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1 Henkilöstökertomus 

1.1 Organisaatiomuutokset ja -rakenteet 

Kiwa Inspecta Suomen uusi organisoitumismalli astui voimaan 1.1.2020. Uusi organisaatio koostui 

kahdesta asiakassegmenttikohtaisesta liiketoiminta-alueesta (teollisuus sekä rakennettu ympäristö 

ja palvelut), jotka kummatkin jakautuivat kolmeen pienempään asiakassegmenttiin sekä 

asiakassegmenteille palveluja tuottavista liiketoimintayksiköistä ja koko maayhtiölle yhteisistä 

toiminnoista. Muutostarpeen taustalla oli organisaation voimakas kasvu, toimintaympäristön nopea 

muuttuminen sekä konsernin päivitetty strategia.  

 

 

Kuva 1. Kiwa Inspecta Suomen organisaatio 1.1.2020 
 

Uuden organisoitumisen myötä avautui uusia rooleja ja näin ollen useamman henkilön vastuualueet 

ja tehtävät muuttuivat. Liiketoiminnan organisoituminen asiakassegmenttien mukaisesti oli 

uudenlainen malli maayhtiössä. Lisäksi vahvistettiin myynnillisiä rooleja asiakassegmenttien 

asiakkuuspäälliköillä sekä myynti ja markkinointi -yksiköllä. Kehitystoiminnan vauhdittamisen 

mahdollistajaksi perustettiin kasvu ja innovaatiot -yksikkö. 

 

Kesäkuun alusta lukien NLT Nostolaitetarkastus Oy fuusioitui Inspecta Tarkastus Oy:öön, mikä 

mahdollisti entistä yhtenäisemmän nosturien ja nostolaitteiden tarkastuksen liiketoimintayksikön 

vahvistumisen ja kehittymisen. 

1.2 Korona-pandemian aiheuttama poikkeusvuosi 

Maaliskuusta lähtien koko vuosi oli monella tapaa poikkeuksellinen maailmanlaajuisen korona-

pandemian (Covid-19) vuoksi. Koronavirustilanne hankaloitti myös Kiwa Inspecta Suomen 
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liiketoimintaa. Työkuorma laski hetkellisesti teollisuuden vuosihuoltojen siirtyessä myöhempään 

ajankohtaan, joidenkin tarkastuskohteiden (esim. hoivakodit) käyntikieltojen ja rakennusten 

kuntotutkimusten pysähtymisen vuoksi sekä kokoontumisrajoitusten vaikuttaessa esimerkiksi 

koulutusliiketoimintaan. Päivittyneet määräykset vaikuttivat erityisesti ulkomaille matkustamista 

vaativiin tarkastuskohteisiin. Yhtiön, johdon ja henkilöstöjärjestöjen edustajien yhteisenä tavoitteena 

oli ja on pitää huolta ihmisistä, asiakkaista sekä liiketoiminnan jatkuvuudesta. 

 

Merkittävänä muutoksena vuoden suunniteltuun toimintaan oli Porvoon Kilpilahden alueen 

suurseisokin TA2020 siirtyminen seuraavalle vuodelle. Yhtäältä siirtäminen vähensi kysyntää, mutta 

toisaalta poikkeustilanteessakin turvallisuuteen liittyvät painelaitetarkastukset on suoritettava 

lakisääteisen määräajan puitteissa tai tarkastuslaitoksen on selvitettävä yhdessä painelaitteen 

omistajan kanssa, onko niiden siirto myöhempään ajankohtaan mahdollinen turvallisuusnäkökohdat 

huomioon ottaen.  

