö toimii niin varhaiskasvatuksessa, esikoulussa sekä 
perusopetuksen alaluokilla, täytettiin 1.8. 

o Koulunkäynninohjaan palvelussuhde vakinaistettiin erityiskoulutoiminnan 
alettua. 

o Varhaiskasvatuksen opettajan irtisanoutuessa 27.6. tilalle valittiin uusi 1.8. 
alkaen. 

o Uusi varhaiskasvatuksen opettaja aloitti 1.9. alkaen. 
o Varhaiskasvatuksessa olevien lasten lukumäärän suuren nousun vuoksi 

määräaikaisia lastenhoitajan palvelussuhteita useita 
o Uusi etsivän nuorisotyöntekijän määräaikainen toimi täytettiin 20.9. 
o Uinninvalvojalla oli pitkä palkaton poissaolo, määräaikainen sijainen. 

 Tekninen toimi 
o Laitoshuoltaja eläköityi ja toinen laitoshuoltajan työsuhde päättyi. 
o Oppisopimuksella aloitti 3 laitoshuoltajaa. 
o Ravitsemus ja siivoushenkilöstön vakituisten osa-aikaisuuksia ja pitkiä 

palkattomia poissaoloja. 
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2.1.2. Muut henkilöstöryhmät 

Kunta tarjosi vuonna 2021 kesätyöpaikan 2–4 viikoksi 40 nuorelle. Lisäksi 11 yritykselle 

myönnettiin palkkatukisiirto nuorten työllistymisen edistämiseksi kesätyöjaksojen kautta. 

Merikarvia-Siikaisten kansalaisopistossa toimi 79 määräaikaista opettajaa. Työsopimukset 

vaihtelevat yhden illan luennosta päätoimisuuden ylittävään tuntimäärään. Opetusta järjestetään 

pääasiassa kansalaisopiston lukukausien aikana. Vuonna 2021 sekä kevät- että syyslukukausi oli 

13 viikon pituinen.  

Palkkatukijaksolle kunnan eri toimipisteisiin sijoittui eripituisiksi jaksoiksi yhteensä 15 henkilöä. 

Tämän lisäksi kunta tarjosi kuntouttavaa työtoimintaa 39 henkilölle. Kuntouttavaan työtoimintaan 

tai työkokeiluun tulevat henkilöt eivät ole palvelussuhteessa kuntaan. 

 

Taulukko 6  

 

 

 

Henkilöstön ikärakenne 

Merikarvian kunnan vakituisen henkilöstön keski-ikä 31.12.2021 oli 50,36 vuotta (31.12.2020 51,35 

vuotta, 31.12.2019 51,24 vuotta ja 31.12.2018 51,21 vuotta). Vakituisesta henkilöstöstä 60 vuotta 

täyttäneiden osuus on 25,89 %. Vuonna 2018 vastaava osuus oli 21,74 %. 

Kuvio 1 Vakituisen henkilöstön ikärakenne 31.12.2021 

 
 
 

 

Palkkatukijaksot 2021-2014 

 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Yleinen hallinto 4 4 6 7 5 5 8 9 

Sivistystoimi 2 6 7 7 3 2 2 4 

Tekninen toimi 8 6 7 10 7 7 6 15 

Siirretty yritykseen 1     1         

Yhteensä 15 16 20 25 15 14 16 28 
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3. TYÖNTEON KESKEYTYKSET 

Keskeytystietoihin on tilastoitu vakinaisen henkilöstön keskeytykset vuosilomia, ajantasausvapaita, 

sairauslomia ja palkitsemisvapaita lukuun ottamatta. 

Taulukko 7 Vakituisen henkilöstön palkalliset työnteon keskeytykset kalenteripäivinä 2021-

2019 
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Taulukko 8 Vakituisen henkilöstön palkattomat työnteon keskeytykset kalenteripäivinä 2021-

2019 

 

 

3.1. Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot 

Sairauslomien määrä vaihtelee melko suuresti eri yksiköittäin. Yhden työntekijän pitkällä 

sairauslomalla on yleensä suuri vaikutus tilastoon. Vuonna 2021 vakituisesta henkilöstöstä 42 

henkilöllä eli noin 38 prosentilla ei ollut lainkaan sairauspoissaoloja. Vastaavat luvut vuonna 2020 

olivat 31 ja 28 prosenttia, 2019 27 henkilöä ja 24 prosenttia, vuonna 2018 34 henkilöä ja 30 

prosenttia ja vuonna 2017 43 henkilöä 37 prosenttia. 

