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EN ÖVERSIKT AV ÅRET 2020
Arbetsmarknads
direktören har ordet

Det exceptionella verksamhetsåret 2020
Den globala coronapandemin försatte det finländska
samhället och kommunsektorn i en kris, och vi kommer att korrigera dess effekter ännu under en lång tid
framöver. Verksamhetsåret går till historien som ett
exceptionellt år.
Kommunerna och samkommunerna bar framgångsrikt
det praktiska ansvaret för lösningen och bekämpningen av coronakrisen även i internationell jämförelse.
Beredskapslagen togs i bruk för första gången sedan
krigen. Kommunerna och samkommunerna var på
grund av coronapandemin tvungna att omorganisera
sina funktioner och sin personal. KT gav i stor utsträckning anvisningar till kommunarbetsgivarna om
ändringar i arbetsuppgifter för den kommunala personalen, ledning och permittering av dessa samt övriga
anställningsfrågor på grund av coronapandemin.

Kommunsektorns avtal undertecknades i juni
Kommunsektorns utdragna och svåra avtalsförhandlingar kunde slutligen slutföras efter skiftesrika händelser och avtalen undertecknades i mitten av juni.
Hela förhandlingsprocessen varade ett år och under
de senaste månaderna fördes förhandlingen undantagsvis på distans. Kommunsektorns lösningsinriktade
förhandlingskultur prövades hårt.
På grund av omfattningen och svårighetsgraden av de
ärenden som var föremål för förhandlingar var förhandlingarna förknippade med ett ständigt hot om
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kris och att avgörandet skulle flyttas till hösten. Förhandlingarna försvårades av de hårda kraven från
kommunsektorns fackorganisationer, vilka bland annat var lönehöjningar och löneprogram som överskred
arbetsmarknadernas allmänna linje, coronatillägg,
uppsägning av huvudavtalet och krav angående avtalsrättigheter. Efter de svåra förhandlingarna medförde
dock förhandlingsresultatet i enlighet med den allmänna
linjen, som uppnåddes i krisförhållanden i början av
sommaren, en önskad stabilitet för kommunsektorn.
Upphävandet av konkurrenskraftsavtalets arbetstidsförlängning genom ersättande bestämmelser, som
startade via privata sektorns avtal, genomfördes även
i kommunsektorns avtal.
Revideringen av huvudavtalet för avtals- och förhandlingssystemet innebär den största ändringen i avtalssystemet under hela KT:s historia. Förhandlingarna om
de nya avtalsområdena räcker åratal och flera avtalsperioder härifrån framåt.

Coronapandemin belastade ekonomin
Coronakrisen försvagade kommunekonomin, som
redan var i dåligt skick, med cirka 2 miljarder euro år
2020. Regeringens grundade och tidsbestämda ekonomiska coronastöd till kommunerna minskade avsevärt
kommunernas och samkommunernas permitteringsoch uppsägningsbehov.
Coronapandemin inverkade kraftigt på hela Finlands
ekonomi och sysselsättning. I förhandlingar med

c entralorganisationerna som fördes samtidigt med
förhandlingarna inom kommunsektorn var KT med och
avtalade om ett omfattande räddningspaket för företag med syfte att förhindra konkurser och uppsägningar. Arbetslösheten ökade då permitteringarna blev
vanligare, men Sysselsättningsfondens ekonomi och
den finländska finansieringen av systemet med utkomstskydd för arbetslösa höll för coronapandemins
inverkan på sysselsättningen.

Kommunsektorns intressebevakning i
arbetsgrupper
KT påverkade i ett flertal två- och trepartsarbets
grupper, vars arbete strävade efter att nå den
sysselsättningsgrad på 75 procent som regeringen
Marin fastställt samt annat som överenskommits i
r egeringsprogrammet.
Under hela året förhandlade man om KT:s långsiktiga
mål att förena den privata och den offentliga sektorns
pensionssystem.
KT:s ihärdiga arbete under flera år gav resultat då KT
för första gången i historien utsåg arbetsgivarrepresentanter till Kevas förvaltning.

Beredningen av social- och
hälsovårdsreformen aktiverades
Regeringen Marins beredning av social- och hälsovårdsreformen som skedde samtidigt med avtals
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förhandlingarna medförde ytterligare press på
kommunsektorns intressebevakning. Regeringens
lagförslag fastställer vid sidan om personal- och
pensionslagstiftningen KT:s ställning som arbetsgivar
organisation.
Social- och hälsovårdsreformen ändrar KT:s ställning
på ett betydande sätt då den genomförs. Som en del
av lagstiftningspaketet beträffande social- och hälsovårdsreformen finns ett förslag om ordnande av
arbetsgivarintressebevakning för kommunerna och
välfärdsområdena. Enligt det ska KT bli riksomfattande arbetsgivarorganisation förutom för kommunerna
och samkommunerna även för välfärdsområdena.
Dessutom ska bolag, stiftelser och kooperativ som
kommuner och välfärdsområden har bestämmanderätt över kunna ansluta sig som medlemmar i det nya
KT. Regeringspropositionen som lämnades till riks
dagen i slutet av året motsvarade långt KT:s mål.

Stöd för utveckling och ledarskapsförmåga
Inom utvecklingsprojekten angående arbetslivet upphörde det sexåriga Kunteko-programmet, men KT och
kommunsektorns huvudavtalsorganisationer avtalade
inom kommunsektorns avtalsuppgörelse om att på olika sätt fortsätta ett omfattande utvecklingssamarbete.
Under verksamhetsåret stödde vi social- och hälso
vårdens arbetsgivare inom förändringsledning, strategisk personalledning och utvecklingsarbete bland annat genom projektet Soteliiderit. Tillsammans med
Tammerfors yrkeshögskola deltog vi i stödjande av

 rbetsgivarnas ledarskapsförmåga, bland annat krisa
och distansledarskap, inom projektet Etänä enemmän.
Under året startade vi även vår egen inlärningsplattform Lähijohtamisen Akatemia (Chefskapsakademin)
för utveckling av chefernas och teamens kompetens.

Gott samarbete och nätverk bär under
undantagstider
Verksamhetsåret var även KT:s 50:e år med intresse
bevakning för arbetsgivare, eftersom KT fick sin början
den 1 december 1970 som Kommunala avtalsdelegationen. Avsikten var att fira jubileumsåret på gemensamma träffar, men 2020 var ett samarbetsår som
sköttes genom distansarbete och via fjärranslutningar.
KT:s tjänster till arbetsgivare producerades i undantagsförhållanden och under en hård stress. KT:s sakkunniga svarade bland annat på ett rekordantal frågor
från arbetsgivare via e-posttjänsten. Även utbildnings
evenemang och webbinarier ordnades i ett rekordartat antal på distans.
Vi hade inte klarat av det exceptionellt utmanande
och belastande verksamhetsåret utan en kompetent
och yrkeskunnig personal. Jag tackar KT:s personal för
arbetsinsatsen och flexibiliteten. Jag tackar även KT:s
delegation, kommunarbetsgivarna, arbetsgivarnät
verkena och samarbetspartnerna för gott samarbete,
vars betydelse framhävdes under undantagstiden.
Markku Jalonen,
arbetsmarknadsdirektör för kommunsektorn

Upplösningen av
konkurrenskraftsavtalet
Upplösningen av konkurrenskraftsavtalet
var tidskrävande, avtal utvecklas
i arbetsgrupper
Avtalsrundan kännetecknades av två stora helheter.
Den ena av dem anknöt till eliminering och ändring av
de helheter som avtalats i konkurrenskraftsavtalet
(kiky). Den andra stora helheten var förhandlingarna
om fortsättningen för det kommunala huvudavtalet
och ändringen av avtalssystemet.

Mycket ändringar i arbetstidsbestämmelserna
Inom kommunsektorns avtalsområden annullerades
verkningarna av konkurrenskraftsavtalet som slöts
2017 som sådana. Ett undantag var läkarnas avtals
område där kiky-timmarna kvarstod. De kvarstod även
inom yrkesutbildningen i undervisningssektorn.
Även enbart tekniska ändringar i arbetstiden kräver
stor noggrannhet och ändring av flera tiotals avtals
bestämmelser. Den ordinarie arbetstiden förkortades
så att den motsvarade situationen innan konkurrenskraftsavtalet. I stället avtalades bland annat flexibla
element i anknytning till arbetstiden, till exempel
inom flexibel arbetstid.

5

EN ÖVERSIKT AV ÅRET 2020

Förhandlingarna om ändring av de bestämmelser som
avtalats i konkurrenskraftsavtalet tog väldigt mycket
tid i anspråk. Denna tid var i sin helhet borta från viktiga ärenden, som om de hade förts framåt hade kunnat bidra till utveckling av avtalen. Under avtalsperioden 2020–2021 har vi ett rekordantal, över 25 arbetsgrupper, som förhandlar om revidering och utveckling
av avtalen.
I början av 2020 trädde en ny arbetstidslag i kraft. Alla
avtalsområdens arbetstidsbestämmelser behandlades
tillsammans med organisationerna och i avtalen gjordes sådana ändringar som lagen krävde.
Särskilt läkaravtalet fick många ändringar då vi förhandlade om de nya bestämmelserna angående vilo
tider. Ändringarna inverkade i stor utsträckning på
riksnivå på arrangemangen inom specialsjukvårdens
jour. Förhandlingsparterna fortsätter sinsemellan att
vidare utveckla bestämmelserna bland annat genom
pilotprojekt.

Mål uppfylldes
KT:s långvariga förhandlingsmål förverkligades då byte
av semesterpenning till ledig tid blev möjligt genom
avtal med arbetstagaren. Det har slutits förhållandevis
få lokala avtal om byte av semesterpenning till ledig
tid.
Inom alla avtalsområden avtalade man om en lokal
pott, vilket KT anser vara en framgång i förhandlingsmålen.

Det är fint att vi nådde en lösning om fortsättning för
det kommunala huvudavtalet. Ändringen är betydande. Lösningens verkliga storhet blir klar för oss först
under årens gång.
I avtalsuppgörelsen avtalade vi också om det nya
social- och hälsovårdsavtalet samt överföringen av
undervisningspersonal inom småbarnspedagogik från
AKTA till UKTA i september 2021. Samtidigt ändras
AKTA:s roll och det är inte längre Finlands största
tjänste- och arbetskollektivavtal. Dessutom förhandlar
vi om revidering av tekniska sektorns avtal.
Om social- och hälsovårdsreformen utförs inom den
tidtabell som regeringen planerat grundas välfärdsområdena hösten 2021. KT fungerar även som arbetsgivarorganisation för välfärdsområdena. Vi räknade
med detta och kom i förhandlingarna överens om ett
intentionsavtal, på basis av vilket de nya avtalen inom
den nya arbetsgivarsektorn, dvs. välfärdsområdena,
fastställs.
Henrika Nybondas-Kangas,
förhandlingschef, KT

Vi utvecklar arbetslivet
tillsammans

Coronaepidemin förbryllade även arbetslivets aktörer
och utvecklare våren 2020. Lyckligtvis hittade vi snabbt
nya fungerande verksamhetsmodeller och -metoder,
med hjälp av vilka vi kunde sköta många tjänster och
fick samarbetet att fortsätta trots epidemin.

Kunteko var en framgång
Ett av årets mål inom arbetslivsutvecklingen var att
slutföra KT:s och huvudavtalsorganisationernas
gemensamma program för arbetslivsutveckling inom
kommunsektorn, Kunteko, som hade pågått i sex år.
Kunteko var en del av det riksomfattande projektet
Arbetsliv 2020 som genomfördes under åren 2013–
2019. Det riksomfattande projektet baserade sig på en
arbetslivsstrategi som upprättats av tre parter och
vars syfte var att uppnå Europas bästa arbetsliv.
Kunteko-programmet hade beviljats ESF-stöd ur
Europeiska socialfonden till slutet av 2020.
Under Kunteko blev samarbetet tätare och vi lärde oss
egna gemensamma utvecklingsmodeller. Kuntekos
slutrapport och utvärderingsrapport beskriver att
utvecklingsarbetet har lyckats väl.

Säkerställande av kontinuerligt
utvecklingsarbete
I kommunsektorns arbetsgrupp för arbetslivsutveckling (Tekry) nådde vi redan i mars enighet om de åtgärder, genom vilka arbetslivsutvecklingen fortsätter
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efter att finansieringen för Kunteko upphör. Med gemensam finansiering förband vi oss bland annat att
anställa en sakkunnig inom arbetslivsutveckling och
att fortsätta sammanställningen av god praxis på
Framstegsarenan. I juni avtalade vi officiellt om dessa
och besluten om arbetslivsutveckling undertecknades
som en del av kommunsektorns avtalsuppgörelse.
Vår gemensamma strävan att få stöd till kommun
sektorn av staten för förnyande av verksamhetsmetoder, för kommuninriktat utvecklingsarbete som förbättrar produktiviteten och arbetshälsan i kommunala
tjänster var tyvärr resultatlös.
På hösten fick vi till vår glädje bekräftelse på att
kommunsektorns parter får lite finansiering från det
riksomfattande programmet ARBETE2030, som startade samma år, för det sektorvisa projektet Kekseliäät
kehittäjät under tiden 1.11.2020–31.12.2021. Målet med
projektet Kekseliäät kehittäjät är att främja och stödja
kommunorganisationernas framgång och förnyelse av
verksamhetsmetoder i olika skeden av coronakrisen.
I och med projektet Kekseliäät kehittäjät beslutade vi
att överföra vårt gemensamma utvecklingsarbete
under helheten Kuntatyö2030.

Coronapandemins verkningar på
kommunsektorn följs upp
Covid-19 utvidgade sig till en pandemi och ledde till
undantagsförhållanden och -arrangemang i arbets
gemenskapen. Framför allt kännetecknades undantagsförhållandena av övergången till distansarbete,
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distansundervisning samt belastningen av social- och
hälsovårdstjänsterna med nya arbetsarrangemang.
KT deltog i trepartsberedningen av undantagsnormerna angående arbetslivet.
Via olika projekt, nätverk och träffar började vi samla
information om epidemins verkningar för kommunsektorn. Genom HR-nätverket som samlar personalledningen och utvecklare, arbetarskyddschefernas
nätverk samt projekten Soteliiderit och Etänä enemmän strävar vi efter att stödja arbetsgemenskapernas
verksamhet i undantagsförhållanden.

Betydelsen av arbetssäkerhet och arbetshälsa
i undantagsförhållanden
I och med epidemin ökade arbetarskyddschefernas
och arbetarskyddssamarbetets betydelse i kommun
organisationerna. KT betonade även behovet av en
regelbunden kommunikation och växelverkan. Situationen behandlades tillsammans med huvudavtals
organisationernas sakkunniga.
Arbetarskyddscentralens kommungrupp är ett sam
arbetsforum för KT och huvudavtalsorganisationerna
där bland annat inomhusluften samt branschens
problem med våld och hot om våld behandlas. Under
coronapandemin riktade gruppen, som samordnas av
Arbetarskyddscentralen, utbildning och sina tjänster
bland annat till hantering av psykosocial belastning
och arbetshälsa i distansarbete.
Jorma Palola, förhandlingschef, KT

I kommunarbetsgivarnas
intresse

KT betjänar sina kunder via många olika kanaler.
Information om avtal, lagstiftning och arbetslivs
utveckling finns öppet tillgängligt på KT:s webbplats,
i KT-nyhetsbrev, publikationer och KT:s cirkulär. En del
av arbetsgivarinformationen riktas till arbetsgivarnas
representanter genom KT:s information till kontaktpersonerna.
Våren 2020 öppnade KT sin Linja-tjänst avsedd för
arbetsgivarnas representanter. Målet med den var att
stödja arbetsgivarkommunikationen i avtalsförhandlingar, men Linja visade sig vara en fungerande kanal
också för delning av anvisningar i anknytning till
coronakrisen. Linja-tjänsterna har särskilt använts av
KT:s kontaktpersoner.

Webbinarier och nätverk för arbetsgivare
Under verksamhetsåret erbjöd KT ett rekordantal riktade evenemang för arbetsgivarnas representanter,
varav merparten hölls via fjärranslutning i form av
webbinarier. I KT-info, vars tema var anvisningar i anknytning till coronapandemin för arbetsgivare, deltog
över tusen arbetsgivarrepresentanter.
Ledarskaps- och temawebbinarier för ledningen
och chefer ordnades nästan varje vecka. De producerades särskilt med ESF-finansiering via projekten
Kunteko, Soteliiderit – lyckade ändringar genom god
personalledning – och Etänä enemmän – sote-työ
u
 udistuu.
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Verksamheten inom projektet Etänä enemmän var särskilt riktad till chefer inom social- och hälsovårdssektorn, som erbjöds webbinarier, temacoachning och
smågruppscoachning.
Dessutom genomförde man med hjälp av ovan
nämnda projekt intervjuer med kommun-, HR- och
sohä-ledning samt publikationer.

Arbetsgivarna fick stöd under coronaåret
Verksamhetsåret var krävande för arbetsgivarna.
Arbetsgivar- och personalledningsverksamheten stöddes även med hjälp av KT:s HR-nätverk och arbetarskyddschefsnätverk. På grund av coronatiden intensifierade arbetarskyddscheferna sin tidtabell och träffades varannan vecka. Via Linja-tjänsten utdelades
material till HR-representanter och chefer för utveckling inom chefsarbetet.
Sammantaget har de erfarenheter och den respons vi
har mottagit om den aktiva växelverkan med våra kunder varit mycket positiva. I slutet av 2020 planerade vi
inom KT utveckling av ledningen av kundsamarbetet,
kommunikationen och servicehelheten, och tjänsten
som relationschef som ska grundas för detta. Målet är
att KT i fortsättningen ska betjäna sina kunder allt
bättre.
Aija Tuimala,
projektchef, och relationschef från och med 1.1.2021

Kuntekos sexåriga resa

Med vemod slutförde jag Kunteko-programmet
i slutet av 2020. När jag började som programchef 2015
kunde jag inte ens föreställa mig hur intressant,
inspirerande och betydelsefull resan med Kunteko
skulle vara.
Det sista verksamhetsåret med Kunteko rymmer
många ärenden. Pandemin ändrade planerna över en
natt. Vi blev tvungna att fundera hur tjänsterna skulle
ordnas då det fanns risk för att sparringen, coachningen och workshopparna som i huvudsak hade ordnats
som fysiska träffar inte skulle kunna genomföras.
Workshoppar annullerades, men redan på hösten lärde sig kommunorganisationerna och de sakkunniga
som vi hade upphandlat att använda elektroniska
plattformar och distansredskap på ett effektivt och
framgångsrikt sätt. Kuntekos tjänster kunde slutligen
genomföras enligt tidtabellen i projektplanen.