 

Koulutuksissa siirryttiin onnistuneesti erilaisiin etätoteutusmalleihin ja myös verkkokoulutukset saivat 

uuden sykäyksen. Sertifioinnissa hyödynnettiin etäauditointia uudella volyymilla ja saatiin näin osa 

arvioinneista toteutettua. Kouluttajat, arvioijat ja tarkastajat pääsivät nopealla aikataululla miettimään 

uudenlaisia toteutusvaihtoehtoja, missä onnistuttiinkin varsin mallikkaasti. Koko henkilöstö otti 

poikkeusaikana digiloikan erilaisten verkkotapaamissovellusten käyttämisessä. Myös digitaalista 

tapahtumajärjestämistä opittiin hyödyntämään poikkeusvuoden aikana. 

 

Kun huomioidaan Kiwa Inspectan toiminnan luonne asiakaskohdekäynteineen, koronaviruksen 

aiheuttamaan tautiin sairastui vuoden aikana hyvin maltillinen osa henkilöstöstä. 

Koronaosoitustestejä tehtiin työterveyshuollossa ja julkisessa terveydenhoidossa merkittävä määrä. 

 

Uudenlainen ja alati muuttuva tilanne vaati jatkuvaa tilannejohtamista. Maajohtoryhmä toimi 

poikkeustilanteen johtotiiminä kokoontuen etäkokoukseen kevään aikana päivittäin päättämään 

tarvittavista asioista. Toimintaohjeistusta päivitettiin jatkuvasti tilanteen ja valtakunnan rajoitteiden ja 

määräysten mukaisesti. 

 

Toimistotyössä siirryttiin vahvasti etätyöskentelyyn, ja kokoontumisrajoitusten vuoksi suurin osa 

kokouksista ja koulutuksista järjestettiin etänä. Tämä vaikutti osin tehostavasti ajankäyttöön, mutta 

kääntöpuolena aiheutti vajetta yhteisöllisyydessä ja spontaaneissa kohtaamisissa. Yhteydenpidosta 

tuli hyvin asia- ja suorituskeskeistä, minkä vaikutukset mm. organisaatiokulttuuriin ja uusien 

henkilöiden työyhteisöön liittymiseen näkynevät viipeellä. 
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1.3 Strategiset kärkihankkeet 

Kiwa Inspecta Suomen strategian toteuttamiseksi valituissa neljässä strategisessa kärkihankkeessa 

oli viimeinen toteutusvuosi. Poikkeusvuosi vaikutti jonkin verran hankkeisiin sisältyvien projektien 

läpiviemisen toteuttamiseen ja aikatauluun. 

 

Laadukkaan asiakaskokemuksen kärkihankkeessa sisäisten valmentajien toteuttaman 

laadukkaan asiakaskokemuksen valmennuksen viimeinen vaihe jäi odottamaan 

kokoontumisrajoitusten helpottamista. Valmennuksen sisältö suunniteltiin vuoden aikana, ja siihen 

sisällytettiin myös osaava ja motivoitunut henkilöstö -hankkeen Tempo-projektin jatkoajatuksia. 

Asiakaskokemuksen johtamisen ja jatkuvan mittaamisen pilotit toteutettiin. 

 

Motivoitunut ja osaava henkilöstö –kärkihankkeen Liideri-valmennusohjelma toteutettiin loppuun 

suunnitellusti, mutta viimeisten osioiden toteutus oli virtuaalinen ja hieman alkuperäisestä 

aikataulusta myöhäistetty. 

 

Asiakkuuksien johtaminen -kärkihankkeessa saatiin valmiiksi asiakasluokittelu ja -segmentointi, 

asiakasvastuiden periaatteiden määrittely sekä pelisäännöt asiakkuuksien hallinnointiin. 

Hinnoittelumallien kehittämisen pilotointi alkoi teollisuusliiketoiminnassa. Sisältöstrategian projektin 

oppien hyödyntäminen muihin liiketoimintoihin odotti markkinoinnin resurssien vahvistamista. 

 

Digitalisaation hyödyntämisen kärkihankkeessa Digitaalisista varaosista liiketoimintaa 

(DIVALIITO) -projekti saatiin päätökseen vuoden aikana. Projektista saatiin kokemusta tulostetun 

komponentin laadunvalvontaprosessien kokonaisuudesta. Modernin työympäristön muutoshanke 

Flow’ssa työstettiin konsernin yhtenäistä tuoterakennetta.  

