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1 Henkilöstökertomus 

1.1 Organisaatiomuutokset ja -rakenteet 

Vuoden 2021 organisaatiorakenne säilyi ennallaan vuoden 2020 alussa voimaan tulleen mallin 

mukaisena. 

 

Kuva 1. Kiwa Inspecta Suomen organisaatio 1.1.2021 
 

Helmikuun alussa Kiwa Inspecta myi verkostotarkastusliiketoimintansa Insplan Oy:lle. Kiwa 

Inspectan strategisena päämääränä on voimakas kasvu valituissa liiketoiminnoissa. 

Verkostotarkastuksen kasvu- ja kehittämismahdollisuudet osana Kiwa Inspectaa tunnistettiin 

rajallisiksi, kun taas liiketoimintakauppa tuki Insplan Oy:n tavoitteita.  

 

Nosturien ja nostolaitteiden tarkastuksen liiketoimintayksikön organisoitumista muokattiin 

jakamalla yksikkö aiemman kahden maantieteellisen alueen sijasta kolmeen alueeseen. 

Muutoksen tavoitteena oli mahdollistaa entistä parempi esihenkilö- ja asiakastyö. 

 

Kiwa Pohjois-Euroopan alueella vahvistettiin FINAS akkreditointien jakamiseen perustuvaa 

sertifiointiliiketoimintaa Suomesta Ruotsiin ja Tanskaan. FINAS jaettujen akkreditointien 

johtamismallin kokonaisvaltainen koordinointi ja kehitys järjestelmä- ja tuotesertifioinnin alueella 

tapahtui Suomesta. Vahva pohjoismainen yhteistyö hyödyntää Kiwa Suomen osaamista ja 

kokemusta sertifioinnissa ja avaa uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan laajentamiselle muissa 

pohjoismaissa. 

 

Huhtikuussa toteutui yrityskauppa, jossa IKU-Tekniikka Oy sopivat siirtyi osaksi Kiwa Inspectaa. 

IKU-Tekniikka tarjoaa asiantuntijapalveluita prosessi- ja energiateollisuuteen sekä hitsaavan 



 

 

 

teollisuuteen. Yritys fuusioitiin Inspecta Tarkastukseen marraskuussa. 

 

Sertifioinnin liiketoiminnassa valmisteltiin uudelleenjärjestäytymistä vuoden 2022 alusta lukien. 

Muutoksen taustalla oli halu rakentaa vahvempaa sidosta sekä Kiwa Suomessa että 

kansainvälisessä yhteistyössä. Uudelleenjärjestäytymisessä muodostettiin uudet 

tulospaikkakokonaisuudet, joiden määrittelyssä ajurina olivat valitut Kiwa Suomen 

asiakassegmentit. Myös entistä vahvempi yhteistyö eri toimialoilla toimivien asiantuntijoidemme 

välillä oli muutoksen tavoitteena. Uudelleenjärjestäytymisessä muokattiin tulospaikkatiimejä 

sekä laadun, myynnin ja tuotehallinnan johtamisen rakenteita. 

1.2 Strategian työstämisen vuosi 

Kiwa Inspecta Suomen strategiakausi päättyi vuonna 2020 ja strategiapäivitystyö aloitettiin 

toisella vuosipuoliskolla. Työtä jatkettiin 2021 alkuvuonna määrittelemällä ja täsmentämällä 

missio, visio, tavoitteet, strategiset painopistealueet ja ”arkeistamissuunnitelma”. 

Strategiatyöhön osallistui kiwainspectalaisia laajasti ja Kiwa matka 2025 -strategian visualisointi 

valmistui. 

 

 

 

Kuva 2. Kiwa Suomen strategia 2025 
 

Strategiakuvaan on koottu missio, visio ja tärkeimmät menestystekijät. Kuvassa näyttäytyvät 

tyylitellyt asiakassegmenttimme - rakennettu ympäristö ja teollisuus - ja kiwainspectalaiset 

kulkevat niitä yhdistävällä suojatiellä, Kiwalla matkalla vuoteen 2025. Ihmiset symboloivat 

osaavaa yhteisöä sekä tiimityötä, hyvää fiilistä ja kumppanuutta, jota luodaan asiakkaiden 



 

 

 

kanssa. Suojatie symboloi turvallisuutta, mutta merkit ovat myös suuntaviivoja asioista, joita 

pitkin päästään asetettuun visioon. Tietä kuljetaan arvojen mukaisesti rohkeina, luotettavina ja 

suurella sydämellä. 

 

Syksyn aikana käynnissä oli strategiapeli, jonka avulla jokainen kiwainspectalainen pystyi 

tutustumaan strategiaan tarkemmin. Pelissä vastailtiin erilaisiin kysymyksiin strategiaan liittyen 

sekä haastettiin pohtimaan esimerkiksi sitä, miten missiota toteutetaan arjen työssä. 