Taulukko 9 Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot 2021-2019 
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Taulukko 10 Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot syykoodeittain 2021–2019 
 
 

 
Kalenteripäivät Henkilöitä 

Sairauspoissaolot syykoodeittain 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Sairausloma lääkärin todistuksella 887 889 1176 47 50 50 

Sairausloma 2/3-osapalkalla 257 402 357 5 8 10 

Sairaus, palkaton 480 178 179 3 2 1 

Sairausloma esimiehen luvalla 143 230 220 44 53 64 

Sairausloma terv.hoit. todistuksella 9 41 24 4 7 10 

Työtapaturma, työmatkatapaturma, palkall 107 21 66 4 2 5 
 
 

Työtapaturma tai työmatkatapaturma sattui vuonna 2021 neljälle työntekijälle. Tapaturmista kaikki 

oli sellaisia, joista aiheutui sairauspoissaoloja. Poissaolopäiviä kertyi yhteensä 107 kalenteripäivää. 

Vuonna 2020 tapaturma sattui kahdelle työntekijälle.  

 

Kuvio 2 Terveystalon tilastot sairauspoissaolojen diagnooseista, ikäjakaumasta ja 

pituudesta 

 

Vuosi 2021 
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Vuosi 2020  
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4. HENKILÖSTÖMENOT JA HENKILÖSTÖN PALKKATASO 

Henkilöstömenoihin sisältyvät palkat, välilliset palkat, sosiaaliturvan kustannukset ja muut välilliset 

työvoimakustannukset. Työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja ovat työeläke-, 

tapaturmavakuutus-, työttömyysvakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmaksu sekä 

sairausvakuutusmaksu. Palkat määräytyvät kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaan, 

joista Merikarvian kunnassa työntekijöitä on kolmen sopimuksen piirissä: yleisen, 

opetushenkilöstön ja teknisen. Kunta-alalla palkkausjärjestelmät perustuvat tehtävien vaativuuteen 

ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen. Merikarvian kunnassa KT-yhteyshenkilönä toimii 

hallintopäällikkö. Merikarvian kunnalla ja paikallisilla ammattijärjestöillä (pois lukien Akava) on 

sopimus lomarahojen vaihtamisesta vapaiksi, menettely perustuu vapaaehtoisuuteen.  

4.1. Palkkausmuutokset 2021 

Työehtosopimusten mukaiset palkkausmuutokset voimaantuloajankohdittain 
 

 KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus ja TS–sopimus Kunnallinen 
teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 

o 1.4.2021  
 Yleiskorotus 1,0 % 
 Paikallinen järjestelyerä 0,8 % kunnallisen yleisen virka- ja 

työehtosopimuksen (KVTES) palkkasummasta 
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o 1.9.2021  

 Kiilarinteellä ja Wassalla toimivat laitoshuoltajat siirtyivät Kunnallisesta 
yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES) SOTE-sopimuksen 
piiriin. 

 Koulukuraattori siirtyi Kunnallisesta yleisestä virka- ja 
työehtosopimuksesta (KVTES) SOTE-sopimuksen piiriin. 

 Kelpoisuusvaatimukset täyttävät varhaiskasvatuksen opettajat siirtyivät 
Kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES) 
Kunnalliseen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (OVTES). 

 

 OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 
o 1.4.2021 

 Yleiskorotus peruskoulussa ja lukiossa 0,72 % 
 Yleiskorotus 0,75 %  
 Paikallinen järjestelyerä 0,8 % laskettuna OVTES:n piiriin kuuluvien 

palkkasummasta. 
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4.2. Palkkakustannusten kehitys 

Vuoteen 2020 verrattuna palkkakustannukset nousivat 6,5 %, nettomenot 3,2 %. 

Taulukko 11 Palkat ja sivukulut yhteensä tehtäväalueittain 2021 - 2018 
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Eläkemenoperusteista eläkemaksua maksetaan niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat 

kertyneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005. Eläkemenoperusteisella maksulla ei ole 

yhteyttä maksussa oleviin palkkoihin (KEVA). Vuodesta 2019 alkaen ns. varhaiseläkemaksun 

(varhe-maksun) periminen erikseen omana eläkemaksuna lakkautettiin ja se sisällytettiin muihin 

eläkemaksuihin. Vuonna 2018 varhe-maksu on ollut vielä erikseen ja se on kirjanpidossa kirjattu 

perusturvan tehtäväalueelle. Tähän taulukkoon vuoden 2018 (41 864 €) varhe-maksut on lisätty 

samaan summan eläkemenoperusteisen eläkemaksun kanssa. 

Henkilöstökorvaustulot ovat KELA:n tai vakuutusyhtiön maksamia korvauksia palkallisten 

poissaolojen, kuten sairauslomien ja perhevapaiden, ajalta maksetuista palkoista. 