 

Varsinaisen kärkihankkeen ulkopuolella edistettiin vuoden aikana useampia digitalisaatioprojekteja, 

esimerkiksi InstaAudit-järjestelmän, Tarkastusmaailma-verkkokaupan ja tablettitietokoneilla 

toteutettavan raportoinnin kehittäminen. 

1.4 Muita ajankohtaisia teemoja 

 

Työsuojelutoimikunnan kokoonpanosta sovittiin uuden organisaation mukaisesti ja henkilöstö 

valitsi keskuudestaan työsuojeluvaltuutetut kahden vuoden toimikaudelle. 

 

Kiwa-konsernin rakenne muuttui vuoden 2020 toisella puoliskolla. Tuoteorientoituneesta 

palvelulinjarakenteesta siirryttiin asiakasorientoituneeseen maantieteelliseen rakenteeseen, jota 

liiketoimintasektorit (business sectors) vahvistavat.  
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Strategiakausi oli päättymässä vuonna 2020, joten loppuvuodesta aloitettiin uuden strategian 

työstäminen. Edellisen strategian ohjaamana Kiwa Inspecta on kehittynyt asiantuntevan ja 

laadukkaan työn, parhaiden osaajien ja sekä hyvän asiakaskokemuksen talona. Nämä tunnistettiin 

jatkossakin tärkeiksi ja edelleen kehitettäviksi asioiksi. Toimintaan ja tulevaisuuden kehittymiseen 

kohdistuu kuitenkin jatkuvia paineita, joihin vastataksemme ja turvataksemme menestymisemme 

myös jatkossa, aloitettiin strategian päivitystyö. Strategian työstämisen ensimmäisessä vaiheessa 

tarkennettiin kuvaa liiketoiminnan nykytilasta ja tulevaisuuden mahdollisista kehityspoluista. 

Työstämisessä toteutettiin mm. tulevaisuuskysely ja -työpaja sekä laajat asiakas- ja kilpailija-

analyysit. Toisessa vaiheessa ideointi muuttui priorisoinniksi, jossa arvotettiin ideoita ja alettiin tehdä 

valintaa, mihin suuntaan halutaan kehittyä. 

 

Ensimmäinen Virtual Training Center avautui syyskuussa Suomessa. Virtual Training Centereiden 

kautta voidaan suorittaa useita erityyppisiä pätevyyksiä. Virtuaalitodellisuudessa on mahdollista 

harjoitella opittavaa asiaa todentuntuisissa olosuhteissa. Virtuaaliharjoittelun etuna on se, että 

tilanne on paljon todentuntuisempi kuin luokkahuoneessa tai harjoitustilassa, ja lisäksi 

virtuaaliharjoitteita pääsee toistamaan useampaan kertaan, useissa erilaisissa ympäristöissä. Virtual 

Training Center tukee osaltaan Kiwan strategiaa ja digitalisaatiota. Sertifioiduilla 

pätevyyskoulutuksilla nykyaikaisen teknologian avulla palvellaan asiakkaita tarjoamalla 

kustannustehokas, ajasta ja paikasta riippumaton nopeampi pätevöittämisprosessi. 

 

Tarkastusten hankkimiseksi avattiin pilottikäyttöön verkkokauppa Tarkastusmaailma.fi, jolla 

digitaalinen ostopolku ulottuu palvelujen hankkimiseen asti. Asiakkaalla on mahdollisuus tilata 

palvelu verkkokaupasta silloin, kun se hänelle parhaiten sopii. 

 

Kiwa-konsernin yhteinen henkilöstötyytyväisyyskysely KEES (Kiwa Employee Experience Survey) 

toteutetaan joka toinen vuosi, ja vuosi 2020 oli tutkimuksen välivuosi. Vuonna 2020 toteutettiinkin 

yksiköiden tarpeisiin pikatyytyväisyyskyselyjä useammassa yksikössä. 