Efterfrågan på tjänster under hela året
Pandemin orsakade att många kommunorganisationer
ville flytta fram sparringen, coachningen eller work
shoppar till hösten. Hösten var en bråd tid. Till råga på
allt ökade efterfrågan på sparring och i slutet av året
var vi tvungna att meddela många sökande att sparring inte längre är tillgängligt.
Under det sista programåret var det dags att granska
vad vi hade åstadkommit inom programmet och
huruvida vi hade uppnått de kvantitativa och kvali
tativa målen, resultaten och verkningarna, i projektplanen?
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Vi upphandlade en extern expert att utvärdera resultaten, och att sammanställa dem till en helhet. Slutvärderingen av programmet överraskade med sin positivitet,
varför jag med gott samvete kan vara stolt över våra
gemensamma resultat. Vi fick flera rekommendationer
med tanke på fortsättningen, vilka vi strävar efter att
genomföra inom helheten Kuntatyö2030 tillsammans
med KT och huvudavtalsorganisationerna.

Hjältarna i undantagsförhållandena förde fram
proffs inom kommunsektorn
År 2020 kännetecknades även av en aktiv kommuni
kation. På våren utvecklade vi artikelserien Sankarit
poikkeusoloissa (hjältar i undantagsförhållanden), där
det berättades om arbetet inom kommunsektorn ur
yrkespersonernas synvinkel. Serien gav nationell
synlighet, eftersom jag tillsammans med projektchef
Minna Lyhty i juli besökte MTV3:s morgonnyhetssändning för att berätta om ämnet.
På hösten låg jag i och arbetade med Kuntatyö2.0-
podcasterna med en stram tidtabell, för att innan programmet avslutades få 30 podcastar gjorda som berättar om kommunarbetet och förändringen i arbets
livet. Den sista podcasten som berättar om Padasjoen
osaamis- ja etätyökeskus (Padasjoki kompetens- och
distansarbetscenter) spelades in precis före jul.
Vi genomförde även kampanjen Hyvä kiertämään (Dela
med dig), där vi samlade in nya utvecklingsgärningar
till Framstegsarenan. Vi fick över 100 gärningar, varav
de bästa belönades under det virtuella slutseminariet

i slutet av november. Att hålla ett virtuellt slutseminarium var nytt för oss och som evenemang var det helt
annorlunda än ett traditionellt liveseminarium, men vi
klarade av det tillsammans.

Tillsammans åstadkommer vi mera
Jag ville beskriva programmet som helhet i slutpublikationen och berätta vad vi gjorde inom programmet,
lyfta fram några utvecklingsexempel från kommun
arbetsplatserna och erbjuda läsarna lärdom och tips
av programmet. Slutpublikationen berättar inte om
alla detaljer ur det omfattande nationella programmet,
men förhoppningsvis får man en bild av helheten.
Lyckligtvis tar kommunsektorns gemensamma arbetslivsutveckling inte slut i samband med Kunteko-programmet. År 2020 avtalade KT och huvudavtalsorganisationerna att det nationella arbetslivsutveckling
sarbetet fortsätter. Framstegsarenan som Kunteko
grundade kvarstår i bruk, och där samlas även i fortsättningen kommunsektorns utvecklingsgärningar. Vi
samlar nu arbetslivsutveckling under ett gemensamt
Kuntatyö2030-varumärke och jag får fortsätta i mitt
arbete för ett bättre arbetsliv.
Jag anser att en av de viktigaste lärdomarna av
Kunteko är att vi åstadkommer mera tillsammans.
Med gott samarbete, öppenhet, förtroende och engagemang skapar vi ett bättre arbetsliv för oss alla.
Anna-Mari Jaanu,
Kuntekos programchef 2015–2020
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AVTALEN
Kommunsektorns avtal
Kommunsektorn har sju olika avtalsområden. Dessa
avtal omfattar alla löntagare inom kommuner och
samkommuner.
Mest personal finns det inom det allmänna kommunala
tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) – sammanlagt
cirka 312 000 löntagare. De största yrkesgrupperna är
sjukskötare, närvårdare, barnskötare, barnträdgårdslärare, socialbranschens handledare, skolgångs
biträden och -handledare samt familjedagvårdare.
Till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet
för undervisningspersonal (UKTA) hörde cirka 61 800
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lärare. Merparten av lärarna, dvs. 45 000, arbetade i
grundskolan. I gymnasierna arbetade 5 900 lärare.
I yrkesläroanstalter arbetade cirka 10 000 lärare.
Till det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare
(LÄKTA) hörde 17 300 läkare som arbetar i kommuner
eller samkommuner. Av läkarna är cirka 10 200 verksamma i sjukhus och cirka 4 000 i hälsovårdscentraler.
Därtill hör cirka 2 500 tandläkare och cirka 500 veterinärer till avtalet.
Inom det kommunala tjänste- och arbetskollektiva
vtalet för teknisk personal (TS) fanns 24 000 löntagare.
Avtalets största yrkesgrupp är brand- och räddningsväsendets personal. Andra yrkesgrupper är bland
annat fastighetsskötare, byggmästare och ingenjörer.

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönad
personal (TIM-AKA) omfattade cirka 6 300 arbetstagare. Timlöner används i säsongsbundna uppgifter,
såsom olika byggnads- och installationsarbeten,
underhålls- och rengöringsarbeten på gator samt
park- och trädgårdsbranschens uppgifter.
Utöver dessa finns det kommunala tjänste- och
arbetskollektivavtalet för musiker – för musiker och
dirigenter som arbetar i stadsorkestrar – samt det
kommunala arbetskollektivavtalet för skådespelare –
för skådespelare som arbetar på stadsteatrar. Avtalet
för musiker omfattar cirka 700 tjänsteinnehavare och
avtalet för skådespelare omfattar cirka 120 skåde
spelare.

Avtalsuppgörelsen
2020–2021
För kommunsektorn förhandlades tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för tiden 1.4.2020–28.2.2022.
Avtalsuppgörelsen för de kommunala tjänste- och
arbetskollektivavtalen 2020–2021 nåddes den 28 maj.
KT:s delegation godkände avtalsuppgörelsen 2020–
2021 på sitt möte samma dag. KT och huvudavtals
organisationernas representanter undertecknade avtalen den 17 juni vid ett möte som ordnades i Kommunernas hus.

Höjningar i enlighet med den allmänna linjen
Lönehöjningarna i avtalsuppgörelsen 2020–2021 är i
enlighet med den allmänna linjen som uppkommit
under arbetsmarknadsrundan. Kostnadseffekten för
den 23 månaders avtalsperioden är 3,04 procent.
Avtalsuppgörelsen innehåller två allmänna höjningar.
Den första allmänna höjningen skedde den 1 augusti
under verksamhetsåret. Storleken på den var 26 euro,
dock minst 1,22 procent. Den andra allmänna höjningen på en procent görs den 1 april 2021.
Lösningen innefattar en lokal justeringspott 1.4.2021.
Dess storlek är 0,8 procent av lönesumman inom avtalsområdet för det allmänna kommunala tjänste- och
arbetskollektivavtalet (AKTA) och flera andra avtal.
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Förhandlings- och avtalssystemet ändras
I avtalsuppgörelsen 2020–2021 ingår ett tjänste- och
arbetskollektivavtal, genom vilket det avtalas om
fortsättning och revidering av det kommunala huvudavtalet från 1993.
I avtalsuppgörelsen avtalade KT och huvudavtalsorganisationerna även om att det ska finnas ett gemensamt huvudavtal för kommun- och välfärdsområdena
samt en gemensam huvudförhandlingsgrupp om social- och hälsovårdsreformen, som är under beredning,
genomförs så att den innehåller en ny KT-lag.
I uppgörelsen avtalades även om ett SH-avtal för
personalen inom social- och hälsovården samt om
överförande av lärare inom småbarnspedagogik,
speciallärare och chefer till det kommunala tjänsteoch arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal
(UKTA).

I avtalsuppgörelsen avtalades även om en arbetsgrupp som utvärderar överlappningar mellan avtalen
för teknisk personal och timavlönad personal samt
AKTA:s tillämpningsområde.

Förhandlingsmålen uppnåddes
I tjänste- och arbetskollektivavtalen 2020–2021 förhandlade man fram ändringar i arbetstidsbestämmelserna, varav en del berodde på den nya arbetstids
lagen som trädde i kraft i början av 2020 och en del på
de borttagna förlängningarna som hade avtalats i konkurrenskraftsavtalet.
Arbetstidsförlängningarna som avtalats i konkurrenskraftsavtalet togs bort ur de kommunala tjänste- och
arbetskollektivavtalen, med undantag av läkaravtalet
– den 1 augusti för undervisningssektorn och den 31
augusti för övriga sektorer.
Arbetstidsförkortningen kompenserades med ett flertal avtalsbestämmelser. Som motvikt till arbetstids
förkortningen förhandlade man i AKTA 2020–2021 fram
flexibilitet i arbetstiden bland annat beträffande flexibel arbetstid, periodarbete och utjämningsperioden
för den maximala arbetstiden.
För arbetsgivarnas del är det betydelsefullt att man i
avtalsförhandlingarna åstadkom lättnader angående
byte av semesterpenning. Det blev enklare att byta semesterpenning till ledig tid då detta inte längre kräver
upprättande av ett lokalt tjänste- och arbetskollektivavtal.
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I förhandlingarna om läkaravtalet avtalade man om en
uppdatering av joursystemet så att det motsvarar
arbetstidslagen och -direktivet. Avtalet 2020–2021
innehåller bestämmelser om försök angående en ny
modell för läkares och tandläkares kvällsarbete i
hälsovårdscentraler och sjukhus.
I förhandlingarna om tjänstekollektivavtalet för undervisningssektorn avtalade man om bestämmelser,
genom vilka man i den grundläggande utbildningen
kan göra ledningen av i synnerhet stora skolor smidigare genom att arbetsfördelningen mellan rektorer
och övrig undervisningspersonal möjliggörs bättre.
Inom undervisningssektorn lyckades man även med
målen att i gymnasierna förenhetliga lönegrunderna
för annat arbete än undervisning. Talrika ändringar
gjordes i dessa inom yrkesutbildningen, där man gjorde användningen av systemet med lediga perioder
smidigare för att bättre stödja verksamhetens krav.

Avtal om arbetslivsutveckling
I samband med avtalsuppgörelsen avtalades även om
samarbete gällande arbetslivsutveckling. Förhandlingsparternas permanenta arbetsgrupp för arbetslivsutveckling (Tekry) planerar och startar projekt och åtgärder som stöd för utvecklingsverksamheten på kommunarbetsplatser, i kommunkoncerner och i regionala
organisationer.
Målet är en långsiktig verksamhet som möjliggör allokering av utvecklingen till olika sektorer, tjänster, sam-

arbetsstrukturer och vid behov till yrkesgruppspecifika projekt.

Avtalen utvecklas under avtalsperioden
I avtalsuppgörelsen avtalade man om flera avtals
områdesspecifika förhandlingsarbetsgrupper för
avtalsperioden, varav många har inlett sitt arbete
under verksamhetsåret.
Inom AKTA avtalades arbetsgrupper för att förnya
lönesystemet, se över bestämmelserna om familje
ledigheter samt för frågeställningar om arbetsoför
måga. Egna arbetsgrupper tillsattes för att reda ut
frågor i anslutning till bundenhet till arbetet och
resande i anknytning till arbetet.
Under avtalsperioden utvecklas läkargruppernas lönesystem i sin helhet. Utvecklingen av de nya arbetstidsmodellerna inom läkaravtalet och försöksbestämmelsernas funktionalitet följs upp.
Inom avtalsområdet för UKTA bereds under avtals
perioden en reform av den grundläggande utbildningen bland annat genom att förenkla fastställandet av
lönegrundsgrupperna som inverkar på skolans ledning. I gymnasiet fortsätter man att förenhetliga lönesättningen inom den gemensamma undervisningen
där arbetsmängden inte är beroende av läroämnet.
Inom yrkesutbildningen fortsätter utvecklingen av systemet med lediga perioder och lösningar söks för en
mer flexibel och enhetlig användning av arbetstiden.

Lokala meningsskilj
aktigheter om tolkning
Om det uppstår lokala meningsskiljaktigheter om
tolkning eller tillämpning av tjänste- och arbets
kollektivavtals bestämmelser förs lokala förhand
lingar om dem mellan den lokala arbetsgivarens och
huvudavtalsorganisationens representanter.
I det kommunala huvudavtalet finns bestämmelser
om förhandlingsförfarandet. Största delen av meningsskiljaktigheterna gällande arbets- och tjänste
kollektivavtalsbestämmelser blir lösta på lokal nivå,
vilket också är KT:s målsättning.
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Om man inte når enighet i de lokala förhandlingarna
kan den lokala meningsskiljaktigheten gällande tolkning föras till central förhandling och avgörande
mellan KT och huvudavtalsorganisationerna.

91 begäranden om central förhandling
Under verksamhetsåret lämnades 91 begäranden om
central förhandling till KT, vilket är 30 begäranden färre än året innan. En central förhandling kan resultera i
en enhällig lösning, en kompromiss från båda parterna eller den kan förbli oenig. En del av de centrala
förhandlingarna omfattar mycket stora helheter och
kräver mycket utredning. De centrala förhandlingarna
kan vara anhängiga väldigt länge.

Om meningsskiljaktigheten inte löses via centrala förhandlingar, kan ärendet föras till arbetsdomstolen för
avgörande. Under verksamhetsåret blev sammanlagt 9
arbetsdomstolsärenden anhängiga, vilket det också är
avsevärt mindre än året innan (17).

Böter till organisationer för
olagliga stridsåtgärder
KT förde under verksamhetsåret ett flertal stridsåtgärder arrangerade av organisationer och deras lokala
avdelningar till arbetsdomstolen. Domar är att vänta
nästa år.

Under verksamhetsåret meddelade arbetsdomstolen
avgöranden för de stridsåtgärder som arrangerats
2019.
I arbetsdomstolens dom som meddelades i juni (TT
2020:52) dömdes Förbundet för den offentliga sektorn
och välfärdsområdena JHL och dess avdelning i Raumo
till böter för olagliga stridsåtgärder som arrangerades
i november 2019 i Raumo.

•

I en annan dom (TT 2020:51) som även meddelades i
juni dömdes JHL och två av dess fackavdelningar till
böter för en olaglig utmarsch som arrangerades i
Björneborg i november 2019.
Enligt den dom (TT 2020:50) som arbetsdomstolen
meddelade i juni var även de stridsåtgärder som Tehy
och SuPer samt deras fackavdelningar i Norra Savolax
sjukvårdsdistrikt arrangerade vid Kuopio universitetssjukhus i september 2019 olagliga. Även de stridsåtgärder som Tehy och SuPer samt deras fackavdelningar inom Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun arrangerade i Lahtis i augusti 2019 (TT 2020:48) dömdes
vara olagliga. I båda domarna dömdes organisationerna till böter.

•

Dessutom meddelade arbetsdomstolen, hovrätten och
Högsta domstolen följande betydande avgöranden
gällande kommunsektorn:
•

TT 2020:83: Enligt arbetsdomstolens dom om lokala avtal utövade staden inte påtryckning på någon i
sparförhandlingarna. Arbetsdomstolen konstaterar
i sitt avgörande att staden otvivelaktigt hade sakliga
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•

grunder i anknytning till sin ekonomiska situation
att inleda samarbetsförhandlingar och sparåtgärder. Det är även obestridligt att staden till organisationernas huvudförtroendemän har kunnat föreslå ingående av ett lokalt avtal.
TT 2020:90: Enligt arbetsdomstolens avgörande
av 22.10.2020 skulle ersättningen till en arbetarskyddsfullmäktig på deltid betalas i proportion till
deltidsprocenten. Betalning av ersättningen i relation till arbetstiden motsvarade avtalsparternas
gemensamma syfte. Även om domen från oktober
uttryckligen gällde ersättning till arbetarskyddsfullmäktig har domen en mer vittgående inverkan
även för tolkningen av ersättning till en
förtroendeman i deltidsarbete.
TT 2020:98: Enligt arbetsdomstolens avgörande av
22.11.2020 bröt arbetsgivaren inte mot bestämmelserna i AKTA då denne inte betalade ersättning för
mertidsarbete retroaktivt till avdelningssekreterare
med anledning av arbetsdomstolens dom TT
2019:104. Även om staden ansågs ha tillämpat fel
arbetstidsform på avdelningssekreterare innan
domen meddelades bröt staden inte mot kollektivavtalet på det sätt som avses i 7 § i kollektivavtalslagen. Staden ansågs inte heller ha brutit mot bestämmelserna i AKTA då den inte till avdelnings
sekreterarna betalade ersättning för mertidsarbete
som baserar sig på en kalkyl för iakttagande av byråarbetstid innan domen TT 2019:104 meddelades.
Godkännande av yrkandena om böter skulle enligt
arbetsdomstolen ha lett till en kontrovers med
domen TT 2019:104.
TT 2020:57: Arbetsdomstolen förkastade i sitt
avgörande av 9.6.2020 en talan där det yrkades att

•

•

beredskapstid ska räknas till arbetstid och att KT
och välfärdssamkommunen ska betala böter och
övertidsersättningar. Tvisten gällde laboratorie
skötares beredskap och räknande av den till
arbetstiden. Enligt arbetsdomstolen har arbets
tagarnas arbetsuppgifter enligt en genomsnittlig
granskning inte upprepats under beredskapen med
så korta intervaller att beredskapen skulle kunna
anses vara arbetstid under hela den tid som anges
i talan.
Åbo hovrätt 11.6.2020, dom nr 405: Hovrätten meddelade 11.6.2020 ett avgörande som gällde ändring
av avtalad arbetstidsform. I fallet hade man avtalat
om arbetstidssystemet i arbetstagarens arbets
avtal. Hovrätten ansåg att ändringen av arbetstidssystem från formellt periodarbete till allmän
arbetstid inte påverkade arbetstagarens anställningsförhållande väsentligt. Arbetsgivaren fick
ändra arbetstidsformen ensidigt. Trots Åbo hovrätts beslut är rättesnöret som kommer av rättspraxisen att en ändring av villkoret angående
arbetstidsform inte anses väsentlig om man inte
uttryckligen har avtalat om en viss arbetstid. Om
det har avtalats i arbetsavtalet.
HD 2020:4: Staden vann en tvist om likabehandling
i Högsta domstolen (HD 2020:4). Det gällde en person som hade varit anställd som brandman hos
räddningsverket och som arbetade en del av sin
arbetstid i förstavårdsuppgifter på grundnivå.
Enligt domen var de uppgifter som brandmannen
skötte och en förstavårdares uppgifter på grund
nivå inte jämförbara, varför de inte med avseende
på lönevärderingen kunde anses vara lika eller likvärdiga.