Lomapalkkavelka (lomapalkat pitämättömistä lomista ja maksamattomat lomarahat) on 

kokonaisuudessaan taseessa. Taulukon 11 summiin sisältyy vain tuloslaskelmalla näkyvä 

vuosittainen lomapalkkavelan muutos, joka voi olla positiivinen tai negatiivinen. 
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Taulukko 12 Palkat tileittäin ja tehtäväalueittain ilman sivukuluja ja lomapalkkavelan muutosta 

(kokouspalkkiot ja palkkatukipalkat (työllistämispalvelut) taulukossa 11) 
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Erilliskorvauksiin kirjataan vuorotyölisät, erillispalkkiot lisätehtävistä ja ylityökorvaukset. 

Ylituntikorvaukset ovat opettajille ylitunneista ja lisätehtävistä maksettuja korvauksia. Ne on 

merkitty taulukkoon oranssilla värillä.  

Päivystystuntipalkat on merkitty kiinteistöt tehtäväalueelle sinisellä värillä. 

Alla olevassa taulukossa on vuosina 2021–2018 maksetut kilometrikorvaukset ja päivärahat. 

Suurin yksittäinen kilometrikorvausten erä on kansalaisopiston opettajien kilometrikorvaukset 16 

453 euroa (2021). 

Taulukko 13 Kaikki matkakustannusten korvaukset 2021 – 2018  

 

 
Matkakustannukset Päivärahat 

 
2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018 

Yleishallinto 5 291 6 926 10 229 10 411 216 191 999 1 399 

Sivistystoimi 19 991 26 944 38 129 43 056 376 826 2 656 3 344 

Tekninen 31 113 28 667 32 868 37 512 486 170 460 472 

Yhteensä 56 395 62 537 81 226 90 979 1 078 1 187 4 115 5 215 
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4.3. Keskipalkat 

Vakituisen henkilöstön keskimääräisiä palkkoja kuvaavaan taulukkoon on kerätty tehtäväkohtaisten 

ja varsinaisten palkkojen tilanne 31.12. Taulukko ei kerro kokonaisansioita sillä työaikalisiä ei ole 

mukana luvuissa.  

Taulukko 14 Vakituisen henkilöstön keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja varsinaiset 

palkat 31.12.2021 ja 31.12.2020 

 

 

  
 

* Varsinaiseen palkkaan kuuluvat palkanosat: tehtäväkohtainen palkka, henkilökohtainen 
lisä, työkokemuslisä ja määrävuosilisä, syrjäseutulisä, kielilisä, rekrytointilisä, 
luottamusmieskorvaus ja työsuojeluvaltuutetun korvaus. 
* Johtoryhmän jäsenet ovat kokonaispalkkauksessa. 
* Kirjaston henkilökunta sisältyy sivistystoimen toimistohenkilöstöön. 
* Pätevyyden omaavat varhaiskasvatuksen opettajat siirtyivät 1.9.2021 OVTES:n 
 

 

Opetusalan kunnan muuhun palkkatasoon verrattuna korkea palkkataso ja opettajien suhteellisen 

suuri määrä johtaa tilanteeseen, jossa pienilläkin muutoksilla opetushenkilöstön ja opetustuntien 

määrässä on merkittävä vaikutus kunnan talouteen.  
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5. TYÖTERVEYSHUOLTO 

Merikarvian kunnan työterveyshuollon palvelut on ostettu vuoden 2017 alusta Suomen Terveystalo 

Oy:ltä. Vuonna 2021 työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa kunnan keskeiset tarpeet olivat 

terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja -

haittojen ehkäisy sekä työntekijän terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja 

seuranta työuran eri vaiheissa. Työterveystoiminnan henkilöstötavoite on henkilöstön 

terveydentilan, työ- ja toimintakyvyn selvittäminen, ylläpito, edistäminen ja parantaminen. 

Työterveyshuollon tehtävänä on tehdä esityksiä työpaikan, työmenetelmien ja työn organisoinnin 

sekä työyhteisön kehittämiseksi, henkilöstön työ- ja toimintakyvyn tukemiseksi sekä 

työturvallisuuden parantamiseksi. Työterveyshuollon yritystavoite on työterveyden keinoin tukea 

yritystä menestymään henkilöstön terveyttä ja työkykyisyyttä parantamalla. 

 
Taulukko 15  Työterveyshuollon kustannukset korvausluokittain 2021 – 2017  

 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Korvausluokka I 24 428 30 609 38 236 25 597 15 450 

Korvausluokka II 18 066 26 357 22 902 22 586 23 331 

Ei korvattavat 4 511 1 647 2 111 2 008 585 

Yhteensä 47 005 58 613 63 249 50 191 39 366 
 

Vuosi 2017 oli poikkeus muihin vuosiin verrattuna. Tuolloin työkykyyn vaikuttamattomien 

pitkäaikaissairauksien seuranta ei kuulunut työterveyshuollon piiriin. Muina vuosina tällaiset 

kontrollikäynnit ovat sisältyneet sopimukseen. 