 

Valitun strategian toteuttamiseksi yksiköt lähtivät pohtimaan osana seuraavan vuoden 

toiminnan suunnittelua, miten strategiaa voi parhaiten toteuttaa yksikön toiminnassa. 

Suunnittelun yhteydessä tunnistettiin myös niitä kehityskohteita, joita tuotaisiin osaksi strategisia 

hankkeita ja projekteja joko yksikkö- tai maayhtiötasolla toteutettavaksi.   

 

Marraskuussa 2021 järjestettiin yhteinen virtuaalitapahtuma, jossa esiteltiin strategisten 

painopisteiden tarkempia tavoitteita sekä niiden saavuttamiseksi tunnistettuja projektiaihioita. 

Projektit toteutetaan strategiakauden aikana ja niistä ensimmäiset lähtivät liikkeelle 

loppuvuoden aikana. Kehitystoiminnan lisäksi strategiaa toteutetaan arjessa jokapäiväisen 

tekemisen valinnoissa. 

1.3 Toinen korona-pandemian aiheuttama poikkeusvuosi 

Vuosi 2021 oli edelleen monella tapaa poikkeuksellinen maailmanlaajuisen korona-pandemian 

(Covid-19) vuoksi. Edellisen vuoden aikana oltiin opittu toimimaan osin uusilla tavoilla monissa 

yksiköissä ja toiminnoissa. Vuoden aikana koronatilanne muuttui alati, ja se vaati jatkuvaa 

tilannejohtamista ja toimintaohjeistuksen päivittämistä. Kesän jälkeen odotettiin tilanteen 

kääntymistä parempaan suuntaan, mutta uudet koronavariantit toivat mukanaan uusia 

rajoituksia. 

 

Kiwa Inspectan toiminnan luonne asiakaskohdekäynteineen huomioiden koronaviruksen 

aiheuttamaan tautiin sairastui vuoden aikana hyvin maltillinen määrä henkilöstöä. Aivan 

loppuvuodesta oli nähtävissä merkittävä muutos tarttumisluvuissa koronan omikron-variantin 

yleistyessä. 

1.4 Henkilöstötyytyväisyyskysely KEES 

Joka toinen vuosi Kiwa-konsernin kaikissa maissa toteutetaan yhteinen 

henkilöstötyytyväisyyskysely KEES (Kiwa Employee Experience Survey). Kyselyn tavoitteena 

on selvittää Kiwan henkilöstön kokemusta 

 työtyytyväisyydestä 

 työn asettamista vaatimuksista 



 

 

 

 Kiwan visiosta ja tavoitteesta 

 esihenkilötyöstä 

 sitoutumisesta ja kehittämisestä 

 työsuhteen vakaudesta 

 ei-toivotusta käytöksestä 

 

Tällä kertaa kysely sisälsi myös COVID-19-pandemiaan liittyviä teemoja.  

 

Vastausprosentti Suomessa oli 75 %. Keskimääräinen tyytyväisyys Kiwaan yleisesti oli 

Suomessa 7,5 asteikolla 1 - 10, kun edellisellä kerralla tulos oli 7,3. 

 

 

Kuva 3. Tyytyväisyys Kiwaan ja liiketoimintayksikköön 2021 

 

Positiivisimmiksi arvioituja asioita yhteisesti olivat tietojen ja taitojen riittävyys omaan työhön, 

mahdollisuus tehdä työtä turvallisesti, sitoutuminen kehittymään edistääksemme Kiwan 

tavoitteita ja Kiwassa työskentelyyn yleisesti sekä työn tärkeys ja merkityksellisyys. 

 

Alhaisimman arvion saaneet väittämät liittyivät johdon toimintaan, kehittymiseen, työhön ja 

työtyytyväisyyteen panostamiseen sekä vision ja tavoitteiden selkeyteen ja tiedon saamiseen 

työn tuloksista. 

 

Liiketoimintayksikkötasoisia tuloksia hyödynnettiin yhtenä tärkeänä tausta-aineistona 

seuraavan vuoden yksikön toimintasuunnitelmaa tehtäessä ja uuden 2025 strategian mukaisia 

tavoitteita ja toimenpiteitä valittaessa. Koko Suomen tuloksista tunnistettiin niin ikään uuden 

strategian mukaisia parannettavia asioita, joita projektoitiin kehittämishankkeiksi osana 

strategisten hankkeiden suunnittelua. Jokainen KEES-kyselyyn vastannut sai henkilökohtaisen 



 

 

 

tuloksen vastauksistaan yleiseen tyytyväisyyteen sekä merkityksellisten asioiden arvioinnistaan. 