SYSTEMET MED ARBETSFRED SATTES PÅ PROV
Arbetsfred uppnåddes inom kommunsektorn den 28
maj efter långa och svåra förhandlingar. Kommun
sektorns nya arbets- och tjänstekollektivavtal undertecknades den 17 juni. Samtidigt fastställde Tehys och
Supers förhandlingsorganisation Sote rf övertids- och
skiftesbytesförbud i nio sjukvårdsdistrikt.
Påtryckningsåtgärder i en annan branschs
förhandlingar
Sote rf försökte genom påtryckningsåtgärder riktade
mot sjukvårdsdistrikten påverka Avainta Arbetsgivarna
rf:s förhandlingar där det avtalades om kollektivavtal
för kommunägda bolag inom social- och hälsovårdsbranschen.
Aldrig tidigare inom kommunsektorns arbetsmarknads
historia har ett annat avtalsområdes tvister och påtryckningsåtgärder riktats mot kommunarbetsgivarna
under arbetsfred på det sätt som Sote rf gjorde.
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Stridsåtgärderna inföll under en svår tid
Stridsåtgärderna fördröjde normaliseringen av verksamheten i sjukvårdsdistrikten. I det akuta skedet av
coronakrisen var man tvungen att kraftigt inskränka
serviceverksamheten inom hälsobranschen. Köerna
till operationer och andra behandlingar hade växt på
ett oroande sätt.
Regeringen beslutade den 15 juni att avstå från användning av befogenheter enligt beredskapslagen och
undantagsförhållandena upphörde den 16 juni. Sote rf
utvidgade sina stridsåtgärder genast då undantagsförhållandena upphört.
Övertids- och skiftesbytesförbud för vårdpersonal
inom sjukvårdsdistrikten kan leda till att det inte finns
planerat antal personer i arbete under alla arbetsskift.
Situationen försvårades av att stridsåtgärderna inföll
under semesterperioden.

Övertids- och skiftesbytesförbuden som Sote rf
genomförde i sjukvårdsdistrikten upphörde den 1 juli
då Avainta och Sote rf nådde förhandlingsresultat
inom de då aktuella avtalsområdena.
Avtalskulturen förändras
De stridsåtgärder som Sote rf riktade mot kommun
arbetsgivarna under arbetsfred smulade sönder kommunsektorns avtalskultur. Samtidigt försvagade de
Sote rf:s trovärdighet som förhandlingspart.
Kommunarbetsgivarna kan i nuläget inte längre vara
säkra på att man uppnår arbetsfred genom arbetsoch tjänstekollektivavtalen. Det finländska systemet
med arbetsfred kräver en snabb korrigering, betonade
arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen i KT:s med
delande.

Avtalsområdesvis
utveckling
Avtalsparterna tillsatte ett flertal avtalsområdes
specifika arbetsgrupper för avtalsperioden 2020–2021.
Avtalen utvecklas under avtalsperioden även enligt
fortlöpande förhandlingsförfarande.

AKTA 2020–2021
Arbetsgruppen som utvärderar lönesystemet förhandlar om alternativ till det nuvarande systemet som baserar sig på utvärdering av uppgiftens svårighetsgrad.
I uppdraget ingår pilotprojekt och simulering av ett
alternativt system samt eventuell ändring av bestämmelserna om lönesättningssystemet, arbetserfarenhetstillägget och det individuella tillägget.
Arbetsgruppen som utvärderar bestämmelserna om
familjeledigheter utvärderar bestämmelserna om familjeledigheter i kap. V i AKTA. Arbetsgruppen följer de
ändringsbehov som uppstår i kommunsektorns avtalsbestämmelser av regeringens familjeledighetsreform.
Arbetsgruppen som utreder arbetets bundenhet och
resande i anknytning till arbete förhandlar om ändringsbehov i bestämmelser som föranleds av nya
arbetssätt och exempelvis flera arbetsplatser samt om
resande i anknytning till arbete. De ärendehelheter
som förhandlingarna gäller kan anknyta både till
arbetstidskapitlet och resekostnadsersättningar.
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Arbetsgruppen som behandlar bestämmelser om sjukledighet fick en förlängd tidsfrist under avtalsperioden 2020–2021. Arbetsgruppen utvärderar och utvecklar bestämmelser om sjukledighet samt ger gemensamma anvisningar för situationer med arbetsoför
måga som uppmuntrar till fortsatt arbete, återgång i
arbetet och arbetshälsa.

UKTA 2020–2021
Arbetsgruppen för lönesystemet förnyar fastställandet
av lönegrundsgrupper för undervisningspersonal inom
den allmänbildande utbildningen (UTKA del B 2 §) så
att fastställandet inom den grundläggande utbildningen baserar sig på antalet elever och antalet beslut om
särskilt stöd. Samtidigt granskas utvecklingen av lönesättningen och undervisningsskyldigheten för rektorer
i grundskolan.
Arbetsgruppen utvärderar även hur UKTA:s lönesystem
fungerar och vilka utvecklingsbehov det finns i fram
tiden, såsom exempelvis anställningsvillkoren för timlärare och genomförandet av de ändringar som
gymnasiets nya läroplan kräver.

bildningsarbete utvärderar helheten beträffande anställningsvillkoren inom grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete (UKTA del F) samt
möjligheten att aktualisera och förenkla dem.

tid. Deras effekter på verksamheten följs upp och utvärderas under avtalsperioden. Som en del av arbetet
utförs ett pilotprojekt med en dygnet runt-modell som
lämpar sig för specialsjukvården.

LÄKTA 2020–2021

Tekniska sektorns avtal 2020–2021

Parterna förhandlar under avtalsperioden om de kommande skedena i läkaravtalets nya lönesystem. Reformen gäller hela lönesystemet och dess olika löne
delar. Målet är att utveckla lönesystemet för de olika
läkargrupperna och särskilt beakta stödjande av vårdens kontinuitet inom primärhälsovården samt belöna
specialistläkare och -tandläkare i enlighet med
karriärutvecklingen. Särskild uppmärksamhet fästs vid
att förbättra orken i arbetet och arbetshälsan samt utveckla produktiviteten.

En arbetsgrupp kartlägger ett arbetstidssystem på
grundval av tjänste- och arbetskollektivavtal som lämpar sig för brand- och räddningsverket och som även
möjliggör långa arbetsskift inom ramen för arbetslagstiftningen och som betjänar brand- och räddningsverkens olika behov i arbetstidsarrangemangen.
Arbetsgruppen granskar i sitt arbete även försöks
bestämmelserna i bilaga 8 till TS-18.

Under avtalsperioden förhandlar man också om en revidering av systemet med prestationslön. Ändringarna
träder i kraft 1.4.2021. Till övriga delar träder ändringarna i kraft 1.3.2022, om inget annat följer av socialoch hälsovårdsreformen.

Arbetsgruppen följer upp utvecklingen av AKTA:s lönesystem och utvärderar eventuella åtgärder som följer
av det. Systemet med lediga perioder inom årsarbetstidsavtalet för undervisningspersonalen inom yrkes
utbildningen (UKTA del C) utvecklas.

Under avtalsperioden förhandlar man om ändring av
lönesystemet för veterinärer. I samband med detta
förhandlar parterna om ändringar i kommunala
tjänsteveterinärers arbetstidsbestämmelser med
beaktande av de krav som den nya arbetstidslagen
ställer på praktikerveterinärers arbete.

Arbetsgruppen som utvecklar anställningsförhållandena inom grundläggande konstundervisning och fritt

Läkaravtalet 2020–2021 innehåller bestämmelser om
placering av ordinarie arbetstid som gäller för en viss
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Arbetsgruppen utreder hur innehållet i lönekapitlet i
TS-20 kan förnyas och ger förslag om eventuella nödvändiga revideringar till TS-arbetsgruppen före utgången av avtalsperioden 2020–2021.

TIM-AKA 2020–2021
Avtalsparterna iakttar under avtalsperioden principerna om fortlöpande förhandlingsförfarande i de
tjänste- och arbetskollektivavtalsärenden som
parterna lyfte fram.

Ny och ändrad
lagstiftning
Under verksamhetsåret trädde en del lagändringar i
kraft som har betydelse för kommunsektorns an
ställningsförhållanden. Särskild stor inverkan hade
arbetstidslagen som trädde i kraft i början av året.
Avtalsparterna förhandlade om de ändringar i
kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal
2020–2021 som lagen förutsatte.

En ny arbetstidslag trädde i kraft
I början av verksamhetsåret trädde en ny arbetstidslag i kraft. Vissa bestämmelser i arbetstidslagen skulle
tillämpas på kommunala anställningar genast från
början av 2020, såsom exempelvis den nya bestämmelsen om dygnsvila som inverkade på arbetstids
planeringen för periodarbete.
I kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal är
bestämmelserna gällande arbetstid omfattande. Enligt
övergångsbestämmelsen får arbetsgivaren tillämpa
kollektivavtalets bestämmelser som avviker från
arbetstidslagen till dess att kollektivavtalet upphör
gälla. Avtalsbestämmelserna om arbetstid i AKTA 2018–
2019 iakttogs till slutet av avtalsperioden 31.3.2020.
I den nya arbetstidslagen finns det dock vissa bestämmelser som man inte längre kunde avtala annorlunda
om genom ett nationellt arbets- och tjänstekollektiv-
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avtal, såsom tiden som räknas som arbetstid och ersättande av förlorad veckovila.

neringen träder i kraft till fullo från början av april
2023, då den ska vara 0,7 arbetstagare per klient.

Under förhandlingarna om avtalsuppgörelsen 2020–
2021 avtalade avtalsparterna om de ändringar i
kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal
som den nya arbetstidslagen förutsatte. Ändringarna i
avtalsbestämmelserna som berodde på arbetstidslagen trädde i kraft den 1 april och de tillämpades retro
aktivt.

Efter att lagen har trätt i kraft beaktas endast i lagen
avsedda arbetstagare som utför direkt klientarbete i
personaldimensioneringen för verksamhetsenheter
med vård dygnet runt.

Begreppen i arbetstidskapitlet i AKTA ändrades för att
motsvara de begrepp som används i arbetstidslagen.
Ändringar gjordes bland annat i bestämmelserna om
maximal arbetstid, beredskap, vilotider och period
arbete.
I arbetstidsbestämmelserna i läkaravtalet gjordes
många ändringar. De mest centrala ändringarna gällde
tid som räknas som arbetstid, vilotider och maximal
arbetstid. All jour som utförs på arbetsplatsen räknas
som arbetstid.

Personaldimensionering i kraft stegvis
Lagändringarna angående personaldimensioneringen
inom tjänster för äldre trädde i kraft den 1 oktober.
Ändringarna gällde personaldimensionering inom
intensifierat serviceboende och långvarig anstaltsvård.
Dimensioneringen träder i kraft i fyra skeden. Från och
med början av oktober 2020 skulle personaldimensioneringen vara minst 0,5 arbetstagare per klient. Från
början av 2021 minst 0,55 och från början av 2022
minst 0,6 arbetstagare per klient. Personaldimensio-

Sjukskötarnas rätt att ordinera mediciner
utvidgades
Sjukskötarnas rätt att ordinera mediciner utvidgades i
början av verksamhetsåret då det läkemedelsurval
som får ordineras utökades. En sjukskötare får endast
ordinera medicin om hen har gått den utbildning som
krävs och fått ett skriftligt förordnande för mediciner
av den ledande läkaren på verksamhetsenheten.

Arbetsgivarna återfick anmälnings- och
informationsskyldigheter i
uppsägningssituationer
Arbetsgivarens anmälnings- och informationsskyldigheter i anslutning till uppsägningssituationer på grund
av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker återinfördes i lagstiftningen under verksamhetsåret.
I arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och lagen
om kommunala tjänsteinnehavare återinfördes bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att informera TE-byrån om uppsägning av minst tio arbetstagare
samt om skyldigheten att informera arbetstagaren om
hens rätt till en sysselsättningsplan. Motsvarande bestämmelser hade upphävts 2017. De nya bestämmelserna trädde i kraft våren 2020.

Rådgivning
KT betjänar kommun- och samkommunarbetsgivarna
genom att ge råd gällande tillämpning av avtals- och
lagbestämmelser.
KT:s sakkunniga svarar på rådfrågningar per e-post, telefon eller webbsidorna. Under verksamhetsåret hade
rådgivningen nio e-postadresser i bruk, via vilka svar
gavs på cirka 9 500 serviceförfrågningar.
Kontakterna via e-post följs aktivt och via dem når
man bäst en expert som kan svara på tolkningsför
frågningar gällande anställningsvillkor samt frågor
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gällande lagstiftning. Om det kommer mycket liknande
frågor via e-post kan separata anvisningar ges på
webbplatsen om dessa frågor och svar eller så sätts
de in under vanliga frågor.
Frågorna som kommer via e-post inverkar också bland
annat på vad KT beaktar i intressebevakningen eller
hurdan utbildning som ordnas för arbetsgivarna.

Coronavardagen och nya avtal
Antalet serviceförfrågningar ökade avsevärt under
verksamhetsåret i jämförelse med året innan då 7 000
serviceförfrågningar besvarades. Undantagssituationerna som coronapandemin orsakade och som

arbetsgivarna mötte ökade antalet frågor. KT ordnade
en separat KT-info för sina arbetsgivarkunder om
coronapandemins effekter på anställningsförhållandet. Även de nya arbets- och tjänstekollektivavtalen
ökade rådfrågningen.
Av alla besvarade rådfrågningar rör över hälften allmänna anställningsärenden och det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).
Tolkningsfrågor som berör detta sändes till nästan alla
e-postadresser, men speciellt till kvtes-, soster- och
vaka-adresserna.
Av svaren rörde 32 procent undervisningsbranschen
och tolkningsfrågor gällande det kommunala tjänsteoch arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal.

E-postservice år 2020
kvtes@kt.fi
På denna adress besvaras tolkningsfrågor gällande det
allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Till e-postservicen skickas mycket vitt
olika tolkningsbegäranden gällande allmänna anställningsvillkor.
soster@kt.fi
E-postadressen är avsedd särskilt för frågor av enheter inom social- och hälsovårdsbranschen gällande
tolkning av det allmänna kommunala tjänste- och
arbetskollektivavtalet (AKTA) och det kommunala
tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) och gällande
arbetslagstiftning.
vaka@kt.fi
På denna adress besvaras anställningsfrågor gällande
personal inom småbarnspedagogik och familjedag
vårdare. Flertalet frågor rör tolkning av det allmänna
kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).
ovtes@kt.fi
Via denna e-postservice besvaras huvudsakligen
tolkningsfrågor som rör det kommunala tjänste- och
arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal
(UKTA).
ttes@kt.fi
E-postservicens frågor gäller särskilt tolkning av det
kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönad
p
 ersonal (TIM-AKA).
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ts@kt.fi
Via denna e-postservice besvaras huvudsakligen
frågor som rör det kommunala tjänste- och arbets
kollektivavtalet för teknisk personal (TS).

toimisto@kt.fi
Till e-postservicen kan skickas frågor som gäller KT:s
verksamhet allmänt och som inte gäller tolkning av
arbets- och tjänstekollektivavtal.

tutkimus@kt.fi
Via denna e-postservice besvaras förfrågningar gällande statistik, undersökningar, kostnader och kostnadsberäkning av olika slag inom branschen. Från e-postservicen skickas även pågående utredningar och frågor gällande dessa besvaras.

viestinta@kt.fi
Via denna e-postservice besvaras frågor om kommunikation, till exempel bild- eller intervjuförfrågningar.

E-postservicens fördelning enligt ämne år 2020

■

51 %
Förfrågningar gällande det allmänna kommunala tjänsteoch arbetskollektivavtalet samt anställningsförhållanden.

■

32 %
Förfrågningar gällande undervisningssektorn och det
kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för
undervisningspersonal.

■

7%
Förfrågningar gällande branschens statistik, utredningar,
kostnader och kostnadsberäkning.

■

10 %
Övriga – frågor gällande KT och KT:s verksamhet och service.

INTRESSEBEVAKNING
Intressebevakningen för
kommunarbetsgivarna
är omfattande
KT sköter intressebevakningen för kommuner och
samkommuner på ett heltäckande sätt, så att
kommunarbetsgivarnas verksamhetsförutsättningar i
samhället ska vara goda. Det mest synliga arbetet
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inom intressebevakningen under verksamhetsåret utfördes i avtalsförhandlingarna, där kommunsektorn
nådde arbetsfred för de följande två åren. Dessutom
representerade KT kommunarbetsgivarna i otaliga
arbetsgrupper och organisationer. Svårigheterna inom
kommunekonomin och effekterna av coronapandemin
angav riktningen för intressebevakningen.
KT hade under verksamhetsåret representation i otaliga arbetsgrupper, varav en del rörde att föra målen i
regeringsprogrammet framåt. KT deltog aktivt bland

annat i beredningen av social- och hälsovårdsreformen och socialskyddsreformen. Dessutom påverkade
KT lagstiftningsberedningen genom sina utlåtanden,
där man förde fram ärenden som är problematiska ur
kommunarbetsgivarnas synpunkt.
Coronapandemin inverkade i hög grad på arbets
marknaderna och kommunernas och samkommunernas förutsättningar att till medborgarna erbjuda de
lagstadgade tjänster som de behöver. Detta skulle
naturligtvis beaktas i intressebevakningen, där det var

KT:s uppgift att säkerställa att verksamhetsmiljön förblev sådan att det är möjligt att sköta lagstadgade
uppgifter och ombesörja arbetsgivarskyldigheterna.
KT deltog bland annat i arbetet som utfördes i arbetsoch näringsministeriets coronagrupp på hög nivå och
framhöll kraftigt kommunorganisationernas dåliga
ekonomiska situation i sin intressebevakning. I intressebevakningen stödde man sig bland annat på aktuell
information som KT:s egna arbetsmarknadsutredningar producerade.

Samarbete och verksamhet med
arbetsmarknadscentralorganisationerna
Att förbättra sysselsättningen är KT:s centrala mål
såväl inom arbetsmarknadslösningar som inom den
övriga intressebevakningen. Samarbetet med de
andra arbetsmarknadscentralorganisationerna (Akava,
EK, KT, FFC och STTK) är intensivt.
I mars sökte arbetsmarknadscentralorganisationerna
tillsammans lösningar för att säkerställa det finländska samhället, finländska arbetsplatser, utkomsten
och företagens verksamhet. Det föreslogs åtgärder för
att sänka sysselsättningskostnaderna, göra arbetslagstiftningen flexiblare och förbättra socialskyddet för
de löntagare som blivit arbetslösa eller permitterade.
Regeringen beaktade dessa förslag i sitt omfattande
ekonomiprogram för att minska skadorna av corona
virusepidemin.
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Arbetsmarknadscentralorganisationerna fick av regeringen i uppdrag att före utgången av november avge
ett enhälligt förslag på åtgärder, genom vilka sysselsättningen bland personer över 55 år ökas med åtminstone 10 000 före slutet av 2029. KT hade önskat
att man skulle ha åstadkommit lösningar som förbättrar sysselsättningen. Man nådde dock inte enhällighet
i förhandlingarna.
I sina förhandlingar i december åstadkom regeringen
och arbetsmarknadscentralorganisationerna gemensamma likalöneåtgärder för åren 2020–2023. Programmet sammanställer regeringens och arbetsmarknadscentralorganisationernas gemensamma åtgärder
för att främja lönejämställdhet. Parterna är arbetsmarknadscentralorganisationerna, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet och
undervisnings- och kulturministeriet.