Seuraavalla sivulla olevissa kuvioissa on kuvattu työterveyshuollon vuoden 2021 kustannuksia ja 

käyntejä. Yhtä työntekijää kohden käyntejä oli keskimäärin 2,2. Vuonna 2020 vastaava luku oli 2,9 

ja vuonna 2019 3,2. Koko vuonna kertyi yhteensä 280 työterveyshuollon käyntiä. Vuonna 2020 

käyntejä oli 349, vuonna 2019 426 ja vuonna 2018 382. Luvuissa ei ole pystytty ottamaan 

huomioon mahdollisia käyntejä muihin terveydenhuollon toimipisteisiin. 
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Kuvio 3 Vuoden 2021 työterveyshuollon kustannukset tekijä- ja tuoterymittäin 

 

 

 
 

Kuvio 4 Vuoden 2021 työterveyshuollon käynnit 
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6. HENKILÖSTÖKOULUTUS 

Henkilöstökoulutus on yksi merkittävimmistä toiminnoista, jolla varmistetaan henkilöstön 

ammattitaidon säilyminen ja palvelujen tuottamiseen tarvittavien henkilöstöresurssien turvaaminen 

myös tulevaisuudessa. Merikarvian kunnassa henkilöstökoulutusta varten on varattu erikseen 

määrärahat kustannuspaikoittain. 

Kaikki työpaikalla annettava koulutus ei näy tilastoissa. Esimerkiksi opettajille on järjestetty yhteistä 

henkilöstökoulutusta VESO-päivien yhteydessä, joissa on osallistumisvelvoite. Tätä ei ole kirjattu 

koulutusrekisteriin. Myös muilla tehtäväalueilla on järjestetty työaikana ja työpaikalla tapahtuvaa 

koulutusta tarpeen mukaisesti. 

 

Taulukko 16 Henkilöstökoulutukseen osallistuneiden määrä ja koulutuspäivien* määrä 2021 – 

2018  

   

*Laskennassa yhden koulutuspäivän pituus on kuusi tuntia. 

 

Yleisen käytännön mukaan työntekijät esittävät itse sopimaksi katsomaansa täydennyskoulutusta. 

Tämä toimintamalli ei kuitenkaan sovellu kaikille työntekijöille ja tehtäväalueille. Esihenkilöt 

huolehtivat tehtäväalueidensa osaamisen ajan tasalla pitämisestä ja kiinnittävät erityistä huomiota 

kaikkien alaistensa ohjaamiseen koulutukseen. 
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7. YHTEISTOIMINTARYHMÄN TOIMINTA JA TYÖSUOJELU 

Merikarvian kunnassa yhteistoiminta-elin on YT-ryhmä. YT-ryhmä päätti kokouksessaan 11.9.2017 

jakaa henkilöstön vuosien 2018 - 2021 toimikaudeksi entisen kolmen toimialueen sijaan kahteen 

toimialueeseen. Yleinen hallinto ja tekninen toimi yhdistettiin yhdeksi toimialueeksi. Sivistystoimi on 

oma toimialueensa. YT-ryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan (vuorovuosina työnantajan 

tai työntekijöiden edustaja). Sihteerinä toimii hallintopäällikkö. YT-ryhmällä oli vuonna 2021 kuusi 

kokousta. 

YT-ryhmä vahvisti kokouksessaan 24.11.2017 kaudelle 2018 - 2021 valitut työsuojelu-valtuutetut ja 

heille ensimmäisen ja toisen varajäsenen. 

YT-ryhmän jäsenet 31.12.2021: 

Työntekijäedustajat Mari Luotonen JHL 

 Riitta Palomäki JUKO 

 

   

Kunnan edustajat Kimmo Puolitaival kunnanjohtaja, pj. 

 Sari Hatanpää hallintopäällikkö, YT-ryhmän 
valmistelija ja sihteeri 

 Johanna Tupila sivistysjohtaja 

 Kari Pitkäranta tekninen johtaja, vpj. 

 Ritva Myllyviita työsuojelupäällikkö 

   

   

Työsuojelun edustajat työsuojeluvaltuutettu varatyösuojeluvaltuutettu 

   

sivistystoimi Seija Sillman-Leppänen 1. Minna Seppälä-Kortessalo 

 

yleinen hallinto ja tekninen toimi Mari Luotonen 1. Hannele Tuohimaa 
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8. TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA, TYÖHYVINVOINTI 

JA HENKILÖSTÖN PALKITSEMINEN 

 Kunnan säännöstöä ja ohjeistuksia on uusittu ja päivitetty tarpeen mukaan. Vuoden 2021 aikana on 
mm. päivitetty hallintosääntöä, etätyöohje tietoturvaohjeineen ja henkilöstöruokailun 
ateriamaksut.  