Tulosten perusteella saattoi asettaa itselleen kehittämistavoitteita, ja halutessaan keskustella 

yhdessä esihenkilön kanssa itselle merkityksellisistä teemoista ja niiden toteutumisesta työssä. 

  



 

 

 

1.5 Muita ajankohtaisia teemoja 

Porvoon Kilpilahden jalostamoalueen turvallinen ja häiriötön toiminta varmistetaan noin viiden 

vuoden välein toteutettavilla huoltoseisokeilla. Alun perin seisokki piti toteuttaa keväällä 2020, 

mutta koronapandemiasta johtuen projekti siirrettiin keväälle 2021. Tämä huoltoseisokki oli 

Kiwan kaikkien aikojen suurin yksittäinen projekti, jossa töissä oli yhteensä noin 160 henkilöä 

Suomesta ja muista maista. Lisäksi projekti vaati paljon valmistelevia töitä työmaalla ja 

suunnittelussa ennen huoltoseisokkia. 

 

Yaran Uudenkaupungin tehtaiden vuosihuolto suoritettiin toukokuussa, ja vuosihuoltoon 

osallistui tarkastajia NDT-tarkastuksista, elinikätiimistä ja painelaitetarkastuksista. Kiwa 

Inspecta palkittiin vuosihuollon 2021 turvallisuusurakoitsijana perinteisellä kiertopalkinnolla, 

johon kaiverretaan palkinnonsaajan nimi, ja se tulee vuodeksi palkinnonsaajalle.  

 

Kehitystoimintaan luotiin yhtenäinen prosessi ja kehityssalkku koko maayhtiölle. 

Kehitystoiminnasta tehtiin muutoksella läpinäkyvämpää ja mahdollistettiin ideoiden 

lähettäminen ja seuranta. Muutoksella tavoiteltiin kehityskulttuurin luomista entistä 

johdonmukaisemmaksi ja tuloksellisemmaksi sekä projektinhallinnan, resurssien käytön 

optimoinnin ja priorisoinnin tehostamista. 

 

Automaation askelia otettiin useammalla saralla. Automaattinen laskun tarkastusprosessi 

suoraviivaisti ja nopeutti laskutusta ja laskukiertoa. Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto 

esimerkiksi sertifiointihakemusten ja asiakassopimusten, työsopimusten sekä yhtiö- ja 

hallitusten kokousten pöytäkirjojen ja tilinpäätösasiakirjojen allekirjoittamisessa nopeutti 

prosesseja ja vapautti toimintaa entistä paremmin paikasta riippumattomaksi. 

Järjestelmäliittymillä mahdollistettiin entistä suuremman organisaation henkilö- ja 

työsuhdetietojen ylläpito tehokkaammin. 

 

Pääkaupunkiseudun toimistoista Lassilan toimipisteen tiloista luovuttiin loppuvuodesta ja 

henkilöstö siirtyi pääosin Vantaan olemassa olevaan toimipisteeseen sekä lisätilaksi 

vuokrattuun Plaza Pilke -tilaan. Muuttohankkeessa lähtökohtana oli joustavuus, jossa kaikki 

pääkaupunkiseudun toimitilat ovat kaikkien työntekijöiden käytössä. Sörnäinen, Robert Huberin 

tie ja Plaza Pilke muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jota voi hyödyntää niin, että eri tilat 

parhaiten tukevat omaa työntekoa. 

 

Kiwa-konsernin pääomistaja myi omistuksensa emoyhtiölleen SHV:lle. SHV on perheyritys, 

jolla on vahva asema useassa eri liiketoiminnassa ja valituissa sijoitustoiminnoissa. SHV toimii 

64 maassa ja sillä on yli 51 000 työntekijää. SHV toimii esimerkiksi energian jakelussa, 

tukkukaupassa, raskaassa nosto- ja kuljetustoiminnassa, teollisissa palveluissa, 



 

 

 

rehuliiketoiminnassa sekä pääomasijoitusalalla. Kaupan myötä Kiwa siirtyi yritysperheessä 

porrasta ylemmäs, mikä tarjoaa Kiwalle entistä paremmat kasvu- ja 

kansainvälistymismahdollisuudet. 

2 Henkilöstörakenne 

2.1 Henkilöstömäärä 

Kiwa Inspectan Suomen maayhtiössä vuoden lopun henkilöstömäärä oli 690. Alkuvuoden 

aikana henkilöstömäärässä oli toisen pandemiavuoden vuoksi vain maltillista nousua edelliseen 

vuoden lopun tilanteeseen verrattuna, mutta toisen vuosipuoliskon aikana henkilöstömäärä 

kehittyi kasvusuuntaisesti, vaikka korkeasesongin aikana tarvittavat määräaikaisuudet 

päättyivätkin.  Henkilöstömäärä keskimäärin vuoden aikana oli 686, vaihdellen kuukausittain 

min 679 ja max 697 välillä. 

