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Sammanfattning av de viktigaste uppgifterna 

om personalen inom Esbo 2021 (1/2)

• Coronapandemin fortsatte liksom dess påverkan på stadens personal. De nya 

verksamhetssätten som införts och lärts föregående år, såsom hybridundervisning i skolan, 

överföring av personal och användning av en resurspool för att trygga bastjänsterna, 

distansarbetet som fortsatte på många ställen och de övriga elektroniska verksamhetssätten 

fortsatte även 2021 i enlighet med pandemilägets varierande allvarlighetsgrad.

• Antalet anställda inom staden ökade i synnerhet när visstidsanställda rekryterades till 

bastjänsterna på grund av pandemiåtgärderna. Personalkostnaderna ökade liksom 

kostnaderna för användningen av inhyrd arbetskraft. Användningen av inhyrd arbetskraft 

ökade till en högre nivå än före pandemin. Nästan lika många sommarjobbare anställdes som 

2019, det vill säga betydligt fler än året innan.

• Utmaningarna med tillgången till arbetskraft blev dock allt mer betydande 2021 vad gäller flera 

yrken inom bastjänsterna.
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Sammanfattning av de viktigaste uppgifterna 

om personalen inom Esbo 2021 (2/2)

• Av personer som svarade på stadens egen arbetshälsomätare skulle 70 procent 

rekommendera sin arbetsenhet för vänner och bekanta. Siffran motsvarar även målnivån på 

stadsnivå. Under året producerar arbetshälsomätaren regelbunden information om 

utvecklingen av personalens arbetshälsa.

• Personalens frånvaro av hälsoskäl minskade jämfört med 2020. Antalet sjukskrivningsdagar 

på grund av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen fortsatte att minska betydligt, men å andra 

sidan blev man sjukskriven på grund av mentala problem oftare än tidigare.  

• Personalens genomsnittliga pensionsålder förblev oförändrad. Andelen av personer som 

pensionerats på grund av försämrad arbetsförmåga av alla som gick i pension minskade 

avsevärt.

• Antalet olyckor i arbetet och under arbetsresor ökade betydligt från den lägre nivån 2020 till 

nivån under det senaste ”normala” året 2019.
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Stadens personalstruktur och 

personalresurser 2021
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Totalt 15 360 anställda

• Antalet anställda ökade med 409 

medarbetare under 2021.

• Det var 11 241 fast anställda och 

4 119 visstidsanställda. 

• Antalet anställda ökade i stadens 

bastjänster inom sektorn för fostran 

och lärande och inom välfärds- och 

hälsosektorn.
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Information om personalstrukturen 

• Staden anställde 12 211 (79,5 %) kvinnor och 3 149 män (20,5 %).

• Den fast anställda personalens avgångsomsättning ökade betydligt (6,7 % →

11,6 %), men det beror delvis på det att omsättningen för 2021 omfattar förutom 

personer som avgick från stadens tjänst även personer som överfördes till andra 

uppgifter inom staden. 

• Andelen av anställda med invandrarbakgrund av personalen ökade fortfarande 

(7,2 % → 7,5 %). 

• Av personalen har 85,2 procent finska som modersmål och 7,3 procent svenska.

• Medelåldern för personalen var 44,5 år (45,8 år för fast anställda och 39,6 år för 

visstidsanställda).
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Ändringar av 

personalstrukturen 

• Under året gick 258 personer i pension, 
vilket är 44 personer fler än året innan. 
Av dem som gick i pension var 79,1 
procent kvinnor och 20,9 procent män.

• Man gick i pension i genomsnitt 63,8 år 
gammal.