Ordinarie representation i organisationer som
är viktiga för kommunarbetsgivarna
KT har representation i flera ordinarie organ och samarbetspartners förvaltningar. KT:s arbetsmarknads
direktör Markku Jalonen till exempel representerar
kommunarbetsgivarna i Sysselsättningsfonden, där
man även var tvungen att reagera snabbt på de ökade
utgifterna som coronaepidemin orsakade och säkerställa att man kan ombesörja utkomstskyddet för
arbetslösa.

KT hade en representant även i Arbetarskyddsfondens,
Arbetshälsoinstitutets, Arbetarskyddscentralens och
Pensionsskyddscentralens styrelser. Även i dessa organisationer blev man tvungen att fundera på effekterna
av coronaepidemin på verksamheten. KT förmedlade
Arbetshälsoinstitutets coronaanvisningar till kommunfältet och deltog i utarbetandet av olika utredningar
och verksamhetsanvisningar i Arbetarskyddscentralens kommungrupp.
KT är även representerad i arbetsdomstolen, den kommunala tjänstetvistnämnden, försäkringsdomstolen
samt i besvärsnämnden för socialskydd och arbetspensionsärenden. KT samarbetade även med Statistikcentralen och Utvecklingsföreningen för yrkeskunnande rf (AMKE).
KT kunde påverka utvecklingen av kyrkans arbetsmarknadsärenden via Kyrkans arbetsmarknadsverks
beslutande organ, dvs. delegationen för Kyrkans
arbetsmarknadsverk. Där fungerade förhandlingschef
Henrika Nybondas-Kangas som KT:s representant.
I den nationella intressebevakningen påverkar KT via
EU:s nationella beredningssektioner och Finlands
ILO-delegation. KT samarbetar med arbetsgivarorganisationer inom den europeiska offentliga sektorn.

Utlåtanden av sakkunniga

Utlåtanden gavs bland annat angående
följande ärenden:

KT deltar i beredning av lagstiftning genom att på
begäran av ministerierna och tjänstemännen som
bereder lagstiftning ge utlåtanden angående lag
förslag som är under beredning.

•

Under verksamhetsåret fick KT ta emot 73 olika begäranden om utlåtande, varav merparten kom från olika
ministerier. Förutom från ministerierna framställdes
skriftliga begäranden om utlåtanden bland annat från
riksdagen och kommuner. Antalet utlåtandebegäranden var 60 procent mer än under verksamhetsåret
innan. Utöver begäranden om utlåtande mottog KT
även flera service- och informationsbegäranden från
olika samarbetspartner.
KT gav inte skriftliga svar på alla begäranden om
utlåtande. I vissa fall kunde utlåtande ges som en del
av Kommunförbundets eller någon annan samarbetspartners utlåtande eller så kunde ställningstagandet
ges till kännedom på något annat sätt.

•

KT:s, Kommunförbundets och Arene rf:s gemensamma ställningstagande om fortbildning för utländska sjukskötare. Utbildad vårdpersonal som
flyttar till Finland från något land utanför EU/
EES-området ska avlägga de kompletterande studier som Valvira fastställer. Yrkeshögskolorna har
utvecklat modeller för de fortbildningar som yrkeskompetensen kräver. Enligt ställningstagandet är
genomförandet av dessa modeller förmånligare för
samhället än att utbilda en sjukskötare.

•

Utlåtande om genomförande av jämställdhets
planering inom småbarnspedagogik för lagberedningen angående ändringen av jämställdhetslagen.
KT stödjer främjande av jämställdhet inom små-

40 skriftliga utlåtanden eller expertutlåtanden
KT gav sammanlagt 40 skriftliga utlåtanden och expertutlåtanden. Utlåtandena gällde huvudsakligen lagberedning i förslags- eller beredningsskedet och arbetsgruppernas rapporter. För vissa ärenden har utlåtande
getts ett flertal gånger beroende på ärendets beredningsskede.
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Utlåtande angående utkastet till regeringens förslag till riksdagen om lag om ändring av lagen om
småbarnspedagogik. I förslaget specificeras av
vikande från personaldimensioneringen för daghem samt föreslås att en anmälningsskyldighet
regleras för personalen inom småbarnspedagogik.
KT anser det vara viktigt att man tillfälligt kan av
vika från dimensioneringen även på grund av personalens oplanerade sjukfrånvaro. KT anser att
anmälningsskyldigheten enligt förslaget är oklart
definierat och anser det inte vara nödvändigt att
utöka de administrativa skyldigheterna för personalen inom småbarnspedagogik och kostnaderna
för anordnande av tjänsterna.

barnspedagogik. Det sätt att genomföra jämställdhetsplaneringen som lagförslaget anger kan dock
vara utmanande för en del verksamhetsställen. KT
anser att främjandet av jämställdhet redan är en
del av planerna inom småbarnspedagogiken, och
att kostnaderna för nya skyldigheter ska utvärderas och ersättas till kommunerna.
•

Ställningstagande till Utbildningsstyrelsen om modeller för omsorgsassistentutbildningen. Etableringen av innehållet i omsorgsassistentutbildningen är mycket viktig och det finns skäl att framskrida snabbt i beredningen av den. KT är besviken på
hur man har försökt skrota etableringen av modellen för omsorgsassistentutbildningen som grundar
sig på långa förhandlingar och ett viktigt utvecklingsarbete.

•

Utlåtande till EU28-arbetsrättssektionens begäran
om kommentarer om Europeiska kommissionens
landspecifika rekommendationer för Finland.
Europeiska kommissionen rekommenderade fyra
utvecklingsområden för Finland. Den första av
dessa omfattar en utökning av antalet yrkespersoner inom hälso- och sjukvården samt en förbättring av tjänsternas tillgänglighet. Enligt kommissionen ska den kris som pandemin orsakat skötas,
aktiv arbetsmarknadspolitik ska bedrivas, företag
och investeringar ska stödjas samt penningtvätt
ska effektivt förhindras.

•

Utlåtande om utkastet till regeringens förslag till
riksdagen om en lag om temporär ändring av 52 §

i lagen om yrkesutbildning. KT understödde en
ändring av 52 §, vilken möjliggjorde utförande av
yrkesprov trots de dröjsmål som epidemisituationen orsakade. KT önskade att undervisnings- och
kulturministeriet även preciserar 54 § 1 mom.
i lagen angående bedömare av examensdelar.
•

•

•

Utlåtande om regeringens förslag till riksdagen om
lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning. KT understöder de ändringar som föreslås, vars syfte är att göra administrativa processer
och tillståndspraxis flexiblare.
Utlåtande om regeringens förslag till riksdagen om
lagar om ändring av arbetspensionslagarna och
folkpensionslagen (familjepension). KT understöder de förslag som getts för ändring av arbetspensionslagarna och folkpensionslagen. Det är viktigt
att lagstiftningen moderniseras så att den mot
svarar de förändrade behoven i samhället och familjerna. KT anser det också vara viktigt att man
följer upp hållbarheten i arbetspensionssystemets
finansiering.
Utlåtande om regeringens förslag till riksdagen om
en lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. KT understöder
ändringsförslaget och revideringen av lönesubventionen. Konsekvenserna av lönesubventionsåtgärderna ska enligt KT utvärderas och följas upp.
Dessutom är det viktigt att separat höra erfarenheterna från kommunernas sysselsättningstjänster
när lönesubventionen utvecklas.
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•

Utlåtande om utkastet till kvalitetsrekommendation om service för äldre 2020–2023. KT anser att
ämnesområdena i rekommendationen är motiverade. I sitt utlåtande bedömer KT innehållet i utkastet till kvalitetsrekommendation. KT föreslår även
preciseringar bland annat gällande konsekvensbedömning, genomförande av rekommendationerna,
kompetensutveckling och rekommendationernas
användbarhet.

KT:s sakkunniga hördes av riksdagen
Utöver skriftliga utlåtanden deltog KT:s sakkunniga i
riksdagens höranden, där de gav åtta expertutlåtanden för lagberedning.
Expertutlåtandena på hörandena gällde bland annat
regeringens propositioner till riksdagen om lagen om
ändring av lagen om Keva, lagen om ändring av lagen
om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för
äldre samt skrivningen i regeringsprogrammet om
jämställdhets- och likabehandlingsplanering inom
småbarnspedagogiken.

De skriftliga utlåtandebegärandena fördelade sig
enligt följande 2020:

■
■
■
■
■
■
■
■
■

21 % Arbets- och näringsministeriet
21 % Social- och hälsovårdsministeriet
19 % Riksdagen
14 % Undervisnings- och kulturministeriet
7 % Kommuner och samkommuner
7 % Finansministeriet
1 % Kommunikationsministeriet
1 % Inrikesministeriet
9 % Övriga

KT bevakade
kommunarbetsgivarnas
intressen i ministeriernas
arbetsgrupper

I likhet med tidigare år deltog KT under verksamhetsåret i arbetet i tiotals arbetsgrupper samordnade av
ministerierna med målet att säkerställa att man i dem
beaktar kommunarbetsgivarnas behov. KT var med
och påverkade arbetet i arbetsgrupper ledda av socialoch hälsovårdsministeriet, finansministeriet, arbetsoch näringsministeriet, undervisnings- och kultur
ministeriet samt jord- och skogsbruksministeriet.

viktig roll i att till kommunarbetsgivarna förmedla
riktlinjer och anvisningar gällande coronaepidemin
som ministerierna och deras underlydande organisationer samt olika arbetsgrupper utarbetade.

Ministerierna för framåt reformer i enlighet med regeringsprogrammet och bereder lagar och författningar i olika arbetsgrupper och projekt. KT påverkade år
2020 i tiotals arbetsgrupper samordnade av ministe
rierna. Coronapandemin inverkade också på arbetet,
KT deltog bland annat i arbetet i en coronagrupp på
hög nivå.

Effekterna av coronaepidemin märktes i arbetsgruppernas arbete bland annat genom att man övergick till
möten på distans. Dessutom var man under verksamhetsåret tvungen att med en snabb tidtabell starta
arbetsgrupper som man inte ännu hade någon vetskap om i början av verksamhetsåret. KT deltog i en
coronaarbetsgrupp på hög nivå som samordnades av
arbets- och näringsministeriet. Dessutom hade KT en

Coronaviruset orsakade under verksamhetsåret betydande hot för verksamheten på arbetsmarknaderna,
och arbets- och näringsministeriet tillsatte i mars
2020 en arbetsgrupp att samordna och bereda arbetsmarknadsåtgärder för att minska den skada som
coronaviruset orsakar. Det fanns ett hot om bland annat en markant ökning av permitteringar och uppsägningar samt en konkursvåg för livskraftiga företag.
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Coronagruppen sökte metoder att minska
pandemins verkningar på arbetsmarknaderna

Arbetsminister Haatainen kallade representanter från
ministerier, myndigheter och arbetsmarknadsparter
till arbetsgruppen. Förhandlingschef Jorma Palola
företrädde KT och kommunarbetsgivarna i gruppen.
Arbetsgruppens uppgift var att följa upp verkningarna
av coronaviruset på arbetsmarknaderna och ge förslag
för att säkerställa fungerande arbetsmarknader, bevarande av arbetsplatser, stöd för arbetstagare och förebyggande av onödiga konkurser.
På förslag av gruppen lämnade regeringen ett förslag
om temporär ändring av arbetsavtalslagen, lagen om
sjöarbetsavtal och 51 § i lagen om samarbete inom
företag. Syftet var att ge arbetsgivarna möjlighet att
anpassa sin verksamhet snabbare än tidigare.

Beredningen av social- och hälsovårds
reformen och socialskyddsreformen fortsatte
Beredningen av social- och hälsovårdsreformen i enlighet med regeringsprogrammet fortsatte under verksamhetsåret. KT var med och påverkade reformen
både i social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp
och via remissförfarande.
Socialskyddsreformen var en annan stor helhet som
hörde till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och socialskyddskommittén fortsatte
reformarbetet även år 2020. Tjänster som produceras
med offentlig finansiering och kommunsektorns
arbetsgivarverksamhet befinner sig i en stor förändring. Genom reformen vill man bygga ett system som
är tydligare och mer fungerande än det nuvarande ur
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medborgarnas synvinkel. Målet är att sammanjämkningen av arbete och socialskydd ska vara enklare än
tidigare i föränderliga livssituationer. Ur KT:s synvinkel
är det viktigt att systemet bygger på en ekonomiskt
hållbar grund.
Socialskyddshelheten omfattar även projektet med att
förnya pensionssystemet. Under verksamhetsåret deltog KT:s arbetsmarknadsombudsman Juha Knuuti i
arbetet i arbetsgruppen som bereder sammanslagningen av kommunala och privata sektorns pensionssystem. Även denna arbetsgrupp samordnas av SHM
och beredningen fortsatte på basis av förslag och
huvudriktlinjer från den tidigare arbetsgruppen som
utredde olikheterna i pensionssystemen. Arbets
gruppen har som uppgift att bereda ett förslag till
sammanslagning av det kommunala pensionssystemet
och privata sektorns arbetspensionssystem. Ur KT:s
synvinkel är det bland annat viktigt i reformen att
kommunarbetsgivarna inte hamnar i en ofördelaktig
ställning på grund av större pensionsavgifter.

dimensioneringen hade beretts redan 2019, men
arbetsgruppen koordinerad av SHM fortsatte utredningen av de andra helheterna som ingår i uppdraget.
Till dessa hör bland annat säkerställande och upp
följning av hemvårdens tillräcklighet och uppföljning
av dimensioneringen för dygnet runt-vård.
I augusti 2020 trädde även en lag i kraft som stegvis
medför en lagstadgad personaldimensionering på 0,7
i äldreomsorgslagen. KT anser det vara viktigt att det
finns en övergångstid för dimensioneringen som ger
möjlighet att underskrida den fram till 1.4.2023, så att
kommunerna och samkommunerna kan bereda sig för
rekrytering av ytterligare personal. KT förutsatte även
att tilläggskostnaderna som uppstår av reformen ersätts fullt ut.

Lösningar söktes för arbetskraftens
servicestruktur, omställningsskyddet och
lokala avtal

Dessutom fortsatte regeringen Marins beredning av
familjeledighetsreformen under verksamhetsåret. KT
deltog i arbetet tillsammans med de andra arbetsmarknadsparterna. KT ansåg det vara viktigt i beredningen
att reformen blir sådan att den genuint förbättrar jämställdheten utan att öka arbetsgivarnas kostnader.

En av de centrala målsättningarna för regeringen Marin har varit att förbättra sysselsättningen och att höja
sysselsättningsgraden till 75 procent. Coronaepidemin
inverkade naturligtvis på tidtabellen för dessa målsättningar. Dessutom var man tvungen att i beredningen av sysselsättningsåtgärderna beakta coronakrisens
verkningar på verksamhetsmiljön.

Revideringar i tjänster för de äldre

Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättning
styr genomförandet av regeringsprogrammet och har
underarbetsgrupper till sin hjälp. Arbets- och näringsministeriet ändrade underarbetsgruppernas uppgifter

Beredningen av revideringen av tjänster för de äldre
fortsatte under våren 2020. Ändringen i personal

och sammansättning mitt under verksamhetsåret så
att gamla underarbetsgrupper avslutades och en ny
arbetsgrupp tillsattes för att utreda tjänster, förmåner
och delaktighet.
KT deltog i tre underarbetsgruppers arbete,
dvs. i arbetsgrupper som utredde
• den arbetskraftspolitiska servicestrukturen
• tjänster, förmåner och delaktighet
• lokala avtal.
Underarbetsgruppen som behandlade den arbetskraftspolitiska servicestrukturen hade som uppgift att
revidera arbets- och näringslivstjänsterna så att de
stödjer en snabbare sysselsättning. Gruppen följer
upp kommunförsök med sysselsättning samt deras
resultat och verkningsfullhet.
Coronaepidemin påverkade att arbets- och närings
ministeriet i augusti 2020 tillsatte en ny underarbetsgrupp att utreda tjänster, förmåner och delaktighet
som stöd för regeringen i beredningen av sysselsättningsåtgärderna. Arbetsgruppens uppdrag var mycket
omfattande. Till uppdraget hörde bland annat att bereda förslag till revidering och utökad användning av
lönesubvention samt till revidering av utkomstskyddet
för arbetslösa. Dessutom förväntades arbetsgruppen
ge förslag om förbättring av sysselsättningen av partiellt arbetsförmögna och andra som befinner sig i en
svår arbetsmarknadsställning, tillgodoseende av kom-
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petensbehov, utvecklande av digital kompetens och
förbättring av arbetsinvandring.
Arbetsgruppen för lokala avtal utredde i enlighet med
uppdraget möjligheter att utvidga lokalt avtalande.
Arbetsgruppen lämnade i februari 2020 sin redogörelse där den beskrev nuläget inom lokalt avtalande.
Dessutom granskar man i utredningen ställnings
taganden som presenterats i forskningslitteraturen
om lokala avtals ekonomiska verkningar och sysselsättningseffekter. Arbetsgruppen fortsatte beredningen av förslagen på basis av utredningen.

KT delaktig i konstruerande av en lägesbild av
kommunerna
Under verksamhetsåret fortsatte arbetet, som inleddes 2019, med att konstruera en lägesbild av kommunerna. Arbetet samordnades av finansministeriet och
från KT deltog utredningschef Mika Juutinen.
Målet var att bilda en helhetsuppfattning om kommunernas situation och utsikterna för de närmaste åren
som grund för regeringens beslutsfattande. I bakgrunden fanns också en tanke om att förändringarna i
verksamhetsmiljön och olikheterna mellan kommunerna lyfter fram ett behov av att granska hur jämlika
lagstadgade tjänster och finansieringen av dem kan
säkerställas för medborgarna.

Information insamlades bland annat om kommunernas tjänster, befolkningsutvecklingen, livskraften och
den ekonomiska situationen. Dessutom utfördes kommunspecifika tryckberäkningar för att prognostisera
kommunens ekonomiska utveckling. Lägesbilden
publicerades i juni 2020.

I undervisningssektorns arbetsgrupper
utvecklades yrkesutbildningen,
läroavtalsutbildningen och lärarutbildningen
KT deltog under verksamhetsåret i arbetsgrupper
samordnade av undervisnings- och kulturministeriet
där man utvecklade kvaliteten och jämställdheten
inom övrig yrkesutbildning, läroavtalsutbildningen,
lärarutbildningen och fortgående inlärning.
KT hade också en representant i arbetsgruppen
Oikeus oppia (rätt att lära), vars syfte var att förbättra
kvaliteten och jämställdheten inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen via ett utvecklingsprogram. Målet är också att starta projekt där
man utvecklar nya innovativa sätt att stödja lärande
och skolgång inom förskoleundervisningen och den
grundläggande utbildningen.
KT deltog även i arbetet i ministeriets prognosti
seringsforum och arbetslivskommittéer.