2.2 Henkilöstöjakaumat 

Kiwa Inspectan henkilöstöstä valtaosa on miehiä (79,9 %), vaikka naisten osuus henkilöstöstä 

kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. 

 

 

 

Kuva 4. Henkilöstö sukupuolen mukaan 
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2.3 Ikärakenne ja eläköityminen 

Kiwainspectalaisten keski-ikä vuoden lopussa oli 45,2 vuotta. Ikähaitari vaihtelee 20 – 71 

vuoden välissä. Asiantuntijaorganisaatiolle tyypillisesti yli 45-vuotiaiden osuus (ns. seniori-

ikäiset) henkilöstöstä oli merkittävä, kivuten 50,1 prosenttiin. Ikärakenne vaihtelee jonkin verran 

toiminnoittain, ollen tyypillisesti korkein sertifiointitehtävissä ja matalin NDT-palveluissa sekä 

yhteisissä toiminnoissa. Ikärakenteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisten 

vuosien aikana. 

 

Kuva 5. Henkilöstö ikäryhmittäin (%) 
 

Kiwa Inspectan henkilöstöstä 13 % (90 hlöä) oli vuoden lopussa 60-vuotiaita tai sitä 

iäkkäämpiä. Näistä runsas viidennes oli osa-aikaisessa ja 72,2 % kokoaikaisessa 

työsuhteessa. Osa-aikaiset työsuhteet yleistyivät vasta 65-vuotiaana. Myös uusien yli 60-

vuotiaiden henkilöiden kanssa solmittiin vuoden aikana työsuhteita. 

  

 

Kuva 6. Yli 60-vuotiaiden osa- ja kokoaikaisen henkilöstön määrä. 
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2.4 Työsuhteen laatu, kesto ja vaihtuvuus 

Työsuhteista 92,6 % on vakituisia ja 7,4 % määräaikaisia. Määräaikaisuuden perusteina ovat 

pääasiallisesti sijaisuudet, kausityö tai harjoittelujakso, lisäksi on muutamia projekteihin liittyviä 

määräaikaisuuksia. 

 

Keskimääräinen työsuhteen kesto yhtymässä oli 10,8 vuotta, eikä merkittävää muutosta 

edellisiin vuosiin tapahtunut. Organisaation kasvun myötä 42 % vuoden lopun henkilöstöstä on 

aloittanut työskentelyn Kiwa Inspectassa viimeisen viiden vuoden aikana. 63 % henkilöstöstä 

on työskennellyt Kiwa Inspectassa enintään 10 vuotta, reilu viidennes 10 – 20 vuotta ja 14 % yli 

20 vuotta. Viimeksi mainitusta ryhmästä 7 % on työskennellyt yli 30 vuotta. 

 

Kuva 7. Työsuhteen keston jakauma 
 
Vuoden lopun henkilöstön yhtymään tulovuoden jakauma on esitetty kuvassa 8. 

 

 
Kuva 8. Vuoden lopun henkilöstön yhtymään tulovuosi 
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Lähtövaihtuvuus eli toisen työnantajan palvelukseen siirtyneiden osuus edellisen vuoden lopun 

henkilöstömäärästä oli 6,6 % ja niin sanottu luonnollinen poistuma eli eronneiden, eläkkeelle 

lähteneiden, työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden ja kuolleiden osuus oli 8,2 %. 

 

Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 64,6 vuotta. Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä 

työeläkejärjestelmässä Suomessa on noussut viimeisinä vuosina ja oli 62,4 vuotta vuonna 2021. 

Eläketurvakeskuksen mukaan puolet noususta selittyy eläkeiän nousulla ja puolet 

työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrän laskulla. Kahden korona-pandemiavuoden 

aikana eläkkeelle siirtyminen on myöhentynyt poikkeuksellisen paljon. Kiwa Inspectassa 

eläköitymisikä on tyypillisestikin korkea, eikä samanlaista pandemiavuosien aiheuttamaa 

muutosta ole näkyvissä kuin yhteiskunnassa yleisesti. 

 

Tulovaihtuvuus eli vuoden aikana alkaneiden työsuhteiden osuus edellisen vuoden lopun 

henkilöstömäärästä oli 16 % vuonna 2021. Kun vuoden lopun henkilöstömäärästä vähennetään 

vuoden aikana alkaneet ja päättyneet työsuhteet ja verrataan määrää edellisen vuoden lopun 

henkilöstömäärään, saadaan ns. pysyvyysprosentiksi 70,6 %. 