• Andelen av personer som gick i pension 
på grund av åldern ökade (87,9 % -> 
93,8 %). 
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Antalet anställningar per sektor 2017–2021

Tidpunkt Välfärds- och 

hälsosektorn

Sektorn för 

fostran och 

lärande

Stadsmiljö-

sektorn

Koncern-

förvaltningen 

och 

granskningar

Västra 

Nylands 

räddnings

verk

Resultat-

området för 

livskraft

Totalt

31.12.2017 3725 7796 1369 353 761 14004

31.12.2018 3714 8008 1365 439 756 14282

31.12.2019 3844 8207 1351 619 605 14626

31.12.2020 3983 8363 1359 633 613 14951

31.12.2021 4086 8028 1359 578 672 637 15360

– kvinnor 3655 6991 657 435 126 347 12211

– män 431 1037 702 143 546 290 3149

Ändring 

20/21

103 -335 0 -55 59 637 409
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Personer som gick i pension 2017–2021

Kön år 2017 år 2018 år 2019 år 2020 år 2021 Medelålder för

personer som 

gick i pension 

2021

Kvinnor 199 179 157 179 204 63,9

Män 61 52 52 35 54 63,7

Sammanlagt 260 231 209 214 258 63,8
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Personalens vanligaste befattningar 2021

Befattning Totalt

Barnskötare inom småbarnspedagogiken 1524

Lärare inom småbarnspedagogiken 1302

Klasslärare i grundskolan 1032

Lektor i grundskolan 743

Närvårdare 696

Sjukskötare 652

Heltidsanställd timlärare 567

Skolgångsbiträde 336

Speciallärare 291

Hälsovårdare 271
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Tillgång till arbetskraft 2021
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Jobb finns lediga, minskat antal sökande

• Staden sökte under året 5 743 medarbetare till lediga fasta anställningar eller långvariga 

visstidsanställningar.

• Nästan 41 000 ansökningar lämnades in. Antalet ansökningar höll sig på samma nivå 

som året innan men eftersom antalet lediga jobb ökade var antalet ansökningar per ledig 

jobb mindre.

• Även antalet sökande som uppfyller behörighetskraven var mindre än fyra sökande per 

ledig jobb. 

• På den andra pandemisommaren erbjöd staden 733 sommarjobb. Antalet sommarjobb 

ökade avsevärt från den föregående sommaren och även antalet ansökningar till 

sommarjobb ökade med nästan 25 procent. Staden tog emot totalt 11 226 ansökningar 

till sommarjobb.

• Staden tog sammanlagt cirka 1 560 praktikanter. 
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Utmaningarna med tillgången till 

arbetskraft fortsatte

• Staden hade särskilda svårigheter med rekryteringen av medarbetare inom följande 

branscher: 

• Inom sektorn för fostran och lärande den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och 

undervisningen, den finskspråkiga specialundervisningen samt lärare och speciallärare 

inom småbarnspedagogiken.

• Inom välfärds- och hälsosektorn läkare, psykologer, socialarbetare, hemvårdens 

närvårdare och sjukskötare. I dessa branscher ökades utmaningarna med tillgången till 

arbetskraft också av coronaläget och dess variationer under året.

• Direkt kontakt användes vid rekryteringen av yrkesverksamma inom branscherna med brist 

på arbetskraft vid sidan av de offentliga ansökningsprocesserna. Man kontaktade direkt 

socialarbetare, närvårdare, sjukskötare och läkare. 
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Anonym rekrytering fortsatte liksom 

upprätthållande av resurspoolen

• Utgångspunkten för den anonyma rekryteringen är att öka jämställdheten och jämlikheten i 

ansökningsfasen. Anonym rekrytering innebär att den sökandes namn, kön, ålder, adress 

och modersmål inte framkommer i ansökningsfasen.

• Staden rekryterade 138 personer med anonym rekrytering.

• På grund av undantagsförhållandena använde man även 2021 resurspoolen för att i 

samarbete med sektorerna överföra arbetskraft. Med resurspoolen på stadsnivå 

möjliggjordes placeringen av stadens anställda från övriga delar av organisationen till de 

funktioner vars upprätthållande är kritiskt.