1.5 Yhteiskuntavastuu (Corporate Social Responsibility) 

Suomen toiminnalle on myönnetty CSR Performance Ladder -ohjelman tason 3 mukainen CSR 

hallintajärjestelmäsertifikaatti. Vastuullisuus on keskeisessä osassa Kiwan maailmanlaajuista 

toimintaa. Suomikin liittyi osaksi CSR Performance Ladder -sertifiointiohjelmaa vuonna 2018 ja 

toimintaamme arvioi ulkoinen auditoija vuosittain. Vuoden 2020 sisäisessä auditoinnissa Suomessa 

todettiin viisi poikkeamaa, joille on määritetty korjaavat toimenpiteet. Kaikkia ohjelmassa mukana 

olevia Kiwa maita koskevassa ulkoisessa auditoinnissa ei todettu yhtään poikkeamaa.  

 

Suomen toiminnalle on myönnetty CSR Performance Ladder -ohjelman tason 3 mukainen CSR 

hallintajärjestelmäsertifikaatti. 
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1.6 CO2 Hiilijalanjälki 

Kiwa Inspectan Suomen toiminnoille lasketaan vuosittain GHG Protokollan mukainen hiilijalanjälki 

toimintamme omista päästöistä (scope 1), käytetyn energian aiheuttamista päästöistä (scope 2) 

sekä osittain yrityksen epäsuorista päästöistä (scope 3). 

 

Kiwa Inspectan omasta toiminnasta ei muodostu varsinaisia päästöjä, koska toimintaan ei sisälly 

teollisia prosesseja eikä käytössä ole kuin muutama oma ajoneuvo. Käytetyn energian päästöt 

liittyvät toimistotilojen lämmitykseen ja sähkökäyttöön (scope 2). Suurin osa Kiwa Inspectan 

päästöistä syntyy työmatkoista, joita tehdään leasing-autoilla, työntekijöiden omilla autoilla tai 

lentäen. Kaikki nämä katsotaan kuuluviksi epäsuoriin päästöihin (scope 3). 

 

Kiwa Inspectan Suomen toimintojen hiilijalanjälki vuonna 2020 oli 1 225,12 t CO2-e. Tästä 

työmatkojen (ajo- ja lentomatkat) osuus oli 1 222,43 t CO2-e eli miltei 100 %. Merkittävin tekijä 

päästöjen pienentämisessä on ollut toimistojen ostosähkön vaihtaminen hiilineutraaliin energiaan. 

Toinen kokonaispäästöjä vähentävä tekijä vuonna 2020 on ollut lentomatkustuksen väheneminen. 

Koronatilanteella on ollut tähän merkittävä vaikutus. 

 

 

 

Kuva 2. Sähkönkulutuksen ja työmatkojen osuudet Kiwa Inspectan CO2 hiilijalanjäljestä 

2 Henkilöstörakenne 

2.1 Henkilöstömäärä 

Kiwa Inspectan Suomen maayhtiössä vuoden lopun henkilöstömäärä oli 686, missä on nousua 11 

henkilöä edelliseen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna. Henkilöstömäärä keskimäärin vuoden 

aikana maayhtiössä oli 690, vaihdellen kuukausittain min 664 ja max 719 välillä.  

7%

93%

0%

Päästöosuudet

Lentokone Auto Kiinteistö
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2.2 Henkilöstöjakaumat 

Kiwa Inspectan henkilöstöstä valtaosa on miehiä (80,9 %), pysyen edellisen vuoden tasolla. Naisten 

osuus johdosta nousi merkittävästi, keskijohdosta ja laskuttavasta henkilöstöstä hieman. 