 Kunnan vakinaisia ja vähintään kaksi vuotta yhtäjaksoisesti määräaikaisessa palvelussuhteessa 
olleita työntekijöitä muistetaan 50- ja 60-vuotismerkkipäivinään 50 euron arvoisella lahjalla. Lisäksi 
kuntaa 30 ja 40 vuotta palvelleille myönnetään viikon palkallinen loma. Eläkkeelle siirtyville 
annetaan 50 euron arvoinen lahja. 

 Uusi toimielinrakenne astui voimaan 1.8.2021. Hyvinvointialueelle siirtymistä on valmisteltu 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä kunnan sisällä että yhteistyössä muihin sidosryhmiin.  

 Työterveyshuolto on siirretty 1.1.2017 alkaen Terveystalon tuottamaksi. Ohjautumista 
mielenterveyttä tukeviin palveluihin ja fysioterapiaan parannettiin palveluohjausta tehostamalla. 

 Työhyvinvoinnin kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota henkiseen jaksamiseen, 
työergonomiaan, väkivallan uhan ehkäisyyn ja biologisten uhkien ehkäisemiseen.  

 Erityisesti fyysistä jaksamista tuettiin tarjoamalla InBody-mittauksia hyödyntävää palvelua. 
Ensimmäisten mittausten jälkeen työntekijöille räätälöidään omaan lähtötasoon sopivaa 
hyvinvointia edistävä toimintasuunnitelma. Merikarvian kunta on valmistellut hyvinvointiin 
tähtääviä ryhmiä, joissa jokainen voi löytää sopivan tavan aloittaa tai jatkaa oman hyvinvointinsa 
lisäämistä.  

 Henkilöstön hyvinvointia on tuettu tarjoamalla jokaiselle vähintään kolmen kuukauden 
työsopimuksen solmineelle kunnan päätoimiselle työntekijälle maksuton mahdollisuus käyttää 
uimahalli- ja kuntosalipalveluja.  

 Lisäksi samoin ehdoin henkilöstö saa halutessaan Merikarvia-Siikaisten kansalaisopiston 
aktiivikortin, joka oikeuttaa heitä osallistumaan kansalaisopiston kursseille maksutta, esim. 
ensiapukursseihin osallistuttiin aktiivisesti.  

 Myös muihin koulutuksiin osallistumiseen on ollut vilkasta: Osaava Satakunta tarjosi kursseja 
etenkin sivistystoimelle, Terveystalo esimiehille ja yksittäisiä tehtäväkohtaisia koulutuksia hankittiin 
tarpeen mukaisesti. 

 Työpaikkaselvityksiä tehtiin suunnitelman mukaisesti useissa yksiköissä 

 Kunta osallistuu nolla tapaturmaa-foorumiin – edistämme turvallisia ja toimivia työskentelytapoja. 

 Koronatoimenpiteisiin kuului työn tekemisen tapojen suunnitteleminen koronaturvallisesti ja 
etätyön edellytysten parantamisella.  

 Viraston henkilökunta osallistui lisätehtävien muodossa kuntavaalien 2021 järjestämiseen. 
Koronaturvallisuus huomioitiin lisäämällä mahdollisuuksia ulkona äänestämiseen.  

 Vuosittain talousarvioon varataan 30 euron suuruinen tyhy-raha jokaiselle työntekijälle. Raha 
käytetään työhyvinvointia tukevan yhteisen toiminnan järjestämiseen.  

 Yhteinen pikkujoulujuhla vietettiin Koivuniemen Herran tiloissa.   

 Joululahjaksi tilattiin Merikarvian kunnan college-puserot 

 Koronapandemian aiheuttama ylimääräinen työ, muutokset toimintatapoin ja epävarmuus ja 
vuoden 2020 hyvä taloudellinen tulos huomioitiin henkilöstölle jaettavalla ylimääräisellä 200 euron 
bonuksella.  

 Esihenkilöt käyvät alaistensa kanssa säännöllisesti kehityskeskustelut.  

 Säännöllisiä palavereja pidetään toimipisteittäin ja osastoittain, esim. taloustoimiston tiimipalaveri 
pidetään kerran viikossa. Palavereissa käsitellään henkilöstöä koskevia asioita ja työntekijät itse 
voivat tuoda asioita keskusteluun.  