• Stadens rekryteringssystem användes som hjälp för att skapa resurspoolen. År 2021 

uppfylldes 76 uppgifter.
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Personalekonomi 2021
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Personalkostnaderna och 
kostnaderna för hyrning av 
arbetskraft ökade

• Personalkostnaderna var 725,2 miljoner 
euro och de ökade totalt 5,4 procent 2021.

• Kostnaderna för hyrning av arbetskraft var 
37,9 miljoner euro och de ökade 29,5 
procent från året innan. Seure
Henkilöstöpalvelut Oy:s andel av 
användningen av hyrd arbetskraft var 72,4 
procent (27,4 miljoner euro).

• Personalkostnaderna och kostnaderna för 
hyrning av arbetskraft ökade sammanlagt 
6,4 procent under 2021 jämfört med det 
föregående året.
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Personalkostnader/invånarantal 2017–2021 

År Löner € Lönebikostnader 

€

Personal-

kostnader 

totalt €

Invånarantal Löner/

invånare €

Personalkostnader

/

invånare €

2017 491 826 843 127 402 926 619 229 769 279 284 1 761 2 217

2018 512 781 538 128 664 632 641 446 170 283 944 1 806 2 259

2019 539 757 100 132 681 736 672 438 836 289 735 1 863 2 321

2020 553 421 199 134 569 265 687 990 464 292 913 1 889 2 349

2021 583 328 053 141 905 328 725 233 381 297 354 1 962 2 439
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Anställningar och samarbeten 

2021
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Personal enligt kollektivavtal 2021 

Avtalsbransch Andel av personalen (%)

Allmänt kommunalt tjänste- och 

arbetskollektivavtal

33,8

UKTA 30,9

SH-avtalet 22,5

Avtal för teknisk personal 9,3

Avtal för läkare 2,3

Avtal för timavlönade 0,8

Musiker 0,3

Familjedagvårdare 0,1
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De flexibla arbetstiderna och de elektroniska 

tjänsterna för arbetstidsuppföljning utvecklades

• Som en del av programmet En ekonomiskt hållbar stad och de flexibla arbetstiderna som riktar sig till 

samordningen av jobb och fritid utvidgades användningen av arbetstidsbank att mer omfattande gälla även för 

stadens personal. Arbetstidsbanken omvandlar de insamlade arbetstidsersättningarna till fritid. Enligt ett lokalt 

avtal på stadsnivå omfattar arbetstidsbanken alla avtalsbranscher med undantag av undervisningspersonalen 

och den timlönade personalen.   

• I början av året införde staden ett nytt lönesystem (Sarastia) som under hela året vidareutvecklades.

• Införandet av systemet för arbetstidsuppföljning Nepton utvidgades att i enlighet med införandeplanen omfatta 

även resten av sektorerna. 

• År 2021 blev det möjligt för även andra än personer som omfattas av läkaravtalet att byta ut hela 

semesterpenningen eller en del av den till ledighet.  

• I och mad att coronapandemiläget varierade under året upprätthölls och uppdaterades arbetsgivarens 

anvisningar i enlighet med de nationella riktlinjerna.
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Ändringar av kommunsektorns arbets- och 

tjänstekollektivavtal samt löneuppgörelser  

• Strukturen för det kommunala avtalssystemet ändrades den 1 september 2021 på ett väsentligt sätt 

när personalen inom social- och hälsovården nationellt överfördes från det allmänna kommunala 

tjänste- och arbetskollektivavtalet till det nya arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och 

hälsovårdssektorn, det vill säga det så kallade SH-avtalet. På samma sätt överfördes lärarna inom 

småbarnspedagogiken, speciallärarna och daghemsföreståndarna till tjänste- och 

arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal. Överföringen gällde också för lärarna som jobbar 

inom familjedagvården när särskilda villkor uppfylls. 