 

 

Kuva 3. Henkilöstö sukupuolen mukaan 

2.3 Ikärakenne ja eläköityminen 

Kiwainspectalaisten keski-ikä vuoden lopussa oli 44,9 vuotta. Ikähaitari vaihtelee 20 – 70 vuoden 

välissä. Asiantuntijaorganisaatiolle tyypillisesti oli 45-vuotiaiden osuus (ns. seniori-ikäiset) 

henkilöstöstä oli 48,3 %. 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 4. Henkilöstö ikäryhmittäin (%) 
 

 

 

19,1

80,9

Henkilöstöjakauma sukupuolen mukaan

Nainen Mies

2,9 %

20,3 %

31,2 %

24,2 %

19,2 %

2,2 % Ikärakenne

 - 26 v. 26 - 35 v. 36 - 45 v. 46 - 55 v. 56 - 65 v. 66 -
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Kiwa Inspectan henkilöstöstä 12,7 % (87 hlöä) oli vuoden lopussa 60-vuotiaita tai sitä iäkkäämpiä. 

Näistä noin viidennes oli osa-aikaisessa ja 79,3 % kokoaikaisessa työsuhteessa. Osa-aikaiset 

työsuhteet yleistyivät vasta 65-vuotiaana. 

 

 

Kuva 5. Yli 60-vuotiaiden osa- ja kokoaikaisen henkilöstön määrä. 

2.4 Työsuhteen laatu, kesto ja vaihtuvuus 

Työsuhteista 93,0 % on vakituisia ja 7,0 % määräaikaisia. Määräaikaisuuden perusteina ovat 

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

määräaikaisuuksia.  

 

Keskimääräinen työsuhteen kesto yhtymässä oli 10,9 vuotta. Organisaation kasvun myötä 43,3 % 

vuoden lopun henkilöstöstä on aloittanut työskentelyn Kiwa Inspectassa viimeisen viiden vuoden 

aikana. 61,4 % henkilöstöstä on työskennellyt Kiwa Inspectassa enintään 10 vuotta, neljännes  

10 – 20 vuotta ja 13,6 % yli 20 vuotta. Viimeksi mainitusta ryhmästä 6,4 % on työskennellyt yli 30 

vuotta. 

 

Kuva 6. Työsuhteen keston jakauma 
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Vuoden lopun henkilöstön yhtymään tulovuoden jakauma on esitetty kuvassa 7. 

 

 

Kuva 7. Vuoden lopun henkilöstön yhtymään tulovuosi 
 

Lähtövaihtuvuus eli toisen työnantajan palvelukseen siirtyneiden osuus edellisen vuoden lopun 

henkilöstömäärästä oli 8,7 % ja luonnollinen poistuma eli eronneiden, eläkkeelle lähteneiden, 

työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden ja kuolleiden osuus oli 11,7 %. 

 

Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 64,5 vuotta. Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä 

työeläkejärjestelmässä Suomessa oli 61,9 vuotta. 

 

Tulovaihtuvuus eli vuoden aikana alkaneiden työsuhteiden osuus edellisen vuoden lopun 

henkilöstömäärästä oli 18,4 % vuonna 2020. Kun vuoden lopun henkilöstömäärästä vähennetään 

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

henkilöstömäärään, saadaan ns. pysyvyysprosentiksi 64,9 %. 

2.5 Koulutusrakenne 

Henkilöstöstä 80,8 prosentilla on jokin korkea-asteen tutkinto. Alempi korkea-aste on yleisin 

tutkintotaso (54,3 % henkilöstöstä). 
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Kuva 8. Peruskoulutustasojakauma 

2.6 Rekrytointi 

Vuonna 2020 toteutettiin 42 rekrytointia, jossa avattiin julkinen haku. Lisäksi rekrytoinneissa 

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

 

Kaiken kaikkiaan vuoden aikana solmittiin 146 työsopimusta, joista 93 oli vakituiseen työsuhteeseen 

ja 36 määräaikaiseen työsuhteeseen. Sisäisiä rekrytointeja eli henkilön siirtyminen kokonaan uuteen 

tehtävään tai määräaikaisuuden muuttuminen vakinaiseksi työsuhteeksi oli 17. Vakituiseen 

työsuhteeseen palkatuista henkilöistä 27 oli kasvurekrytointeja ja 36 korvausrekrytointeja 