Utbildning
KT:s sakkunniga utbildar årligen kommunernas och
samkommunernas ledning, chefer samt personal som
arbetar inom löne- och personalförvaltning.
KT ordnar olika evenemang för sina arbetsgivarkunder,
exempelvis utbildning om nya avtalsbestämmelser,
verkningar av lagändringar eller annat aktuellt som
inverkar på kundernas vardag. I mars 2020 ordnades
ett coronawebbinarium och i juni avtalsinfon i form av
KT-infon.

Stöd för de närmaste cheferna
Under de senaste åren har KT alltmer ordnat olika
aktualitetsdagar för sina nätverk där det är viktigt att
bli bekanta och dela erfarenheter med andra i motsvarande situation. Chefskapsakademin grundades
2020 för att stödja ledarskapet på arbetsplatser i kommuner, samkommuner och kommunkoncerner. Chefskapsakademin är en tillväxande elektronisk plattform
som sporrar de anställdas närmaste chefer till att
utveckla sig och sina arbetsteam trots begränsade
r esurser.
Dessutom vill KT stödja arbetsgivarna inom socialoch hälsovården i förändring och har via olika projekt
erbjudit webbinarier för chefsarbete. Dessa utbildningar och coachningar har ordnats tillsammans med
projekten Soteliiderit och Etänä enemmän.
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Utbildningssamarbete med FCG
Merparten av KT:s utbildningar planeras och arrangeras i samarbete med Finnish Consulting Group FCG Oy.
Utbildningarna gällde huvudsakligen innehåll och
tolkning av olika arbets- och tjänstekollektivavtal,
bland utbudet fanns till exempel anställningsdagar
om AKTA och UKTA, såväl för yrkesutbildningen som
för den allmänbildande utbildningen. Gemensamma
utbildningar var också exempelvis Esimies-passi 2020
(chefspasset 2020) och olika utbildningsprogram såsom utbildningsprogrammen för KT-kontaktpersoner,
löne- och personalförvaltning eller anställningsfrågor
i chefsarbete.
Under verksamhetsåret ordnades sammanlagt 63 utbildningsevenemang i samarbete med dem. I början
av året ordnades ännu sammanlagt 13 utbildningar

med närvaro, men från och med mars var alla utbildningar webbinarier och webbutbildningar. Under verksamhetsåret deltog cirka 4 000 personer i utbildningar. Dessutom beställde kommunerna och samkommunerna 6 egna utbildningsevenemang. Sammanlagt deltog cirka 4 300 personer i dessa utbildningar.

Mellanår för EKJ-ledarskapscoachning
Ledarskapscoachningen för chefer och mellanledning
– EKJ-programmet– för kommuner, samkommuner och
organisationer ägda av kommuner inleddes inte år 2021.
Bakom EKJ-programmet står Kommunförbundet, KT,
Keva, Avainta Arbetsgivarna rf och Kommunfinans. FCG
Konsultointi Oy svarar för de praktiska arrangemangen
för ledarskapscoachningen som varar ungefär ett år.

Intressebevakning
inom EU
Internationell intressebevakning i EU för kommun
arbetsgivarnas räkning är KT:s uppgift. Bäst kan man
påverka EU:s beslutsfattande i början av beredningen.
Det är viktigt att samla kommunarbetsgivarnas
gemensamma intressebevakningsmål och bevaka intressen genom kontakt till kommissionen och Europa
parlamentets medlemmar samt att utnyttja arbets
givarsamarbetet på Europanivå och den kontakt som
därigenom uppnås till den beredning som sker i kommissionen.
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Många initiativ angående arbetsmarknaderna som EU
tagit har under de senaste åren berört den europeiska
pelaren för sociala rättigheter. Initiativen påverkar
även kommunarbetsgivarnas verksamhet i Finland om
de verkställs. Till exempel EU:s direktivförslag om minimilöner och löneöppenhet inverkar på hela Finlands
arbetsmarknadssystem då de genomförs.

Organisationer och forum för
arbetsgivarintressebevakning
Arbetsmarknadsparternas dialog har blivit en del av
Europeiska unionens förvaltningssätt. KT har representation i flertalet gemensamma arbetsgrupper inom

EU samt i intressebevakningen i Bryssel. Dessutom är
KT med i ministeriernas centrala EU-beredningssek
tioner.
KT är med i följande organisationer och forum för
arbetsgivarintressebevakning på EU-nivå:
•
•
•

SGI Europe, Services of General Interest in Europe
(tidigare CEEP), den europeiska organisationen för
offentliga arbetsgivare och offentliga företag
CEMR, Council of European Municipalities and
Regions, de europeiska kommunförbundens
takorganisation
HOSPEEM, European Hospital and Healthcare
Employers’ Association, intressebevaknings

•

organisation för arbetsgivare inom sjukhus- och
hälsovårdsbranschen
EFEE, The European Federation of Education
Employers, intressebevakningsorganisation för
arbetsgivare inom undervisningssektorn

SGI Europe genomför ett omfattande
arbetsprogram
Inom EU behandlas kommunsektorns arbetsmarknadsärenden i kommunsektorns socialdialogkommitté. Via SGI Europe deltar KT i den sociala dialogen
som täcker alla branscher.
KT är medlem i SGI Europes Finlandssektion tillsammans med Statens arbetsmarknadsverk. Finlands
sektionen har medlemskap i SGI Europes arbets
sektion (SAB) samt i de ordinarie beslutsfattande
organen.
Finlandssektionen deltar aktivt i förhandlingarna angående digitalisering och förändringar i arbetslivet,
kunnande, jämställdhet, familjeledigheter, arbetstider
och andra saker som är viktiga ur Finlandssektionen
synvinkel.
Finlandssektionen tog starkt ställning till initiativet
om minimilön för medborgarna i EU.
Ett gemensamt arbetsprogram 2019–2021
I socialdialogen förhandlar man om gemensamma
linjedragningar och åtgärder. Med detta avses förhandlingar och gemensamma åtgärder mellan EU:s
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 rbetsmarknadsparter. Inom socialdialogen har flera
a
ramavtal upprättats. En del av dem har genom direktiv
blivit en del av Finlands lagstiftning. Arbetsmarknadsparterna har förhandlat om ikraftträdandet av vissa
ramavtal och de har till exempel beaktas inom kommunsektorn i kollektivavtalstexter eller förmedlats på
något annat sätt.
Teman och målsättningar för arbetsprogrammet
2019−2021:
•

Digitalisering: EU-arbetsmarknadsparternas mål
är att upprätta ett ramavtal angående digitalisering.

•

Förbättring av arbetsmarknadernas och socialskyddssystemens funktionalitet: EU:s arbetsmarknadsparter har bildat en arbetsgrupp som ska
överlägga hur arbetsmarknadernas och socialskyddssystemens funktionalitet kan förbättras. Under verksamhetsåret fokuserade man på unga som
med risk för marginalisering och en aktiv arbetsmarknadspolitik.

•

Kunnande: EU:s arbetsmarknadsparter har startat
ett projekt som ska stödja innovation, kompetensutveckling och utbildningsanordnande samt tillgång till utbildning.

•

Förebyggande av arbetets psykosociala belastning:
Arbetsmarknadsparternas mål är att ge förslag på
gemensamma åtgärder, med vilka man kan
förebygga detta snabbt växande problem i arbetslivet.

•

Cirkulär ekonomi: Med ett gemensamt projekt utreds hur den cirkulära ekonomin inverkar på sysselsättningens tillväxt och ändrar arbetslivet.

•

Utveckling av beredskap till en bättre socialdialog:
EU:s arbetsmarknadsparter fortsätter sina ansträngningar bland annat för att avtal som man
upprättat tillsammans bättre ska verkställas i
EU-länderna och att samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare ska bli bättre.

CEMR-medlemsorganisationerna sysselsätter
cirka 20 miljoner löntagare.
De europeiska kommunförbundens takorganisation
CEMR:s arbetsgivargrupp påverkar och ger utlåtanden
om förslag till direktiv och rekommendationer angående arbetslagstiftning, socialskydd och arbetslivet.
CEMR företräder alla 28 EU-länders kommuner och regionala förbund. Som arbetsgivare sysselsätter medlemsförbunden cirka 20 miljoner löntagare.
Under verksamhetsåret fortsatte Europeiska kommissionen aktivt beredningen och genomförandet av direktiv angående arbetsmarknaderna och särskilt främjandet av genomförandet av den så kallade pelaren
för sociala rättigheter. CEMR följde aktivt med situationen och beredde kommunarbetsgivarnas ställningstaganden. EU-ländernas situationer skiljer sig
avsevärt från varandra, och en så kallad one size fits
all-verksamhetsmodell är vanligtvis inte den mest
lämpliga lösningen. Den nordiska välfärdsstaten och
arbetsmarknadssystemet har som perspektiv varit i

centrum för Finlands, Sveriges, Danmarks, Islands och
Norges ställningstaganden.
Lokala tillämpningar av den europeiska socialdialogen
I samarbete med EPSU (European Public Service
Union, Europeiska federationen för offentliganställdas
förbund) inleddes projektet ”European Dialogue, Local
Solutions” för åren 2020–2022. I det nya projektet är
målet att följa upp och värdera verkningarna på den
lokala nivån av dialogen på Europanivå och att ta lärdom för planeringen av innehållet i de kommande
årens dialog.

HOSPEEM för offentliga arbetsgivare inom
hälso- och sjukvård
HOSPEEM grundades 2005 för att tillvarata intressen
hos arbetsgivarna inom den europeiska sjukhus- och
hälsovårdsbranschen i frågor gällande arbetskraft och
arbetsmarknadsrelationer. KT har varit medlem i
HOSPEEM sedan 2009.
Samarbetet mellan sjukhussektorns arbetsgivare
HOSPEEM och EPSU, som representerar branschens
arbetstagarorganisationer, har fortsatt inom ramen för
socialdialogen som kommissionen godkänt.
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Arbetsprogrammet Hospeem
Hospeems arbetsprogram för sjukhussektorn 2020–
2022 innehåller målsättningar bland annat för
arbetarskydd och arbetshälsa, kompetens, digitalisering och fortsättning i arbetet. Projektet är en fortsättning på i HOSPEEM:s och EPSU:s gemensamma projekt
2017–2018 ”Promoting effective recruitment and retention policies for health workers in the EU by ensuring
access to CPD and healthy and safe workplaces supportive of patient safety and quality care”, med vilket
man sökte effektiv praxis för rekrytering och engagerande av personal inom hälsovårdsbranschen. Inom
projektet förde man fram sjukhusbranschens goda
praxis för förebyggande av personalens belastning och
för möjligheter till fortsatt arbete och livslångt
lärande.

Bildningsarbetsgivarna, med vilka KT samarbetar tätt
angående gemensamma ärenden i EFEE.

Ordnande av utbildning under undantagstid
togs upp i EFEE

EFEE har deltagit i flera av kommissionens arbets
grupper, deltagit i möten och konferenser gällande
utbildning samt påverkat beslutsfattandet genom att
ge utlåtanden. EFEE ordnade två allmänna sammanträden under året. Organisationens arbetsutskott
sammanträdde totalt fyra gånger.

EFEE företräder arbetsgivare inom undervisnings
sektorn på alla utbildningsnivåer. I verksamheten
deltar 18 medlemsländer och cirka 30 olika utbildningsorganisationer. EFEE representerar allmänbildande utbildning, yrkesutbildning och utbildning på högskolenivå. Från Finland deltar förutom KT även Sivista

Coronapandemin inverkade på EFEE:s verksamhet.
På alla möten har man behandlat coronapandemins
verkningar på anordnade av utbildning. Under året
utvecklades även de egna verksamhetsmodellerna och
alla träffar och möten ordnades via fjärranslutning.
EFEE ordnade tillsammans med ETUCE (the European
Trade Union Committee for Education) två ESSDE-
träffar (European Sectoral Social Dialogue in Education). På dessa möten inom socialdialogen behandlades bland annat modernisering av högskoleutbildning
och forskning, digitalisering av undervisningen, livslångt lärande och utbildningslösningar i angående
invandrarnas integration.

KT FICK REPRESENTANTER I KEVAS STYRELSE
KT:s långvariga mål uppfylldes då KT för första gången
fick representation i Kevas styrelse. Till ledamöter i
styrelsen valdes ordföranden för KT:s delegation
Kirsi-Marja Lievonen och arbetsmarknadsdirektör
Markku Jalonen. Deras personliga ersättare är Petra
Määttänen, medlem av KT:s delegation, och KT:s
u
 tredningschef Mika Juutinen.
Det är viktigt att KT är med i Kevas styrelse och beslutar om storleken på kommunernas arbetspensions
avgift samt andra ärenden som påverkar kommun
arbetsgivarnas verksamhet. Ledamöternas mandat
period är två år.
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Lagen om Keva ändrade förvaltningen
Lagen om Keva ändrades i början av augusti. Samtidigt
ändrade arbetspensionsanstaltens förvaltning. Kevas
delegation ändrades till Kevas fullmäktigesamman
träde. Fullmäktige tillsattes av finansministeriet på
förslag av Finlands Kommunförbund rf, de kommunala
huvudavtalsorganisationerna och KT.
Som ordförande för fullmäktige fortsatte Seinäjoki
stads social- och hälsovårdsdirektör Harri Jokiranta
och som vice ordförande FM Maarit Ojavuo.

Kevas styrelse valdes på förslag av valutskottet som
valts av fullmäktige. Styrelsen har 11 ledamöter och
sammansättningen ska uppfylla de behörighets- och
kompetenskrav som fastställts i lagen om Keva. Enligt
lagen väljs två ledamöter till styrelsen bland de personer som KT Kommunarbetsgivarna föreslår.
Av ledamöterna väljs tre bland de personer som föreslagits av de huvudavtalsorganisationer som avses i
det kommunala huvudavtalet (Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf,
Offentliga sektorns union JAU och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf ).

UTVECKLING AV PERSONALLEDNING
Arbetslivsutveckling
Inom arbetslivsutveckling är samarbete i olika nätverk och tillsammans med olika partner viktigt.
Representanterna för kommunsektorns arbetsgivare
och huvudavtalsorganisationerna är bland de viktigaste nätverks- och samarbetspartnerna för KT.
Arbetslivsutveckling är en betydande del av KT:s och
de personalrepresenterande huvudavtalsorganisa-
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tionernas riksomfattande samarbete. Inom kommunsektorn finns det en stark tradition av samarbete och
man eftersträvar ett allt bättre arbetsliv genom samarbete.
Kommunsektorns arbetsmarknadsparter är tillsammans aktivt med och främjar utvecklingen av arbetets
innehåll, verksamhetsmetoder och organisationssätt.
Målet är att effektivt fungerande offentliga tjänster
som utvecklas även i fortsättningen kvarstår i centrum
av det finländska samhällets konkurrenskraft och välmåga.

Gemensamma projekt
KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer
inledde 2018 en uppföljning av förändringarna i
arbetslivet. År 2020 inleddes och bereddes en ny
uppföljningsomgång som genomförs 2021.
Vid sidan av denna uppföljning pågick bland annat
kommun- och landskapssektorns gemensamma utvecklingsprojekt gällande arbetslivet, Kunteko 2020,
som lyfte fram god praxis och intressanta lösningar i
arbetslivet.

Dessutom startade det gemensamma projektet Kekseliäät kehittäjät i slutet av året, vars mål är att främja
och stödja kommunorganisationernas framgång och
förnyelse av verksamhetsmetoder i olika skeden av
coronakrisen. Under dess genomförandetid 1.11.2020–
31.12.2021 förs en tät dialog med kommunorganisationerna och man kartlägger vad som händer inom
arbetslivsutvecklingen, hurdana verkningar pandemin
har på organisationens funktioner och utveckling.
Projektet Kekseliäät kehittäjät får finansiering från det
nationella programmet ARBETE2030 som är en del av
regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins
regering, och avsikten är att det ska fortsätta över
regeringsperioderna i likhet med tidigare nationella
program för arbetslivsutveckling.
Under året fattades även beslutet att fortsätta utveckla arbetslivet tillsammans som en del av kommun
sektorns avtalsuppgörelse. Kunteko-programmet lärde
oss att den centrala förutsättningen för att lyckas med
arbetslivsutveckling inom kommunsektorn är att arbetslivets aktörer är engagerade. Arbetslivet undergår
en ständig förändring och det behövs gemensam verksamhet för att svara mot förändringarna.
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Samarbete över kommungränserna
Att arbeta tillsammans skapar en stark grund för nytt
samarbete, vilket projektet Soteliiderit som startade
under våren 2019 är ett gott exempel på. Beredningen
av social- och hälsovårdsreformen som åter aktiverades 2020 aktualiserade arbetet inom Soteliiderit. KT:s
projekt Soteliiderit fortsätter arbetet som nätverket
för vård- och landskapsreformens HR-ansvariga beredare inledde med uppgift att stödja social- och hälsoarbetsgivarnas förändringsledning, strategiska personalledning och utvecklingsarbete. Projektet genomförs
i samarbete med kommunerna och samkommunerna
inom social- och hälsovården.
Viktiga nätverks- och samarbetspartner för KT var
förutom kommunerna, samkommunerna och huvud
avtalsorganisationer bland andra Arbetarskyddsfonden, Arbetshälsoinstitutet och Arbetarskyddscentralen, Olycksfallsförsäkringscentralen, social- och hälsovårdsministeriet, Keva och läroanstalterna.
År 2020 startade projektet Etänä enemmän – sote-työ
uudistuu, som samordnas av Tammerfors yrkeshögskola (TAMK) och som söker lösningar för förändringarna i social- och hälsovårdsbranschens arbete.

KT deltog tillsammans med TAMK i genomförandet av
arbetspaketet för att utveckla chefers distans- och
krisledningsfärdigheter som en del av projektet Etänä
enemmän.

De kommunala organisationerna främjar
kommunledning
KT, Avainta Arbetsgivarna rf, Kommunförbundet, Keva
och Kommunfinans främjar kommunernas framgång
genom sitt samarbete.
Ledarskapsutvecklingen inom kommunkoncernerna
bland mångahanda utmaningar främjades genom att
genomföra projektet Toimintakykyiset kuntakonsernit
(funktionsdugliga kommunkoncerner). Studerandeoch läroanstaltsmarknadsföringen som FCG Talent Oy
genomförde stöddes för att trygga tillgången på
arbetskraft inom kommunbranschen.
På grund av coronasituationen inleddes inte programmet för ledarskapscoachning för kommunsektorns
chefer (EKJ) år 2020. I stället fokuserade vi på att utveckla EKJ-programmet och förbereda dess start för år
2021.

KT:s arbetsgivarnätverk
KT är aktiv i många nätverk, men upprätthåller även
egna nätverk. Flera nätverk har nästan månatligen
aktiv kommunikation och växelverkan, medan en del
träffas några gånger per år och utbyter aktualiteter.