• Kommunsektorns nationella avtal innehöll en generell lönehöjning som i regel trädde i kraft den 1 april 

2021. Dessutom innehåll avtalen en lokal justeringspott.

• I samband med justeringspotten höjdes de uppgiftsspecifika lönerna bland annat för 

småbarnspedagogiken, skolgångsbiträden och specialskolgångsbiträden, flera befattningar inom 

socialvården, hälsovårdare samt personer inom akutvården samt för fastighetsskötare, skötare för 

idrottsanläggningar och brandchefer. 
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Belöning och personalförmåner 

2021
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Belöning 2021

• Engångsbelöning används som stöd för 

verkställandet av Berättelsen om Esbo.

Förpersonen kan belöna medarbetare 

för utmärkta insatser i främjandet av 

Berättelsen om Esbo och enhetens mål 

som härletts från den.

• Beloppet som reserverades för belöning 

var 0,4 procent av hela årets 

lönesumma, det vill säga totalt 2,294 

miljoner euro (2020: 2,188 miljoner 

euro).

• Sektorerna belönade jämnt. Av de 

pengar som reserverats användes minst 

93 procent (94,4 % 2020).

25



Personalförmåner 2021

• Coronapandemin påverkade fortfarande personalförmånernas användningssätt och -

möjligheter men i sin helhet användes dem fler 2021 än året innan. 

• Personalen erbjöds förutom motions- och kulturförmånen på hundra euro även gratis 

simhallsbesök och gratis och delvis stödda motionsgrupper som delvis kunde fortsättas med 

webbhandledning.

• Dessutom stöddes personalens hobbyklubbar, erbjöds en applikation för pausmotion för 

mobila enheter och en förmån för arbetsresor på 120 euro.

• Kostförmån var också tillgänglig på mobila enheter enligt beskattningsmyndighetens maximi 

och för den fick man snabbt även en möjlighet till hemleverans.

• Stugorna på Furuholms rekreationsområde kunde hyras för egen användning.

• Man kommer ihåg och beaktar personalen med servicepresenter.
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Utveckling av personal och 

ledarskap 2021
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Utbildning på stadsnivå 2021

• Expertföreläsningar: Temana var aktuella synpunkter, såsom Kunskaper i framtiden, Facilitering på distans, 

Osäkerhetens magi, Framtid för välbefinnandet, hälsan och teknologin samt Hjärnan och arbetet. Det var 

sammanlagt 780 deltagare.

• Introduktion på stadsnivå Missä Mennään Espoo (Var befinner sig Esbo) ordnades två gånger: 121 

deltagare.

• Digitala färdigheter: Det erbjöds webbskolan Office 365 Webopes mångsidiga innehåll och bland annat öppna 

distansutbildningar.  Utbudet på stadsnivå utnyttjades av 1 237 deltagare.

• Språkutbildningar: Yrkesorienterad finskundervisning utnyttjades av 82 medarbetare, engelskundervisning på 

stadsnivå av 20 medarbetare. Staden har med Omnia ingått ett språkutbildningsavtal som stadens enheter kan 

utnyttja för sina behov.

• Livräddande första hjälpen i kundarbete ordnades tio gånger, 157 deltagare.

• I utbildningarna för praktikhandledare deltog 80 personer.

• Personalens frivilliga utbildning stöddes med pengar som beviljas från stadsdirektörens plånbok för stipendier

(stipendikukkaro). Ur plånboken för stipendier beviljades pengar för utbildning av 301 medarbetare 2021.
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Den virtuella Esimiesareena hade temana Restart Espoo

och ledning under undantagsförhållandena

• Esimiesareena (Förpersonsarenan) ordnades virtuellt i maj 2021. Stadsdirektören var värd för 

evenemanget i vilket 766 förpersoner och experter deltog. Temana var erfarenheterna av ledning 

under undantagsförhållandena och Restart Espoo – från coronan till tillväxt. Deltagarna funderade 

i de gemensamma samtalen över bland annat vad ledningen under undantagsförhållandena har 

lärt ut och bekräftat. I kommentarerna betonades bland annat flexibiliteten, anpassningen till 

osäkerhet, den digitala verksamheten, självledarskapet, tryggheten, kommunikationen och 

samarbetets viktighet.