 Koko kunnan toimintaan pääsi vaikuttamaan kyselyiden kautta: esim. strategiasuunnitteluun oli 
kaikille avoin linkki verkkosivuilla. 
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 Eläkkeelle siirtymiset jatkuvat, henkilöstöä on vaihtunut ja vaihtuu edelleen tulevina vuosina. 
Henkilöiden vaihtuessa huomioidaan ns. hiljaisen tiedon hyvä siirtyminen.  

 Työhyvinvointikyselyn yhteydessä kerätään toiveita tarjolle asetettavista koulutuksista ja muista 
kehittämisideoista, joita viedään käytäntöön toimialoittain.  

 Edellä mainittuja asioita käsittelee Merikarvian kunnassa sen yhteistoiminta-elin eli YT-ryhmä. 
Tarkemmin kunnan henkilöstöön liittyvistä asioista on kerrottu vuosittain julkaistavassa 
henkilöstöraportista. 

8.1. Työhyvinvointikysely 

Kunnassa on toteutettu työhyvinvointikysely kolme kertaa viimeisen neljän vuoden aikana. Sen 

tarkoituksena on selvittää henkilöstön viihtymistä ja hyvinvointia työssä. Vuoden 2021 kysely 

toteutettiin ensimmäistä kertaa sähköisenä alkuvuonna 2021. Myös vuoden 2022 

työhyvinvointikyselyn tulokset ovat jo käytettävissä.  

Vuoden 2021 työhyvinvointikyselyn tuloksia käsiteltiin yt-ryhmässä, johtoryhmässä ja 

tiimipalaverissa sekä henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa. Pelisäännöt ja esimiestyön 

kehittäminen olivat kantavia teemoja.  

Seuraavalla sivulla on kuvattu kunnan työhyvinvointikyselyjen tulokset vuosilta 2018–2021. 

Vastausasteikko kyselyssä on nollasta viiteen, jossa 0 = täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa 

mieltä. Vuoden 2021 vastausprosentti kyselyssä oli 66. Vastausten keskiarvo koko kunnassa on 

pysynyt samalla (n. 3,5) tasolla 2016–2020.  
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Kuvio 5 Ilmapiirikartoituksen tulokset 2021-2018 
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26. Oman työni merkitys työyksikköni ja koko…

25. Työtehtävien päätavoite on minulle selkeä

24. Minulla on mahdollisuus osallistua koko…

23. Minulla on mahdollisuus vaikuttaa oman työni…

22. Voin itse vaikuttaa ilmapiiriin työyksikössäni

21. Ilmapiiri työyksikössäni on hyvä

20. Uskon työskenteleväni nykyisessä työssäni vielä…

19. Saan riittävästi palautetta esimieheltäni

18. Saan esimieheltäni riittävästi tietoa, minulle…

17. 2021: Tehtävänkuvani on minulle selkeä. 2020-…

16. 2021: Esimiehelleni on helppo puhua mieltäni…

15. 2021: Esimieheni toimii oikeudenmukaisesti ja…

14. 2021-2020: Minua ei kiusata tai simputeta … 

13. 2021: En ole kokenut kollegoiltani epäasiallista…

12. Työyhteisössämme ei esiinny esimiesten ja…

11. Henkilöstöä kohdellaan työpaikallamme tasa-…

10. Työkuormitus jakautuu työyhteisössäni…

9. Työyksikössäni noudatetaan sovittuja pelisääntöjä

8. Viihdyn työyhteisössäni hyvin (sosiaalinen…

8. 2021: Jaksan tehdä työtäni normaalisti (fyysinen…

7. 2021: Jaksan tehdä työtäni normaalisti…

6. 2021: Työyksikköni työskentelyolosuhteet ovat…

5. 2021: Työmotivaationi on hyvä. 2020-2018:…

4. Nykyinen palkkani on oikeudenmukainen

3. Haluaisin monipuolisempia työtehtäviä tai lisää…

2. 2021: Työni on riittävän haastavaa minulle.…

1. 2021: Pidän työstäni ja tehtävistäni. 2020-2018:…

202
1
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9. KATSAUS TASA-ARVON JA YHDENVERTAISUUDEN 

TOTEUTUMISEEN KUNNASSA 

9.1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 

Merikarvian kunta työnantajana huolehtii  tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja 

edistämisestä. Tasa-arvolakia uudistettiin osittain (1329/2014) ja se tuli voimaan 1.1.2015. 

Työnantajien, joilla on vähintään 30 henkilöä palveluksessaan, on lain mukaisesti laadittava tasa-

arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma edistämään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. 