2.5 Koulutusrakenne 

Yli 80 prosentilla henkilöstöstä on jokin korkea-asteen tutkinto. Alempi korkea-aste on yleisin 

tutkintotaso (52,1 % henkilöstöstä), toiseksi eniten on ylemmän korkea-asteen tutkinnon 

suosittaneita ja kolmanneksi eniten keskiasteen tutkinnon suorittaneita. 

 

 

Kuva 9. Peruskoulutustasojakauma 
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2.6 Rekrytointi 

Vuonna 2021 toteutettiin 50 rekrytointia, jossa avattiin julkinen haku. Lisäksi rekrytoinneissa 

hyödynnettiin avoimia hakemuksia ja yhteydenottoja, suorahakua sekä trainee-ohjelmia.  

 

Kaiken kaikkiaan vuoden aikana solmittiin 140 työsopimusta, joista 68 oli vakituiseen 

työsuhteeseen ja 42 määräaikaiseen työsuhteeseen. Sisäisten rekrytointien eli henkilön 

siirtyminen kokonaan uuteen tehtävään tai määräaikaisuuden muuttuminen vakinaiseksi 

työsuhteeksi määrä kasvoi huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna, ollen 30 vuonna 2021. 

Vakituiseen työsuhteeseen palkatut olivat joko kasvurekrytointeja tai korvausrekrytointeja 

toiseen tehtävään siirtyneen, eläköityvän tai muun lähtijän seuraajaksi. 

2.7 Perehdyttäminen  

Perehdyttämisen tarkoituksena on tukea uutta kiwainspectalaista uran alkutaipaleella. 

Perehdyttäminen sisältää sekä yleisperehdytystä että työhön perehdyttämistä. Työhön 

perehtyminen yhdessä kokeneiden kollegojen kanssa on merkittävä ja olennainen osa 

perehdyttämistä Kiwa Inspectassa. Ns. kenttätyötä tekevillä työhön perehtymiseen kietoutuu 

läheisesti myös pätevöityminen eri menetelmiin ja toimialaan. Pätevöitymissuunnittelu kuuluu 

olennaisesti uuden tulokkaan prosessiin. Uusille kiwainspectalaisille järjestetään vuoden aikana 

tavanomaisesti kaksi yleisperehdyttämispäivää, joissa johtoryhmäläiset tapasivat uudet henkilöt 

ja kertoivat Kiwa Inspectasta, sen liiketoiminnasta, strategiasta, tulevaisuuden näkymistä ja 

kasvun mahdollisuuksista. Vuonna 2021 toteutettiin maaliskuussa yksi perehdyttämispäivä 

livestreamina koronatilanteesta johtuen. 

2.8 Henkilöstön kehittäminen 

Liiketoimintayksiköittäin tunnistetaan asiakkaiden ja liiketoiminnan tarpeiden mukaiset osaamis- 

ja koulutustarpeet ja vastataan niihin liiketoimintayksikkö-/tulospaikkakohtaisella koulutus-

suunnittelulla ja toteutuksella. Ajan tasalla pysymistä ja tiedon jakamista tapahtuu normaalisti 

erityisesti toimiala-, koulutus- ja kehittämispäivillä sekä erilaisissa ajankohtaisseminaareissa. 

Toisenakin poikkeusvuonna toimiala- ja koulutuspäiviä järjestettiin suurimmalta osin 

etätoteutuksena. Henkilökohtainen kehitys- ja koulutussuunnitelma tehdään osana PDD-

keskustelua. 

3 Palkitseminen 

3.1 Palkkausjärjestelmä osana palkitsemista 

Kiwa Inspectassa on käytössä palkkausjärjestelmä, jonka perustana toimii tehtävien 

vaativuusluokittelu. Tehtävät arvioidaan vaativuudenarviointijärjestelmää käyttäen ja henkilöt 



 

 

 

tehtävineen sijoitetaan tehtäväluokkiin. Vuoden 2021 aikana neuvoteltiin 

järjestelmämuutoksista, joiden myötä tehtävän vaativuustason minimipalkat määriteltiin ja 

sovittiin työehtosopimuksen piirissä oleville henkilöille maksettavan palkan olevan vähintään 

minimipalkan tasolla, lukuun ottamatta kausityöntekijänä, harjoittelijana, opinnäytetyöntekijänä 

tai vastaavassa tehtävässä toimivien palkkaa, joka voi olla vaativuustason minimiä alempi. 

 

Tehtävän vaativuustason lisäksi toinen olennainen osa palkkausjärjestelmää on 

henkilökohtaisen palkan ja suorituksen vastaavuus. Tavoitteena on, että palkka kehittyy 

vaiheittain suorituksen mukaiselle tasolle, kyseisen tehtäväluokan palkkarajoissa. 