• Programmet Aalto EE Executive MBA började för fjärde gången i oktober 2021. I december blev 

25 deltagare färdiga från Esbos tredje EMBA-grupp. 

• Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning avlades av 24 personer och examen i 

närchefsarbete av 13 personer. År 2021 började även två nya grupper för båda examina.

• År 2021 började man flexibelt använda den neutrala termen förperson i stället för termen förman.
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Utveckling av verktygen för prestationsledning

• Målgruppen för coachningen Espoolainen johtaminen omaksi (Esbo stads ledning till din 

egen) är stadens nya förpersoner. År 2021 deltog 84 förpersoner i coachningarna. I de 

gemensamma samtalen under den tre dagar långa coachningen kom det fram bland annat 

utmaningar med personalledningen inom branscherna med brist på arbetskraft och 

prestationsledningens olika situationer. I coachningarna lär man om hörnstenarna och de 

goda praxisen för ledarskapet i Esbo.

• Hösten 2021 ordnades en coachning på nätverksledning i vilket 24 personer deltog samt 

coachningar på hybridledning i vilka sammanlagt 76 personer deltog.

• Förpersonernas tjänst Suuntaamo färdigställdes och godkändes i december 2021. 

Suuntaamo är en åtgärd med anknytning till stadens program En ekonomiskt hållbar stad. 

Suuntaamo innehåller anvisningarna och verktygen för hanteringen av prestation, 

kunskaper och arbetsförmåga.

• Under året hade förpersonerna möjlighet till coachning, konsultation och sparrning av 

ledningsgrupp. Stadens enheter har dessutom utnyttjat externa experter, såsom 

arbetshandledare, för att stöda ledningen och arbetsgemenskaperna.
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Arbetshälsa 2021
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Arbetshälsoenkäter i Esbo, utnyttjande av 

Kommun10-undersökningen (1/2)

• Arbetshälsoinstitutets uppföljningsundersökning Kommun10 genomfördes hösten 2020. Den kartlade 

arbetet och ändringarna i arbetet för medarbetare inom kommunbranschen samt arbetslivets effekter på 

medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Undersökningen besvarades av 73 procent av Esbo stads 

personal. 

• Under 2021 behandlade arbetsgemenskaperna undersökningarnas resultat och dryftade sätten att utnyttja 

dem i utvecklingen av den egna arbetsgemenskapen. I samband med behandlingen av resultaten 

rekommenderades det också att man granskar andra tillgängliga uppgifter och nyckeltal (t.ex. 

riskbedömning, sjukfrånvaro och kundnöjdhetsenkäter) vid ändamålsenliga val av utvecklingsobjekt. 

Stödmaterial skapades för förpersonerna för behandlingen av resultat.

• Vissa arbetsgemenskaper anslöt sig till projekt med anknytning till Kommun10-undersökningen och de 

inleddes 2021:

• Undersökningsprojektet #asiallinen työpaikka (en saklig arbetsplats): sätt att förebygga mobbning på 

arbetsplatsen och våldsamma situationer, Arbetshälsoinstitutet.

• Projektet Ilmastotuuppaus (Klimatknuff, CLIMATE-NUDGE): mer motion i samband med arbetsresor, 

Åbo universitet och Arbetshälsoinstitutet.

• Projektet Kuura: rehabilitering med anknytning till arbetet för förlängning av karriärer, Jyväskylä 

yrkeshögskola, Arbetshälsoinstitutet, Uleåborgs yrkeshögskola, Uleåborgs universitet och Keva. 32



Arbetshälsoenkäter i Esbo, Arbetshälsomätaren (2/2)

• Arbetshälsoenkäten är en pulsenkät som innehåller sex frågor. Enkäten skickas till personalen fyra 

gånger om året. Enkätundersökningen kompletterar Kommun10-undersökningen som genomförs 

vartannat år. Enkäten genomfördes tre gånger under 2021.