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 järjestettiin alkuvuodesta 

yleisperehdyttämispäivä, jossa johtoryhmäläiset tapasivat uudet henkilöt ja kertoivat Kiwa 

Inspectasta, sen liiketoiminnasta, strategiasta, tulevaisuuden näkymistä ja kasvun 

mahdollisuuksista. Vuoden toinen perehdyttämispäivä odotti koronatilanteen helpottumista, mutta 

siirtyi toteutettavaksi vuoden 2021 puolella livestream-mallilla. 

2,4

16,8

54,3

25,1

1,4

Peruskoulutustaso (N=370)

Perusaste Keskiaste Alempi korkea-aste Ylempi korkea-aste Tutkijakoulutusaste
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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. 

Poikkeusvuonna toimiala- ja koulutuspäiviä järjestettiin etätoteutuksena, mutta hieman 

vähäisemmässä määrin kuin tavanomaisena vuonna. 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 kyseistä järjestelmää käyttäen ja henkilöt tehtävineen 

sijoitetaan tehtäväluokkiin. 

 

Kiwa Inspecta osallistuu vuosittain palkkatutkimukseen, josta saadaan markkinatietoa 

palkkatasoista vaativuustasoittain. Vertailusta saatavaa markkinapalkkatietoa käytetään myös 

palkkataulukossa, joka tarkistetaan vuosittain. Palkkataulukko määrittelee kunkin vaativuustason 

palkkaikkunan. Palkkausjärjestelmä perustuu henkilökohtaisen palkan ja suorituksen 

vastaavuuteen. Palkka kehittyy vaiheittain suorituksen mukaiselle tasolle, kyseisen tehtäväluokan 

palkkarajoissa. 

 

Suoritusarviointi- ja palkkakeskustelu osana PDD-keskustelua ovat olennainen 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 93,1 % henkilöstöstä ja osa-aikaisena 6,9 %. Työpäivien määrä vuonna 2020 oli 

253. Teoreettinen vuosityöaika henkilötyövuotta kohti oli 1860 tuntia. 
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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. Esimiehellä on merkittävin rooli ottaa 

havaitut asiat käsittelyyn varhaisessa vaiheessa. Asioiden puheeksiottaminen onkin osa normaalia 

esimiestyötä. 

4.3 Sairauspoissaolot ja tapaturmat 

Sairauspoissaoloja oli 5,4 työpäivää henkilötyövuotta kohti. Sairauspoissaolon pituus oli keskimäärin 

5,0 työpäivää. Sairauspoissaolojen osuus teoreettisesta säännöllisestä työajasta oli 2,0 %. 

Sairauspoissaolojen määrä Kiwa Inspectassa oli hyvin maltillinen, ja koronapandemian vuoksi myös 

muiden virustautien leviämisen tiedetään yleisesti vähentyneen parantuneen käsihygienian ja 

pidettyjen etäisyyksien vuoksi. Pitkien, yli 30 päivää kestävien sairauspoissaolojen osuus laski, kun 

edellisen vuoden muutaman henkilön vakava sairaus (syöpäsairaudet, liikenneonnettomuudet) joko 

parani tai valitettavasti johti työkyvyttömyyseläkkeeseen. 

4.4 Työterveyshuolto 

Kiwa Inspectan työterveyshuollon sopimus on erittäin kattava ja sen palveluja hyödynnettiin 

runsaasti myös vuonna 2020. Poikkeusvuoden koronavirustestit aiheuttivat uudenlaisia 

työterveyshuollon kustannuksia. Työterveyshuollon asiantuntijoiden mukaan tyypillisesti syksyllä 

sairauspoissaolot lisääntyvät kesään nähden, mutta vuonna 2020 syksyn sairauspoissaoloissa ei 

toteutunut nousua Kiwa Inspectassa, kuten ei työterveyshuollon asiakasdatassa yleisestikään. 