 

Suoritusarviointi- ja palkkakeskustelu johdettavan ja esihenkilön välillä ovat merkittävä osa 

palkkausjärjestelmää. Vuosittain keskustelussa sovitaan tulevalle vuodelle tavoitteet, joiden 

tavoitteena on ylläpitää tai nostaa suoritustasoa sekä kehittää tehtävän vaatimia 

kompetensseja. Suoritustaso arvioidaan arviointikriteerejä hyödyntäen.  

4 Työhyvinvointi 

4.1 Työaika 

Kiwa Inspectassa on käytössä kaksi työaikaa, 37,5 tuntia ja 40 tuntia viikossa.  Kokoaikaisessa 

työsuhteessa oli 90,7 % henkilöstöstä ja osa-aikaisena 9,3 %. Työpäivien määrä vuonna 2021 

oli 253. Teoreettinen vuosityöaika henkilöä kohti oli 1 833 tuntia.  

4.2 Varhaisen tuen malli 

Kiwa Inspectassa on määritelty varhaisen tuen malli. Varhaisen tuen mallin tavoitteena on 

kiinnittää huomiota tilanteisiin, jossa jokin seikka työpaikalla uhkaa muuttua huonompaan 

suuntaan joko koko yrityksen tasolla, yksittäisessä työyhteisössä tai työyhteisön jonkin jäsenen 

kohdalla. Myös sairastavuuteen pyritään tarttumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, 

jotta voidaan vähentää poissaoloja sekä parantaa yksittäisen työntekijän ja sitä kautta koko 

työyhteisön hyvinvointia. Malli toimii tukena myös mahdollisiin päihdeongelmiin puuttumisessa 

riittävän varhaisessa vaiheessa. Näiden lisäksi varhaisen tuen mallin tavoitteena on toimia 

tukena etsittäessä vaihtoehtoja jo työkykyään menettäneen henkilön sijoittamisessa esimerkiksi 

muihin työtehtäviin, osa-aikaiseen työhön tai muiden mahdollisten vaihtoehtojen tarkastelussa. 

Esihenkilöllä on merkittävin rooli ottaa havaitut asiat käsittelyyn varhaisessa vaiheessa. 

Asioiden puheeksiottaminen onkin osa normaalia esihenkilötyötä. 

4.3 Sairauspoissaolot ja tapaturmat 

Sairauspoissaoloja oli yhteensä 3628 työpäivää eli 5,6 työpäivää henkilötyövuotta kohti. 



 

 

 

Sairauspoissaolon pituus oli keskimäärin 5,0 työpäivää. Sairauspoissaolojen osuus 

teoreettisesta säännöllisestä työajasta oli 2,1 %. Sairauspoissaolojen määrä Kiwa Inspectassa 

oli edelleen hyvin maltillinen, ja koronapandemian vuoksi myös muiden virustautien leviämisen 

tiedetään yleisesti vähentyneen parantuneen käsihygienian ja pidettyjen etäisyyksien vuoksi. 

Vuoden 2021 koronavariantit eivät nostaneet sairauspoissaolojen määrää, mutta aivan 

loppuvuodesta oli nähtävissä merkittävä muutos tarttumisluvuissa koronan omikron-variantin 

yleistyessä. Pitkien, yli 30 päivää kestävien sairauspoissaolojen osuus nousi edelliseen vuoteen 

verrattuna, mutta niitä kertyi jonkin verran edellistä vuotta vähäisemmälle henkilömäärälle. 

4.4 Työterveyshuolto 

Kiwa Inspectan työterveyshuollon sopimus on erittäin kattava ja sen palveluja hyödynnettiin 

runsaasti myös vuonna 2021. Työterveyshuollossa tehtyjen koronatestien kustannukset 

lisäsivät myös toisena pandemiavuonna työterveyshuollon kustannuksia merkittävästi. 

Työterveyshuollon tilastoissa sairauspoissaolojen määrä nousi loppuvuotta kohti, osin myös 

koronatilanteen vuoksi. Työterveyshuoltokumppanin mukaan samanlainen trendi oli näkyvissä 

valtakunnallisesti kaikissa asiakkuuksissa. 

4.5 Virkistystoiminta, liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuus 

Yksilöllistä liikunnan ja kulttuurin harrastamista tuettiin liikunta- ja kulttuurietuudella. Etuutta voi 

hyödyntää myös osana henkilöstökerhojen ryhmätoimintaa, jossa jokainen maksaa esim. 

osallistumismaksun ryhmän tapahtumaan etuudella. Vuoden 2021 alussa siirryttiin käyttämään 

liikunta-, kulttuurietuuden ja hyvinvointietuuden tarjoamisessa uutta mobiiliratkaisua. 