• Syftet med mätaren är att ge regelbunden information om personalens arbetshälsa till ledningen 

och arbetsgemenskaperna. Rekommendationsindexet följs upp i stadens delårsrapporter. I 

arbetsgemenskaperna kan man behandla den egna gruppens resultat.

• I december 2021 besvarades arbetshälsoenkäten av 35 procent av Esbo stads personal (5 219 

svarande). 70 procent av dem som svarade på enkäten skulle rekommendera sin arbetsenhet för 

sina vänner och bekanta, vilket också är målnivån på stadsnivå.

• De svarande upplevde små förbättringar i stödet och uppmuntran som fås av arbetsgemenskapen 

(6,5 -> 6,6) samt i stödet och uppmuntran av förpersonen (6,3 -> 6,5).
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Antalet frånvaro minskade 

• Personalens frånvaro av hälsoskäl (inkl.  alla sjukfrånvaron, rehabiliteringsstöd och 

frånvaron på grund av arbetsolyckor) minskade jämfört med 2020. 

• Belastningen med sjukfrånvaro för 2021 (hur många dagar man var borta av hälsoskäl i 

genomsnitt per person) var 13,5 medan den var 15,4 året innan. 

• Sjukdomarna i stöd- och rörelseorganen och de mentala problemen är de två viktigaste 

diagnosgrupperna som hotar arbetsförmågan.

• På grund av att antalet sjukdomar i stöd- och rörelseorganen avsevärt minskade hade man 

färre sjukskrivningsdagar (-10 000 sjukskrivningsdagar), men på grund av att de mentala 

problemen blev vanligare ökade antalet sjukskrivningsdagar en aning +2 000 dagar).  Den 

nationella trenden för diagnoser med mentala problem har varit uppåtgående under flera år.  
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Ändringar i skälen för frånvaro

• De mentala problemen orsakade 40 procent av sjukfrånvaron (29 % år 2020) och 

sjukdomarna i stöd- och rörelseorganen orsakade 25 procent (26 % år 2020). Skadorna 

orsakade tio procent av sjukfrånvaron (12 % år 2020) och sjukdomarna i andningsorganen 

tre procent (9 % år 2020). 

• Anpassat jobb gjordes 145 gånger (175 gånger år 2020) och i stället för sjukfrånvaro 

gjordes det 2 287 dagar (3 301 dagar år 2020).

• Yrkesinriktad rehabilitering användes som en del av ledningen av arbetsförmågan, och 

organisationen och företagshälsovården har ett gott samarbete. Detta syntes som 

reducering av kostnaderna för invalidpension när man jämför med kostnaderna för 2020.
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Arbetsolyckor och 

arbetshälsoverksamhet 2021
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Observationer av olyckorna 1/3

• Antalet olyckor under 2021 var på samma nivå som rekordåret 2019.

• Totalt 1 663 olyckor skedde, 

• vilket orsakade sammanlagt 7 803 ersättningsdagar.

• Direkta ersättningar var totalt 1,232 miljoner euro. 

• Antalet ersättningsdagar för resorna mellan bostaden och arbetsplatsen blev dubbelt jämfört 

med året innan. Det fanns sammanlagt 3116 ersättningsdagar. 

• Yrkessjukdomar konstaterades 13 varav majoriteten (10 st.) orsakades av covid-19. Dessa 

orsakade sammanlagt 407 ersättningsdagar. 

• Sammanlagt 109 allvarliga olyckor, som krävde mer än 20 frånvarodagar, skedde. Dessa 

orsakade sammanlagt 5 730 ersättningsdagar, vilket motsvarar 73 procent av alla 

ersättningsdagar och 61 procent av ersättningsbeloppet. 
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Observationer av olyckorna 2/3

• Det skedde 1 214 arbetsolyckor.