 

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat edelleen tyypillisin sairauspoissaoloja aiheuttava diagnoosiryhmä. 

Tuki- ja liikuntaelinten hyvinvointia tukemassa on työterveyshuollon toimintamalli. Mallissa 

huomioidaan niin ennaltaehkäisy tunnistaen altistavia tekijöitä ja liikunnan lisäämiseen 

kannustaminen kuin moniammatillinen hoito. Tavoitteena on työkyvyn tukeminen ja pitkien 

poissaolojen kehittymisen estäminen. Myös henkilöiden oma aktiivisuus vaikuttaa merkittävästi tuki- 

ja liikuntaelinten hyvinvointiin. 
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4.5 Virkistystoiminta, liikunta- ja kulttuurietuus, työkunto 

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

hyödyntää myös osana henkilöstökerhojen ryhmätoimintaa, jossa jokainen maksaa esim. 

osallistumismaksun ryhmän tapahtumaan etuudella. Vuonna 2020 liikunta- ja kulttuurietuuskortti oli 

käytössä 544 henkilöllä. Loppuvuodesta valmisteltiin vuoden vaihteessa tapahtuvaa etuuden 

palveluntuottajan vaihtamista entistä ketterämpään mobiilimalliin. Samassa yhteydessä mahdollistui 

etuuden käyttäminen myös hyvinvointipalveluihin vuoden 2021 alusta lukien. 

 

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. Vuoden 2020 

toimintaryhmiä olivat hiihtoryhmän osallistuminen Finlandia-hiihtoon, joka kuitenkin peruttiin 

lumettoman talven vuoksi, Tampereen sporttiryhmä, Padel Lahti sekä Lassilan carting-ryhmä. 

Toimintaa oli poikkeusvuoden kokoontumisrajoitusten vuoksi niukasti. 

4.6 Viikon fiilis 

Kiwa Inspectassa on käytössä ”Viikon fiilis” –pulssimittari, jolla henkilöstö voi antaa tunnelmansa 

viikon fiiliksestä milloin vain parilla klikkauksella. Vastauksia ei eritellä yksiköittäin tms., on vain yksi 

”laari”, jonne kaikkien tunnelmakuva kertyy.  

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 
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ohjeistuksen epäammattimaisen käytöksen ilmoituksen vastaanottamiseen ja käsittelyyn (Speak UP 

ja Whistleblower-menettelyt). 

 

Yhdenvertaisuuden arviointia tehdään noin kahden vuoden välein toteutettavalla 

yhdenvertaisuuskyselyllä. Lisäksi koko konsernin henkilöstötyytyväisyyskysely KEES sisältää 

kysymyksiä epäasiallisen kohtelun kokemuksesta. 

5.2 Tasa-arvon nykytila 

Sukupuolten välisen tasa-arvon nykytilaa kuvaavia tunnuslukuja vuonna 2016 - 2020 olivat: 

Tasa-arvo eri mittareilla 2020 2019 2018 2017 2016 

Naisten osuus henkilöstöstä (%) 19,1 19,1 17,3 17,5 17,2 

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

Naisten osuus keskijohdosta (%) 29,2 27,3 30,2 31,0 23,7 

Naisten osuus laskuttavasta hlöstöstä (%) 12,5 12,1 11,1 10,7 10,4 

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

Naisten keskipalkka suhteessa miesten 
keskipalkkaan samantasoisissa tehtävissä (%) 

99,1 98,1 99,7 97,0 101,0 

5.3 Palkkakartoitus 

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

palkka suhteessa miesten palkkaan vaihtelee vaativuustasoittain, ollen osin alempana ja osin 

ylempänä miesten palkkatasoa. Naisten keskipalkka suhteessa miesten keskipalkkaan 

samantasoisissa tehtävissä keskimäärin oli 99,1 %. 