 

Kiwa Inspectan tarjoaman tai tukeman henkilöstökerhotoiminnan tavoitteita ovat 

yhteisöllisyyden edistäminen, verkostojen rakentaminen sekä yksilön ja työyhteisön työkyvyn 

ylläpitäminen ja parantaminen. Liikunnallisen toiminnan tavoitteena on tarjota uusia 

kokemuksia, aktivoida liikkumaan myös vähän liikuntaa harrastavat sekä kannustaa niitä, jotka 

jo kuntoilevat säännöllisesti. Henkilöstö voi koota eri toimipaikoissa yleensä vähintään 10 

henkilön ryhmän jonkin liikunta-, kulttuuri- tai muun toiminnan ympärille ja tehdä ehdotuksen 

toimintaryhmästä. Pandemia rajoitti vuoden 2021 toimintaryhmätoimintaa merkittävästi. 

 

Pikkujoulut järjestettiin marraskuun puolivälissä hybridimallilla niin, että yhteinen ohjelma 

esitettiin virtuaalitapahtumana, ja toimipisteisiin voitiin kokoontua tapaamaan kollegoja ja 

katsomaan ohjelmaa yhdessä.  

 

Kiwa Inspectan henkilöstön VeriRyhmä ”Laskimon Pullistus” kantaa yhteiskuntavastuuta ja on 

hyvällä asialla, ja kannustaa siksi henkilöstöä verenluovutukseen - yksin tai porukalla. Vuonna 

2021 verenluovutuskerroista ryhmä saavutti Kultakunniakirjan.  



 

 

 

5 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

5.1 Yhdenvertaisuus 

Yhdenvertaisuus tarkoittaa henkilön tasa-arvoista ja oikeudenmukaista kohtelua riippumatta 

sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta.  

  

Yhdenvertaisuuden periaatteina Kiwa Inspectassa on toimia yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa 

kunnioittaen kaikissa tilanteissa ja kohtaamisissa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttajina 

ovat kaikki kiwainspectalaiset. Yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaista toimintaa on 

tarkemmin kuvattu yhdenvertaisuussuunnitelmassa. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 

loukkaava ja syrjivä toiminta sekä kaikenlainen häirintä ja epäasiallinen kielenkäyttö, joka 

loukkaa toista osapuolta tai sivullista henkilöä, on Kiwa Inspectassa kielletty. Jokaisella 

kiwainspectalaisella on lupa ja mahdollisuus ottaa yhdenvertaisuutta loukkaava tai epäasiallinen 

toiminta esiin kenen tahansa kanssa organisaatiossa ja pyrkiä korjaamaan tilanne. Kiwa-

konserni on laatinut yhteisen ohjeistuksen epäammattimaisen käytöksen ilmoituksen 

vastaanottamiseen ja käsittelyyn (Speak UP ja Whistleblower-menettelyt). 

 

Yhdenvertaisuuden arviointia tehdään noin kahden vuoden välein toteutettavalla 

yhdenvertaisuuskyselyllä. Seuraava kysely oli tarkoitus toteuttaa vuonna 2021, mutta jäi 

odottamaan soveltuvampaa ajankohtaa. Koko konsernin henkilöstötyytyväisyyskysely KEES 

sisältää kysymyksiä myös epäasiallisen kohtelun kokemuksesta, ja tämä kysely toteutettiin 

vuonna 2021. 

5.2 Tasa-arvon nykytila 

Sukupuolten välisen tasa-arvon nykytilaa kuvaavia tunnuslukuja vuonna 2017 - 2021 olivat: 

Tasa-arvo eri mittareilla 2021 2020 2019 2018 2017 

Naisten osuus henkilöstöstä (%) 20,1 19,1 19,1 17,3 17,5 

Naisten osuus johdosta (%) 28,6 28,6 16,7 16,7 14,3 

Naisten osuus keskijohdosta (%) 28,4 29,2 27,3 30,2 31,0 

Naisten osuus laskuttavasta hlöstöstä (%) 12,6 12,5 12,1 11,1 10,7 

Keskimääräinen ikä n/m (v) 0,95 0,95 0,94 0,96 0,99 

Naisten keskipalkka suhteessa miesten 
keskipalkkaan samantasoisissa tehtävissä (%) 

97,2 99,1 98,1 99,7 97,0 

5.3 Palkkakartoitus 

Tasa-arvosuunnittelun mukainen palkkakartoitus on tehty suhteessa tehtävän tasoihin. Mikäli 

ryhmässä on kolme tai vähemmän havaintoa, ei arvoa voi esittää. Kokoaikaisten ja osa-

aikaisten sekä kuukausipalkkaisten ja tuntipalkkaisten palkat on tehty vertailukelpoiseksi ennen 



 

 

 

keskiarvopalkan laskemista. 

 

Naisten palkka suhteessa miesten palkkaan vaihtelee vaativuustasoittain, ollen osin alempana 

ja osin ylempänä miesten palkkatasoa. Naisten keskipalkka suhteessa miesten keskipalkkaan 

samantasoisissa tehtävissä keskimäärin oli laskenut edelliseen vuoteen verrattuna, ollen nyt 

97,2 %. 