• Nästan var tredje (31 %) arbetsolycka orsakades av att personen ramlade eller föll. De 

orsakade 44 procent av ersättningsdagarna (2 077 dagar). Olyckorna hade skett till exempel 

när personen gick hos en klient i mörkret, lyfte ett tungt föremål för hand, gick från en 

arbetsbyggnad till en annan eller gick på arbetsplatsens gård.

• Näst mest hade man skador med ett vasst föremål (18 %), fysisk belastning (17 %) och 

våld/uppskakande situationer (13 %). 

• De våldsamma olycksfallen som ledde till frånvaro orsakades av minnessjuka, specialelever, 

psykiatripatienter, barn inom småbarnspedagogiken eller klientens anhöriga. 

• Till distansarbetsförsäkringen som arbetsgivaren erbjöd gjordes en anmälan som inte orsakade 

ersättningar. 
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Observationer av olyckorna mellan bostaden och 

arbetsplatsen 3/3

• Mellan bostaden och arbetsplatsen skedde 445 olyckor.

• Majoriteten var urledvridningar och försträckningar (55 %) eller sår och ytliga skador (30 %).

• Oftast skadade man extremiteterna (55 %) eller hela kroppen (26 %).  

• Hälften av olyckorna under arbetsresor (273 st.) skedde för fotgängare. Av 

ersättningsdagarna var dem 55 procent (1 725 dagar), det vill säga sex frånvarodagar/olycka i 

genomsnitt. 

• Skadorna för cyklister motsvarade 23 procent (103 st.), vilket orsakade 26 procent av 

ersättningsdagarna (805 dagar), det vill säga åtta frånvarodagar/olycka i genomsnitt. 

• Fyra olyckor hade skett med elscooter, vilket orsakade sammanlagt 66 ersättningsdagar, det 

vill säga 16,5 frånvarodagar/olycka i genomsnitt. 
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Åtgärdsrekommendationer om olyckorna

• Olyckorna och kostnaderna på grund av dem kan påverkas med en ansvarsfull 

säkerhetskultur, där målet är förebyggandet och lärandet av olyckor som inträffat genom att 

undersöka olyckorna. För detta har staden utarbetat en anvisning för undersökningen av 

olyckor. Anvisningen för undersökningen av olyckor ska förankras i arbetsplatserna. 

• Riskbedömningarna ska göras på arbetsplatserna systematiskt och omfattande varje år.  

• I introduktionen för medarbetare ska man berätta ärenden som förknippas med säkerheten 

på arbetsplatsen (t.ex. riskbedömning, eventuella våldsamma situationer, anvisningar för 

nödsituationer, samlingsplats, anmälan om säkerhetsobservationer osv.). Introduktionen ska 

vara lättläst. 
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Pandemihanteringen sysselsatte företagshälsovården  

• Det andra året med coronapandemin påverkade fortfarande företagshälsovården på ett 
betydlig sätt.

• Coronavaccinationerna påbörjades genast i början av året och under året gavs 15 004 
vaccin åt 7 345 medarbetare.

• Av de planerade arbetsplatsutredningarna genomförde man endast 36 procent på grund av 
restriktionerna på arbetsplatserna, medarbetarna som jobbade på distans och tiden som 
krävdes för coronavaccinationerna.

• Man kunde dock ta hand om ärendena kring arbetsförmågan liksom de lagstadgade 
hälsoundersökningarna.

• På grund av utmaningarna med rekryteringen var antalet kontakter med läkare och 
företagshälsopsykologer mindre än året innan. Det var ingen betydlig förändring i 
kontakterna med företagsfysioterapeuter, men antalet kontakter med företagshälsovårdare 
ökade fortfarande på grund av coronavaccinationerna.
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