HR-nätverket
HR-nätverket samlar kommunsektorns arbetsgivar
representanter som arbetar med personalärenden.
Nätverkets målsättning är att utveckla strategisk
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personalledning, dela god praxis och stödja förändringsledning i reformer. Nätverkets medlemsantal
minskade lite under verksamhetsåret. HR-nätverket
har över 360 medlemmar från cirka 166 olika organisationer.
I HR-nätverket är alla direktörer, sakkunniga och utvecklare som svarar för personalledning eller personalärenden inom kommuner, samkommuner eller
kommunkoncerner välkomna. I nätverket ingår experter inom personalledning med olika uppgiftsbenämningar, exempelvis personaldirektörer, personalchefer
och personalsakkunniga, förvaltningsdirektörer, anställningschefer, sakkunniga som ansvarar för rekryte-

ring, planerare, kommunsekreterare och utvecklingsdirektörer. Gemensamt för alla medlemmar i nätverket
är att de representerar arbetsgivaren och är intresserade av att tillsammans utveckla personalledning.
På nätverksträffar lär man och förnyar sig
Till HR-nätverkets verksamhetsmodell hör nätverksträffar, som ordnas året runt. HR-nätverket samlades i
februari till en idéworkshop på temat HR-arbetets
produktivitet, effektivitet och arbetslivskvalitet.
HR-nätverket övergick den 12 mars helt och hållet till
distanstid. Det evenemang som hade avtalats i april
angående kunskapsledning ordnades helt på distans.

Inför sommaren väntade man att nätverket skulle kunna
träffas och mötas ansikte mot ansikte, men den osäkra
situationen fortsatte. Slutligen annullerades idéwork
shoppen som hade bokats in i juni. Då såg det ut som
om det strategiska HR-arbetet fick ge vika då coronaepidemin orsakade brådska i det dagliga HR-arbetet i
kommunerna. I augusti hölls ett evenemang för HRnätverket där man förevisade resultaten från mångfaldsbarometern som genomförts på våren samt synpunkter på rekrytering och mångkulturella arbetsplatser.
HR-nätverket kommunicerar aktivt
HR-nätverket har ett eget nätverksmeddelande HR-
info, som delas ut till cirka 450 personer. Under året
utgavs sammanlagt 9 stycken HR-info nyhetsbrev. Om
evenemangen och verksamheten meddelas i första
hand via nätverkets HR-infon. Nätverkets meddelande, HR-info, kan beställas via KT:s webbplats.

Nätverket för välfärdsområdenas
HR-ansvariga beredare
KT grundade ett nätverk för välfärdsområdenas
HR-ansvariga beredare i slutet av 2020. Nätverket
inledde sin verksamhet i början av 2021. Syftet med
nätverket är att stödja de blivande arbetsgivarna inom
välfärdsområdena i beredningen av personalärenden.
Nätverket fortsätter efter social- och hälsovårdsreformen verksamheten med de ansvariga beredarna inom
VATE-HR under den temporära förvaltningen.
Nätverket fortsätter det aktiva samarbetet med landskapens ansvariga HR-beredare. KT stödjer nätverkets
verksamhet även genom projektet Soteliiderit.

Arbetarskyddschefernas nätverk

I början av coronaepidemin ville man i HR-infomeddelandena föra fram kommunernas goda praxis och tips
som HR-nätverkets medlemmar under en kort tid
hade producerat som stöd för chefer och arbets
gemenskaper.

KT:s arbetarskyddschefsnätverk är avsett för kommunernas och samkommunernas arbetarskyddschefer,
personer som sköter arbetarskyddschefens uppgifter
eller arbetsgivarrepresentanter som är intresserade av
arbetarskydd.

HR-nätverkets verksamhet sparras även av ett expert
råd (Advisory board) på 15 personer som består av
personaldirektörer och -experter som är verksamma
på olika håll i Finland. HR-nätverkets expertråd sammanträdde på distans i december. Centrala teman som
lyftes fram var arbetshälsa, ork och återhämtning.
Dessutom lyfte man på mötet fram behovet av en
arbetsrättslig informationsbank för skötseln av svåra
situationer.

KT:s nätverk för arbetarskyddschefer stödjer genomförandet av ändringar i ärenden som gäller arbetarskydd och ledning av arbetshälsa. Inom nätverket behandlas förutom aktuella arbetarskyddsfrågor även
frågor i anknytning till ordnande av samarbete och
arbetshälsosamarbete i förändringssituationer.
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Kommunsektorns arbetarskyddschefer samlas en gång
per år till en gemensam aktualitetsdag. Under verk-

samhetsåret ordnades aktualitetsdagen i mars i
Helsingfors. Dagens teman var hantering av våld i
arbetet, rusmedel i arbetslivet, revideringen av ersättning för företagshälsovård samt ändringarna i arbetstidslagen.
Dessutom ordnade KT i oktober ett webbinarium på
temat biologiska agenser i arbetet, som handlade om
författningsändringar angående biologiska agenser,
bedömning av risker, arbetsgivarens skyldighet att
upprätthålla en förteckning över dem som exponerats
för biologiska agenser samt övervakning av biologiska
agenser.
Under året behandlades aktuella arbetarskyddsärenden, särskilt i anknytning till coronaepidemin, även via
gemensamma webbmöten. På grund av coronaepidemin inledde KT regelbundna webbmöten för arbetarskyddscheferna från och med mars. Sammanlagt 14
webbmöten hölls under året. Antalet deltagare per
möte varierade mellan 40 och 100.
Under verksamhetsåret tog man i även bruk en egen
nätverksplattform i KT Linja för arbetarskyddscheferna. I webbtjänsten samlades och delades material till
stöd för arbetarskyddsarbete och arbetshälsoledning
samt kommunernas egna lösningar.
Under 2020 behandlades aktuella arbetarskyddsärenden även via gemensamma webbmöten. Dessutom
sändes 8 stycken av nyhetsbreven KT informerar
arbetarskyddschefer. Nyhetsbrevet utdelas till cirka
500 personer.

Undervisningssektorns arbetsgivarnätverk
Inom kunskapsområdet för undervisnings- och bildningsväsendets anställningsärenden fungerar fyra olika nätverk för arbetsgivare inom undervisningssektorn. I nätverken deltar undervisningssektorns ledning, personalledning och rektorer. Varje nätverk sammanträder på sammankallning av KT med ungefär två
månaders mellanrum. På mötena behandlas aktuella
arbetsmarknadsfrågor. Tyngdpunkten ligger på arbetsoch tjänstekollektivavtalsärenden, men även andra
personalfrågor tas upp. I UKTA-förhandlingarna stödjer nätverken KT:s förhandlare med en noggrannare
linjedragning av förhandlingsmål, utlåtanden och
ställningstaganden för den egna läroanstaltsformen.
•

•

•

Till grundskolans arbetsgivargrupp hör representanter från de 15 största städerna. År 2020 gick man
på mötena bland annat igenom uppföljningen av
årsarbetstidsförsöket, förbundsomgångens avtalslösning och de undantagsåtgärder som coronaepidemin orsakade.
Till gymnasiets arbetsgivargrupp hör representanter för de 15 största anordnarna av gymnasieutbildning. Under verksamhetsårets möten drog man
upp riktlinjer för förbundsomgångens förhandlingsmål och behandlade de undantagsåtgärder
som coronaepidemin orsakat.
Arbetsgivargruppen för yrkesutbildning är öppen
för alla kommunala anordnare av yrkesutbildning
samt för dem som hör till Avainta Arbetsgivarna rf.
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I nätverket ingår över 40 utbildningsarrangörer.
Under verksamhetsåret granskades särskilt tolkningsfrågor och förhandlingsmål beträffande årsarbetstidssystemet. Bland andra personalärenden
som behandlades var frågor gällande UKTA:s och
AKTA:s tillämpningsområden, upphovsrättsfrågor
och utvidgningen av läroplikten.
•

Till medborgarinstitutens arbetsgivargrupp hör
cirka 18 representanter för utbildningsanordnare
inom Kommunförbundets nätverk av medborgar
institut. Under verksamhetsårets möten drog man
upp riktlinjer för förhandlingsmålen under nästa
omgång och behandlade de undantagsåtgärder
som coronaepidemin orsakat.

De stora städernas kommunikationsnätverk
KT:s, Kommunförbundets och Kevas kommunikatörer
fortsatte hålla möten inom kommunsektorns kommunikationsnätverk. I början av januari samlades kommunikationsdirektörerna och -cheferna från de 21
största städerna i Kevas lokaler. Framförandena behandlade bland annat det kommande kommunalvalsåret, städernas varumärkesarbete, kommunikation av
arbetsmarknadssituationen och ansvarsfullhet.
När coronapandemin hade börjat träffades kommunikationsdirektörerna och -cheferna från de 30 största
städerna via webben. Mötestemana anknöt till kommunikation om undantagstiden och -förhållandena.

De stora städernas HR-direktörer

Det nordiska kommunarbetsgivarsamarbetet

KT har traditionellt träffat HR-ledningen för de största
städerna två gånger per år. Vårens möte i Esbo annullerades, men på hösten kunde mötet ordnas via
fjärranslutning. I mötet deltog förutom KT:s ledningsgrupp personaldirektörerna för de 15 största städerna
i Finland.

KT har täta kontakter till de kommunala arbetsgivar
organisationerna i de andra nordiska länderna. De
nordiska kommunarbetsgivarnas arbets- och tjänstekollektivavtal omfattar sammanlagt cirka 2,5 miljoner
löntagare.

På mötet granskades aktuella ärenden såsom avtals
uppgörelsen och tillämpningen av den, avtalssystemet
och dess revidering samt läget för social- och hälso
vårdsreformen, sysselsättningsmålen och förenandet
av pensionssystemen. Dessutom diskuterades ämnen
och mål som var aktuella i städerna.

De nordiska kommunarbetsgivarorganisationerna
samlas årligen till en gemensam träff. Under verksamhetsåret ordnades inga fysiska möten, men arbetsmarknadsledningen möttes regelbundet via fjärranslutning. Arbetsmarknadsjuristernas möte, som
Finland stod i tur att ordna, flyttades till 2021.

Chefskapsakademin
Chefskapsakademin är en tillväxande elektronisk
plattform som sporrar de anställdas närmaste chefer
till att utveckla sig och sina arbetsteam trots begränsade resurser.
KT erbjuder Chefskapsakademin för att stödja ledarskapet på arbetsplatser i kommuner, samkommuner
och kommunkoncerner. Den utvecklades och togs i
bruk i samarbete med kommunala pilotorganisationer
under år 2020.

Start med smidig utveckling
Chefskapsakademin inleddes som ett pilotprojekt i
april. Under pilotprojektet utarbetades en testinlärningsmiljö för akademin där man producerade innehåll i fyra olika ledarskapsmoduler och testade deras
funktionalitet. Målet var att samla information och erfarenheter om en fungerande inlärningsmiljö och behoven i praktiken. Inom pilotprojektet Chefsakademin
var det också viktigt att snabbt producera material
som stöd för de närmaste cheferna under undantagsförhållandena.
Pilotförsöket utfördes genom metoden med smidig
utveckling tillsammans med utvecklingsgruppen som
bestod av kommunernas chefer och HR-ledning, KT:s
sakkunniga och professionella inom chefscoachning
från Valmennustrio. HR-nätverkets nyhetsbrev innehöll en öppen inbjudan till utvecklingsgruppen.
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Tack till Limingo, Nurmijärvi, Lahtis, Heinola, Rovaniemi,
Juuka, Esbo och Egentliga-Tavastlands centralsjukhus
för deltagandet i utvecklingen av Chefskapsakademin!

Chefskapsakademin betjänar i KT:s Linja
Under hösten 2020 flyttades Chefsakademin till sin
nuvarande plats i KT:s Linja-tjänst. Chefskapsakademin öppnades för kommunernas chefer i slutet av
september.
Före utgången av året hann man öppna akademins
fyra olika moduler, och det ordnades kostnadsfria

webbinarier om dessa för kommunernas, samkommunernas och kommunkoncernernas chefer.
År 2020 öppnades följande inlärningsmoduler i Chefsakademin:
•
•
•
•

Lösningsorientering
Främjande av växelverkan och gott samarbete
Bemötande och emotionellt arbete
Intern informationsspridning

Chefskapsakademin utvecklas och blir utvecklad vidare i samarbete med KT:s kunder.

Soteliiderit stödjer
social- och hälsovårds
arbetsgivare i
förändring
KT fortsatte med hjälp av projektet Soteliiderit sitt
stöd för social- och hälsovårdsarbetsgivarnas förändringsledning, strategiska personalledning samt ledarskapsutveckling.
Under verksamhetsåret främjades både social- och
hälsovårdsarbetsgivarnas inbördes samarbete och
samarbetet mellan KT och social- och hälsovårds
arbetsgivarna. På projektets webbinarier och work
shoppar behandlades olika såväl lokala som nationella ledarskapsteman i anslutning till social- och hälsovårdsreformen.
Projektet Soteliiderit som stöds av Europeisk socialfonden startade i början av 2019. Projektet ska fortgå
åtminstone till slutet av 2021.

Soteliiderit lyckas tillsammans
Soteliiderit är en del av konsortiet Lyckas tillsammans
som leds och finansieras tillsammans med Arbets
hälsoinstitutets projekt som utvecklar kunddelaktighet och strategisk ledning av arbetsförmåga.
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Social- och hälsovårdsministeriet förutsätter ömse
sidig växelverkan av projekten som finansieras, vilket
innebär till exempel gemensamma utvecklingswork
shoppar samt delning av projektens framskridande
och resultat. KT:s Soteliiderit svarar för att intensifiera
samarbetet. Information om resultaten från alla projekt ges bland annat i nyhetsbrev och på KT:s webbplats.

Social- och hälsovårdsarbetsgivarna gav idéer
för inledning av arbetet
Under våren 2020 bearbetades Soteliiderit-projektets
teman i fem social- och hälsovårdsarbetsgivargrupper
fram till mars. Avsikten var att ordna öppna seminarier
om temana samt att dela information på regionala
träffar, men i början av våren ändrade coronaepidemin planerna.

Temana som bearbetades i grupperna för arbetsgivare
inom social- och hälsovården var:

Regionala möten och workshoppar sköttes
på distans

•
•
•
•
•

Coronaepidemin förhindrade på våren social- och
hälsovårdsledningens regionala möten och höll dem
upptagna inom sina egna områden. Inom projektet utarbetades publikationen Uudistuva johtaminen (ledarskap i förnyelse) i samarbete med regionerna enligt
en påskyndad tidtabell. Innehållet i publikationen baserar sig på det temaarbete som utförts inom projektet. Den tryckta publikationen utkom på Kommunmarknaden i september. Handboken delades ut till
varje kommun och samkommun samt till ESF-partner
och andra intressentgrupper.

tillgången på arbetskraft
kunskapsledning och personalen
produktivitetsledning och personalen
ledarskap i förnyelse
internationell rekrytering och sysselsättning av
invandrare.

Regionala träffar ordnades i början av året inom pilotområdena Södra Karelen, Norra Savolax och Birkaland.
De andra träffarna måste flyttas till senhösten och
ordnas på distans.
Genom intervjuer utreddes lägesbilden för ledning under coronatiden och dess utveckling, kunskapsledning
samt social- och hälsovårdsreformen. I maj-juni intervjuades över 50 representanter för social- och hälsovårdsledning (högsta ledningen, områdeschefer,
HR-ledning) enskilt.
Enligt intervjuerna lärde man sig enormt mycket om
digitalisering under den första coronavågen, men
också i synnerhet om distansledarskap. Inom socialoch hälsovårdsorganisationerna erbjöds tjänster på
distans och personalen tog i bruk nya redskap för
möten, samarbete och kundtjänst. Till en början var
utgångspunkten att förändringen är tillfällig, men
på sommaren stod det klart att en ny epidemivåg var
på kommande och praxisen anpassades mer permanent.
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På hösten ordnades regionala webbinarier på distans
inom Soteliiderit. Temana för träffarna var kunskapsledning, förändringsledning och nätverksledning.
Dessutom ordnades öppna webbinarier om praxis
angående distansarbete och resiliensen.
Soteliiderit-verksamheten presenterades på Kommunmarknaden både i KT:s informationsinslag och på
webbinarier som ordnats tillsammans med Kommunförbundet och Keva. Temana var kunskapsledning och
sysselsättning av internationella sakkunniga.
I november ordnades en webbinariedag avsedd för social- och hälsovårdsledningen där man under tre tema
webbinarier fick ta del av översikter från nästan varje
region om ledning inom social- och hälsovården ur
perspektiven för sjukvårdsdistrikt, samkommuner inom

social- och hälsovård eller städer. Dessa tillställningar
hade fler deltagare än livetillställningen året innan.

Aktiv kommunikation
Under året utgavs sammanlagt sex nyhetsbrev om
Soteliiderit-verksamheten, i vilka aktuella ärenden i
anslutning till ledarskap och social- och hälsovårds
reformen presenterades. I nyhetsbreven presenterades verksamhet och sakkunniga som stödjer KT:s
projekt samt kundorganisationernas praxis och erfarenheter. I nyhetsbreven berättades det också om
den nationella social- och hälsovårdsreformens
framskridande. Även nyheter från andra ESF-projekt
(Sote-utvecklarna) publiceras i nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet har cirka tusen prenumeranter.
Det finns ett flertal nyheter om projektets verksamhet
och evenemang i tidskriften Kuntatyönantaja och på
KT:s webbplats. Projektchefen för projektet skrev under året åtta blogginlägg om Soteliiderit-projektet.
Projektet Soteliiderit deltog aktivt i verksamheten i
kommunsektorns olika nätverk. Projektet deltog i flera
sammankomster som Kommunförbundets nätverk för
ledningen inom social- och hälsovården samt KT:s
HR-nätverk höll. Projektchefen deltog tillsammans
med Kommunförbundet och social- och hälsovårds
ministeriet i tillställningarna som nätverket för regionala beredare av vård- och landskapsreformen inledde i slutet av året.

Nationellt projekt
förnyar arbetet inom
social- och hälsovården
År 2019 startade det nationella projektet Etänä enemmän – sote-työ uudistuu som samordnas av Tammerfors yrkeshögskola (TAMK). Projektet svarar på förändringen i arbetet inom social- och hälsovårdsbranschen
genom att utveckla distansledarskap, arbetshand
ledning och kamratstöd på distans samt förändringsledning. Målet med projektet är att öka arbetshälsan,
arbetshanteringen och produktiviteten för personalen
inom social- och hälsovårdsbranschen.
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Satakunta yrkeshögskola, Lapplands universitet och
Östra Finlands universitet samt KT Kommunarbets
givarna har genomfört projektet tillsammans med
Tammerfors yrkeshögskola. Projektet finansieras av
social- och hälsovårdsministeriet genom finansiering
av Europeiska socialfonden.