 

 



 

 

 

6 Henkilöstötunnuslukuja 

HENKILÖSTÖRAKENNE 2020 2019 2018 2017 2016 

Henkilöstön määrä      

Henkilötyövuodet (htv) 652,7 638,9 621,5 568,6 538 

Henkilöstömäärä vuoden lopussa (hlö) 686 675 652 599 574 

Henkilöstömäärä keskimäärin vuoden aikana (hlö) 690 676 633 594 561 

Ikärakenne      

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

Seniori-ikäisten (45 v-) osuus henkilöstöstä (%) 48,3 48,3 48,6 49,2 49,0 

Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä (v) 64,5 65,1 63,9 64,2 64,4 

Työsuhteen kesto ja laatu      

Henkilöstön keskimääräinen palvelusaika (v) 10,9 10,0 10,5 11,1 11,2 

Viiden viimeisen vuoden aikana tulleiden osuus 

 henkilöstöstä (%) 

43,3 41,5 38,3 34,1 35,9 

Vakinaisten osuus henkilöstöstä (%) 93,0 92,3 92,2 92,2 90,9 

Määrä-aikaisten osuus henkilöstöstä (%) 7,0 7,7 7,8 7,8 9,1 

Lähtövaihtuvuusprosentti (%) (eronneet) 8,7 7,1 4,8 3,3 2,2 

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

Luonnollinen poistuma (%) (eronneet, eläköityneet, kuolleet) 11,7 12,9 7,5 5,4 4,1 

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

Pysyvyysprosentti (%) 64,9 68,1 73,1 78,0 79,2 

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

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

OSAAMINEN 2020 2019 2018 2017 2016 

Osaamisen kehittäminen      

Koulutuspäivien määrä (pv/htv) 3,1 6,1 5,2 6,1 4,6 

Koulutukseen osallistuneiden osuus henkilöstöstä (%) 45,0 65,8 61,0 61,1 54,4 

Rekrytointi      

Ulkoisten rekrytointien määrä (kpl)  129 136 141 97 97 

Sisäisten rekrytointien määrä (kpl) 17 22 15 19 10 

Rekrytointien määrä yhteensä (kpl) 146 158 156 116 107 

Sisäisten rekrytointien määrä suhteessa henkilöstöön (%) 2,5 3,4 2,5 3,3 1,9 

  



 

 

 

TYÖHYVINVOINTI 2020 2019 2018 2017 2016 

Työajan käyttö      

Työpäivien määrä vuodessa (lkm) 253 251 251 251 253 

Sairauspoissaolojen osuus teoreettisesta säännöllisestä 
työajasta (%) 

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

Sairauspoissaolot (sis. tapaturmapoissaolot) 2020 2019 2018 2017 2016 

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

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

Sairauspoissaolojen pituus keskimäärin (pv/tapaus) 5,0 5,5 4,5 4,0 3,5 

Terveysprosentti (ilman sairauspoissaoloja olleiden osuus 

henkilöstöstä) (%) 

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

TASA-ARVO 2020 2019 2018 2017 2016 

Naisten osuus henkilöstöstä (%) 19,1 19,1 17,3 17,5 17,2 

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

Naisten osuus keskijohdosta (esimiehistä) (%) 29,2 27,3 30,2 31,0 23,7 

Naisten osuus laskuttavista asiantuntijoista (%) 12,5 12,1 11,1 10,7 10,4 

Naisten keskipalkka suhteessa miesten keskipalkkaan 

samantasoisissa tehtävissä (%) 

99,1 98,1 99,7 97,0 101,0 

YHTEISKUNTAVASTUU 2020 2019 2018 2017 2016 

CO2e päästöt, tCO2e 1 225,12 1 878,7 N/A N/A N/A 

Kirjallisen työsopimuksen osuus työsopimuksista (%) 97,9 97,7 N/A N/A N/A 

 