  



 

 

 

6 Henkilöstötunnuslukuja 

HENKILÖSTÖRAKENNE 2021 2020 2019 2018 2017 

Henkilöstön määrä      

Henkilötyövuodet (htv) 650,3 652,7 638,9 621,5 568,6 

Henkilöstömäärä vuoden lopussa (hlö) 690 686 675 652 599 

Henkilöstömäärä keskimäärin vuoden aikana (hlö) 686 690 676 633 594 

Laskuttavan henkilöstön osuus henkilöstöstä (%) 84,8 85,4 85,6 87,3 87,3 

Ikärakenne      

Henkilöstön keski-ikä (v) 45,2 44,9 44,6 44,5 44,6 

Seniori-ikäisten (45 v-) osuus henkilöstöstä (%) 50,1 48,3 48,3 48,6 49,2 

Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä (v) 64,6 64,5 65,1 63,9 64,2 

Työsuhteen kesto ja laatu      

Henkilöstön keskimääräinen palvelusaika (v) 10,8 10,9 10,0 10,5 11,1 

Viiden viimeisen vuoden aikana tulleiden osuus 

henkilöstöstä (%) 

42,0 43,3 41,5 38,3 34,1 

Vakinaisten osuus henkilöstöstä (%) 92,6 93,0 92,3 92,2 92,2 

Määrä-aikaisten osuus henkilöstöstä (%) 7,4 7,0 7,7 7,8 7,8 

Lähtövaihtuvuusprosentti (%) (eronneet) 6,6 8,7 7,1 4,8 3,3 

Eläkkeelle siirtyneiden osuus henkilöstöstä (%) 1,5 2,4 1,1 2,5 2,1 

Luonnollinen poistuma (%) (eronneet, eläköityneet, kuolleet) 8,2 11,7 12,9 7,5 5,4 

Tulovaihtuvuusprosentti (%) 16,0 18,4 20,4 22,0 15,9 

Pysyvyysprosentti (%) 70,6 64,9 68,1 73,1 78,0 

Kokoaikaisten osuus henkilöstöstä (%) 90,7 93,1 92,4 91,7 92,2 

Osa-aikaisten osuus henkilöstöstä (%) 9,3 6,9 7,6 8,3 7,8 

OSAAMINEN 2021 2020 2019 2018 2017 

Osaamisen kehittäminen      

Koulutuspäivien määrä (pv/htv) 3,2 3,1 6,1 5,2 6,1 

Koulutukseen osallistuneiden osuus henkilöstöstä (%) 52,0 45,0 65,8 61,0 61,1 

Rekrytointi      

Ulkoisten rekrytointien määrä (kpl)  110 129 136 141 97 

Sisäisten rekrytointien määrä (kpl) 30 17 22 15 19 

Rekrytointien määrä yhteensä (kpl) 140 146 158 156 116 

Sisäisten rekrytointien määrä suhteessa henkilöstöön (%) 4,4 2,5 3,4 2,5 3,3 

  



 

 

 

TYÖHYVINVOINTI 2021 2020 2019 2018 2017 

Työajan käyttö      

Työpäivien määrä vuodessa (lkm) 253 253 251 251 251 

Sairauspoissaolojen osuus teoreettisesta säännöllisestä 
työajasta (%) 

2,1 2,0 3,0 2,0 2,1 

Sairauspoissaolot (sis. tapaturmapoissaolot) 2021 2020 2019 2018 2017 

Sairauspoissaolojen määrä (pv/htv) 5,6 5,4 7,9 5,2 5,6 

Sairauspoissaolojen määrä henkilöä kohti (pv/hlö) 5,3 5,1 7,5 4,9 5,4 

Sairauspoissaolojen pituus keskimäärin (pv/tapaus) 5,0 5,0 5,5 4,5 4,0 

Terveysprosentti (ilman sairauspoissaoloja olleiden osuus 

henkilöstöstä) (%) 

68,4 46,8 39,1 43,9 43,9 

TASA-ARVO 2021 2020 2019 2018 2017 

Naisten osuus henkilöstöstä (%) 20,1 19,1 19,1 17,3 17,5 

Naisten osuus johdosta (%) 28,6 28,6 16,7 16,7 14,3 

Naisten osuus keskijohdosta (esihenkilöistä) (%) 28,4 29,2 27,3 30,2 31,0 

Naisten osuus laskuttavista asiantuntijoista (%) 12,6 12,5 12,1 11,1 10,7 

Naisten keskipalkka suhteessa miesten keskipalkkaan 

samantasoisissa tehtävissä (%) 

97,2 99,1 98,1 99,7 97,0 

 