Aktuellt arbetspaket för kris- och
distansledarskap
KT har tillsammans med TAMK genomfört ett arbetspaket där man särskilt fokuserar på frågor om kris-

och distansledarskap. KT:s arbetspaket varar ungefär
ett år. Under denna tid erbjuds social- och hälsovårdscheferna i kommunerna och samkommunerna aktuella webbinarier, temacoachningar och kamratstöd, och
därtill produceras material som kan utnyttjas av cheferna inom KT:s Chefsakademi.
I oktober startade de gemensamma temacoachningarna och webbinarierna. Under året behandlades krisoch distansledarskap, uppbyggande av förtroende och
kommunikation vid kris- och distansledarskap som
teman på dessa evenemang.

KT KOMMUNARBETSGIVARNA
Om KT
KT Kommunarbetsgivarna är kommunsektorns arbetsgivarorganisation och arbetsmarknadscentralorganisation. KT företräder kommunarbetsgivarna i nationella arbetsmarknadsförhandlingar samt i trepartssamarbetet.
KT förhandlar och sluter kommunsektorns tjänste- och
arbetskollektivavtal med huvudavtalsorganisationerna
som företräder personalen. KT stöder kommunarbetsgivarna i utvecklandet av personalledning, arbetslivskvalitet och produktivitet. KT sköter även kommun
arbetsgivarnas intressebevakning inom Europeiska
unionen.

Personalen inom kommunsektorn
Inom kommunsektorn arbetade cirka 425 400 löntagare år 2020. Av dem var 73 procent i arbetsavtalsför
hållande och 27 procent i tjänsteförhållande.
Personalmängden ökade med cirka 3 200 löntagare i
jämförelse med året innan. Enligt KT:s undersökning
som utfördes i slutet av 2020 berodde ökningen i personalmängden i huvudsak på den extra personal som
anställts på grund av coronaepidemin.

KT:s verksamhet regleras av lagen om kommunala
arbetsmarknadsverket (254/1993). Förvaltningsmässigt
är KT en del av Finlands Kommunförbund, där KT
ansvarar för ärenden gällande arbetsmarknader och
arbetslivsutveckling.
År 2020 fanns det 311 kommuner och 122 samkommuner i Finland och i deras tjänst arbetade cirka 425 400
arbetstagare och tjänsteinnehavare. Kommunsektorns
avtalssystem omfattar, med undantag av Ålands kommuner (16), alla Finlands kommuner och samkommuner samt kommunala affärsverk och löntagarna som
är i deras tjänst.

■
■
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73 % arbetsavtalsförhållande
27 % tjänsteförhållande

KT:s delegation
Delegationen använder KT:s beslutsmakt. Delegationen beslutar om tjänste- och arbetskollektivavtal
samt centrala arbetsmarknadsärenden. Delegationen
består av elva medlemmar, som var och en har en utsedd personlig ersättare.
Delegationens mandatperiod är fyra år. Delegationens
mandatperiod inleds i början av året som följer på
kommunalval. Den nuvarande delegationens mandatperiod är 1.1.2018–31.12.2021.
Delegationens medlemmar företräder den kommunala
arbetsgivaren och är i central ställning som förtroendevald eller anställd i kommun, samkommun eller
kommunernas centralorganisation. Finansministeriet
utser medlemmar och ersättare i KT:s delegation på
förslag av Kommunförbundet. När medlemmar föreslås beaktas de rådande politiska styrkeförhållandena
i kommunerna som baserar sig på resultaten i kommunalvalen och jämlikhetssynvinklar.

Delegationen fattar viktiga beslut i
arbetsmarknadsärenden
Delegationen sammanträdde tio gånger under verksamhetsåret. I maj godkände delegationen förhandlingsresultatet till kommunsektorns nya tjänste- och
arbetskollektivavtal, som gäller till och med 28.2.2022.
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På mötena under verksamhetsåret behandlades dessutom bland annat KT:s utlåtande om social- och hälsovårdsreformen och grundandet av landskap, revideringen av KT-lagen, coronaepidemin och de omedelbara och fortsatta åtgärder som den krävde samt sammanslagningen av pensionssystemen.

KT:s delegation 1.1.2018–31.12.2021
Delegationens ordförande
Kirsi-Marja Lievonen (SDP)
I viceordförande Taina Niiranen (C)
II viceordförande Jorma Haapanen (Saml.)
ORDINARIE MEDLEMMAR:
(personlig ersättare)
Haapanen Jorma, Kyrkslätt, servicedirektör (Saml.)
(Pirhonen Jarmo, Kuopio, stadsdirektör)
Leisimo Eino, Jyväskylä, sektorchef (Saml.)
(Rahkonen Hannu, Lahtis, kapten res)
Valtonen Sinikka, Åbo, personaldirektör (Saml.)
(Raukko Päivi, Tavastehus, bildnings- och välfärds
direktör)
Lievonen Kirsi-Marja, Vanda, personaldirektör (SDP)
(Vainio Eero, Petäjävesi, kommundirektör)
Määttänen Petra, Åbo, förvaltningsdirektör (SDP)
(Alho Olli, Sjundeå, stadsutvecklingsdirektör)

Majalahti Juha, Eura, kommundirektör (SDP)
(Halonen Hilkka, Kemi, verksamhetsledare)
Niiranen Taina, Parkano, hälso- och välfärds
direktör (C)
(Ruhanen Seppo, Hirvensalmi, kommundirektör)
Riikonen Olli, Tohmajärvi, kommundirektör (C)
(Laine Marja-Leena, Hyvinge, chef inom småbarns
pedagogik)
Ojansuu-Kaunisto Kirsi, Tavastehus, teol.kand., EM
(Gröna)
(Nordström Paula, Lojo, verksamhetsledare)
Koskinen Marko, Kitee, företagare (Sannf.)
(Kärkkäinen Ilpo, Sonkajärvi, kommunfullmäktiges
ordförande)
Heikkinen Pekka, Tusby, HM, kommunfullmäktige
medlem (VF)
(Luosujärvi Riitta, Kemi, sjukvårdsdistriktets direktör)

Utskottet
Utskottet, som KT:s delegation tillsatt, fattar beslut
och ger fullmakter åt enskilda kommuner eller samkommuner att göra lokala tjänste- eller arbetskollektivavtal. År 2020 sammanträdde utskottet 7 gånger för
behandling av olika inkomna befogenhetsbegäranden.
Utskottets ordförande är arbetsmarknadsdirektör
Markku Jalonen. Medlemmar är förhandlingscheferna
Hannu Freund, Henrika Nybondas-Kangas, Anne Kiiski
och Jorma Palola.

KT:s byrå
Personalen arbetar med sakkunniguppgifter inom
olika kunskapsområden, vilka är: ledning, förvaltning,
kommunikation och tidskriften Kuntatyönantajas
redaktion, allmänna anställningsfrågor, anställningsfrågor inom social- och hälsovården och småbarns
pedagogiken, anställningsfrågor inom undervisningsoch bildningsväsendet, arbetsmarknadsutredningar
och utveckling av personalresurser.

År 2020 i siffror
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Inom KT arbetade cirka 56 tjänstemän under verksamhetsåret. Byrån leds av kommunsektorns arbets
marknadsdirektör Markku Jalonen.

KT:s service utvecklas på basis av
arbetsgivarnas behov
En stor del av KT-personalens arbetsinsats hänför sig
till rådgivning i anställningsfrågor. KT betjänar kommun- och samkommunarbetsgivarna genom att ge råd
gällande tillämpning av avtals- och lagbestämmelser.
Arbetet med centrala förhandlingar och domstols

ärenden på grund av tvister gällande avtalstolkningar
har ökat. Vid sidan av intressebevakningen är uppgifter med anknytning till utvecklingen av personalledning, produktivitet och arbetslivskvalitet en viktig del
av KT:s verksamhet.
Under verksamhetsåret fortsatte utvecklandet av
kundhanteringssystemet samt Linja-portalen som är
avsedd för KT:s kunder under ledning av förvaltningen.
Målet med systemhelheten är att erbjuda nya tjänster,
förbättra kundupplevelsen och synliggöra det arbete
som utförs inom KT.

Ledningsgruppen

Personal

Jalonen Markku, kommunsektorns
arbetsmarknadsdirektör
Arolainen Teuvo, kommunikationschef, chefredaktör
Freund Hannu, förhandlingschef, undervisnings- och
bildningsväsendet
Juutinen Mika, utredningschef,
arbetsmarknadsutredningar
Kiiski Anne, förhandlingschef, allmänna
anställningsfrågor
Moisio Jussi-Pekka, förvaltningschef
Nybondas-Kangas Henrika, förhandlingschef,
social- och hälsovårdstjänster
Palola Jorma, förhandlingschef, utveckling av
personalresurser

Aaltonen Jenni, arbetsmarknadsjurist
Haakana Marko, kontorsvärd
Hakonen Niilo, ledande sakkunnig inom
arbetslivsutveckling
Hallia Kaisa, förvaltningsassistent
Hotti Anne, ledande arbetsmarknadsutredare
Huuskonen Mika, ekonomiplanerare
Hämäläinen Hanna-Kaisa, informatör
Hämäläinen Jouko, ledande arbetsmarknadsjurist,
till och med 28.2
Jaanu Anna-Mari, programchef, Kunteko
Kallberg Ann-Mari, sekreterare
Karhu Taina, projektchef
Knuuti Juha, arbetsmarknadsombudsman,
från och med 3.8
Koivistoinen Susanna, projektinformatör, Kunteko,
till och med 30.6.
Kokko Mari, arbetsmarknadsombudsman,
från och med 17.2
Kolkkala Riikka, arbetsmarknadsjurist
Koskela Kaisa, arbetsmarknadsinformatör,
redaktionssekreterare
Krause Riikka, arbetsmarknadsutredare
Kukka Anna, sakkunnig inom arbetslivsutveckling
Kämäri Suvi, ledande arbetsmarknadsombudsman
Lehtinen Maarit, arbetsmarknadsjurist
Liivala Ritva, arbetsmarknadsjurist
Lilja Satu, sekreterare för arbetsmarknadsfrågor
Lith Mimosa, arbetsmarknadsjurist
Lyhty Minna, projektchef, Kunteko, från och med 6.4
Mattila Marjaana, webbinformatör
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Mursu Sanja, sakkunnig inom kompetensutveckling
Metsäranta Teija, ledande arbetsmarknadsjurist
Mäkelä Katri, ekonomisekreterare
Niinimaa Ilkka, arbetsmarknadsombudsman
Niittymäki Irmeli, arbetsmarknadsombudsman,
till och med 27.8
Nypelö Eeva, arbetsmarknadsjurist
Näsänen Jaana, utvecklingschef
Paakkonen Niina, arbetsmarknadsutredare
Paavola Heli, arbetsmarknadsombudsman
Pirhonen Jaana, ledningens assistent
Rantanen Janna, arbetsmarknadsjurist
Raunio Juha, arbetsmarknadsjurist
Renko Merja, arbetsmarknadsombudsman
Rusanen Merja, sakkunnig gällande utveckling av
arbetslivet
Ruskoaho Juho, arbetsmarknadsutredare
Saaristo Heikki, ledande arbetsmarknadsombudsman
Salomaa Marika, informatör
Seppänen Tanja, sekreterare
Sievänen Pauliina, kommunikations- och
marknadsföringsplanerare
Sivonen Sirpa, utvecklingschef
Taavitsainen Virpi, ledande
arbetsmarknadsombudsman
Tervonen Taina, projektplanerare, Kunteko
Tossavainen Mirja-Maija, arbetsmarknadsjurist
Tuimala Aija, projektchef, Soteliiderit
Tuomi Anniina, projektchef, Kunteko
Vierula Tanja, projektchef, Kunteko, till och med 31.3.
Vesterbacka Eeva, arbetsmarknadsjurist
Wessman Canelia, arbetsmarknadsombudsman

Ekonomin år 2020
KT:s kostnader år 2020 var sammanlagt 8 017 tusen
euro. Intäkterna var 2 760 tusen euro och 5 257 tusen
euro uppbars i form av kommunernas betalnings
andelar.

Intäkter
Verksamhetsintäkterna var sammanlagt cirka 2 760 tusen euro. För försäljning av utbildnings- och sakkunnigtjänster erhölls sammanlagt cirka 695 tusen euro
som serviceersättningar. Försäljningsintäkterna från
publikationer och Kuntatyönantaja-tidskriftens prenumerationsavgifter var sammanlagt cirka 751 tusen
euro. Övrig försäljning var 128 tusen euro och erhållna
bidrag 269 tusen euro. Den externa projektfinansieringens andel var totalt 916 tusen euro.

Kostnader
Den största utgiftsposten för KT:s verksamhet är lönerna och lagstadgade personalbikostnader, sammanlagt
cirka 4 899 tusen euro, dvs. 61 procent av alla kostnader. Övriga kostnader var sammanlagt 3 070 tusen
euro och avskrivningarna 47 tusen euro. KT betalade
cirka 1 649 tusen euro för externa köptjänster och
542 tusen euro som ersättning till Kommunförbundet
Service Ab, FCG Finnish Consulting Group Ab för förvaltningstjänster.

47 KT KOMMUNARBETSGIVARNA

Kommunernas betalningsandelar
Enligt 6 § i lagen om det kommunala arbetsmarknadsverket (254/93) ”Utgifterna för arbetsmarknadsverket
uppbärs hos kommunerna till hälften enligt det antal
skatteören som i kommunen har påförts vid kommunalbeskattningen det föregående året och till hälften i
proportion till invånarantalet den 1 januari samma år.
På kommunernas betalningsandelar kan förskott uppbäras.”

Finlands Kommunförbund debiterade år 2020 totalt
4 616 tusen euro som betalningsandelsförskott till KT:s
utgifter av kommunerna. Enligt bokslutet är kommunernas slutliga betalningsandelar sammanlagt cirka
5 257 tusen euro. Enligt den kommunvisa betalningsandelsberäkningen som hör till bokslutet debiteras
kommunerna sammanlagt 640 701,09 euro till i slutliga
betalningsandelar.

RESULTATRÄKNING

					
ORDINARIE VERKSAMHET		
2020		
				
Intäkter		
2 759 826,42		
				
Kostnader			
Personalkostnader
–4 898 894,29		
–4 630 921,31
Avskrivningar
–47 466,19		
–5 974,32
Övriga kostnader
–3 070 369,03
–8 016 729,51
–3 053 841,54
					
					
Underskott		
–5 256 903,09		

2019
1 721 667,69

–7 690 737,17
–5 969 069,48

					
TILLFÖRDA MEDEL
				
Betalningsandelar		
5 256 903,09		
5 969 069,48
					
Räkenskapsperiodens					
överskott/underskott		0,00		0,00
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BALANSRÄKNING				

					
				
AKTIVA
31.12.2020
31.12.2019
Rörliga aktiva				
Kortfristiga fordringar
Försäljningsfordringar
231 025,49
424 999,46
Fordringar från företag inom samma koncern
368 893,50
9 563,94
Övriga fordringar
0,00
0,00
Betalningsandelar
640 701,09
1 161 421,30
Resultatregleringar
606 775,68
390 265,10
Rörliga aktiva totalt
1 847 395,76
1 986 249,80		
		
AKTIVA TOTALT
1 847 395,76
1 986 249,80
					

PASSIVA				
		

Obligatoriska reserveringar				
Pensionsansvar
386 213,20
417 700,00		
		
Kortfristigt främmande kapital				
Leverantörsskulder
134 190,64
115 199,67
Skulder till företag inom samma koncern
38 017,64
49 684,59
Övriga skulder
105 556,89
284 550,30
Resultatregleringar
1 183 417,39
1 119 115,24
Främmande kapital totalt
1 461 182,56
1 568 549,80		
		
PASSIVA TOTALT
1 847 395,76
1 986 249,80
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NOTER TILL BOKSLUTET								
1. REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR BOKSLUTET
KT Kommunarbetsgivarna hör enligt 1 § i lagen om det kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) till Finlands
Kommunförbund. KT Kommunarbetsgivarna bokför inte överskott eller underskott, utan enligt lagen returneras för
stora betalningsandelar till kommunerna och för små betalningsandelar debiteras som slutliga betalningsandelar.

					

Noter till resultaträkningen
2. INTÄKTER OCH KOSTNADER AV
DEN ORDINARIE VERKSAMHETEN

2020

2019

Helhetsintäkter
8 016 729,51
7 690 737,17
Helhetskostnader
–8 016 729,51
–7 690 737,17
				
Specifikation av intäkter och kostnader enligt verksamhet			

KT Kommunarbetsgivarnas byrå			
		Serviceersättningar
694 632,95
706 548,25
		Övriga verksamhetsintäkter
550 857,06
463 840,82
			
1 245 490,01
1 170 389,07

		Personalkostnader
–4 594 928,79
–4 338 032,97
		Avskrivningar
–47 466,19
–5 974,32
		Övriga kostnader
–2 336 258,01
–2 503 263,40
			
–6 978 652,99
–6 847 270,69
			
–5 733 162,98
–5 676 881,62
Delegationen			
		Personalkostnader
–55 680,63
–52 460,24
		Övriga kostnader
–6 213,78
–18 951,29
			
–61 894,41
–71 411,53
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Tidskriften Kuntatyönantaja			
		Intäkter
82 845,00
127 192,60
		Personalkostnader
–52 668,91
–51 438,77
		Övriga kostnader
–79 158,37
–85 498,08
			
–131 827,28
–136 936,85
			
–48 982,28
–9 744,25
Publikationsförsäljning			
		Intäkter
668 661,50
29 887,39
		Övriga kostnader
–173 423,46
–3 160,00
			
495 238,04
26 727,39

Arbetslivsutveckling i kommunsektorn			
		Intäkter
465 002,74
322 358,81
		Personalkostnader
–195 615,96
–188 989,33
		Övriga kostnader
–409 119,90
–371 128,95
			
–139 733,12
–237 759,47
CEEP			
		Intäkter
28 827,17
71 839,82
		Övriga kostnader
–66 195,51
–71 839,82
			
–37 368,34
0,00
3. TILLFÖRDA MEDEL

Förskott på betalningsandelar
Kommunernas betalningsandelar
Tilläggsuppbörd (+)/återbäring (–)

2020

2019

–4 616 202,00
5 256 903,09
640 701,09

–4 807 648,18
5 969 069,48
1 161 421,30

47 466,20

5 974,32

4. AVSKRIVNINGAR

Anläggningstillgångarna avskrivs i sin helhet under
anskaffningsåret på grund av att de kommunvisa
betalningsandelarna utjämnas varje räkenskapsår.
Maskiner och inventarier
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5. ANSVARSFÖRBINDELSER

Pensionsskyddet för KT Kommunarbetsgivarnas
anställda sköts via Kommunernas
pensionsförsäkring.
6. SPECIFIKATION ÖVER PERSONALKOSTNADERNA

2020

Löner
3 822 755,43
Arvoden, delegationen
53 844,12
Arvoden, övriga
90 337,50
Pensionskostnader
806 115,20
Övriga lönebikostnader
125 842,04
			
4 898 894,29
				
Antal anställda i genomsnitt
62

2019
3 622 459,85
47 208,00
69 612,50
785 060,26
106 580,70
4 630 921,31

61

Noter till balansräkningen							
7. RESULTATREGLERINGAR

Betalningsandelar av kommunerna
Extern projektfinansiering
Övriga resultatregleringar
			
8. OBLIGATORISKA RESERVERINGAR
Obligatorisk reservering för tilläggspensioner
som arbetsgivaren betalar.
9. RESULTATREGLERINGAR

Semesterlönereservering
Skuld till Kommunförbundet
Övriga resultatregleringar
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2020

2019

640 701,09
299 057,44
307 718,24
1 247 476,77

1 161 421,30
283 728,82
106 536,28
1 551 686,40

386 213,20

417 700,00

843 417,15
307 432,89
32 567,35
1 183 417,39

762 991,48
290 088,85
66 034,91
1 119 115,24

REVISIONSUTLÅTANDE
FINLANDS KOMMUNFÖRBUND RF:S STYRELSE
Räsänen Joona
styrelseordförande

Rautio Sari
1:e vice styrelseordförande

Tölli Tapani
2:e vice styrelseordförande

Kankaanniemi Toimi

Kokko Annika

Korhonen Martti

Lehtonen Harri

Lehtosalo-Lönnberg Eeva-Kaisa

Lumela Meri

Lyly Lauri

Nylander Mikaela

Rantanen Tuomas

Rautava Risto

Sankelo Janne

Taponen Merja
		

Karhunen Minna
verkställande direktör

REVISIONSANTECKNING
En revisionsberättelse har avgetts idag.
Helsingfors den 22 april 2021		
			
KPMG Oy Ab
CGR-sammanslutning		
Heidi Vierros			
CGR			
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Ett livligt år för
kommunikationen
Coronapandemin förde under vårvintern även kommunikationsarbetarna i distansarbete och många
funktioner till webben.
Under verksamhetsåret hade man planerat att fira
KT:s 50-åriga verksamhet, men på grund av coronapandemin annullerades festseminariet. Även
Kommunmarknaden förflyttades till webben, där KT:s
kommunikation strömmade en omfattande informationsserie.
Avtalsförhandlingarna som drog ut ända till juni
krävde fortgående medieuppföljning. Stämningen
märktes också som mycket livlig aktivitet i sociala
medier.
I början av 2020 utarbetades en ny grafisk profil för KT.
Därefter förnyades tidskriften Kuntatyönantajas
utseende och uppbyggnad. I slutet av året inleddes
en uppdatering av webbtjänsternas profil.