Laki perustuu mm. työsyrjintädirektiivin säännöksiin. Tavoitteena on yhdenvertaisuus, syrjinnän 

ehkäisy sekä syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvan parantaminen. Työnantajan tulee edistää 

yhdenvertaisuutta, arvioitava miten yhdenvertaisuus toteutuu työpaikalla, kehitettävä työoloja ja 

toimintatapoja. Arvioinnin ja kehittämisen tavoitteena on, että työpaikalla noudatettavat 

menettelytavat ovat aidosti syrjimättömiä. Suunnitelma on tehtävä yhdessä työnantajan sekä 

työntekijöiden edustajien kanssa. Suunnitelmasta on käytävä ilmi yhdenvertaisuuden edistämiseksi 

tarvittavat toimenpiteet. 

Työnantajan tulee tasa-arvon edistämiseksi, työpaikan tarpeet huomioon ottaen, kehittää 

menettelytapoja, joita käytetään valittaessa henkilöstöä ja tehtäessä henkilöstöön liittyviä 

ratkaisuja. Työnantajan tulee edistää tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. 

Menettelytapojen tulee olla aidosti syrjimättömiä eli niissä on otettava huomioon: 

 miten työhönotto hoidetaan että tehtäviin hakeutuisi sekä miehiä että naisia 

 tehtävien jako, miesten ja naisten tasapuolinen sijoittuminen 

 yhtäläiset mahdollisuudet naisille ja miehille koulutukseen pääsystä 

 naisten ja miesten palkkaus ja muut työsuhteisiin liittyvät etuudet 

 perhe-elämän ja työelämän yhteensovittamisen helpottaminen työjärjestelyjen avulla 

 sukupuoleen perustuvan syrjinnän ennaltaehkäisy 

Tasa-arvolain 6 a §:n mukaan tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää selvityksen työpaikan tasa-

arvotilanteesta ja sen osana erittelyn naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä koko 

henkilöstöä koskevan palkkakartoituksen naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja 

palkkaeroista. Suunnitelmasta täytyy selvitä suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon 

edistämiseksi. 

Merikarvian kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitettiin vuoden 2019 aikana. 

9.1.1. Tasa-arvotilanne 

Sivulla 24 on kuvattu Merikarvian kunnan ilmapiirikartoituksen tulokset vuosilta 2018–2021. 

Kyselyssä on ollut mukana yhdenvertaisuutta ja tasa-arvon toteutumisesta sivuavia kysymyksiä. 

Vastausasteikko kyselyssä on nollasta viiteen, jossa 0 = täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa 

mieltä.  

Vastausten perusteella suurin osa piti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista vähintään 

tyydyttävänä. Tuloksia on mahdollisuus kuitenkin edelleen parantaa. Tasa-arvo- ja 
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yhdenvertaisuussuunnitelma tarjoaa siihen hyvän välineen. Tilanteen kartoittaminen ja 

työntekijöille tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta tiedottaminen parantavat tilannetta entisestään. 

9.1.2. Henkilöstön sukupuolirakenne ja sukupuolten välinen 
palkkatasa-arvo 

Merikarvian kunnassa kaikki vakinaisesti täytetyt virat ovat olleet avoimesti haettavana. Sama 

periaate koskee myös lähes kaikkia toimia. Näin ollen virkojen ja toimien täyttäminen on 

lähtökohtaisesti avointa ja tasa-arvoista.  

Merikarvian kunnan johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja, tekninen johtaja, hallintopäällikkö ja 

sivistysjohtaja. Heistä hallintopäällikkö ja sivistysjohtaja ovat naisia. Tehtäväalueiden esimiehistä 

sukupuoleltaan miehiä ovat lukion ja yhteiskoulun rehtori, rakennustarkastaja ja 

hyvinvointipäällikkö. Vastaavasti sukupuoleltaan naisia ovat alakoulun koulunjohtaja, 

varhaiskasvatusjohtaja ja palvelupäällikkö. Kuten edellä esitetystä ilmenee, Merikarvian kunnan 

esimieskunnassa on yhtä paljon miehiä kuin naisiakin.  

Muiden kuin esimiesten osalta eri tehtäväalueiden vakinainen henkilöstö on erittäin suku-

puolisidonnaista. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, kirjaston, vapaa-aikatoimen, 

kunnanviraston sekä ravinto- ja siivouspalvelun vakituinen henkilöstö muodostuu pelkästään 

naisista. Vastaavasti tekninen henkilöstö muodostuu pelkästään miehistä. Ainoastaan 

opetustehtävissä toimii miehiä ja naisia. Naisten prosenttiosuus koko henkilöstöstä oli 31.12.2021 

noin 79 prosenttia ja vakituisista noin 80 prosenttia. Määräaikaisesta henkilöstöstä naisia oli yli 76 

prosenttia.  