Kommunikationskanaler
De centrala kommunikationskanalerna är KT:s nättjänster (kt.fi och kt.fi/sv), tidskriften Kuntatyönantaja
och dess webbplats (kuntatyonantajalehti.fi och
kuntatyonantajalehti.fi/sv).
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KT publicerade därtill liksom tidigare regelbundet
nyhetsbrev, cirkulär, meddelanden till kontaktpersonerna och media, och dessutom uppdaterade man nyheter och anvisningar på webbplatsen, skrev bloggar,
filmade in videor och laddade upp olika publikationer.
Förutom webbplatsen utnyttjades också de sociala
mediekanalerna, för vilket Twitter, LinkedIn och
YouTube användes.

Tidskriften Kuntatyönantaja
Facktidskriften Kuntatyönantaja utkommer sex gånger
per år. Tidskriften är avsedd för kommunsektorns
beslutsfattare, ledning, förmän och anställda inom
personalförvaltningen, och den fokuserar på arbets
givarverksamheten och -intressebevakningen. Artiklarna erbjuder material som stöd för ledarskap och information för arbetsgivarbeslut samt lyfter fram god personalledning, chefsarbete och arbetsgivarpolitik som
utförs i kommunerna och samkommunerna.

Tidskriftens upplaga är cirka 7 000 stycken och den
postas ut till cirka 5 000 adresser. Tidskriften är avgiftsbelagd – priset på en prenumeration var 50 euro
per år. Kuntatyönantaja har dessutom en omfattande
utdelning av gratisexemplar till intressentgrupper och
samarbetspartner. År 2020 var tidskriftens 46 utgivningsår.
I varje nummer av tidskriften Kuntatyönantaja finns
ett tema, som under verksamhetsåret var Kommuner
och företag, Arbetshälsa, Kommunarbetsgivaren i
Europa, En god arbetsgivare, Chefsarbete och Den
kommunala ekonomin.
En del av artiklarna i Kuntatyönantaja publiceras enligt tema på tidskriftens webbplats och genom att länka till annat lämpligt material på KT:s webbplats. Den
tryckta tidskriften har en svenskspråkig del; På svenska. Dessutom finns artiklar publicerade på svenska på
tidskriftens svenskspråkiga webbsidor. Det omfattande
artikelarkivet på webben sträcker sig till år 2011.

 idskriftens webbplats hade nästan 109 000 enskilda
T
besökare och över 121 000 sidladdningar gjordes under verksamhetsåret.

Dessutom publicerades
•

Publikationer
KT publicerar varje år avtalsböcker, handböcker,
utredningsrapporter eller broschyrer. År 2020
publicerades sju nya finskspråkiga kommunsektorns
tjänste- och arbetskollektivavtal, av vilka fem över
sattes till svenska. Skådespelarnas och musikernas
kollektivavtalsböcker översattes inte.
År 2020 publicerade avtalsböcker:
• Allmänt kommunalt tjänste- och
arbetskollektivavtal AKTA 2020–2021
• Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare
LÄKTA 2020–2021
• Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för
undervisningspersonal UKTA 2020–2021
• Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för
teknisk personal TS 2020–2021
• Arbetskollektivavtal för timavlönade
TIM-AKA 2020–2021
• Kommunalt kollektivavtal för skådespelare
2020–2021
• Kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för
musiker 2020–2021
Tryckta avtalsböcker såldes via KT:s Linjas webbutik
och elektroniska versioner fanns tillgängliga på KT:s
avtalsområdesvisa webbsidor.
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•

•

•

Konfliktanvisningar. Handbok för kommunala
arbetsgivare. Handboken är avsedd för kommu
nala arbetsgivare för att säkerställa kommunala
funktioner i en arbetskonfliktsituation. Anvisningen
reviderades i januari 2020 och i den beaktades de
erfarenheter man fått från arbetskonflikter fram till
dess och avgöranden i arbetsdomstolen och
centrala förhandlingar. Handboken utkom även på
svenska.
Raportti etätyöstä ja sen hyödyntämisestä kunta-
alalla. (på finska) Den rapport om distansarbete
och utnyttjande av det inom kommunsektorn som
KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer sammanställt tillsammans blev färdig strax
innan coronaepidemin bröt ut i Finland. Samtidigt
blivit distansarbete och utförande av det aktuellare än någonsin.
Uudistuva johtaminen (på finska) Handboken är
publicerad inom KT:s publikationsserie God praxis
inom personalledning. Den erbjuder arbetsgivarna
inom social- och hälsovårdsbranschen incitament
för utveckling av verksamheten och ledarskapet i
förändringar. Publikationen baserar sig på temadiskussioner som utfördes med arbetsgivare inom
social- och hälsovårdsbranschen inom KT:s projekt
Soteliiderit.
Työelämän kehittäminen kunta-alalla – Kunteko-
ohjelma 2015–2020 (på finska) Programmet Kuntekos slutpublikation är en historik över vad som
gjorts inom programmet under åren 2015–2020.
Den innehåller exempel på utvecklingsarbete på
olika håll i Finland och berättar hur utvecklingen

fördes framåt i kommunorganisationerna med
hjälp av Kuntekos tjänster.
Alla publikationer kan laddas ner från KT:s webbplats.

Information och nyheter
På KT:s webbplats publicerades en nyhet eller ett
meddelande nästan varje arbetsdag. Antalet med
delanden som publicerades var 33 och deras teman
var bland annat situationen med avtalsförhandlingarna och avtalsuppgörelsen, kommunsektorns löner
samt arbetsmarknadscentralorganisationernas
gemensamma ställningstaganden.
På webbsidorna publicerades sammanlagt 142 ny
heter, som bredare och mera allmänt behandlade
aktuella ärenden inom kommunsektorn.

Webbpublicering
KT:s nättjänst besöktes av i medeltal cirka 118 000
enskilda besökare per månad. Sammanlagt besöktes
sidorna cirka 167 400 gånger per månad. Det totala antalet sidladdningar under verksamhetsåret var nästan
12 miljoner. Det genom tiderna största besökarantalet
på webbplatsen registrerades i mars 2020, då sidorna
besöktes över 203 500 gånger.
Det exceptionella året märktes på många sätt i användningen av nättjänsterna. Coronapandemin och
förhandlingarna om de nya tjänste- och arbets

kollektivavtalen gav nya rekordantal besökare i synnerhet under våren. Det mest populära innehållet på
webben, utöver cirkulären, övriga anvisningar, vanliga
frågor och statistik, var coronaanvisningarna och innehåll angående avtal.
Under verksamhetsåret inleddes en förnyelse av utseendet och funktionaliteterna för både huvudwebbplatsen kt.fi och tidskriften Kuntatyönantajas webbplats.

Blogg
KT:s sakkunniga bloggade på webbplatsen minst en
gång per månad. Under verksamhetsåret publicerades
sammanlagt sexton blogginlägg på webbplatsen, där
KT:s sakkunniga i stor utsträckning tog ställning till
aktuella arbetsmarknadsfrågor inom kommunsektorn.
I inläggen behandlades bland annat avtalsförhandlingarna, social- och hälsovårdsreformen, läkarutbildningen, ledarskap, distansarbete och coronapandemins verkningar på kommunsektorn.
Blogginlägg skrevs av KT:s arbetsmarknadsdirektör
Markku Jalonen samt sakkunniga Sanja Mursu, Henrika
Nybondas-Kangas, Jaana Näsänen, Jorma Palola, Juho
Ruskoaho och Aija Tuimala.
Av blogginläggen visade läsarna mest intresse för
Jaana Näsänens text om ledarskap och Henrika
Nybondas-Kangas text om avtalsförhandlingarna som
blev webbplatsens genom tiderna mest lästa blogg
inlägg.
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Besöken på webbplatsen åren 2017, 2018, 2019 och 2020

Evenemang på plats och på distans
KT deltog i februari i FCG:s ekonomi- och finansforum,
där KT:s sakkunniga betjänade besökare på KT:s avdelning. Från och med medlet av mars annullerades alla
evenemang eller hölls på distans.
KT:s viktigaste evenemang under året skulle ha varit
den kommunala arbetsgivarkonferensen i maj som

hålls vart fjärde år. Arrangemangen för den kommunala arbetsgivarkonferensen hade redan hunnit långt i
mars då det beslutades att evenemanget annulleras
helt och hållet.
Kommunsektorns utvecklingsseminarium för samarbete och arbetsliv, seminariet i Villmanstrand, genomfördes via fjärranslutning från Villmanstrandsalen som
hade ändrats om till studio. Över 300 deltagare hade

anmält sig till webbseminariet. Seminariet som hålls
vartannat år ordnas i samarbete av KT Kommun
arbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtals
organisationer tillsammans med Villmanstrands stad.
Seminariets namn Rakkaudesta kuntatyöhön –
yhdessä yli haasteiden (av kärlek till kommunarbetet
– tillsammans övervinner vi utmaningar) beskrev seminariets tema, eftersom programmet behandlade
kommunarbetets betydelse och framtid samt förändringarna i arbetslivet.
Kommunmarknaden i september samlade nästan
9 000 deltagare till webben. KT höll i samband med
Kommunmarknaden sitt traditionella arbetsmarknadsseminarium med drygt 150 åskådare. Temat för arbetsmarknadsseminariet var de nya avtalen och en bedömning av deras verkningar.
Dessutom sändes 11 informationsinslag direkt från
KT:s egen studio. KT:s sakkunniga framträdde även på
Kommunförbundets, Kevas och KT:s gemensamma
seminarier. KT:s informationsinslag nådde cirka 1 000
följare. Informationen behandlade mångsidigt KT:s
olika kunskapsområden, såsom exempelvis innehåll i
enskilda avtal, ledarskap samt effekter av social- och
hälsovårdsreformen.
Under året ordnade KT i egen regi närmare 20 olika
webbinarier som antingen var öppna eller riktade till
nätverken. Dessa var bland annat KT-infon till arbetsgivarkunder om coronapandemin och nya avtal, Chefs-
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akademins ledarskapscoachningar för chefer samt
HR-nätverkets evenemang. Flera webbinarier för
arbetarskyddschefernas nätverk var öppna för alla.
I dessa deltog sammanlagt cirka 3 500 personer.

Nyhetsbrev och informationsmeddelanden
till kontaktpersonerna
I KT:s nyhetsbrev framförs aktuella arbetsmarknadsnyheter från kommunsektorn och det påminns om KT:s
utbildningar och evenemang samt om de nyaste artiklarna ur tidskriften Kuntatyönantaja som publicerats
på nätet. Tidtabellen för nyhetsbrevet etablerade sig
under 2020 på så sätt att nyhetsbrevet utkommer
ungefär en gång per månad. I juli sänds inget nyhetsbrev. Under året sändes elva nyhetsbrev och därtill
sändes sex Vi rekommenderar-brev, där enskilda
aktuella ämnen behandlades såsom publiceringen av
rapporten om distansarbete och försäljningen av
avtalsböcker samt aktuella webbinarier.
Nyhetsbrevet kan fritt beställas. År 2020 utdelades
den till cirka 3 300 prenumeranter. Det mest lästa
nyhetsbrevet var nummer 8/2020 (30.10.2019) med KT:s
framträdanden på Kommunmarknaden, en video om
harmonisering samt bloggen om behovet av att utöka
läkarutbildningen.
KT gav ut 18 cirkulär. Med cirkulären förmedlas aktuell
kunskap om avtal och arbetsmarknadsärenden till

kommuner och samkommuner. Cirkulären publiceras
på webbplatsen kt.fi och information om utgivningen
skickas till dem som beställt meddelandet.
Under året sändes 29 informationsmeddelanden till
KT:s kontaktpersoner per e-post. Mängden ökade
ytterligare i jämförelse med året innan. Informationsmeddelandena skickas till utnämnda KT-kontaktpersoner i kommunerna, vilka koordinerar personalärenden,
ser till att tjänste- och arbetskollektivavtalen verkställs och att den gemensamma linjen efterföljs vid
tillämpning av avtalen i kommuner och samkommuner. Det finns sammanlagt cirka 650 kontaktpersoner
och ersättare för dem.
Sammanlagt 9 HR-info-nyhetsbrev skrevs under
verksamhetsåret till HR-nätverkets medlemmar.
HR-nätverket samlar kommunsektorns arbetsgivar
representanter som arbetar med personalärenden.
Nätverkets målsättning är att utveckla personalledning, dela med sig av god praxis och stöda förändringsledning i reformer. Nyhetsbrevet utdelas till cirka
450 personer.
Sammanlagt gjordes åtta stycken av nyhetsbrevet KT
informerar arbetarskyddschefer. Nyhetsbrevet utdelas
sammanlagt till cirka 500 personer. Dessa är kommunernas och samkommunernas arbetarskyddschefer,
personer som sköter arbetarskyddschefsuppgifter
eller är arbetsgivarrepresentanter som är intresserade
av arbetarskydd.

Utredningar som stöd
för intressebevakning
Till arbetsmarknadsutredningarnas uppgifter hör
undersökningar som behövs för KT:s intresse
bevakning och avtals- och förhandlingsverksamheten,
utredningar och kostnadsberäkning.
Inom KT arbetsmarknadsutredningars kunskaps
område utförs otaliga enkäter gällande kommun
sektorn. En del av enkäterna görs årligen.
KT gör utredningar bland annat om kommunernas och
samkommunernas
•
•
•
•
•

arbetskraftssituation
behov av att anpassa personalkostnaderna
användning av avtalsenliga lönepotter
arbetstider och lönesättning
yrkesmässig fortbildning som arbetsgivaren
anordnar.

Enkäterna skickas oftast till KT-kontaktpersonerna.
De besvaras av kommunernas och samkommunernas
arbetsgivarrepresentanter. Kommunerna och sam
kommunerna besvarar enkäterna tämligen hel
täckande.
Under verksamhetsåret genomförde KT 14 olika enkäter. De mest betydande av dem presenteras här nedan.
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Förfrågan om anpassning av personalkostnader
2020 och 2021
Kommunernas och samkommunernas arbetskraftskostnader och förvaltningen av dem har följts sedan
1990-talet. Med årligen återkommande förfrågningar
utreds bland annat personalmängdens utveckling,
permitteringar och andra sparåtgärder. Under verksamhetsåret utreddes situationen gällande anpassningsåtgärderna år 2020 samt en uppskattning för år
2021. Ekonomiska balanseringsprogram har blivit vanligare i kommuner och samkommuner. Beträffande
personalkostnader söker man inte inbesparingar med
kortsiktig verkan, utan ekonomin planeras för flera år
framåt. Anpassning av ekonomin är en del av vardagen
inom personalledning.
Kommunala anställdas yrkesmässiga fortbildning
Årligen insamlas information om yrkesmässig fortbildning som kommunarbetsgivarna ordnar för personalen inom social- och hälsovården. I verksamhetsårets
utredning begärdes även utbildningsuppgifter för
övrig personal. Under verksamhetsåret kartlades
yrkesmässig fortbildning som ordnades år 2019. Med
utredningarna erhölls information om hur stor del av
personalen som deltar i utbildning, hur olika yrkesgrupper deltar i utbildning och hur många yrkes
mässiga utbildningsdagar som getts.
Utredningar gällande kommunsektorns
arbetskraftssituation
Arbetskraftssituationen för sjukhusläkare och -tand
läkare utreddes per läkargrupp. Utredningen görs varje år. Arbetskraftssituationen gällande andra yrkes-

grupper inom social- och hälsovårdsbranschen utreddes separat. Denna utredning görs vartannat år.

Utredningar till grund för utveckling av avtalen
Avtalsbestämmelserna i kommunbranschens tjänsteoch arbetskollektivavtal utvecklas i arbetsgrupper,
som man avtalar om i avtalsförhandlingarna. Under
verksamhetsåret kartlades kommunarbetsgivarnas behov med ett flertal enkäter till grund för utvecklingsarbetet.
Statistiken ger noggranna beräkningar
Den huvudsakliga källan för statistiken gällande
kommunsektorn var kommunsektorns lönestatistik
som Statistikcentralen samlat in och som uppdateras
en gång per år och som har samlats in åtminstone
sedan 1970-talet.
KT använder informationen från lönestatistiken i hög
grad bland annat för kostnadsberäkning vid förhandlingar om tjänste- och arbetskollektivavtal, vid bedömning av ekonomiska effekter under beredning av
olika författningar samt i utvecklingsarbetet med
arbetstids- och lönesystemen. KT följer med hjälp av
lönestatistiken även de förändringar som sker i kommunsektorns personalstruktur och inkomstutveckling.
Under verksamhetsåret 2020 fanns det 425 400 personer i kommunernas och samkommunernas tjänst och
medelinkomsterna inom kommunsektorn var 3 372
euro per månad.