Taulukko 17 Sukupuolijakauma 31.12.2021, 31.12.2020 ja 31.12.2019 

 

 
Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä 

31.12. 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Naiset 88,4 84,0 82,6 18,6 22,0 19,0 107,0 106,1 101,6 

Miehet 22 25 27 5,8 3,0 2,7 27,8 28,0 29,7 

 

Merikarvian kunnan henkilöstön sukupuolirakenteen erikoisuuden vuoksi palkkauksen sukupuolten 

välisen tasa-arvon toteutumista on vaikea arvioida. Opetushenkilöstön palkat ovat OVTES:n 

mukaisia, ja sukupuolten väliset kokonaispalkka-erot johtuvat miesopettajien naisopettajia 

suuremmista ylituntimääristä sekä ikärakenteesta johtuvista määrävuosikorotuksista ja 

erityistehtävistä maksettavista korvauksista. Tarkempia palkkaustietoja on koottu henkilöstömenoja 

ja palkkaustasoa koskevaan lukuun. 

9.1.3. Tavoitteet ja toimenpiteet 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on, että Merikarvian kunta on työpaikka, 

jossa niin naiset kuin miehet tekevät työtä samoilla ehdoilla ja samoin edellytyksin. Kaikilla on 

samat oikeudet työn, palvelussuhteen ehtojen ja muiden työehtojen suhteen sekä mahdollisuudet 

työssä kehittymiseen. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaki eivät määrittele suoraan suunnitelmaan 
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sisältyviä yksittäisiä toimenpiteitä, mutta työelämässä työnantajan tulee, ottaen huomioon 

käytettävissä olevat voimavarat ja muut asiaan vaikuttavat seikat 

1) toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä; 

2) edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille 

yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen; 

3) edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti palkkauksessa; 

4) kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille; 

5) helpottaa naisten ja miesten osalta työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista 

kiinnittämällä huomiota etenkin työjärjestelyihin; ja 

6) toimia siten, että ennakolta ehkäistään sukupuoleen perustuvaa syrjintää. 

9.1.4. Uralla etenemismahdollisuudet 

Merikarvian kunta on kooltaan pieni ja sillä on ainoastaan vähän esimiestehtäviä. Kunta-alalla 

muodolliset kelpoisuusvaatimukset rajoittavat usein urakehitystä. Ennen nykyistä 

esimiesasemaansa ovat kunnassa ei-esimiesasemassa toimineet sukupuoleltaan nainen alakoulun 

koulunjohtaja ja lukion ja yläkoulun rehtori. Alakoulun varajohtaja on mies. Lukion ja yläkoulun ja 

päiväkodin varajohtajat ovat sukupuoleltaan naisia. Suoraan esimiesasemaan on valittu 

sukupuoleltaan mies kunnanjohtaja, tekninen johtaja, rakennustarkastaja ja hyvinvointipäällikkö 

sekä sukupuoleltaan nainen hallintopäällikkö, sivistysjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja ja 

palvelupäällikkö.  

10. Analyysi ja strateginen suunnittelu 

Merikarvian kunnan henkilöstöstrategista suunnittelua on viime vuosina värittänyt mm. 

eläköitymisten huomioiminen ja rekrytoinnit, erityisesti avainhenkilöiden vaihtuminen on tuonut 

muutoksia kuntaorganisaatioon. Henkilöstömäärää on hallitusti vähennetty ja tehtävänkuvat 

muotoutuneet uusiksi myös digitalisaation vaikutuksesta, joka jatkuu edelleen. Aikaisemmin itse 

tuotetut sote-palvelut eivät enää kuulu suoraan kuntaorganisaation toimintaan. Korona on 

haastanut henkilöstön toimintakyvyn muuttuneissa olosuhteissa, on mm. otettu käyttöön uusia 

digialustoja etätyön mahdollistamiseksi ja uudistuminen jatkuu tulevina vuosina. Edelleen tullaan 

kiinnittämään huomiota onnistuneisiin rekrytointeihin ja osaamisen siirtämiseen uusille 

työntekijöille.  

Henkilöstö on organisaation tärkein voimavara, joten työhyvinvoinnin kehittäminen on jatkuva 

henkilöstöjohtamisen prosessi. Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan turvallista, terveellistä ja tuottavaa 

työtä, jota tehdään yhteistyössä Merikarvian kunnassa. Tavoitteena on tehdä yhdessä meille 

jokaiselle merkityksellistä työtä Merikarvian kunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin rakentamiseksi. 

Työnantaja ja työntekijä ylläpitävät ja kehittävät työhyvinvointia yhdessä työsuojeluhenkilöstön, 

luottamusmiesten ja työterveyshuollon kanssa. Henkilöstösuunnittelu on suorassa yhteydessä 

myös taloussuunnitteluun, joten muutoksissa otetaan huomioon myös kustannustehokkuuden 

näkökulmat.  


